
 الموضة والتصمیم والرسم  -في باریس لحقبة الثمانینیات  Musée des Arts décoratifsمتحف 
 

 2023أبریل  16حتى  2022أكتوبر  13من 

 16حتى  2022أكتوبر  13بحقبة الثمانینیات من خالل إقامة معرض كبیر یُقام في الفترة من  Musée des Arts décoratifsیحتفل متحف 
. تمثل ھذه الحقبة التاریخیة بالنسبة لفرنسا تحوالً على المستوى السیاسي والفني في مجاالت الموضة، والتصمیم، والرسم منذ 2023أبریل 

 .1989جدار برلین في  وحتى سقوط 1981انتخاب الرئیس فرانسوا میتران في 

ما بین أغراض، وقطع أثاث، وأزیاء، وإعالنات، وصور فوتوغرافیة، ومقاطع ُمصورة، وأغلفة أسطوانات، ومجالت الھواة  -قطعة فنیة  700
جدید من  والتي تعید إلى األذھان تلك الفترة المحمومة التي تتسم بالتنوع. وقد شھدت ھذه حقبة ظھور جیل - Fanzinesالمعروفة باسم 

مین مثل: أولیفییھ جارنییر، إلیزابیت جاروست، وماتیا بونیتي، وفیلیب ستارك، ومارتن زیكیلي... وقد حقق بعضھم شھرة عالمیة.   المصّمِ

مین إلى أن وصل إلى مستوى النجوم، مثل جان بو   ل كما تحررت أشكال التصمیمات أیًضا من األنماط التقلیدیة، كما ارتفع شأن بعض المصّمِ
ن جوتییھ أو تییري موجلر. وقد استلھم كل من تییري موجلر وكلود مونتانا من التصمیمات ذات الطابع التاریخي، أما جان بول جوتییھ وفیفیا

مفھوم  " Comme des Garçonsویستوود أو شانتال توماس فیحاكون تلك التصمیمات بصورة ھزلیة. وعلى العكس، حطم طراز األزیاء "
مین مارتن مارجیلال أو ریي كواكوبو.األزیاء مع ال  مصّمِ

ویذكرنا المعرض بالسیاق السیاسي من خالل المشروعات المعماریة الكبرى التي أُجریت في عھد الرئیس فرانسوا میتران والتي اشتھرت ببعض 
 بخصوص متحف أورسیھ.السمات البصریة: حیث صدرت أوامر بخصوص ذلك لجرابوس بخصوص الفییت ومتحف اللوفر، وجان ویدمر 

 Canalكما شھدت الوسائط اإلعالمیة أیًضا انطالقة غیر مسبوقة. حیث ابتكر إیتیین روبیال مفھوم تحدید صبغة ممیزة للقنوات التلفزیونیة مثل 
دعائیة مع المخرجین البارزین  وقد أدى ھذا التعدد في القنوات التلفزیونیة إلى انطالق العصر الذھبي لألفالم ال. La 7والقناة السابعة أو  M6+ و

 مثل إیتیین شاتییھ، وجان بول جود، وجان باتیست موندینو.

وقد سادت روح االحتفال والحریة في حقبة الثمانینیات: حیث اكتست عروض األزیاء برداء جدید، فقد أُقیمت في عروض مذھلة فتحت مجاالً  
ففي ھذه األندیة التي  Bains Douchesو ، La Palaceسطوریة مثل: قصر للسھرات الجنونیة في بعض المواقع التي أصبحت مواقع أ

 تسود فیھا المظاھر والال مركزیة، والقواعد، یرقص مجتمع النخبة الباریسي على موسیقى نیو ویف، والروك، والھیب ھوب.

 والحریة.یذكرنا ھذا المعرض كیف اتسمت حقبة الثمانینیات بالتضارب بین أنماط الموضة، والتلقائیة 


