
 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     

858  

 

 المعالجة الفنية المعاصرة  فى استخدام تكنولوجيا الهولوجرام
 فى تصميمـ أزياء المسرح 

Contemporary technical treatment in the use of hologram technology in the 

design of theater costumes 

 د/ ليمي عبد الرحيم المغربيم.
 التجمع الخامس -المعهد العالى لمفنون التطبيقية - مدرس بقسم المالبس الجاهزة

 بمعاهد القاهرة الجديدة لمعموم والفنون
 الممخص:

 البحث مشكمة: 
 . المسرح زياءأتعتمد عمى التطور التقنى المرتبط ب سس تصميميةأالبحث فى ضرورة وضع  تتمخص مشكمة -

 البحث أهمية:  
 .بتحديد دور التطور التكنولوجى ا لمرتبطة بحاثندرة الدراسات واأل  -
 الربط بيف التطور بمدى ضرورة  المسرحية زياءاأل مجاؿ تصميـ تعريؼ المتخصصيف فى  -

.زياء المسرحالفنوف الدرامية ) أياء فى أز  الحديثة التصميميةواالتجاىات التكنولوجى   

 الهدف من البحث: 
  .المسرح أزياء فى تصميـ  الحديثة توظيؼ التقنيات -
المسرح.زياء أفى عرض االتجاىات التصميمية الحديثة  -  

 البحث منهج وخطة: 
 المعالجات الفنية المعاصرةى التحميمي لوصؼ يتبع المنيج الوصف ىداؼ البحثلتحقيؽ أ
 ح.المسر  ياء تكنولوجى وتوظيؼ الخامات الحديثة فى تصميـ أز مف التطور ال واالستفادة

 لك البد من دراسةوذ: 
ح.زياء المسر أ فىالفنوف الدرامية  -1  
 ح.زياء المسر أف تتوافر فى مصمـ ىـ الصفات التى يجب أأ -2
  ح,زياء المسر أىـ مصممى التعرؼ عمى أ -3
 .المسرح ياءره عمى تصميـ أز ثالتطور التقنى وأ-4

•Research problem: 
The problem of research is the need to lay the foundations of design depends on the technical 

development related to the fashion of the theater. 

 

•Research importance: 
Rarely studies and researches related to determining the role of technological development. 
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- The definition of specialists in the field of fashion design plays the extent of the need to link 

development. 

Modern design techniques and trends in the costumes of dramatic arts (theater costumes. 

 

•The goal of the research: 
- Employment of modern techniques in the design of fashion theater. 

- Presenting the latest design trends in theater costumes. 

 

• Curriculum and research line: 
To achieve the research objectives: 

 The descriptive analytical approach is followed to describe contemporary technical 

treatments. 

And taking advantage of technological development and the use of modern materials in the 

design of theater costumes. 

 

• This must be studied: 
1 - Definition of dramatic arts in theater costumes. 

2 - Define the most important qualities that must be available in the designer of theater 

costumes. 

3 - to identify the most important theater designers. 

4 - technical development and its impact on the design of theater costumes. 

 :ةمقدم
الموضوع  ةحيث تجتمع وتتضامف لكى تخمؽ وحد,  ارتباطا داخميا وثيقا  ةالعروض البصريترتبط كؿ عناصر   -    

يقؼ ف واحد مف منطمؽ واحد آوذلؾ عندما تتحرؾ فى  ,وجودىا بوصفيا عناصر ةعظـ مف مجرد قيمأ ةوتصبح ليا قيم
 , تتفاعؿ مع زيو وأدواتو لخمؽ سينوغرافيا العرض المسرحى  ةجسدي ةمنيا الممثؿ لما يحممو مف قدر  ةبالصدار 
 بدأ المخرجوف ةالحديث ةالعمميبحاث فى التكنولوجيا وظيور األ ةقرف العشريف ومع التطورات العديدففى عشرينيات ال     

با فى التحوؿ مف سب ةفكار الجديدوكانت ىذه األ متفرد , حرى وضعو فى مستوى األو بأوالمصمموف فى اختزاؿ الممثؿ 
 ةالجديد ةالتشكيمي ةخصيلى الشإالبشرى  بعاد ومف المؤدىاأل بداع الفراغى المتعددلى اإلإعاد بالتقميدى الثالثى األ المشيد

 .فى الفراغ

 مشكمة البحث:
مما يؤثر سمبا عمى الجانب  ة ,زياء المسرح بالتقنيات الحديثأمصمـ  ةمعرف ةمحدودي تتمخص مشكمة البحث فى -

 .التشكيمى
 . ةزياء  المسرحيجى فى العديد مف عروض األو والتكنولتحققت فى الجانب التقنى غفاؿ النتائج التى إ -
 .زياء المسرحأفى تصميـ  ةنماط واالتجاىات التقميدياالعتياد عمى األ -

 :أهمية البحث
 لمتخصص:

 منيا ةذىا واالستفاديزياء المسرح وطرؽ تنفأفى  ةنماط المستحدثالتعرؼ عمى األ. 
 الزى ةالمثمى لشكؿ ووظيف ةوالفني ةيممالع حموؿيار التزياء المسرح فى اخأكيد عمى دور مصمـ أالت. 
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   التى تخدـ الباحثيف فى ىذا المجاؿ والتى تدور حوؿ  تطبيؽ التقنيات  ةالعربي ةبحاث والمراجع فى المكتباأل ةندر
 .زياء المسرحأفى  ةالحديث

