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 : مقدمة 

تعتبر التكعبية أضخم حركة فنية ثورية عرفها العصر الحديث ، هي نشأة في باريس بعد 

تسعي إلي التحرر من الشكل مثلما تحرر الوحشيون من االلوان  ظهور المدرسة الوحشية ،والتكعبية

الطبيعية ، حيث حول االشكال الطبيعية إلي أشكال المكعب والمخروط واالسطوانة والكرة

 يقدمه لم أنه إال, إبداعاته محور كان الذي باإلنسان مرتبطة" بيكاسو"  أعمال جاءت قدو

 مشواره خالل ومن يراه ما وليس يعرفه ما يرسم فهو يريد ماك قدمه بل, عليها نراه التي بصورته

 على العالم أجبر فقد, غاياته أقصى إلى به ووصل البورتريه فن تطوير على بيكاسو عمل الطويل

 وموروث مألوف هو ما كل على التمرد خالل من لألشياء نظرته تغيير

..ويقلبه رأسا علي عقب .. ويزوده بعينين "جاء الفنان بيكاسو الي العالم ليسدد ضربة عنيفة 

 .الشاعر االسباني روفائيل ألبرتي جديدتين " هكذا وصف

وبيكاسو فنان القرن العشرين .. عشرات الحاالت في ذات الوقت . هو مثل رسومه .. الوجه واالنف 

والعينين والفم واالذن كلها في جانب واحد .. هو أكثر من وجه في واحد

 وماا تبحث عن االفاده من الفن التكعيبي وخصوصاا  أعماال بيكاساو     الدراسة هذه في ةوالباحث

 قايم  مان  يحملاه  وماا .  األداء وأسالو   المعالجاة  حياث  مان  جديادة  وتشاكيلية  تعبيرياة  قيماا  مان  باه  يمتاز

طااال  الفرقااة االولااي فااي كليااة   إسااتلهام مصااادر ماان مهمااا مصاادرا ليكااون. ممياازة وساامات ودالالت

 .النسجية التصميمات وبناء إعداد فيالتربية النوعية جامعة أسيوط 

 :علىالب الط يركز التجربة هذه ولتنفيذ

 النسجى تصميمه في األساسى العنصر هى وتكون بيكاسو أعمال من اإلستفادة. 

  وإبرازها الفكرة لتحقيق المناسبة الخامات تحديد. 

 هااذه وتعااد, النسااجى التصااميم علااى النسااجية التقنيااات وتوزياا  بإختيااار وتباادأ التنفيااذ مرحلااة 

 تضفى التقنيات من الناتجة النسجية فالتأثيرات, النسيج مجال في المهمة المراحل من المرحلة

 وصااوال وذلاا , المالمااس وتوضاا  والمساااحات الخطااوط وتأكااد التصااميم علااى جماليااا ثااراء

 .الفنية التربية مجال في ومعاصرة جديدة نسجيات على للحصول

 : مشكلة البحث 

في تدريس مقررات النسجيات اليدوية لطال  قسم التربية الفنية بكلية التربية  ةمشاركالمن خالل 

النوعية بجامعة أسيوط أن المشغوالت النسجية التي ينتجها الطال  تعتمد بشكل أساسي على استخدام 

تربية فنية في بداية ياتم   -واختيار الموضوعات وطالب الفرقة االوليأسلو  تقليدي في عملية النسيج 

تعريفه علي المدارس الفنية ومن هذه المدارس التي هي مصدر اهتماام البحاث هاي المدرساة التكعبياة      

التصاميمية  التشاكيلية و مما دف  الباحثة إلي التفكير في االستفادة من اإلمكانات وخاصة أعمال بيكاسو 
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فاي  كاسو والتى تتالءم الى حد كبير م  األساليب النساجية الزخرفياة والتراكياب النساجية     في أعمال بي

 وية.للنسجيات اليد التعبيرية والتشكيليةعمل نسجية معاصرة بهدف إثراء القيمة 

 :السؤال االتي في لبحثا مشكلة صياغة ويمكن

لطاال    يات اليدوية جيلية ألعمال بيكاسو في اثراء النسمن القيم التعبيرية والتشك اإلستفادة إمكانية ما

 كلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

 : فرض البحث 

الفرقاة   طاال   لاد   اليدوياة  النساجيات المنطلقات التعبيرية والتشكليلية ألعمال بيكاسو يمكن ان تثري 

 .االولي قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة أسيوط

  الحث :أهداف 

 واعمالة المختلفة . الفنية وحياته بيكاسو الفنان نشأةالتعرف علي المدرسة التكعبية و .5

 .تعبيري وتشكيلي للنسجيات اليدوية بيكاسو ألعمال توظيف .7

 : أهمية البحث 

 مجاالت يخدممصدرا   بإعتباره بيكاسوألعمال  والتشكيليةتعبيرية ال القيم عن الكشف .5

 .المختلفة الفنون

 .تقليدية غير نسجية تصميمات على الحصول إمكانية في المساهمة .7

 : حدود البحث 

 البارواز  ناول  على نسجية شغولةم عمل في امنه واإلستفادة بيكاسو أعمال دراسة على تشتمل

 .متنوعة نسجية بتقنيات اليدو 

 : عينة البحث 

  جامعة أسيوط. –كلية التربية النوعية  –قسم التربية الفنية  –طال  الفرقة االولي 

 : منهج البحث 

 .والتجريبى الوصفى المنهج البحث يتب 

 : مصطلحات  البحث 

 5103-5225"فنان تشكيلي تزعم الحركة الفنية التكعبية من الفتره  :بيكاسو " 

:هي قيم نسبية يمكن االستدالل عليها بمدي وضاوح مساتوي درجاة القايم التشاكيلية       القيم التعبيرية

في تحقيق مضمون العمل ،حيث أنها ترج  إلي قدرة الفنان علي إكسا  العناصر التشكيلية نظاماا  

يظهر ويؤكد تفاعل الخصائص الحسية للخامة والشكل لتحقيق فكر العمل النسجي ،وبماا يمكان أن   

 التشكيلية من تفاعل م  الخبرة اإلدراكية للمشاهد في كشف وتتب  فكر العمل تحققه العناصر
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هي العالقات التنظمية الناجحة للعناصر،وما تظهره من قيم واسس في تحقياق وحادة   : القيم التشكيلية

الجاناب الماادي الاذي يمكان اختيااره وقياساه وتقنيتاه فاي         العمل بما يتفق م  مضمون وفكرتاه ، 

 الرتباطه المباشر بصياغة الشكل والخامة "عناصر العملالعمل 

 : منهج البحث 

 :النظرى اإلطار

ماان خااالل  الفنيااة ة الفنااان بيكاسااووحيااا, المدرسااة التكعبيااة بصااورة مختصااره   علااى دراسااة وتشاامل 

 .البحث تجربة في المستخدمة لنسجية والتراكيب ألساليبا النهاية وفى التكعيبية المدرسة

 : التطبيقى اإلطار

 الفنياة  مراحله في بيكاسو أعمال من مستوحاه مختلفة نسجية بأساليب النسجية شغولةالم من عدد تنفيذ

 .طال  الفرقة االولي قسم التربية الفنية جامعة أسيوط  على التجربة تل  وتطبيق, المختلفة

 أوال : االطار النظري :

 (:0792 -0880) الفنية وحياته بيكاسو 

 الفترة " ، 5155-5211" الواقعية الفترة منها الفترات من عدد إلى بيكاسو فن تقسم تمو

 التأثير وفترة ،" 5150-5151" الوردية والفترة ،" 5151-5155 "بين الفترة فى وهى الزرقاء

 التركيبية والتكعيبية ،"5157 -5151 " التحليلية التكعيبية والفترة ،" 5151-5152 "األفريقى

والخزف والنحت الحفر أعمال وبعض ،" 5157-5151"

 .التسعين تجاوز بعد بفرنسا بموجان 5103 إبريل من الثامن فى بيكاسو وتوفى

 عند بيكاسو الزرقاء المرحلة:The Blue Period(0750-0752): 

 تلااا  أعماااال وتكشاااف بيكاساااو، للفناااان"  الزرقااااء المرحلاااة" 

