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 :الملخص

لقد كان للحضارة المصرية القديمة روافد متعددة كل منها شهد على عظمتها، وكان على رأس تلكم الروافد واإلبداعات 

البعث والخلود المصرية  فكان الناتج اإلبداعي سواء على رافدين أساسين هما العمارة واالثاث  واللذان  تأثرا بعمق بعقيدة 

المستوى التصميمى اوعلى مستوى التكنولوجي وإختيار الخامة وطريقة الربط بين أجزاءها المختلفة.  وكان لإلكتشافات 

وظهر ذلك جليا األثرية للمقابر المصرية القديمة دور كبير في الكشف عن عظمة تلك الحضارة وتلك الروافد والتأثر بهما 

األرت ديكو تى االمبير و بتأثر الفنان والصانع الفرنسي في القرنين و القرن العشرين  والواحد والعشرين من خالل حرك

على الترتيب في أعمالهما وخصوصا في صناعة األثاث. ومنها انتشرا إلى جميع انحاء العالم فكان لزاما تسليط الضوء على 

ية مضمونها إبراز دور صناعة األثاث ومكمالته  الذى  يحمل السمة المصرية ذو الطابع  العصرى  تجربة  فنية  ثقافية علم

سواء على مستوى التصميم اوعلى المستوى التكنولوجي في دعم العالقات على كافة المستويات بين الشعبين المصرى 

 والفرنسى .

 : هدف البحث

 الدولى  "حركة األرت ديكو" بالفن المصرى القديم .تسليط الضوء على مدى تأثر الطراز الفرنسى  -1

 إنتاج أثاث يحمل سمة مصرية ذو طابع معاصر متأثرا بحركة األرت ديكو .-2

 :أهمية البحث 

إبراز دورصناعة األثاث ومكمالتها في دعم العالقات الثقافية والعملية والتعليمية بين جمهورية مصر العربية و جمهورية -1

 فرنسا .

 المنهج التطبيقى . -المنهج الوصفى التحليلى -:المنهج اإلستقرائى  ة البحثمنهجي

 : كلمات مفتاحية

 السمة  المصرية المعاصرة.   -حركة األرت ديكو -مكمالت األثاث  -األثاث-الفن المصرى القديم

 

Résumé: 

L’ancienne civilisation égyptienne avait de multiples affluents, , et à la tête de créations étaient 

deux fondations: l’architecture et le mobilier,ses productions créatives étaient à la fois au niveau 

du design et technologique et les choix des matières et la façon de relier leurs différentes parties, 

et cela était évident dans l’influence de l’artiste et fabricant Français aux vigntieme  et le vignt 

un siècles, le mouvement art déco, respective dans leurs œuvres, en particulier dans l’industrie 

du meuble.. il a fallu mettre en évidence une expérience artistique, culturelle scientifique dont 

le contenu est de mettre en évidence le rôle de l’industrie du meuble et de ses suppléments, qui 
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portent le caractère égyptien d’un caractère comptemporain, pour  le renforcement des relations 

à tous les niveaux entre l Égypte et la Françe. 

L’objectif de la recherche: 

1- Mettre en évidence l’impact de l’art égyptien ancient sur le modèle international Français “le 

movement art deco.” 

2- Production de meubles au caractère égyptien d’un caractère contemporain influencé par les 

Français modèles d’Art Deco . 

L’importance de la recherche : 

 1- Mettre en avant le rôle de l’industrie du meuble et leurs  compléments dans le soutien aux 

relations culturelles, pratiques et éducatives entre la République arabe d’Egypte et la 

République de France 

Méthodologie de recherche: approche descriptive analytique - - approche appliquée 

Mots-clés:  

L’ art égyptien ancien, , mouvement art déco, caractère égyptien contemporain. 