 والتقنيات  ةوالمعالجات والخامات المستخدمبأزياء المسرح  ةالمتعمق ة واإلشتراطات ير التصميمييكيد عمى المعاأالت
  .بيذا المجاؿ ةالمتقدم

 جؿ االرتقاء بالفكر أمف قبؿ المصمميف فى عمميـ مف  ةالتعرؼ عمى بعض المفاىيـ والمناىج المستخدم
 .زياء المسرحأالتصميمى واالبتكارى لمصمـ 

 لممجتمع :
وبالتالى , كمنتج سياحى  ةعاده توظيفيا مف خالؿ تطبيؽ التقنيات الحديثا  و  ةوالشعبي ةزياء التاريخياستثمار مجاؿ األ -

 ة.واقتصادي ةقومي ةكثرو 
  .ةف طريؽ تدعيميا بالتقنيات الحديثالمسرح عزياء أالتصميـ فى  و لى رفع مستوى االبتكارإ ةالحاج -

 الهدف من البحث:
 توظيؼ التقنيات الحديثة فى تصميـ  أزياء المسرح.  -
 .زياء المسرحأفى  ةاالتجاىات التصميمي ةمعرف -
البشري مع تغيير حركة الجسـ ير يوالتغأ ةالزى لمحرك ةومدى قابمي, كتو بالحيز المحيط بو الممثؿ وحر  ةعالق ةدراس -

 .وعالقتيما بالحيز والفراغ المحيطيف بيما
 تتبع األثر الناتج عف حركز الزي داخؿ الفراغ , أو أثر حركة الممثؿ في الرؤية التشكيمية لسينوغرافيا العرض . -

 البحث: حدود
 النصؼ الثاني مف القرف العشريف وحتي اآلف.: زمانيا

 دراسة نماذج مف أوروبا وأمريكا. مكانيا:

 البحث:وخطة منهج 
 ةح التى تـ تطبيؽ التقنيات الحديثالمسر  وتحميؿ أزياء  لتحقيؽ أىداؼ البحث يتبع المنيج الوصفى التحميمي لوصؼ     
 البد مف دراسة:ولذ ,  وتطورىا عمييا

 الفنوف الدرامية فى أزياء المسرح. -  
 أىـ العوامؿ التى تؤثر فى تصميـ أزياء المسرح. -
 .عمى أىـ مصممى أزياء المسرحالتعرؼ  -
العقود لمعروض التى قدمت خالؿ  ةتجاىات المعاصر اإلو , الزى  ةعمى شكؿ ووظيفوأثرىا ذىا يوطرؽ تنف ةالتقنيات الحديث -
 ة.خير األ

 :لفنون الدرامية فى أزياء المسرحا-1
وقدرتو عمى الموالفة بيف عناصر فنية متعددة حيث كانت  والروماف اإلغريؽىو أبو الفنوف وأوليا منذ أياـ  :المسرح   

 دة لمتعبير الفني بعد حمبات المصارعيف والسباقات.المسارح ىي الوسيمة الوحي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 : المسرحية أقسام
 الدراما . -الممياة  -المأساة  -الممحمة  

... تأليؼ شعري أو نثري يقدـ حوار قصة يعالج جانبا مف الحياة اإلنسانية , وغالبا ماتكوف مصممة لمعرض عمي  الدراما
  خشبة المسرح أو الشاشة .. دراما أخالقية / اجتماعية.

 :مفهوم المسرحية
شخػصيػات مختمفة ،  يتطور المسرحية قصة تمثيمية تعرض فكرة أو موضوعًا أو موقفًا مف خالؿ حوار وصراع يدور بيف 

 .إلى الحؿ  الموقؼ إلى أف يصؿ التعقيد ، ثـ يتطور ليصؿ
  وينبغي أن يراعي فيها أمران:

ألفَّ المسرحية ال تأخذ وضعيا الفني الكامؿ إال  , والتشخيص والتمثيؿ الحي - النص المسرحي المكتوب.   -
 حيف تنفذ عمى المسرح مف خالؿ التمثيؿ والحركة التي يقـو بيا الممثموف . 

 :عناصر المسرحية
وفكرة المسرحية ىي المقدمة المنطقية لممسرحية، وىى المقدمة التي ييدؼ كؿ شيء في المسرحية مف فعؿ أو  :الفكرة1-

صوير لممشاعر بالكالـ أو الرمز أو اإليحاء إلى إثبات صحتيا، والبرىنة بالدليؿ عمى أنيا الحؽ، ولذلؾ أقواؿ أو حركة أو ت
  .يعّد مف الضروري أف تكوف فكرة المسرحية فكرة واضحة ناصعة ال غموض فييا وال إبياـ

ىي التنظيـ العاـ لممسرحية، وىي عممية ىندسة وبناء األجزاء المسرحية، وربطيا ببعضيا بيدؼ الوصوؿ إلى  : الحبكة2-
  .تحقيؽ تأثيرات فنية وانفعالية

