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ع عن  ينم  هائًال  تقدًما  العملية  جاودي  مسيرة  فكان  قريتهبشهدت  الفنانين،  والمصممين    أحد 
وتطبيقهىا في مجال العمارة والعمارة الداخلية واألثاث،   المعماريين الذين آمنوا بوحدة التصميم 

دائًما   والديكوراتوسعى  التفاصيل  كافة  على  مشتملة  فنية  أعماًال  وتنفيذ  ون  والفن لتصميم 
عناصر  افة  اهتم بكو  المعماريةه  جزًءا ال يتجزأ من تصميمات  الفنية  أشغال الخشب  ، فشكلتالزخرفية

ة ومعاصرة، حيث قام بتصميم واحد وعشرين مبنى يحتوي كل منها  البناء من أجل خلق بيئة متكامل
بسمات مميزة معظمها مستلهم من مصادر عضوية، تتنوع بين    على تصميمات ألشغال الخشب

التي خرج منها   الهيكلية  التركيب والحلول  المالمس واألشكال والهيئات واأللوان وحتى طرق 
لكل  واء في أساليب التشكيل أو معالجة األسطح، وبتكوينات مبتكرة وتقنيات تنفيذ متنوعة، س

توليفة استثنائية  ، وتعتبر أعماله  عمل شخصيته المستقلة التي تتماشى مع البيئة المحيطة به
من خالل  معا    تتكامل،  وبالرغم من كون كل عمل قائًما بذاته إال أنها  الفنيةحركات  للعديد من ال

، فتشكل مجموعة متسلسلة ال تتجزأ ُتظهر فكر  لطبيعةاتراكيب  حبه واحترامه لعلوم الهندسة و
التصميمية ومهارته  الكتالوني  بينو  الفنان  تصل    سمات ها  تجمع  حتى  تدريجًيا  تتبلور  مشتركة 

ممثًال   اعتبرته ليس فقط  )منظمة اليونسكو (، حتى أن  الفردي المتميز  هسلوبألمرحلة النضج في  
 .أكثرهم تميًزابل  لمعماريي الحركة الحديثة  

 2020سبتمبر  21 تاریخ تسلیم البحث الكامل للمجلة: -

 2021مارس  01 تاریخ تسلیم النسخة المنقحة: -

 2021مارس  15 النشر:تاریخ موافقة ھیئة التحریر على  -
 

 فنون أشغال الخشب   ،  )جاودي(أعمال    ،األبعاد التشکيلية  

بصرية   ة مقال   
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 : خلفية البحث  
اإلمكانيات العلمية    شهد العصر الحديث تطوًرا تقنًيا وطفرة في

إحداث تغيًرا جذرًيا في كثير  والصناعية أسهمت بشكل فعال في  
أشغال الخشب،    فنون   من المجاالت الفنية التطبيقية ومنها مجال

متطلبات   تلبية  أجل  من  حديثة  تشغيل  أساليب  فظهرت 
المستهلكين المتزايدة، ابتعدت إلى حد كبير عن الطرق التقليدية 
التي استمرت لعقود طويلة، فأصبحت صناعة تعتمد على توظيف 

التي أصبحت  خامات وتقن التكنولوجية  نتاج البيئة  يات وآالت من 
وترتب على   ، تحيط بنا لكي تتمكن المصانع من تحقيق إنتاج كثيف 

 ، ظهور التي تتحكم في أعمال أشغال الخشب ،شيوع تلك النزعة
وكأنها مصنوعة على هيئة في الغالب    تتصف بتشابهها  أعمال

مة للفراغ أو البيئة  قوالب جامدة ال تتمتع بأي من التنوع والمالئ
  فنون  عد من السلبيات التي يعاني منها مجالوالتي تالمحيطة،  

 . أشغال الخشب
تنبه العديد من الفنانين والحرفيين المهتمين بمجال أشغال    قد

العالقة بين تصميم   الخشب مشغوالت  الألهمية التفرد وتكامل 
ترال التي  الخلفية  بإعتبارها  بها  المحيطة  والبيئة  ى  خشبية 

ظهر التطبيق العملي لهذا اإلتجاه  فقد    ،المشغولة من خاللها
مع بروز   ،)القرن العشرين  مطلعالقرن التاسع عشر و (نهاية    مع

تشكيلي،   فني  بحس  تمتعوا  الذين  المعماريين  من  جديد  جيل 
سبق ف عما  مختلف  بمنظور  الخشبية  األشغال  توظيف  تناولوا 