 

 ديكو: تعريف حركة االرت

 الصراعات من اثنين بين شعبيته ذروة إلي وصلت التي المعاصر التصميم أسلوب هو (1920 -1940 ) ديكو ارت

 الماضي القرن من الثالثيات إلي العشرينات خالل  سباري عن مثالي تعبير وكان الثانية و االولى العالمية الحرب، العالمية

 المجوهرات و األثاث و الداخلي التصميم و المعمارية الهندسة ذلك في بما الزخرفية الفنون و التصميم مجاالت كل واحتضنت

  )1(السيراميك. و الزجاج و الكتب والمالبس تجليد ،الرسومات والرسم و

  الزخرفية للفنون الدولي للمعرضزة الممي التسمية عن للتعبير فرنسي لمختصر تعريفى لمصطلح يرجع ديكور واالرت

 الحديثة. والصناعات

(EXposition internationalle des arts decoratifs  et industriels modernes ). 

ور نحو ديك االرت توجه مال واألعالتجارة و  عالم في الفرنسية الفنون تفعيل في ساهم حيث 1925 باريس في عقد والذي 

 (2التجريدية ) المدرسة وتطبيقات مباديء نحو توجههت وبعدها التكعيبية ومنها الفنية المدارس بعضإختصاص 

  مفهوم  حركة االرت ديكو : 

 حول المعماريين و الرسامين وكذلك المبدعين األثاث ومصممى الفنانين من السابق ذكرهما مجموعة العقدين خالل اجتمعت

 بصمة لوضع ضمائرهم متعمقة في النية  هذه كانت راحة حيث أكثر و للتذوق مناسب معاصر خلق أسلوب في الرغبة

 (3(السابقة القرون من أسالفهم عن مختلفة

بمثابة انفجار في األلوان ، حيث تميز بألوان  1914و  1910كانت الحركة  الفنية  آرت ديكو عند والدتها بين عامي 

ألقمشة. تم واان مشرقة متضاربة غالباً بتصميمات زهرية ، معروضة في تنجيد األثاث والسجاد والشاشات وورق الجدر

امشرقة من قبل بول فولو في  تقديم العديد من األعمال الملونة ، بما في ذلك الكراسي والطاولة من موريس دوفرين وسجادة

 صالون فنون الفنانين.  1912
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 فناني بشركة عرفوا الذين الفرنسيين  الفنانين من عدد فيه وشارك 1925 باريس في اقيم الذي العالمي المعرض يعد و

وتقديمه  الفرنسي الفن البراز سعوا حيث فراسيه ويوجيني وغويمارد كايكتور الفرنسيين الفنانين من واحتوت العديد الديكور

 للعالم.

اظهر المعرض من خالل المعروضات الفرنسية محاولة لتحديث التصميم الداخلي الفرنسي واالثاث  الذي اتت فيه الهندسية 

  modern movementو الحركة الحديثة    Art nouveauة فلقد كان كال من الفن الحديث  المعمارية في المرتبة الثاني

 يعتمد بشكل اساسي علي العمارة وأعتبر التصميم الداخلي فنا ثانوية أما هنا فتم التركيز علي التصميم الداخلي واألثاث 

طراز فن الزخرفة الغني و المليء باأللوان  هناكوالذي كان في الحقيقة يمثل العديد من االتجاهات للعديد من الناس , ف

opulent deco   والذي تأثر بألوان البالية الروسي و المزود باالعمال الغريبة الالمعة و المصقولة ويتميز بوجود نماذج

وهو طراز إعتمد بشكل قوي علي   modern decoونقوشات علي الحوائط واألرضيات و البارفانات وطراز الحداثة 

 – chaisesجاة الحداثة الذي قامت تصميماته بشكل اساسي علي إستخدام معدن الكروم الكروم و الجلود في الشازلونج إت

longes  , الحوائط البيضاء , أرضيات أنيقة مصقولة ومغطاة بواسطة بواسطة السجاد ذو الوحدات الزخرفية الهندسية

طراف و البسيطة و التي ربما تعلوها أعماالً نحيتة بدائية, تجريدية وخير المتتامة مع بعضها البعض و المناضد المستديرة األ

 ahost of،طراز يجمع بين االتجاهين السابقين Charlotte perriand و   EIeen Grayمثاال علي هذا اإلتجاه

permulations in between  ة لخلق طراز ويعتمد علي دمج العناصر الزخرفية . الغنية باأللوان مع عناصر الحداث

 أخر جديد ومثير يستعيد من مصادر الماضي ومن الثقافات الغربية . 