و أحداث القصة :  الشخصيات3- لذا البد مف التمييز بيف أنواع الشخصيات  ,الشخصيات في المسرحية ىي التي توجِّ
الموضوع ولوف الصراع المحتدـ بينيا .ويستطيع الكاتب المسرحي أف يرسـ أنواًعا مف الشخصيات  المختمفة فييا ووفقًا لنوع

يحركيا وينطقيا بحيث تنسجـ مع غيرىا وتنمو مع نمو المسرحية إذا كانت مف الشخصيات المعروفة باألنماط ذات الطبيعة 
 ..ةالمتغيرة, وىي عكس الشخصية النموذج ذات الطبيعة الثابتة المتكرر 

وىناؾ خصائص تميز كؿ شخصية عف األخرى يتوقؼ تصويرىا عمى أسموب الكاتب، والدور الذي يرسمو ليا،  
 والعوامؿ التي تعيف عمى تحقيؽ صورة الشخصية في النص المسرحي، تسمى األبعاد، وىى ثالثة: 

 .”ذكر أو أنثى، العمر، الطوؿ، الحجـ، درجة الجماؿ والقبح، العيوب الخمقية....إلخ" البعد الجسماني الشكمي:-1

مالبساتو، درجة التعميـ، "الطبقة االجتماعية التي تنتمي إلييا، ظروؼ النشأة والتربية، العمؿ و : والبعد االجتماعي-2
 .”بالديف والسياسة...إلخ  العالقة

 .”والطبع، الميوؿ الخاصة، العقد النفسية، القدرات، األخالؽ، المطامح...إلخ"المزاج : والبعد النفسي -3
وتتجسد األبعاد في الشخصية المسرحية مف خالؿ ثالثة أمور: المظير، والكالـ،  األبعاد الثالثة لمشخصية :  •

ما يفعمو نحوىا لمشخصية، وما تقولو ىي، وما يقولو عنيا اآلخروف، وما تفعمو، و  والفعؿ، أي الشكؿ الخارجي 
 اآلخروف.
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ىو كؿ واقعة تحدثيا الشخصيات في حيزي زماف ومكاف المسرحية مساىمة في تشكيؿ  :(الحدث )الفعل الدرامي -4
في شكؿ حدثي ال في شكؿ سردي، ويتكوف الحدث أو الفعؿ الدرامي مف  أرسطوالحركة الدرامية، وتصاغ الدراما عند 

حركات الممثميف الجسمية فوؽ خشبة المسرح، باإلضافة إلى كممات الحوار التي تصور العواطؼ وردود الفعؿ االنفعالية 
  مؤثرة في سموؾ الغير دافعة بحركة المسرحية إلى األماـ .

الدرامي ىو مناضمة بيف قوتيف متعارضتيف ينمو بمقتضى تصادميما الحدث الدرامي، الصراع :  الصراع الدرامي -5
ثارة وتشويؽ المتمقي.  والصراع ىو جوىر الدراما. والصراع الدرامي مف عوامؿ تماسؾ البناء المسرحي، وتحريؾ األحداث، وا 

وتو مف مقدار التباعد بيف موقفيف أو فكرتيف ىو قواـ البناء الدرامي لممسرحية, ومف أىـ العناصر فييا ويستمد ق الصراع:-
أو قوتيف متعارضتيف، وكمما كانت القوتاف المتصارعتاف متقاربتيف كاف الصراع قوًيا, والمسرحية الناجحة ىي التي يكوف 
 فييا الصراع سبًبا في الصراع الذي يميو، ويكوف كؿ صراع أقوى وأكثر كثافة مف الصراع الذي يسبقو، ومف ثـ تتحرؾ

  المسرحية مدفوعة إلى األماـ بواسطة الصراع الذي تخمقو الشخصيات مدفوعة برغبتيا في الوصوؿ إلى اليدؼ العاـ .
وقد يكوف الصراع داخميا يجري في نفس البطؿ في حيرتو عند اتخاذ قرار يتردد بيف خيارات متعددة فيو، مثؿ       

حية "السيد" لكورني، حيث قتؿ حبيبيا أباىا دفاعا عف كرامة والده، الصراع بيف الحب والواجب الذي عانت منو بطمة مسر 
 وترددت الفتاة بيف حبيا لمسيد وواجبيا تجاه والدىا القتيؿ؛ وضرورة الثأر لو. 

وىو المظير الحسي ليا " فال مسرح بال حوار ", وتكمؿ وظيفتو في تصوير الحدث، والكشؼ عف أفكار  الحوار: -6
الفكرة إلى جانب الدور الجمالي الذي يقـو بو, لذلؾ ينبغي أف يكوف الحوار مناسًبا لمشخصيات, يعبَّر الشخصيات، وتجسيد 

عف مستواىا العقمي والثقافي واالجتماعي، وأف يبعد عف النزعة الخطابية المباشرة أو الصنعة المفتعمة؛ إذ ليس الحوار مجرد 
  حدث، وبطبيعة الشخصيات، وبالموقؼ المسرحي بصورة مطمقة.سؤاؿ وجواب، أو مجرد مناقشة عقمية، بؿ متعمؽ بال

,  عندما تتوافر لدى الكاتب المسرحي العناصر األولية األساسية التي ذكرناىا يستطيع أف يبني مسرحية ناجحة البناء: -7
مكانيات المكاف البد أف تك وف المسرحية مؤلفة مف ومف المعمـو أف بناء المسرحية يختمؼ عف بناء القصة؛ إذ بحكـ الزمف وا 