 وما   الكسااح  أو باالعمى  والمصاابين  الفقاراء  ما   الفنان تعاطف المرحلة

 التصاويرية  أعمالاه  وفاى  الباريساى،  المجتما   بهام  يعج الذين المتشردين

 أساالوبا  لنفسااه بيكاسااو خلااق المشاااعر، وإثااارة باإلسااتغاثة فاضاات التااى

 رأ  ولقاد .3 أعمالاه  كافاة  باين  األشهر وربما األول كان وفريدا  شخصيا 

 كماا  الحزيناة،  الشاخو   لتلا   تماماا   مناسبا  كان األزرق اللون أن النقاد

 فهاو  وقنوطاه،  حزناه  عان  عبرتاها بيكاسوعن التى التحريفات أن أكدوا

 أن وعليااه فقياارا  يعااي  عمااره ماان والعشاارين الخامسااة فااى ناضااج فنااان

                                5153لوحة "المأساة " تصوير زيتي              والسعادة النجاح يكتشف

إنهم  بيكاسو فى رسم العديد من  اللوحات التى تمثل فئات المجتم  ولقد 

           الباريسى بسلبياته قبل إيجابياته.  

                                                 

7
م  5101نعمت إسماعيل: فنون الغر  في العصور الوساطي وعصار النهضاة والبااروا ،دار المعاارف ، القااهرة ،       

  517.

3
Lael Werteneake The World of Picasso, Time –Life International Nederland , 1980, 

P40. 
4
 William S.Lieberman: Picasso, Pocket Books,INC , New York,1954,P5 
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 عنةةةةةد بيكاسةةةةةو الورديةةةةةة المرحلةةةةةة :The Rose 

Perio(0750-0751): 

 سابقتها عن ومختلفة دافئة ألوان مجموعة فى هذه المرحلة

 مثل جديدة ألوانا  ويضيف األزرق، للون الضيق المد  يوس  وأخذ

 .األحمر و والبرتقالى الدافئ والورد  األوكر

 فاى  5151 عاام  ظهار  التصاويرية  موضاوعاته  ماادة  فاى  تغير وأهم

 مشاعوذون،  بهلواناات،  ممثلاون، : مثال  الشخصايات  مان  جديدة طاقم

 هااااذه وتكاااارارا  ماااارارا  ورساااام بيكاسااااو صااااور ولقااااد مهرجااااون،

    م5151عائلة البهلوانات ""لوحة                 .المتنقل للسرا العاطفى الحنين إستدعت التى الشخصيات

 أفينياون  فتياات "  وكانت قبل، من مثلها بتصوير قام أن يسبق لم لوحة فى العمل بدأ 5151 عام ففى  

 "Les Demoiselles Avignon خمساة مسااحتها  الخاي   مان  قطعاة  علاى  5150 عاام  أتمها التى 

 فاى  نظرياته بكل النهضة عصر فنون مرحلة على الستار إسدال بمثابة اللوحة هذه كانت. مربعة أقدام

 .الحر التعبير مرحلة إلى واإلنطالق الطبيعة، مضاهاه

 وألغى والتجسيم بالمنظور هذه لوحة فى بيكاسو عصف قد

 بصريةمجموعة عن عبارة اللوحة لتصب  الفوتغرافية الصور نظرية

الفنان وإنطباعات البشر  الجسد فيها مفرداته التعبير من متحركة

بعد ذل  إستمد بيكاسو األساليب الغريبة والشاذة فى رسم 

التى تميزت  African Tribal Artالوجوه من الفن القبلى اإلفريقى 

بالشكل العام اللوز  والعيون الغائرة واألنف الوتدية والخدود المخطوفة 

 بقوة .

 5150تصوير زيتي "  أفينيون فتيات" لوحة                                                                                

 فى السمات هذه تكررت وقد واللون الخط فى وبالبساطة الجامد بالوض لوحاته  إتسم كما

 مما الزنجية، األقنعة مستوحيا  5150 عام بيكاسو أنجزها والتى المالم  فى جدا  المتشابهة لوحاته

negro Period النجرو مرحلة"  السنة هذه على يطلقوا أن إلى النقاد دعا

 (0792 – 0700) التكعيبية بعد ما مرحلة: 

وتعتبر التكعبية أضخم حركة فنية ثورية عرفها العصر الحديث،هي نشأه في باريس بعد ظهور 

 المدرسة الوحشية ، والتكعبية تسعي إلي التحرر من الشكل .