 

حديث ممتد من  تكيف مرن مع الذوق المعاصر وعناية في إختيار األلوان واألصباغ الدافئة المطعمة بالعاج إبداع طراز

 الحضارة المصرية القديمة 

 كما جسد هذا المعرض نوعين من تصميم االثاث : 

   pure  Frenchاألول : يمثل إتجاه فن الزخرفة الفرنسي النقي  ) الخالص ( 

  Ruhlmann , Chareau , sue et mareمن خالل أعمال كال من 

 االخر : وهو طراز أخر غني وفخم و الذي كانت جذوره أكثر عمقاً وبعداً عن القرن الثامن عشر بل كان متأثرا بالفن 

 (4ي, أعمال التصوير و النحت التجريدية المعاصرة )المصري  القديم واالفريق
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 دوالب من اعمال روهلمان ويظهر فيه اناقة التصميم المعاصرو اإلستخدام الجديد لخامات الجلد

 
 مرآة  متحركة  لسيو ومار ويظهربها التأثر بالحضارة

 المصرية في التشكيل للفورم الخاص بها في أسلوب جديد

 

. تقنيات جديدة لتصنيع الصلب جعلت من الممكن دمج المعادن المصقولة في 1920المميزة لتصميم المنزل كانت السمة 

 األثاث، مما سمح لألقواس ومالمح مثيرة مع تأثير الثقافات األخرى على الذوق الفرنسي .

 ديكو االردت حركة حركة استلهام مصادر
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 و الخطوط و العناصر اختياري في وتوحهاتها وذلك تحركتها في االنتقائية مبدا علي اعتمدت فنية كحركة ديكو االرت 

 جديدة مساحة علي ديكو حيث اعتمد فانانو حركة االرت ومنها اإلستلهام تم التي المصادر ومن االبداعية و الفنية المساحات

 ( 5المخرجات) من

 

المصرية الواضحة في تصميم المساحات واستخدام لوحة ذات االنتقائية الخطوط  مبدا علي اعتمدت فنية كحركة ديكو االرت

 ظالل بارزة من عصر النهضة  وال يخفى استخدام وظهور تأثير المعابد اليونانية والرومانية في إستخدام التماثيل .

 المدارس واإلتجاهات الفنية الحداثية  المؤثرة على إنتاج األثاث من طراز األرت ديكو :

المدرسة الفنية 

 واإلتجاه

تأثيرها على إنتاج األثاث من طراز 

 األرت ديكو
 النموذج

 جالسجو

 )ماكنتوش(

 

 حديثة أثاث قطع اول إنتاج-1

 اثرت عناصر وخطوط  تشكيل-2

 ديكو  االرت أثاث تصميم علي

 مثل المجردة الزخرفة استخدام-3

 الهندسية االشكال و المربع

 
 مقعد من اعمال الفنان ماكنتوش

 واستخدام الزخرفة المجردة فكر حداثى
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فيينا 

 اإلنفصالية

راء واالناقة في توافق الفخامة والث-1

 تام بطابع شرقى

 فقلة الزخار -2

 
 مقعد من اعمال واجنر اوتو  ويظهر به

األناقة بإستخدام الخامات المختلفة مثل الجلود والخشب المصقول  مع 

 قلة الزخارف وإستخدام نهايات لالرجل من المعدن

 الديستيل

الدقةة و الصراحة والخطوط -1

المستقيمة والزوايا الدقيقة واالسطح 

 الالمعة المصقولة

إخفاء األلياف الخشبية وإستخدام -2

األلوان األساسية مثل األحمر واالزرق 

 واالصفر

إستخدام القواطيع المتحركة واألثاث -3

 متعدد الوظائف

اإلستغناء عن الحلية كعنصر -4

 زخرفى

 