عدد مف الفصوؿ, مف ثالثة فصوؿ إلى خمسة, وقد تكوف مف فصؿ واحد, وفي حدود ىذا العدد مف الفصوؿ ينسِّؽ الكاتب 
  .(؟؟؟   ص-1ـ ),  المسرحي بناء مسرحيتو

 : زياء والتكوين المسرحيال 
 الميمة في العرض مجموعة متنوعة مف المعمومات الموضوعية  توفر األزياءالدالئؿ النفسية،  لي توفيرإضافة باإل

 فيي تساعد في التعرؼ عمي الفترة الزمنية والمكاف الذي حدثت فيو المسرحية .المسرحي 
 .تقدـ معمومات عف الشخصيات مثؿ العمر والمينة والسمات الشخسصية والمكانة اإلجتماعية واإلقتصادية 
 العالقة بيف األشخاص, توضح 
 لعاطفي السائد في كؿ مشيد.ممسرحية وأسموبيا والجو اعف الجو العاـ ل تعبر 
 مصمـ األزياء النص بشكؿ دقيؽ لمتشاور بشأنو مع المخرج ومصمـ الديكور واإلضاءة  لمتأكد مف أف  يدرس

 أفكاره تتناسب مع التفسير الصحيح لممسرحية .
  أو   اه نحو الخيالية أو الرمزية جديدة  لوظيفة الزي واإلتجمفاىيـ بايجاد بدأ مصمموا األزياء في العصر الحديث

 (.2)ـ   التعبيرية
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 كما  يعتبر التعبير بالجسد ىو المعبر الوحيد عف موضوع العرض المسرحى الذى قد اليقـو عمى السرد القصصى
الممثؿ وقدرتيا عمى  نحتية لجسدال فى الدراما التقميدية , بؿ يعتمد عمى ثراء الصورة ورمزيتيا ويستغؿ الطبيعة

 .(172ص  3)ـ عماؽ المتفرجالتأثير فى أ

  

 :أزياء المسرح تصميمفى  تؤثرالتى  عواملهم الأ -2
 منيا : زياءمصمـ األمف االعتبارات المتنوعة ومصادر المعمومات عمي عمؿ العديد تؤثر  -
 النص المسرحي: السيناريو أو تحميؿ  
النص المسرحي  , حيث يمدنالجمع معمومات مختمفة ومتنوعة عف المسرحية والشخصياتزياء يقرأ السيناريو مصمـ األ -

الوضع االجتماعي واالقتصادي وما بمعمومات حقيقية عف الفترة الزمانية والوقت والموسـ والمناخ والجنس والعمر والمينة و 
 فاتيح العالقات بيف الشخصيات. زياء بأدلة عف الجو العاطفي لممسرحية ومالسيناريو يمد مصمـ األلي ذلؾ.. إ

 تصميمات الزي.  -تطور الشخصية.  -زياء. لشخصيات المسرحية عمي حسب نوع األتصنيؼ ا 
 ص ؟؟؟؟( -4) ـتطور الشخصية  -قمشة. داللة الموف واأل -ة الفترة الزمنية. دالل.  

 :التعرف عمى أهم مصممى أزياء المسرح -3
        Roberto Capucci روبرتو كابوتشي 
  مذىؿ مف الشكؿ والموف،.الالمعاصرة واستخدامو بتصميماتو اإليطالي الذي اشتير زياء األ ىو مصمـ .. روبرتو كابوتشي  
لخمؽ ، واليندسة المعمارية، والطبيعة،مف الفف , حيث يستميـ واالبداعخمؽ ال مف نموذجي "دراسة في شكؿ اتوتصاميمتعد  
  .قطعة مذىمة مف المالبس، ولكف عمؿ فني مدىش -ليس فقط-

 
في إيطاليا ثـ  1950في عاـ  لمعمؿ منو فتح منزلو .1930ديسمبر  2روبرتو كابوتشي ولد في روما، إيطاليا في  -

وبعد ذلؾ تمقى إعجاب  1956. حصؿ عمى وساـ الذىب البندقية في عاـ 1962صالوف األزياء الراقية في باريس في عاـ 
. في عاـ 50في سف اؿ  1980رائع مف كريستياف ديور. كاف يشار إلى كابوتشي باسـ "جيفينشي روما". تقاعد عاـ 
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لتدريس في الصيف في جامعة بيجيف وشياف وشنغياي. ال يزاؿ يشارؾ أحيانا في ابوتشي ، بدأ كا65سف اؿ في  ,1995
 . عروض األزياء واألحداث حتى يومنا ىذا

 مرة واحدة: مصمـ. وقاؿ وتصميـ الزي. فكر في نفسو كتأثر روبرتو كابوتشي كثيرا بالعقالنية، واألشكاؿ، والفف البوب     
متعبير عف النسيج الستخدامو ل بحث عف سبؿأـ ولكف حرفي يبحث عف طرؽ لخمؽ، و أو مصم أنا ال أعتبر نفسي خياط "  

