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(1710:1774)طراز لويس الخامس عشر 

نسجاماتواالمع تفضيل استخدام الجمال الهادئ االلوانفضل المصممين التقليل من كثره •
الكسوهفىااللوانوجد عن طريق تناسب تنوع والذىاللونىبين العناصر بجانب التجانس 

.ومع كسوه المقاعدالحائطيهوالبسط 

خضراالاواالبيضمع واالزرقوالفضىاالصفرولقد استخدم بصفه عامه كل من اللون •
وهكذاالبنفسجىمع اللون 

اضح مؤكده بشكل ووالرفاهيهالراحهالبرجير وكانت فيه كرسىهذا العصر فىكما ظهر •
عرض قاعدته التى يحيطها بجانب المخادع جانبانفىوافر كرسىكسمه مميزه وهو 

وسائد الاضافهالتنجيد الكامل مع االجزاءجميع هذه فىواستخدم الكرسىمتصالن بظهر 
االقمشهتخدام اساكدهارشيقهمثل كتله العلوىالرئيسىتكوينه فىالكرسىوكان المنفصله

الرونق والجمال اضفتالتى والبديعهالطبيعيهذات الرسومات والموضوعات 



:االرضياتمعالجات -•

احد والون فاتح مرسوم عليه باقات الزهور اواالبيضباللون ارضيتهالسجاد تميزت •
.هذا العصر فىالمنتشرهالعناصر الزخرفيه 

:االثاثمعالجات -•

ع وكان والذوق الرفيبالفخامهقبل وتميزت ذىعن االثاثفىباالقمشهوقد ازداد االهتمام •
رضيهاالذىالمطبوع الساتانالمصنوع من الوردىاوالمفضفضاستعماال الدمور اكثرها

.والمضلعهالسادهالقطيفهوكذلك الهنديهالبيضاء واالقمشه 



الفترههذه فىالمستخدمهالمفروشات 

:المستخدمهاالقمشه•

ه ونقوش صينيمتقاطعهشجر وغصون واوراقاغلبها من الحرير المرسوم عليها زهور •

لوانهااتتجانس هنديهاوتميزه نقوش فارسيه الذىالهندىالحرير فىويبدو ذلك جليا •
ر ظهرت هذا العصنهايهوالستائر وفى االثاثعناصر باقىانسجام رائع مع فىوتتوافق 
.بروح الشرق متاثرهكانت والتىالمرسومهاالوراق

:العناصر الزخرفيه -•

غصون مثل العصافير والورد والحيوانات وباقات الزهور والالطبيعهتتضمن وحدات من •
ع المطبووالساتاناالسودوالدسورالفاخرهالمقاعد والمقاعد حلياتجانب الىالمورده

اليدويهوالمشغوالت 



:  اليدويهالمشغوالت •

غراميهظر وكانت تتضمن مناظر زخرفيه ومنا, ال تناسب مستوى العصر مختلفهاصبحت•
.الزهور كبيره الحجم نسبيااوانىكما كانت خرافيهوزينات وموضوعات 



من طراز لويس الخامس عشر برجيركرسى

لون المذهب والمالطبيعىمن خشب الزان كرسى: االثاثتوصيف •
انحظ نال, والمنجد تنجيد ثابتااالجزاءبعض فىاالزرقباللون 

الوحداتامااالزرقدهنت باللون الكرسىفىالغائرهالمناطق 
كبه قطعه مرواكنهاالبرازهاالذهبىف باللون البارزهالزخرفيه 

عهد لويس الخامسفىعلى الخشب وقد عرف موديل البرجير 
الن عرض قاعدته يحيطها جانبان يتصفىوافر كرسىعشر وهو 

احة لراجزائهجميع فىواستخدام التنجيد الكامل الكرسىبظهر 
المستخدم

89. العمق -متر 88.العرض -متر  99.االرتفاع : االبعاد•
متر 

:  توصيف المفروشات •

الشجر واوراقاالزهارصغيره من باقهعن عبارهالتصميم •
جر الشاوراقمن متدليهالكثيرة التفاصيل يحيط بها سالسل 