 
 د من اعمال المصمم جريت ريتفلدمقع

إستخدام الخطوط المستقيمة والزوايا الحادة في التصميم واأللوان 

 المبتكرة والبعد عن الزخارف

المدرسة                  

النقائية 

1918 

 ومكمالتها االثاث لقطع دقيق اختيار-1

 علي تعتمد  قطعة فكل الغرفة في

 الصريحة الواضحة الخطوط -أ

 نوعية جديدة ذات خامات استخدام -ب

 انيقة مسطحات استخدام -ج

 و المعمل من مستوفي المنزل -2

 المصنع

 معدنية اثاث قطع -*

 الزجاجية المناضد  *

 عن البعيدة االشكال الهندسية-3

 الزخرفة

 

 
 منضدة من تصميم لوكوربوزييه

 إستخدام الخطوط الواضحة الصريحة والخامات الحديثة.

 
 آلة للعيش واألثاث من وجهة نظر األدواتالمنزل 
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 تأثير الحركات الفنية الطالئعية للحداثة  على تصميم اثاث حركة  األرت ديكو :

 النموذج تأثيرها على حركة األرت ديكو الحركة الفنية

 الحركة التكعيبية

  استخدام خامات مثل الخشب،الصدف،جلد

 السمك،المنسوجات داخل تكوين واحد

  اشكال التكعيبة في التصميماستخدام 

 تطوير لغة محددة للتجريد 

 

 الحركة المستقبلية

  تحقيق النظرية النسبية في الفن حيث تحدب

الزمان ويتقوس الزمان والمكان واإلهتمام باألبعاد 

 النفسية لعالم اإلنسان

  الحداثة والسرعة ورؤيتهما في التقدم المباشر

 لالشكال األيروديناميكية

 

 

 مجموعة األثاث البرونزى الموحى  تصميم

 بالعصر القديم

  إعارةالمعانى المجلردة اشكال وتحويل

 األشكال إلى معان تجريدية

 عنصر المفاجئة في األداء 

 عمق التصميمات مع حرية التعبير 

  تعميق المعرفة التي يعتبر مرتبطا بالتقدم

 العلمى
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 المدرسة التجريدية

 المجردة.إستخدام الخطوط واالشكال -1

 البعد كلية عن الزخارف-2

 إستخدام الخامات بشكل مبتكر-3

 

 

  االرت ديكو: الثاث التشكيلية العامة الخصائص

 المتميزة  الهندسية االشكال .1

  تظهرها التي الزاهية االلوان .2

  الزخرفية النظرة .3

 

 الحضارة المصرية الفرعونية وولع مصمموا حركة األرت ديكو بها :

ال يخفى على احد ما قدمته الحضارة المصرية القديمة من إنتاج حضارى على جميع المستويات الحضارية؛ وكان الفن 

والتصميمات المصرية في العمارة والتصميم الداخلى واألثاث شواهد على التقدم الذى وصلت إليه الحضارة المصرية سواء 

تقدات الدينية التي كانت تؤمن بمعتقد البعث والخلود والحياة األبدية على المستوى التصميمى او التكنولوجى لخدمة المع

كان للتصميم الفرعونى  القديم تأثيرا إجتماعيا على حركة االرت ديكو حيث تم إكتشاف مقبرة توت عنخ آمون األخرى و 

األولى وكان ذلك سببا في وتمثيلها لعصر الرفاهية والتصوف حيث الناس ال يزالون يتعافون من ويالت الحرب العالمية 

دمج تصميم االرت ديكو في ذلك الوقت للزخارف المصرية .وكانت الحركة االولية للحركة موجهة بالتأكيد نحو الطبقات 