  " .كما يستخدـ النحات الطيف
األقمشة لخمؽ األوىاـ عمى جسـ المرأة يتالعب بمبتكرة تتبع الجسـ، وأحيانا المبالغة فيو. وقاؿ انو  اتوميمكانت تص    

 باستخداـ المواد التي نادرا ما تستخدـ لصنع المالبس. 
 ىذه مف األشكاؿ اليندسية، و تطور في اتوميمتص ستوحىيكاف , موف الظمية و الصورة الاكتسب سمعة كونو سيد      

   .آخر أزياء ثانوية  فساتيف جعمت مف يرتدييا مقارنة مع ثوب ابتكرالخاصة بو.  يماتالتصام

 من معرض الفن في الزياء في متحف فيالدلفيا لمفنون  كابوتشي من أعمال \\
مثل استخدام اللوان الزاهية، والمواد المختمفة التي تضيف متعة لممالبس، وأيضا الصور الظمية , كابوتشي لديه اتجاهات متعددة مع مالبسه 

 مالبسه الممونة.الصور الظمية لالمتطرفة. كان كابوتشي قادرا عمى استخدام التوقيت المناسب لتقديم 
 . (5) م عناصر التصميم معوتكييفها  وا صورهم متقطيالمصممين  العديد منحيث كان 

 
 Alexander MC Queen (1969-2010:)ألكسندر ماكوين   

مف خالؿ أسموبو في قص وبناء األزياء التي كانت ثورية ومبتكرة , وكاف القرف التاسع عشر  ماكويف البريطانيتميز      
 وخاصة الطراز القوطي الفيكتوري مصدرا إلياميا كبيرا لو , والذي جمع بيف عناصر الرعب والرومانسية.

مثؿ : الحياة والموت , والضوء والظالـ , ويقوؿ :  المتناقضات -في كثير مف األحياف  -تعكس مجموعات ماكويف     
 ( .  6"أنا أحاوؿ أف أدفع الصورة الظمية وتغييرىا ىو تغير تفكير كيؼ نبدو" ) ـ 

ية , يسمي أحد أىـ عروض ابتكر ماكويف في عالـ الموضة بفضؿ عروض مجموعاتو كما لو كانت عروض أدائ     
حيث وضع المصمـ منصة دائرية تواجدت بيا عارضة كما لو كانت دمية ميكانيكية يرشيا  N13 1999األزياء عاـ 

 .( 7)ـرتات بالطالء األسود واألصفر منتجة أداء فني حقيقي الروبو 
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 : Mortiz Waldmeyer(1974)مورتيز ويمدمير 
يقـو عمي أسس ىندسية ومفاىيـ ذات منطؽ   Parametreic Designبالتصميـ البرامتري ويمدمير مورتيزتـ ىأ     

 .رياضي 

 
 

لدمج التكنولوجيا والموضة والرقص في عمؿ عرض في المركز التاريخي في مدينة المكسيؾ يسمي  ويمدميركما تعاوف    
, حيث أنتج تنورات مستوحاة مف العمارة إرتداىا مجموعة مف الراقصيف والمؤدييف , نحتت كؿ تنورة مف  iluminarإليومنير 

لكي تشع مجموعة مف األلواف والحركات خالؿ العرض األدائي , تـ تطبيؽ مبادئ  LEDالبالستيؾ وثبتت بيا تكنولوجيا اؿ
لإلضاءة أف تشع مف خالؿ فتحات معطية إضاءات غير  التصميـ البارامتري عمي التنورات متعددة األوجو التي سمحت

 .(8-ـ) مباشرة لألداء
 
 الزى  ةعمى شكل ووظيفوأثرها ذها يوطرق تنف ةالتقنيات الحديث -4
 ة.خير العقود ال قيلمعروض  ةتجاهات المعاصر ال و 

ث فػػى العػػروض الضػػوئية مػػف اىػػـ نقتيػػات المسػػرح االستعراضػػى الحػػدي زة التكنولوجيػػة الحديثػػة المسػػتخدمةتعتبػػر األجيػػ     
تعػػػد أجيػػػزة اإلسػػػقاط الضػػػوئي المتطػػػورة والميػػػزر جػػػزءا ال يتجػػػزأ مػػػف تصػػػميـ العػػػروض االستعراضػػػيو المتقدمػػػة .  صػػػبحتوأ

إلػي تػأثيرات ضػوئية واليولوجراـ مف أىـ التقنيات التي تخمؽ عالما رائعا مف الصػور المسػقطة الثابتػة والمتحركػة , باإلضػافة 
 النيائية.

مػف أكثػر المصػمميف شػيرة فػي مجػاؿ تطػوير واسػتخداـ Josef Svoboda 1920-2002 يعػد جوزيػؼ سػفوبودا        
تقنيػػة العػػرض الضػػوئي. فقػػد اسػػتخدـ فػػي العػػروض كػػؿ التقنيػػات التػػي يمكػػف توظيفيػػا فػػي المسػػرح مػػف عػػرض ضػػوئي وليػػزر 

 (2002-1920- مصمـ ديكور مسرحى بولندى-ؼ سفوبودا  جوزي ) -( 105-104ص ص  9)ـوىولوجراـ 

  
 Laterna magika (1958)عرض الفانوس السحرى    لسيفوبوا, يظهر استخدام  Die soldatenعرض الجنود (