أمثال   للمبنى  العام  السياق  مع  و (لتتكامل  جاودي   أنطونيو 
ألفار   هيكتور جيمار و و  فرانك لويد رايت    تشارلز ريني ماكينتوش و 

قام هؤالء الفنانون بتصميم وتنفيذ    ، وغيرهم  ) ألتو و لو كوربوزييه
ثناياها   في  تحمل  مبهرة  فنية  اقطًعا  وخصائص  ة  لحركسمات 

 . الفنية التي يتبعها كل منهم
أحد المصممين المعماريين    )Antonio Gaudì  جاوديأنطونيو  (  يعد

الذين جعلت مبانيهم مدينة برشلونة ذات شهرة عالمية في أواخر  
العشرين( القرن  ومطلع  عشر  التاسع  وعب)القرن  أفكاره ر  ،  عن 

والدينية والوطنية وحب الكتالونية  هالفنية  من خالل    )∗( للثقافة 
والدينية السكنية  للعمارة  فتصميماته  مثا،  بين كان  يجمع  ًال 

المعماري والفنان متعدد المواهب القادر على توظيف التقنيات 
 ) 1926  -  1852(خالل فترة حياته    . المعمارية المبتكرة بأسلوب فني 

بتصميم   وعشرين(قام  ساجرادا  (كنيسة    اأشهره  ،مبنى  )واحد 

 
له مقومات   -إقليم كتالونيا    -إقليم في إسبانيا   : الكتالونية  - ∗

 . تراثية وثقافية قوية وله ميول إنفصالية عن باقي إسبانيا

ميال  بنيين  والم  Sagrada Familiaفاميليا   وكازا    Casa Milàكازا 
 ، وتعتبر تلك المباني من الفن المعماري الثوري) Casa Batllòباتليو 

أساليب   بسبب  ليس فقط  الهيكلية،  الناحية  من  ابتكاًرا  واألكثر 
وحلولها المعمارية التي أبهرت المتخصصين،   وتنفيذها تصميمها
لتم الخارجية يوإنما  المعمارية  التصميمات  بين  المزج  في  زها 

زخرفية،  للمباني وما طب عليها من معالجات سطحية وعناصر  ق 
من مكمالت  ه  تشتمل علي  وتوافقها مع التصميمات الداخلية بما

  االذين شكلوا جزءً   )األثاث الخشبياألبواب والشبابيك وأيضا  (  مثل
  . ال يتجزأ من السياق العام لتصميم المبنى المعماري

الذين آمنوا أحد الفنانين والمصممين المعماريين    )جاودي(يعتبر  
التصميم الداخلية    بوحدة  العمارة والعمارة  مجال  وتطبيقه في 

لحركة    )1893(عام  فمنذ    واألثاث، المعماريون  المصممون  اهتم 
أدق    ا من الهيكل المعماري وحتى اآلرنوفو بكل عناصر البناء بدءً 

مثل  األبواب  التفاصيل  متكاملة   مقابض  بيئة  خلق  أجل  من 
الدائم لتصميم وتنفيذ أعماًال    )جاودي(من خالل سعي  و  ،ومعاصرة

والديكورات التفاصيل  كافة  على  مشتملة  متكاملة،   فنية 
الزخرفية  شغال  واأل والبيئة    بشكلالفنية  الفراغ  مع  متوائم 

 . مصمًما سابًقا لعصره  )جاودي(ر  بِ المحيطة، اعتُ 
تطويب جمعية  كان    )جاودي(  )∗(وتذكر  مسؤولية    “ أنه  له 

على  المعم واإلشراف  المشروع  بداية  مع  تبدأ  عميله  تجاه  اري 
  . العمل وال تنتهي حتى انتهاء المبنى بأكمله بالفرش والزخارف

وهذا يفسر كم األشياء، من الكراسي والمكتبات والنجف وغيرها، 
قام   على    )جاودي(التي  شخصًيا  هو  أشرف  والتي  بتصميمها 

 ”. تنفيذها عندما لم يتمكن من تنفيذها بنفسه
عبقرية  و رؤية  طرا  )جاودي(يمكن  تصنيفه ضمن  عدم    و أ  ًزافي 

بعين القوطية   ه،أسلوًبا فنًيا  للعمارة  الفنية  فقد دمج األساليب 
الوسطى   القرون  في  المتوسط  األبيض  البحر  حوض  وعمارة 