رؤيته يحملها الفنان بالطبيعهكلها مستمده من الصغيرهواالزهار
مع تالئمتبخيوط ذهبيه النصفىويرسمها بطريقة التماثل الخاصه

لون الخشب

غير متكرر: التكرارىالتوزيع •

والبيج والبنىواالحمرالذهبى: المستخدمهااللوان•

الخشب والحرير والقطن: المستخدمهالخامه•



لك تفىالمستخدمهالالسيهالقمشةنموذج •
الفندقيهالنزل فىالفتره



من القطن فرنسىقماش •
لى عاالبيضالمطبوع باللون 

االقالمخلفيه زرقاء قوامها 
مع وحداتالمتبادلهالراسيه

نباتيه يعلوها كنار من 
الزخرفه



كنبه من طراز لويس الخامس عشر 
نقش ريهدائكنبه من خشب الزان المذهب منجد تنجيدا ثابتا شبه :االثاثتوصيف •

دفهالصوالظهر يزينه شكل القاعدهلها بغزاره حيث منتصف الخارجىاالطار
جلاالروشكل بعنايهالتى  نقشت االزهارمتقابلين  ومجموعه من  )C(وحرفى
اسلوبالتى ميزتالصدفهلشكل زخرفىنقش ايضاللخارج وتعلوها المنحنيه
طراز لويس الخامس عشر فىالركوكو

: المنسوج الزخرفىالثصميم•

ل الحجم رسمت بطريقة التماثالكبيرهاالزهارمن باقهعن عبارهالتصميم •
زهاراالمن اطارسوداء ويحيط بها ارضيةالتفاصيل على عديدهوهى النصفى
سلوباوالتصميم يعبر عن متماثلهكلها نفذت حلزونىعلى شريط الملتفه

كثرة التفاصيل للوحدات الزخرفيه فىالركوكو

ماثل الزخرفيه مرسومه بطريقة التوالوحدهالتكرار كامل : التكرارىالتوزيع •
النصفى

والبنىواالحمروالذهبىاالسود: المستخدمهااللوان•

الخشب والحريرالمستخدمهالخامات •



السادس عشرطرازلويس

:االرضياتمعالجات -•

والرمادىاالخضرالسجاد يتميز بلونه •
برسومات اوواالوسمهومزخرف بالزهور 
تمثل تماثيل اليونان 

:االثاثمعالجات -•

ل شعر الخيحشواتهافىالمقاعد استخدم •
اوالمرسوم بالساتانمغطاهوالمقاعد 
واالسادهاوالمضلعهالقطيفهاوالمخطط 
بها رسومات من رماديهباقمشهالمطرزه
والفاكههالزهور 



:  االقمشه-•

لعصرىاوالقماش ( ازرق–اصفر –احمر ) المشجر والتيلالقطيفههىالمنتشرهاالنواعكانت •
اقمشهذلك العصر كانتفىالسائدهمبتكره واالقمشه باشكالوالرقيقهالناعمهذو الرسومات 

المطبوعهوالقطيفهالمشجرهالكتانيهواالنسجهوالمخطط السادهدمشق وحرير الصين 

.الهندىع ذات الطابواالغطيهوالستائر الهنديهالقطنيهواالقمشه الرقيقهااللوانذو والساتان•

الهول بوامثل الشهيرهمصر اثارومن اليونانيهالقديمهوقد استلهمت الرسومات من الفنون •
جد يواالخرىوكل ذلك رسم وطبع على الكتان ومن الرسومات الريفيهوالمشاهد واالهرامات

والمربعاتالمخططهالبجع والسعف والزهور وكثيرا من الرسوم 

ستائر الاماوالمتناقضهالالمعهااللوانقليله هاذئهااللوانمتناسقههذا العصر اقمشهوكانت •
بالقطيفهرقيق ابيض محاط قطنىفتصنع من نسيج 