 قل  قطع من مقبرة توت عنخ آمون. العليا وتتضمن ن

 
، فرنسا. الزمرد الرخام Besançonالمصنعة للساعة الكهربائية في  ATOساعة آرت ديكو المصرية لإلحياء والمسلة التي وضعتها شركة 

على الجسم األسود أونكس مع مدي مربع الكروم ووجه منمنمة للغاية. مزيج مذهل من الهيروغليفية المستوحاة من المصريين ، والزخارف 

نت إبداعات هاتو على مدار الساعة األكثر إبداعا وعصرية الحرفية وتفاصيل عمر اآللة. بالتعاون مع أمثال ماريوس الفيت ورينيه الليك، كا

 وتقدما في هذا العصر.
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   )6ديكو ) االرت حركة عليالقديمة   المصرية تأثير فنون الحضارة

 الزخارف تأثير

 علي المصرية

 ديكو االرت حركة

 حركة علي المصرية الزخارف مظاهر تأثير

 ديكو االرت
 النموذج

بالنسبة لإلتجاه 

 سي في الهند

 التشكيل

لحماليات  الرئيسي المحور هي  الهندسية األنماط

 التصميم تأثيرات من فقط تات ولم الحركة

 التكعيبية حيث تأثيرات من ولكن المصري

 الهندسية االنماط

 للتصميم الزخرفية الجمالية مع مختلطة ال

 المصري

 االسماك وجلد الورنيش  و االبنوس خشب مثل

 الحضارة في استعملت التي المواد من وغيرها

 .المصرية القديمة

 

 

 

 بالنسبة لللنظرة

في   الزخرفية

 التصميم

 

 

 وكان للغاية زخرفية المصرية التصميم  كانت

 حيث ديكو االرت حركة اكبر تأثير لهذا

 كان ايهما التصميم وعناصر االنماط استخدمت

 بذلك للقيام مساحة هناك

 التصميم اثر حيث اخر مجال هو التهجين

كان  حيث ديكو االرت علي حركة  المصري

 من مزج علي مبنيا يكو االرت د إسلوب 

 اسلوب و المعاصرة و التقليدية االساليب

 الغرض. و الوظيفة مع مختلط زخرفي
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بالنسبة لاللوان 

 الزاهية

ولع الفرسين بالقطع االثرية لمقبرة توت عنخ 

األصفر  امون والواها الزاهية المخلطة باللون

 للذهب

كما كان لتأثير الحضارة المصرية القديمة 

وزخارفها ذات اال لوان الزاهية تاثير كبير متعلق 

 بسحر البدائية

 

 

 

 : الثالثة   األلفية في ديكو االرت إحياء

 من القرن الماضى حيث  ديكور و االحياء في السبعينيات االرت من العصر الالحق  مافي ما حد الي الحركة  تغير مفهوم 

 تسخدم االرخص المواد و الضخم اإلنتاج تقنيات ان يعني مما المستوحي المصري التصميم علي الجماهير من الطلب توالي

  متميزة. حركة داخل االلهام من المصري وغرار التصميم زخارف علي اكثر و الرفاهية علي التركيز و االن

ديكو حيث  الرت ألسلوب ا تنتمي التي االشياء لجميع جنونا خلق 2013 عام في العظيم لورمان غاتتسبي باز يبدو ان فيلم 

ديكو حيث االهتمام بالزخرفة والتفاصيل والمواد الثمينة واصبح مع عام  االرت  س بمظهر هو لديهم اليوم كبار المشاهير

 للنمط و  تلميح او كاملة تصميم بإعادة سواء الجمالية بين المفاهيم المزج حيث إحدى اإلتجاهات الفنية المفضلة  2019

 7ديكو االرت  طراز
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 متميزة خالل السبعينيات وما بعدها. حركة داخل االلهام من المصري غرار التصميم زخارف علي اكثر و الرفاهية علي التركيز