حينما اكتشافنا التكعبية ، لم نكن نقصد إكتشافها وانما : قال التكعيبية عن مرة ذات بيكاسو سئل عندما

كنا نود التعبير عما في أنفسنا ،فاألصل إيجاد مدخل للتعبير يكشف عن الحقيقة الفنية ويبين قيما  قد 

 نظرية خالل من يرسم الفنان أن ظنهم فى بعض يخطئ. 3يكون فات علي أجيال أخري إكتشافها 
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 ما الفنان يرسمها صورة كل أن فالحقيقة مخيلته، فى يفترضها معينة لنموذج تحقيقا  الموت ثبات  ثابتة

 عن يتوانى ال كان وبيكاسو األبيض، القماش على يحققه به، يمر الذ  الحدث عن تعبير إال هى

 المطلقة الكبير الفنان حرية م  ، وعفويته الطفل بتلقائية تحقيقه

ثانيا : االطارالتطبيقي

تم عرض توضيحي عن المدرسة التكعبية وخصوصا  االعمال الخاصة بالفنان بيكاسوفي هذه  

الفترة  وذال  من خالل محاضرة نظريه تم خاللها حوار ومناقشة م  الطال  عن مد  أهمية 

 المدرسة التكعبية وسماتها وتأثيرها علي أعمال بيكاسو.

نية تام تاذكير الطاال  باألسااليب النساجية والتراكياب والخاماات واألدوات        وفى المحاضرة الثا 

المستخدمة فى النسيج وطرق التسدية وعمل ممارسات حتى يتمكن الطالب من أدواته وأفكاره 

 وذال  من خالل عرض تقدمي.

شرح كيفية اختيار احد أعمال الفنان بيكاسووما يتناساب فاي التصاميم النساجي واختياار ايضاا         

ألسااليب والتراكياب النساجية المناسابة وتلوينهاا بااألوان متقارباة مان التنفياذ واالساتقرار علااى          ا

 التصميم حتى تبدأ مراحل التنفيذ.

العملياة علاى مادار الفصال الدراساي       المجموعاات الدراساية  تنفيذ التصاميم النساجي مان خاالل      

 كامل .

 بعاض  حاذف  أو بإضاافة ال  للطا  ويسام   تم التنفيذ من خالل اختيار احد اعمال الفنان بيكاساو  

 71xبأساليب وتراكيب نسجية وخيوط صاوف مان خاالل ناول بارواز مسااحته        اللوحة أجزاء

 التصاميمات  تثار   جديدة مداخل إيجادسم ، لذل  كانت الفكرة الرئيسية لتطبيقات الطال   35

 لبناااء صاادركم بيكاسااو الفنااان لوحااات توظيااف خااالل ماان إبداعيااة أفاااق إلااى للوصاال النسااجية

 .النسجية التصميمات

 أهداف التطبيقات :

                تهادف التطبيقاات إلاى إنتااج تصاميمات مبتكارة مان المدرساة التكعبياة تعتماد علاى اساتخدام

 الخامات والتقنيات النسجية من خالل ما يلى :

 وخصوصا  أعمال بيكاسو واكتشاف النظم البنائية التاي   التعرف علي سمات المدرسة التكعبية

 تقوم عليها.

        القدرة على عمل تخطيط مسبق للتصميم من خالل تقسايم الساط  إلاى مسااحات تاوزو اللاون

 والخطوط في اللوحة المختارة .

 . إكسا  الطالب بخبرات جديدة ومتنوعة 

 . تنمية الذوق الجمالي لد  الطالب 

 وتارا للطالاب    ،بيكاسو واسلوبه فاى معالجاة االعماال لونياا     لفنانا اتلوح منال  الط إستفاد

ملخصاا    بساط العمال بشاكل م    ونفاذ كال طالاب   .  حرية اختيار العمل الخا  بالفنان بيكاساو  

 .النول على اتنفيذه من تمكنيل ابه التفاصيل بعض
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 : التطبيقات 

 

