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 ملخص البحث: 

ُه يحتوي على عدٍد من العناصِر الفنّية كالنصِّ والتمثيِل والمناظِر ُيعدُّ المسرُح من أهمِّ الفنوِن اإلنسانّيِة  الموجودة، ذلك أنَّ

واألزياِء واإلضاءِة والخدِع والموسيقى والتعبير الحركّي، وُكلُّ فنٍّ من تلَك الفنوِن ُيسِهُم بنسبٍة معّينٍة إلنتاِج العرِض 

المسرحّى المتكامل، وعلى الرغِم من وجود التطوِر التقنّي واإلمكانّيات العاليِة في التنفيِذ على المسرح الكبير بدار األوبرا 

مناظر واإلضاءة والخدع، لم تمتّد يُد التجديِد لتصَل إلى تصميِم األزياء، وخاصًة بعرض أوبرا عايدة التي المصرّية في ال

مُه اإليطالّي بيترو ريبا منذ قرابة عشرين عاًما، لذا كان  ال زالت ُتنّفُذ على نفِس الّنسِق التصميمّي األول لها، ذلَك الذي صمَّ

من خالل رؤيٍة تصميميٍة مصريٍة مختلفة، يبرُز من خاللها دوُر تصميم طباعة المنسوجات  التفكيُر في إعادِة الصياغِة لها 

 بشكل ُيثري الُبعد الدرامّي.

ومن أجِل تحقيِق ذلك فال بد من دراسٍة تاريخيٍة لألزياِء المسرحية بصفٍة عامة، ولطراِز األزياِء المصريِة القديمِة 

اصة، مع الدراسِة التحليليِة الفنية ألزياء عرض "أوبرا عايدة" الذي أُقيَم على وزخارِف الفن المصرّي القديم بصفٍة خ

م الستنتاج معالجاٍت تصميمّيٍة جديدة ال تحافُظ فقط على ذات التأثيِر 2015المسرح الكبير بدار األوبرا المصرية في يناير 

تغّيِر والتنّوِع وقلِة التكاليف، خاصًة في األعداد الكبيرة التشكيلّي والدرامّي، وإّنما تضفي عليِه أبعاًدا جديدًة تتَّسُم بال

إحدى العالماِت  لمجموعات الكوَرس والراقصين، وقد وقَع االختياُر على "أوبرا عايدة" موضوًعا للبحث نظًرا لكوِنها

 هِر األوبرات العالمية، فضاًل عن المضيئِة والبارزِة في تاريِخ الفنون الجادة، وحالًة فنّيًة شديدَة الخصوصّية، إذ إّنها من أش

 كوِنها نموَذًجا للتفاعِل الفّني مع التاريِخ والحضارِة الفرَعْونّية ورمًزا للُهوّية المصرّية.
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