 
 إستخدا م الوان الباستيل والظالل العميقة.واالرجل المعدنية في تصميم االرت ديكو

 



  2022ونيوي                                                            تاسعالعدد ال -المجلد الثاني  -مجلة التراث والتصميم 

156 

 
التصميم الداخلى  المعاصر المميز لحركة األرت ديكو المستوحاة من خطوط تصميم االهرامات والتدرج في التصميم كان طابعا مميزا لتصميم 

وتكنولوجيا وحدة  اإلضاءة  التي تجمع بين األناقة والعملية حيث الشكل الهندسى    المنضدة  المعدنية االمستلهمة  وكذلك مكمالت األثاث حيث 

 التصنيع و اإليمان القوى بالتقدم والتكنولوجيا  والليونة في تصميم خطوطها.

 

 
 االلوان المحايدة مع النغمات المعدنية من الفضة والرمادي والبيج ,البني االحمر العميق،  واالخضرو االلوان الباستيلية
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 الفن المصرى القديم والحضارات السابقة تشير للمعاصرة والحداثة مع اسلهامات من خامات االرت ديكو

 المشروع التطبيقى

 

 
ل إبتدع المصرى القديم عناصر معمارية  أساسية في معابده ومقابره ومنها االعمدة والشكل الهرمى المتدرج إلى السماء "التصميم يوضح تداخ

 والعطاءاتالعنصرين في تشكيل متأثرا باللغة التجريدية "مستمد من السماء الهبات 
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 تشكيل هندسى  لمنضدة استلهم من عناصر التراث الفرعونى عنصري

صولجان الملك والخرطوشة للتشكيل التجريدى بهما مع استخدام مادة البليكس جالس في التصنيع ومعطيات خواصها المميزة من الشفافية 

 ونفاذية الضوء وإنعكاسه وجاءت فكرة شطف االحرف مميزة

 الخواص الضوئيةلتاكيد على تلك 

 
اما إستخدام التشكيل التجريدى حيث الشكل المستطيل المميز المستلهم من تصميم المعابد المصرية القديمة والخطوط    المستقيمة في التشكيل 

لمادتين الخشب الشكل البيضاوى المميز لحركة ومدار الشمس في إشارة لتمكن المصرى منذ قدم التاريخ من علم الفلك وقد استخدم في ربط ا

تكامل  هذا وذلك لعوامل الصيانة والبليكس جالس كوايل من المعدن في إشارة لتكنولوجيا تصنيع األثاث المصرى القديم  .p.v.cالمكسى بال

ا في التصميم مع تصميم السجادة المصنوعة من الجلد حيث صعود وهبوط  الخطوط ا الزخرفية المتكررة المتناغمة بالرغم من عدم انتظامه

 إتزان ديناميكى حر .
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 إستلهام الفكرة التصميمية من التدرج الهرمى و منضدة من ارربع مستويات للعمل المستوى الثالث مقسم إلى ستة مستويا ت متساوية

جلية وقد سمح استخدم فيها مادة البليكس جالس المنفذة للضوء واأللوان الزاهية للمكمالت نعكس باضوائها على مسطحات العمل و  تظهر 

 البليكس جالس بخواصه الضوئية بظهور مكمالت الزجاج .

 
إستخدم المصرى القديم جلود الحيوانات في العديد من اإلستخدامات تصميم عصرى مبتكر لمكمالت األثاث من السجاد المصنوع من الجلد 

 باأللوان الزاهية .استخدم فيه عنصر التشكيل الزخرفى سواء بالمالمس والتضاد بينها  والتشكيل 

 

 نتائج البحث : 

 الخطوط و العناصر اختياري في وتوحهاتها وذلك تحركتها في االنتقائية مبدا علي اعتمدت فنية كحركة ديكو االرت --1

 كان التصميم المصرى القديم حيث كان لفلسسفته وتقنيته التي تم اإلقتباس منها المصادر ومن االبداعية و الفنية المساحات و