الطرز،وغيره  واآلرنوفو  من  عن    ا  ابتعد  الوقت  نفس  وفي 
التصميمات المستمدة من األصول التاريخية بهدف تحقيق طراًزا  

مع الحداثة التي شهدتها    )جاودي( وتزامنت أعمال  ،  خاًصا به  افريدً 
زدهار الصناعي للمدينة وعلى  والتي واكبت اإل  )برشلونة(مدينة  

فقد   ذلك  من  الغالب (الرغم  في  بعض    )عارضها  األحيان  وفي 
 . استلهم منها بعض أفكاره التي قام بتوظيفها بأسلوبه الخاص

قبل    -∗ بالقدسية من  الكاثوليكية  (البازيليكا  اإلعتراف  الكنيسة 
 ). الرومانية
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تجه بشكل كبير في تصميماته لمصادر رسومات عضوية على  حيث ا
دووك    هفيولي(منوال   فقد)Viollet-le-Ducليه  تلك    ،  تميزت 

تشبه   متصلة  وانسيابية  اللينة  العضوية  بالخطوط  التصميمات 
توازن بين الفراغ الخارجي والداخلي  الالحمم البركانية يراعى فيها  

بتأثيرات تراكيب    )هوسه(لألشكال ليعبر في نهاية المطاف عن  
 . الطبيعة

إلى الطبيعة التي كان يعتبرها المعلم األكبر،    )جاودي(توجه    “
ألشجار والصخور وأطراف أجسام  ا فدرس قطاًعا كبيًرا منها مثل  

واأل مرحالحيوانات  وفي  أيًضا،  البشرية  ما  طراف  طبق  تالية  له 
الموهبة   همن نتائج على تصميمات المباني، وكانت لدي  هتوصل إلي

  “  . والمهارة لترجمتها في مجال العمارة
وداخلية وعمارة  بتكامل عناصرها من عمارة    )جاودي(تميزت أعمال  

وأثاث وغيره، ومثل توظيف الخامات المتنوعة في المباني محور  
إلى    هتمامه متبع األسلوب األمثلإ للوصول  لتوظيف كل خامة 

 . توافق وتنسيق بين عناصر التصميم الخارجي والداخلي للمبنى
يقوم بتصميم المبنى    )جاودي(كان    “ويذكر جالل أحمد الشايب  

ثاث  و التصميمات الداخلية أو األأبالكامل سواء الواجهات الخارجية  
تحو   . والتجهيزات أثاثه  قطع  متموجة    يوكانت  عضوية  خطوًطا 

  “  . ةغير متماثلة، صممت لتوضع في فراغات داخلية محددو
المبنى خالل  باتليو (المسمى    السكني  ومن     Casa Batllòكازا 

إلي  )1906 إلعادة    هالمسند  برشلونة  أثرياء  أحد  من  بتعديله 
التشكيل الخارجي والداخلي للمبنى، عكس ولخص أسلوب وفكر  

العمارة    )جاودي(وخيال   ربط  في  لها  حدود  ال  التي  وابتكاراته 
من أشغال خشب    هبنسيج واحد بالتصميم الداخلي وما اشتمل علي

  – وأثاث خشبي صمم خصيًصا لشغل أماكن محددة داخل المبنى
 . )1(شكل  

عمل جاودي على تحويل المنزل العادي إلى منزل خيالي مبهج و
التصميم الخارجي للمبنى  ففي  نابع من قصة خرافية،    هيوحى بأن

يبدو سطحه كحيوان  كي  خدام الخطوط الهندسية،  استتعمد عدم  
فالواجهة مكسوة بأشكال مستديرة توحي بأنها قشور    ،خرافي

السمك   سطح  أشعحتى  تغطى  جلود  تعكس  مثل  الشمس  ة 
بالكامل وزعت علي للمبنى  الخارجى  األشكال    هالزواحف، السطح 

في مسارات على هيئة خطوط منحنية متموجة تقود العين إلى  
الداخل لتستمر دون انقطاع، وفي داخل المبنى تستمر الخطوط  

الحيوانية األشكال  من  المستمدة  البحرية   العضوية    والكائنات 
ال والهياكل  التقاء  ي  ،عظميةالمجردة  بين  الفاصل  الحد  تالشى 

الحوائط باألسقف بشكل مسحوب تدريجي على شكل أقواس مع 

الحادة والزوايا  الحروف  استخدام  الجدران  ،  تجنب  أسطح  تتنوع 
وتوحي   متموجة  أسطح  لتشكل  والتحدب  التقعر  بين  واألسقف 