من طراز لويس السادس عشر بباريس كرسى

: الشكل •

من طراز لويس السادس عشر بباريس كرسى•

: االثاثتوصيف •

الصانع عبر فيهالبارزهمن خشب الزان المنجد تنجيد ثابت بالمسامير كرسى•
على شكل عمود االرجلانفنجد ( 1775-1770) االنتقاليهالفترهعن 

مسند هذا بمربع تتوسطه زهره تفصل بينه وبين حامل الينتهىالذىالمعمارى
لظهر لالبيضاوىوالشكل القصيرهالمدببهاالرجلساد وقتها حيث االسلوب

حيث عن تاج من الزهورعبارهيتوسط الظهر وهو الذىوالنقش البارز المرتفع 
يرهقصلفترهالتى استخدمت االنتقاليهالفترهكانت هذه سمة من سمات هذه 

:  تصميم المفروشات•

حقيبهبها الريف وبجانفىتجلس مع ابنتها المراهادمىعن شكل عبارهالتصميم •
كرتها من فاخذتالتابسترىوقطعه الريفيهمطرزه بالزهور ويحيط بها النباتات 

د عن والظهر وسنادات اليالقاعدهوفيها تعبر الرعوىوالشعر الريفيهالحياه
عهالقطوسمائها وطيورها وقد نفذت بارضهاالريفيهللحياهتكامل وصفى 

التابسترىباسلوب

القاعدهوتصميم الطير يختلف عنالواحدهالقطعهتصميم : التكرارىالتوزيع •
ومساند اليد

والبنىواالخضرواالزرقاالصفر: المستخدمهااللوان•

واالخشابالصوف : المستخدمهالخامات •



من طراز لويس السادس عشر كرسى

مساند من خشب اوبدون ظهر كرسى: االثاثتوصيف •
فىالتى استخدمتالكراسىالمذهب وهو احد الطبيعىالزان 

ن وفيه تم التنجيد المزيانطوانيتفرش حجرة نوم مارى 
باالرجلهالخاصالدقيقهكذلك النقوش والشراشيببالثنيات
االغريقىمن الطراز المستمده

متر 65.العمق -73.العرض -48.الرتفاعا•

عن مجموعه من عبارهالتصميم : توصيف المفروشات•
ك بيضاء وذلارضيهعلى الملونهوريش الطاووس االزهار
من الطرازالمستخدمهوالنقوش االلواندقة وجمال البراز

زهااالالمستطيل من االطارمن حيث الطبيعهومن الفارسى
الملونهالصغيره

الواحدهالقطعهتصميم : التكرارىالتوزيع •

واالحمرواالصفرواالزرقاالبيض: المستخدمهااللوان•

والحريراالخشاب: المستخدمهالخامه•

•



مقعد الحب الفرنسية وهي جزء من مجموعة •
من " كلوسان "لالرسم بغرفة مصنوعة  

سيرويطراز لويس السادس عشر، المنجد في 
؛Cruchet ،1855نسيج ميشيل فيكتور 

)(باريسب، national MOBILIERالمكان •

• -
http://www.britannica.com/EBche

cked/media/6436/French-love-
seat-part-of-a-drawing-room-suite-

made?topicId=583114



، أريكة، وكرسي ، منسوجة حائطىسجاد •
، عام جوبالنمن قبل ورشة العمل 

× 3.67بارك، أوستيرليي، في 1776
(.نسيج الجدارابعاد)متر 6.25

رة، بارك، لندن؛ صوأوستيرلييمقدمة من 
)فريمان وشركاه المحدودةارجى

•http://www.britannica.com/EBc
hecked/topic/236535/Gobelin-

Family

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/236535/Gobelin-Family


نموذج من المفروشات •
فىالمستخدمهوالزخارف 

16النزل بطراز لويس ال 



معالجات الحوائط من •
طراز لويس الخامس 

من االثاثاماعشر 
طراز لويس السادس 

عشر



المطلوب

من طراز لويس الخامس عشراثاثرسم خمس لوحات لقطع •

من طراز لويس السادس عشر اثاثرسم خمس لوحات لقطع •



THANK YOU