تأثيرا إجتماعيا وفنيا على حركة االرت ديكو منذ تم إكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وتمثيلها لعصر الرفاهية والتصوف إبان 

ظهور تلك الحركة في أوائل العشرينات من القرن السابق ؛مما يؤكد أهمية وولع شعوب العالم اجمع باألسلوب الفني والتقني 

قديم وإعادة تقديمه على جميع مستويات التصميم سواء بالنقل او إعادة الصياغة والتقديم الحرفى اإلبداعى لالثاث المصرى ال

. 
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االرت ديكو ذو السمة  المصرية القديمة حيث اعتمد  التشكيلية العامة لألثاث ومكمالته المنتسب  لحركة  الخصائص   -2

  :ومكمالته  هى كاألتىالمخرجات المعاصرة لالثاث  من جديدة مساحة علي ديكو فنانو حركة االرت

 المتميزة . الهندسية االشكال .1

 . تظهرها التي الزاهية االلوان .2

 . الزخرفية النظرة .3

ديكو في جميع مجاالت التصميم  كحركة فنية  قدمت الروح والسمة المصرية القديمة كإحدى  يمكن إعتماد حركة االرت-3

معاصر وخصوصا في مجال تصميم  تصميم الفنون المصرية القديمة على الساحة الدولية كأسلوبإتجاهتها وإعادة تقديم تلك 

 األثاث المعاصر ومكمالته .

 التوصيات 

جمعت مصر وفرنسا عالقات طيبة في العصر الحالي وعلى ذلك توصى الباحثة بضرورة تشجيع التصميم وتبادل  -1

الرت ديكو  المعاصر المستلهم من الطراز والحضارة الفرعونية في الخبرات فيما يخص تطوير تصميم حركة وطراز ا

 جميع مجاالت التصميم وباألخص تصميم األثاث ومكمالته عن طريق الدراسات المستفيضة و ورش العمل المشتركة .

ر للثقافة والفنون بحث إمكانية إنشاء برنامج تعليمى كدراسات تكميلية في مجال الفنون التطبيقية يستهدف التبادل المثم -2

 المصرية الفرنسية  المعاصرة ومتخصص في دراسة علوم تصميم األثاث  المصرى القديم وإعادة تقديمها 

التنسيق بين غرف الصناعة في البلدين  للوقوف على احدث إتجاهات تصميم األرت ديكو  واإلحياء المصرى  و اإلشراف -3

إلتجاه عن تفعيل  مسابقات بين طلبة كليات الفنون التطبيقية ونظائرها في مصر على تصميم المنتجات التي تنتمى إلى هذا ا

وفرنسا لتصميم منتجات قابلة للتصنيع وتبادل الخبرات وإمكانية تصنيعها بورش ومصانع اإلنتاج بمدينة دمياط  لالثاث 

 وفرنسا وتبادل  وتصديرها إلى كال من البلدين .

 المراجع 

 أوال :الكتب العلمية 

1)   jean-francois barrielle et les autres ,les styles francais ,Flammarion,paris,1998.  

 

 ثانيا : الرسائل العلمية :

( دعاء محمد عبد الملك ،فكر األرت نوفو واألرت ديكو في تصميم األثاث الحديث ،رسالة ماجستير ،كلية الفنون التطبيقية  

 . 2006،جامعة حلوان ،
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magestetir,koliat el fenoun el tatbiqia,jamaat Helwan,2006. 
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(PDF) Art Deco (1912-1940)  تيار االرت (researchgate.net))    2) 

 .والفن تاريخ معلومات السفر HiSoUR – تأثيرات آرت ديكو (3 

4) www.researchgate.net/publication/330988352-art-deco_1912-1940-tyar-alart-dykw.    

5) Influences of Egyptian Art on Art Deco (ukessays.com). 

6) ) Revival of Art Deco – Tehran Platform. 
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