اللونية  ختيار الدرجات  اتم مراعاة  و بأنها قد شكلت من الصلصال،  
، امتد  وتوافقها مع اإلضاءة والظالل ألسطح الجدران واألسقف

المنحنية   العضوية  للخطوط  استخدامه  في  العام  المناخ  هذا 
نفذت  التي  السلم  كوبستة  ومنها  الخشبية  األعمال  ليشمل 
بخطوط انسيابية تتوائم مع يد المستخدم وتتكامل مع الخطوط 

فقد   والجدران،  األسطح  على  البصري  المنفذة  التدفق  استمر 
لمسار الخطوط على الجدران ليشمل باب خشبي يتكون الهيكل  
شكل   تأخذ  التي  الخشبية  والعوارض  القوائم  من  له  البنائي 

 ). 2(شكل    –منحنيات تتناسب مع تصميم الخط الخارجي للباب  
واألثاث  الخشب  أشغال  تصميمات  تتماشى  األساس  هذا  على 

الداخلي   التصميم  مع  خالل  يظهر  للمبنى،  الخشبي  من  ذلك 
توافق استمرارية الخطوط المنحنية واألسطح المتموجة واأللوان  

طبق نفس األسلوب    ،المستخدمة في التصميم الداخلي للمبنى
مراعاة   مع  جمالي  وتناغم  منطقي  وتدرج  بسالسة  األثاث  في 

أن قول  ويمكن  وإمكاناتها،  الخشب  خطوط  تال    هخامة  وجد 
بل   تماًما  تصميمات  مستقيمة  وال(كل  واألبواب    شبابيكاألثاث 
والدرابزين  تتوافق    )والبانوهات  منحنية  عضوية  خطوط  جميعها 

، ُيظهر  )3(شكل    –  وتتناسق مع خطوط التصميم الداخلي للمبنى
جمال الباب الخشبي لصالة الطعام تغيير الشكل التقليدي لكل  

و  )البر(من   المتعرج  التشكيلي  الخط  الخشبي(ذي    ) ةالحشوات 
بأشكال عضوية مبتكرة   ُتظهر    )5و    4(شكل    –المزخرفة  ، كما 

الدور الرئيسي إمكانات كل من المصمم   )كوبستة ودرابزين سلم(
العضوية   الخطوط  ليونة  الستيعاب  الخشب  لتطويع    – والمنفذ 

لربط التصميم   بسالسة  خرآإلى    دورنتقال من  اإلتم    ،)  7و    6(شكل  
الموضع  (فية حساب  الذي روعي   أعمال الخشببالداخلي للمبنى  

وعالقتها بالبيئة المحيطة    أشغال الخشبلحجم وشكل    )النسبي
   . )8(شكل    –  التي تحتويها  )الجدران واألسقف(المتمثلة في  

ول(تصميمات    )جاودي(ابتكر   أثاث  إضاءةقطع  كجزء من    )وحدات 
تناسب   التكوين  بسيطة  بعضها  للمبنى  الداخلي  التصميم 

الذي صمم بخطوط عضوية   )لمقعدا(وأيضا  خدام العملي،  ستاال
التشريحية لجسم اإلنسان الخصائص  ، ) 9(شكل    –  مستوحاة من 

يشبه أذن حيوان يسمح   )المقعد(هناك تجويف دائري في ظهر  
المستخدم،  هبحمل يد  إبهام  بواسطة  األثاث(و  بسهولة    ) قطع 
طبق عليها العديد من الزخارف    ،تفاصيل أكثر  اتذى تعتبر  األخر

للمبنى   الداخلي  التصميم  مع  واإلطارات (لتتماشى  كاألبواب 
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والستر انحياز    )والكرانيش  توضح  والتي  تجاه    )جاودي(وغيرها، 
رنوفو إلى حد ما، هذه القطع من األثاث والمشغوالت الخشبية  اآل

تتجسد فيها القيم الفنية  وفريًدا من الفن اليدوي  تؤلف نموذًجا  
عمل   فريق  اشتراك  على  وتدل  الخشبية  للمشغوالت  والجمالية 
ناجح مثالي يتألف من الطبيعة األم والحرفية المتقنة والمصمم 

 . الفنان
كازا  (  “ هي   )Casa y Bardesباردس  اي  شركة  األثاث  لصناعه 

الذي ال حدود له، من خالل    )جاودي(لة عن تجسيد خيال  والمسؤ 
بأشكال وخطوط عضوية تم    )رابزيندالمقاعد وال(تنفيذ   وخالفة 