 مسجل جمع العرض بين االداء الحى لممغنيين والراقصين مع فميم  (1976 ) الشاشات كجزء من عروض سفوبودا
/http://artepoveroverali23.blogspot.com.eg   htt://www.svoboda-scenograf.cz 
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تتطمب الخمفية المرسومة جيدا ووقتا فى حيف تصميـ مقطع رقمى أو خمفية رقمية أفضؿ فى االستخداـ لموقت والماؿ      
 نصوص رقمية  - -real-tima feedsيمكف لالسقاط أف يكوف إسقاطا لصورة ثابتة , مشاىد متحركة, مقطوعات فورية ,

 كما أف اإلسقاط وتكنولوجيا الفيديو يبدواف وكأنيما بوابة الستكشاؼ التكنولوجيا التفاعمية تشمؿ األدوات الجديدة لالسقاط .
  (. 127. ص  10)ـ  أجيزة استشعار تحت الحمراء -د نظـ التحكـ فى العرض , عرض ثالثى األبعا

فينتج إحساس بالمشاركة لممتفرجيف عف طريؽ رؤية مجموعة متنوعة مف الوسائط , فكمما اقتربت التكنولوجيا مف جمد     
فقد استخدـ في    .المؤدى كمما كاف التفاعؿ أكثر فاعمية, حيث أف الزى يصبح واجية عف طريؽ االسقاط الضوئي

كما يتـ إستخداـ العديد مف  العروض كؿ التقنيات التي يمكف توظيفيا في المسرح مف عرض ضوئي وليزر وىولوجراـ .
 .(p218 11) ـ لحديثة كالشاشات المعمقة والمسطحات التي تتحرؾ بطريقة ميكانيكية/التقنيات 

 
  Projection Mapping Systemنظام السقاط الضوئي الخرائطي

,   Interactive Displayإسػقاط الضػوء عمػي أي سػطح محػوال أي كتػؿ ثالثيػة األبعػاد ألسػطح عػرض تفاعميػةيػتـ       
 او الواقع المكانى المعزز .يستخدـ ىذا النظاـ   Video Mappingالخرائطي  يديوويعرؼ ىذا النظاـ أيضا باسـ إسقاط الف

عػػاب االلكتورنيػػة لخمػػؽ تػػاثير لػػدى المتفػػرجيف عػػف طريػػؽ تػػاثيرات المسػػرح واالل’والحفػػالت الموسػػيقيو والترفيييػػة’ فػػى الدعايػػة 
 (127ص  -10-) ـ بصرية جاذبة .

 

 
 

 
 برنامجحيث يستخدم نظام االسقاط الخرائطى ’ نه بين استخدام نظام االسقاط الخرائطى وعدم استخدامه ظر الصورتين مقار نت

 التشويه فى النسب ويغمف السطح .ليصمح  متخصص

 
 متخصص وأداة Softwaraهى تقنيه اسقاط ضوئى تستخدم برنامج    Projeciont Mappingنظام االسقاط الخرائطى 

 ليغمف ويدمج الصور عمى السطح غير منتظم الشكل وعمى الكتل الغير مستوية . Projection Toolاسقاط 
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 نظام السقاط الضوئي الخرائطي في الوقت الحقيقي
 Real-Time Projection Mapping System 

 Maskingباسػتخداـ تكنيػؾ الماسػؾ  Real – Timeتـ تطبيؽ نظػاـ اإلسػقاط الضػوئي الخرائطػي فػي الوقػت الحقيقػي     
Technique الصػػور أتوماتيكيػػا عمػػي الكتمػػة الديناميكيػػة وزي الممثػػؿ فػػي الػػزمف الحقيقػػي , فيػػتـ تحديػػد  حتػػي يػػتـ إسػػقاط
  (11-)ـ مستبعدا أي جزء آخر , ثـ اإلسقاط عمي المنطقة الظمية .silhouette ة المنطقة الظمي

 
   Projection Mapping : الدائية العروض أنماط بعض في نماذج لإلسقاط الضوئي الخرائطي

  الوبرا
  Matha 2002 The Jew of عرض يهودا مالطا

 تصميم مسرح تفاعمى وتصميم زى ديناميكى(: (
 Stephhan Herheimاخراج :استيفتان هيرهيم 

بتصػػػػػميـ خشػػػػػبو مسػػػػػرح تفاعميػػػػػو لميرجػػػػػاف اوبػػػػػر فػػػػػى بيػػػػػرليف  2002فػػػػػى عػػػػػاـ  art+camوكالػػػػػة التفاعميػػػػػو القامػػػػػت     
وتسػػػػػمى ييػػػػػودا مالطػػػػػا وتػػػػػدور ’ 1596عػػػػػاـ  Marloweمبنيػػػػػو عمػػػػػى روايػػػػػو لمروائػػػػػى كريسػػػػػتوفر مػػػػػارلو  اوبػػػػػر األميػػػػػونخ .