  كلها علي شكل مستطيل راسي  فى اطار المشغوالت النسجية أعمال الطالب التجريبيةفكانت

سم ، تم تسديه التصميم النسجي بخيوط قطن ، والصوف الصناعى تم 71x 35مساحتة 

 .المستوحاه من أعمال بيكاسو اختيار الدرجات اللونية علي حسب اللوحه

  المشغوالت النسجية بأسلو  نسجي واحد ذيففي تنالطالب أهم التقنيات التي تم استخدامها 

 . ا الحلزوني وتركيب نسجي مبردالسوما وهو 

   نسجت عض االعمال كل المشغوالت النسجية وبفى استخدم أسلو  نسجي سوماا حلزوني

( ، وتركيب نسجي 53(،)3المشغولة رقم ) اللوحة النسجية مبرد في معها تركيب نسجي 

( 1المشغولة رقم ) فى بعض االعمال في بعض اجزاء اللوحة النسجية 5/5ساده 

(،0(،)1(،)55.) 
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 أعمال الطالب  
 

    : المشغولة النسجية االولي  

                                   

Marie – Therese Leaning"                                                المشغولة االولي المستوحاة 

on One Elbow 1939"                                                         من اللوحه االصلية 

 

 

 :المشغولة النسجية الثانية 

                                           
Marie – Therese walter    "                                     الثانية المستوحاة المشغولة النسجية 

with a Garland 1937                                                         من اللوحه االصلية 
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 النسجية الثالثة المشغولة: 

                                 

Woman in an Armchair                       "                                     المشغولة النسجية الثالثة المستوحاة 

 من اللوحه االصلية                                                                                                  "1941

 

 

 :المشغولة النسجية الرابعة 

 

 

 

 

 

 

Head of a woman with                                        "              المشغولة النسجية الرابعة المستوحاة 

Green Curls 1946"                                                                        من اللوحه االصلية 
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 :المشغولة النسجية الخامسة 

 

 

Woman with a Flower 1932"                        "                       المشغولة النسجية الخامسة المستوحاة 

 من اللوحه االصلية                                                           

 

 

 :المشغولة النسجية السادسة 

Woman with a book1932"                                       "             المشغولة النسجية السادسة المستوحاة 

 من اللوحه االصلية                                                         
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 :المشغولة النسجية السابعة 

 

                        

The Sailor 1938"                                             "              المشغولة النسجية السابعة المستوحاة 

 من اللوحه االصلية                                         

 

 

 

 : المشغولة النسجية الثامنة 

La Lecture1932"                                           "                  المشغولة النسجية الثامنة المستوحاة 

 من اللوحه االصلية                                               
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 : المشغولة النسجية التاسعة 

 

      

1937"  Marie – Therese walte r                            "                       المشغولة النسجية التاسعة المستوحاة 

 من اللوحه االصلي                                                                    

 :المشغولة النسجية االعاشرة 

Large still Life on Pedestal                                  "                المشغولة النسجية العاشرة  المستوحاة 

Table 1931"                                                                                   من اللوحه االصلية
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 : المشغولة النسجية الحادية عشر 

 

                                  

Woman with Cap and Checked                    "                          المشغولة النسجية الحادية عشر المستوحاة 

Dress  1937"                                                                                            من اللوحه االصلية 

 

 : المشغولة النسجية الثانية عشر 

 

                                     

Horse,s Head .study for                            "                          المشغولة النسجية الثانية عشر المستوحاة 

(Guernica)1937"                                                                                  اللوحه االصليةمن 
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 : المشغولة النسجية الثالثة عشر 

 

         

Head of a woman 1961"                                "                   المشغولة النسجية الثالثة عشر المستوحاة 

 من اللوحه االصلية                                                                                                       

 : المشغولة النسجية الرابعة عشر 

 

Dora Maar 1937"                                        "                   المشغولة النسجية الرابعة عشر المستوحاة 

 من اللوحه االصلية                                                                                                    
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 : المشغولة النسجية الخامسة عشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head of a woman  Reading1952"                      "                    المشغولة النسجية الخامسة عشر المستوحاة 

 من اللوحه االصلية                                                                    

 : المشغولة النسجية السادسة عشر 

 

Woman with Hat 1962"     Bust of           "                           المشغولة النسجية السادسة عشر المستوحاة 

 من اللوحه االصلية                                                                                                              
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 : النتائج 

 توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية :

 القيم أن ال  الفرقة االولي التربية النوعيةللط النسجية األعمال تحليل خالل من تبين .5