 ”. م مع جسم اإلنسانئتصميمها خصيصا لتتوا
شركة   تقوم  الحالي  الوقت   Barcelonaديزاين   برشلونة(وفي 

Design(    قام التي  األثاث  قطع  من  األصل  طبق  نماذج  بعمل 
الخامات  )14  –  10(أشكال    –  )جاودي(ها  بتصميم بنفس  تنفذ   ،

 . وأنواع األخشاب وبنفس التفاصيل للقطع األصلية
أعمال    هدفت تحليل  خالل  من   مكمالت المن    )جاودي( الدراسة 

للتصميم   المستمدالخشبية  العضوية  ةالداخلي  الخطوط    من 
الفني   األسلوب  سمات  على  التي    )لجاودي(للوقوف  والطرز 

اتبعها وفلسفته وفكره في تناول وتوظيف األشكال العضوية،  
وايجاده للحلول التقنية والتصميمية وتوليفه للخامات المختلفة 
إليجاد   ومكمالته،  الداخلي  التصميم  في  الخشب  خامة  مع 

فتح مداخل  الخشب ولها ليصلح لتنفيذه بخامة    )المعادل البصري (
  ) إبراز توافق وتناغم التصميم الخشبي(متعددة تجمع فيها بين  

للمباني،   الداخلي  التصميم  أعمال  للدراسة  إمع  يحتاج  األمر  ن 
التعليمية   العملية  تفيد  أن  يمكن  نتائج  إلى  للوصول  والبحث 

   . وتأهيل طالب التربية الفنية لسوق العمل
 : مشكلة البحث  

يمك أعمال  كيف  في  التشكيلية  األبعاد  من  اإلفادة    )جاودي(ن 
 أشغال الخشب؟  مجال فنون  إلثراء

   : فروض البحث  
ال .1 األبعاد  من  اإلفادة  أعمال  يمكن  في    ) جاودي(تشكيلية 

 . كمدخل إلثراء مجال فنون أشغال الخشب
يمكن تحقيق رؤى تشكيلية جديدة من خالل مضمون فلسفة  .2

جاودي في صياغة أشغال خشب فنية مستمدة من المصادر 
 . العضوية

 
 
 

   : أهداف البحث  
الخشبية    )جاودي(الكشف عن األبعاد التشكيلية في أعمال   .1

المصاحبة للتصميم الداخلي كمدخل إلثراء مجال فنون أشغال  
   . الخشب

الخشبية   استثمار .2 األشغال  من  لمختارات  التشكيلية  األبعاد 
المستمدة من المصادر العضوية كمنطلق تجريبي    )لجاودي(

   . يتناسب ومجال التربية الفنية
   : بحث  حدود ال 

 : يقتصر البحث على  
المستمدة من   )لجاودي(التعرض لنماذج من األشغال الخشبية   -

 ). 1926-1883(األشكال العضوية خالل الفترة  
المنفذة في المباني   )لجاودي(نماذج من األشغال الخشبية   -

   . التي قام بتصميمها بإقليم كتالونيا اإلسباني
   : منهجية البحث  

 : يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل اآلتي  
والعوامل المؤثرة على فكره    )جاودي(دراسة موجزة عن حياة   .1

 . وفلسفته في أعماله
التشك .2 األبعاد  الخشبية  دراسة  األشغال  من  لنماذج  يلية 

 . المستمدة من األشكال العضوية لجاودي
الموظف فيها خامات   )لجاودي(تحليل فني لألشغال الخشبية   .3

 . متنوعة مع الخشب
دراسة مدى عالقة تصميمات أشغال الخشب باألسس البنائية   .4

 . للتصميم الداخلي
 :  النتائج 

إبداعية   -1 توليفة  جاودي  أعمال  من  تعتبر  للعديد  استثنائية 
أنه توصل لعمل الفنية حيث  به،    المدارس  طراز فردي خاص 

فكان أكثر معماري الحركة الحديثة تميزا وكان له تأثير كبير 
 . على الحركات واألساليب الفنية التي تلتها

كمصدر  -2 قوانينها  واتبع  الطبيعة  بدراسة  جاودي  قام 
عضوية وسمات استلهام بما توفره من هيئات وأنماط  

والحلول   التركيب  طرق  عن  فضال  تحصى،  ال  زخرفية 
 . الهيكلية التي خرج منها بتكوينات مبتكرة