 حوؿ االنتقاـ و وفاة تاجر ييودى فيدور الصراع عمى السمطة بيف ثالثة مف ممثمى االدياف فى العالـ.
يػػػػتـ تعقػػػػب حركػػػػات  و ايمػػػػاءات البطػػػػؿ فتتحػػػػرؾ العمػػػػاره االفتراضػػػػيو وفقػػػػا لحركاتػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ نقطػػػػو محوريػػػػة فػػػػى     

ولػػػػذالؾ تػػػػـ  مػػػػاـ او الخمػػػػؼ العمػػػػارة تتبعػػػػو و عنػػػػدما يػػػػدور تػػػػدور العمػػػػارة معػػػػو . وسػػػػط جسػػػػد المػػػػؤدى فعنػػػػدما يتحػػػػرؾ لال
  مع متتبع لمصورة IRعف طريؽ كاميرا    Motion Tracking  تطوير نظاـ تتبع حركة 

يضػػػػا مركػػػػز جاذبيتػػػػة ,ثػػػػـ ومركػػػػز جسػػػػده و أعمػػػػى ليحػػػػدد مكانػػػػو المؤئػػػدى مػػػػف أ ليمػػػػتقط Bitmap  Tracker النقطػػػة
مجتمعػػػػػة 3Dمػػػػػع بيانػػػػػات العمػػػػػارة  Real-Time Rendererتنتقػػػػػؿ احػػػػػداثيات حركتػػػػػو لمعػػػػػالج فػػػػػى الوقػػػػػت الحقيقػػػػػى 

حػػػػداث المسػػػػرح والعمػػػػارة ىػػػػذة العالقػػػػة بػػػػالربط بػػػػيف القصػػػػو وأ لتتناسػػػػبمػػػػع االسػػػػقاطات و االضػػػػاءات التػػػػى يػػػػتـ حسػػػػابيا 
 االفتراضية. 

لػػػػـ يكػػػػف ىػػػػدؼ العػػػػرض ,  حػػػػداث المسػػػػرح والعمػػػػارة عمػػػػى خشػػػػبة المسػػػػرحالقصػػػػة وأ سػػػػمحت ىػػػػذه العالقػػػػة بػػػػالربط بػػػػيف    
ىػػػػو عػػػػرض لتكنولوجيػػػػا فائقػػػػة و لكػػػػف عػػػػرض كيفيػػػػة امتػػػػداد خيػػػػارات تصػػػػميـ المسػػػػرح واالزيػػػػاء التقميديػػػػة.  شػػػػمؿ تصػػػػميـ 

 كمسػػػػػطحات مسػػػػػقطة Virtual Architecture اسػػػػػقاط ضػػػػػوئى عمػػػػػى االزيػػػػػاء بالمقػػػػػاطع العرضػػػػػية لعمػػػػػارة افتراضػػػػػية
 .(12-ـ) بزاويا كبيرة شاشات عمى
صػػػميـ المسػػػرح تػػػـ تطػػػوير عمميػػػة إلسػػػقاط المالمػػػس أو إسػػػقاط األزيػػػاء عمػػػي الممثميػػػيف مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ اإلتسػػػاؽ بػػػيف ت  

ارتػػدي كػػؿ الممثميػػػيف أزيػػاء عاكسػػة لألشػػعة تحػػت الحمػػػراء ) عنػػدما يخمعونيػػا يظيػػروا أزيػػاء سػػػوداء ,  اإلفتراضػػي واألزيػػاء 
وجيػػت  , ضػػاءتيا بضػػوء األشػػعة تحػػت الحمػػراء وتػػـ إل  وبالتػػالي اليسػػقط عمػػييـ مممػػس (  Infraredكػػاميراتاليتعقبيػػا 

  صورة في الثانية لتحديد موقع كؿ مؤدي . 25كاميرات األشعة تحت الحمراء تجاه المسرح بالكامؿ وأنتجت 
مػؤدي باإلضػافة إلػي أقنعػة رقميػة تػـ إنتاجيػا استخدـ ىذا النظاـ مف جيتيف لمسماح لإلسقاط الضوئي أف يحيط بجسػد ال    

تػػـ لصػػؽ المالمػػس عمػػي األقنعػػة واألزيػػاء اإلفتراضػػية وتػػـ , اصػػة بػػالممثميف فػػي الوقػػت الحقيقػػي حسػػب الصػػور الظميػػة الخ
إسقاطيا عمي المغنييف بدقة , وبيذه الطريقة كاف مف الممكف تصوير ظروؼ ومشاعر الشخصيات بمالمس ديناميكيػة عمػي 

  . أجسادىـ
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  Frank Sorbier 2012عرض أزياء لممصمم فرانك سوربير 
اسػتخدـ ,  ىد واألزيػاء واألضػواء والموسػيقي بدأت عروض الموضة تتغير خالؿ الستينات عف طريػؽ دمػج بعػض المشػا    

فػي عػرض األزيػاء الخػاص بػو فػي  Projection Mappingمصمـ األزياء فرانؾ سوربير تقنية اإلسػقاط الضػوئي الخرائطػي
استخدـ أيضا اإلسقاط الضوئي عمي الخمفيات وفستاف أبيض لسػرد ,  أسبوع الموضة في باريس لعمؿ عرض ضوئي سردي

  .Charles Perraultلممؤلؼ تشارلز بيرو  1695رواية فرنسية يرجع تاريخيا إلي عاـ 
ضػػخـ واألخػػري فػػي دور المشػػعوزة . األزيػػاء مثمػػت لػػوحتيف  يتكػػوف العػػرض بالكامػػؿ مػػف عارضػػتيف واحػػدة فػػي فسػػتاف      

لعرض التكنولوجيا المتقدمة . المشعوذة في زي أسود استخدمت الالب توب لمتنقػؿ خػالؿ مجموعػة الفسػاتيف المطبوعػة عمػي 
 (13 -ـ ( الفستاف الضخـ األبيض لمعارضة األخري

 يظير في الشكؿ 
عمػػي فسػػتاف األميػػرة فتظيػػر النيايػػة Peau D’Aneعػػرض أزيػػاء لممصػػمـ سػػوربير فتظيػػر إسػػقاطات مختمفػػة لسػػرد روايػػة 

السػػعيدة عنػػدما تقػػع األميػػرة فػػي الحػػب مػػع األميػػر فيظيػػر القمػػب النػػابض فػػي ثػػوب أحمػػر , ممػػا يتػػيح المجػػاؿ لفسػػتاف أبػػيض 
ستخدـ المصمـ اإلسقاط الضوئي عمي الشاشػة الخمفيػة إلسػتكماؿ كما ا,  صعودا وبعيدا في السماء الزرقاء بفراشات ترفرؼ 
 الصورة البصرية.
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 : في البرازيلMariza Monte 2012فستان المغنية ماريزا مونت 
) كػاميرا مػف ميكروسػوفت ( لتمػتقط حركتيػا tKinecجاءت جزيئػات مػف الضػوء متتبعػة لحركػة المغنيػة نتيجػة إلسػتخداـ      

 Batmanفاسػتجابت جزيئػات الضػوء لصػوت المغنيػة , كمػا أوضػح المصػمـ المسػئوؿ عػف اإلخػراج الفنػي باتمػاف زافػاريزي
Zavareze    , تػـ اسػتخداـ فكػرة زي المؤديػة كشاشػة لإلسػقاط فػي عػرض الػوىـ الحقيقػيTrue Illusion   لممغنيػة مػاريزا

 (14-ـ ( .2012مونت 

 
 

 Grammy 2013 الجوائز توزيع حفل فيCarrie Underwood فستان المغنية كاري أندروود
إضاءة فستاف المغنية األمريكية أندروود خشبة المسرح عندمت تحوؿ لشاشة لعرض ضوئي رقمي صممو اإليرلندي     

ياردات مف الستاف . أسقط عمي  10ياردة مف قماش التؿ , و 100أنتج الفستاف الرمادي مف ,    Don O’Neilدوف أونيؿ
 الفستاف المحتوي عمي تنورة صمبة فراشات برتقالي و ورود حمراء ونجـو زرقاء . تـ تعميؽ اثنيف مف أجيزة العرض

projectors   . (15 -) ـفي السقؼ إلسقاط الصور التي كانت مبرمجة مع الموسيقي 

 
 

 Ameerican الغنـاء مسـابقة برنـامج فـيJennifer Lopez 2015 فسـتان المغنيـة جنيفـر لـوبيز 
Idol    
فػػػي فسػػػتاف أسػػػقطت عميػػػو صػػػور وفيػػػديو مػػػف فػػػيمـ رسػػػـو متحركػػػة بواسػػػطة تقنيػػػة اإلسػػػقاط الخرائطػػػي ودمػػػج  لػػػوبيزأدت     

 (16-ـ (قدـ. 20بإسقاطات رأسية وأفقية عمي المسرح لخمؽ التأثير البصري , يتكوف الزي مف تنورة ذات قطر 
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 النتائج:
 ء رواد الجيػؿ األوؿ والثػاني لممسػرحألزيػاخػالؿ أعمػاؿ مصػممي ا لمحركة في العروض المسػرحية أصبحت األزياء أدوات-1

 الحديث.
 في أزياء المسرح. ة في زيادة اإلحساس الجسدي لمممثؿساعدت التكنولوجيا التفاعمي -2
  العرض المسرحي.في أزياء المسرح يزيد التفاعؿ بيف الممثؿ والفراغ والجميور في توظيؼ التقنيات الحديثة -3

 التوصيات:
كأحػػد أىػػـ العناصػػر التشػػكيمية ضػػرورة أف يكػػوف مصػػمـ األزيػػاء عمػػي درجػػة معرفػػة كافيػػة بالتكنولوجيػػا الرقميػػة المعاصػػرة -1

 المؤثرة في تصميـ الزي المسرحي.
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 .105-104ص ص  -المسرحية الحديثة     
 (, 127ص -السينوجرافيا  الرقمية -) دينا نبيؿ احمد بدوى -10
11 p.218--  Johannes Birringer _ Performance . Technology . & Science 

   http://projection-mapping.org/whatis/       
            Christina finger- interactive stage dynamic costume for the opera. - 12      

"Marlowe: The Jew of Malt" - P.1        
- http://www.vogue.it/en/encyclo/mania/h/hi-te th-fashion-and-art   -13 

 14- http://barbaracastro.com.br/2013/02/vestind-luz-figurinos-dpara-projecao-mapeada  
       
15-http://abcnews.go.com/blogs/entertainment/2013/02/the-secrets-behind-carrie-

underwoods-grammy-dress/             
16-http://projection-mapping.org/yes-that-was-projection-mapping-on-jennifer-lopezs-

dress/        