عملية  تطبيقه ل  نتج عن دراسة جاودي لتراكيب الطبيعة -3
بإسم   العضوي( تعرف  حيث   ) التركيب  تصميماته،  في 

كلما  وتتحور  غيرها  إلى  هيكلية  فكرة  كل  تضيف 
لتنم  الفكرة  فتتشعب  تقبل تتوسع،  متنوعة  بطرق  و 

    . التطور واالضافة
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 :  الصور واألشكال 

  

باتليو  كازا جاودي،مبنى أنطونيو -)1(شكل 
1904-1906 

 الرئيسية الصالة جاودي، أنطونيو -)2(شكل 
 1906-1904باتليو  كازا

 كازا-سلمال جاودي، أنطونيو -)3(شكل 
 1906-1904باتليو 

 كازا -باب داخلى جاودي، أنطونيو -)4(شكل 
 1906-1904باتليو 

 حشوة باب جاودي، أنطونيو -)5(شكل 
  . 1906 – 1904 باتليو، كازا ،)4 شكل(

 كوبستة السلم جاودي، أنطونيو -)6(شكل 
 1906-1904باتليو  كازا
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 باتليو، السلم،كازا جاودي، أنطونيو -)7(شكل 
1904 – 1906 . 

https://static.independent.co.uk/s3fs-
public/styles/story_medium/public/thumbnails/i

mage/2017/03/03/14/bcnbattlostairs.jpg 

 كازا خارجي، باب جاودي، أنطونيو -)8(شكل 
 . 1906 – 1904 باتليو،

http://blogs.uab.cat/barcelonainfo/files/2014/06
/735765_665912383430086_1888370306_o.jpg 

  . 1906 – 1904 باتليو، مقعد جاودي، أنطونيو -)9(شكل 
http://bdbarcelona.com/en/product/84 

 

  . 1906 – 1904 باتليو، أريكة جاودي، أنطونيو -)10(شكل 
https://cdn.casabatllo.es/wp-

content/uploads/2013/10/banc-doble-casa-batllo.jpg 
 

 كالفيت  -أنطونيو جاودي، مقعد صغير -)11(شكل 
http://barcelonaconcept.com/media/product/7af/c

alvet-stool-bd-barcelona-f8e.png 
 

 كالفيت -أنطونيو جاودي، مقعد بيد -)12(شكل 
http://bdbarcelona.com/en/product/67 
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ارتبطت تصميمات أشغال الخشب الفنية عند جاودي   -4
 . بكل من الفراغ  والبيئة المحيطة

الخشب   -5 بخامة  تقليدية  غير  حلول  بعمل  جاودي  قام 
معها   متنوعة  خامات  جمالًيا  وتوليف  وتوظيفها 

ووظيفًيا، وأنتج قطًعا مميزة من أشغال الخشب الفنية  
   . تميزت بالسبق والتفرد

 :  التوصيات 
على   للوقوف  جاودي  أعمال  التشكيلية في  األبعاد  دراسة  بعد 
سمات أسلوبه الفني والطرز التي اتبعها وفلسفته وفكره في  
التقنية   للحلول  وايجاده  العضوية  األشكال  وتوظيف  تناول 
في   الخشب  خامة  مع  المختلفة  للخامات  وتوليفه  والتصميمية 

عرض أثناء دراسة  التصميم الداخلي ومكمالته، توصي الدارسة بالت
 : أعمال جاودي لمداخل متنوعة ومنها

الفنون  - مجاالت  من  للعديد  بالدراسة  التعرض 
مختلفة  خامات  فيها  وظفت  التي  الزخرفية 

 . كالزجاج والمعادن والخزف وغيرها
أشغال   - فنون  تكامل  لمدى  بالدراسة  التعرض 

المعمارية  للتصميمات  العام  السياق  الخشب مع 
 . الحديثةفي الحركة  

الحركة   - الفنية وخاصة  للحركات  التعرض بالدراسة 
الزخرفية   الفنون  مجال  في  الحديثة  الكتالونية 

 التي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكن توظيفها بشكل جمالي ووظيفي في مجال فنون ي
 . أشغال الخشب

التعرض بالدراسة للطرز المدمجة التي وظفت فيها أشغال   -
الوظي الجانب  يخدم  نفعي  بشكل  في الخشب  وخاصة  في 

 . مجال تصميم وصناعة األثاث
 :   المراجع 
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