 الفنون مجاالت يخدم خصبا  منبعا  يعتبر بيكاسو ألعمال والتشكيلية التعبيرية

 .المخلتفة

 .اليدوية للنسجيات والجمالية الفنية للقيم إثراء مصدر بيكاسو لوحات .7

 التشكيلية الجوانب إبراز فى تساعد المناسبة النسجية واألساليب التقنيات إستخدام .3

 .النسيج مجال فى والتعبيرية

 

 : التوصيات 

 

 مجال فى المعاصرين للفنانين األعمال من اإلفادة حول الدراسات من المزيد إجراء .5

 .األخر  التشكيلى الفن ومجاالت اليدو  النسيج

 

 : ملخص البحث 

أضخم حركة فنية ثورية عرفها العصر الحديث ، هي نشأة في باريس بعد ظهور  التكعبية

المدرسة الوحشية ،والتكعبية تسعي إلي التحرر من الشكل مثلما تحرر الوحشيون من االلوان 

 الطبيعية ، حيث حول االشكال الطبيعية إلي أشكال المكعب والمخروط واالسطوانة والكرة. 

 بصورته يقدمه لم أنه إال, إبداعاته محور كان الذي باإلنسان مرتبطة" وبيكاس"  أعمال جاءت لقد

 .يراه ما وليس يعرفه ما يرسم فهو يريد كما قدمه بل, عليها نراه التي

 وماا تبحث عن االفاده من الفن التكعيبي وخصوصاا  أعماال بيكاساو     الدراسة هذه في ةوالباحث

 قايم  مان  يحملاه  وماا .  األداء وأسالو   المعالجاة  حياث  مان  جديادة  وتشاكيلية  تعبيرياة  قيماا  مان  باه  يمتاز

طااال  الفرقااة االولااي فااي كليااة   إسااتلهام مصااادر ماان مهمااا مصاادرا ليكااون. ممياازة وساامات ودالالت

 .النسجية التصميمات وبناء إعداد فيالتربية النوعية جامعة أسيوط 

 : مشكلة البحث 

ماان القاايم التعبيريااة والتشااكيلية ألعمااال بيكاسااو واالفاااده منهااا فااي اثااراء النساايج   اإلسااتفادة إمكانيااة مااا

 لطال  كلية التربية النوعية جامعة أسيوط؟
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Abstract
Cubism, which originated in Paris after the emergence of the Fauvisme, is 

the most revolutionary artistic movement known in the modern era. It seeks 

to be free from the form, just as the Fauves have liberated from the natural 

colors, turning the natural shapes into the shapes of the cube, cone, cylinder 

and ball. 

Picasso's art was related to the man who was the focus of his creations. He 

presented the Man not as he sees him, but as he wants him to be. Picasso 

paints what he knows, not what he sees. 

The researcher in this study is looking for the significance of Cubism art, 

especially the work of Picasso, and its new expressive and formative values 

in terms of treatment and method of performance as well as its distinctive 

values and features. The researcher aims for this study to be an important 

source of inspiration for students of the first level in the Faculty of Specific 

Education, AssiutUniversity, in the preparation and construction of textile 

designs. 

 Research problem  :  

What is the possibility of benefiting from the expressive and formative 

values of Picasso's works in enriching the textile to the students of the 

Faculty of Specific Education, Assiut University? 
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 الفنان العبقري  بابلو بيكاسو ، دار الراتب الجامعة. 5111موسوعة الفنون التشكيلية : .5

 سلسلة الفن العالمي بابلو بيكاسو ، الطبعة الثانية.7551فاطمة على :  .7

 .،دار الكتبقراءات في الفن الحديث 7552 عبد العزيز أحمد جوده : .3

 رسالة ،بيكاسو عند البورتريه فن على وأثرها التمرد فلسفة 5111أحمد حسين ابراهيم : .1

 . حلوان جامعة الجميلة الفنون كلية ، منشورة غير ماجستير

المفهوم الجمالي لتناول الخامة في النحت الحديث ،رسالة دكتوراة 5111محمد اسحاق : .1

 .ية التربية الفنية ،جامعة حلوان ،كل

محمد علي أبو درة ، الهيئة المصرية  –التطور في الفنون . ترجمة 5107توماس مونرو : .1

 .القاهرة  –امة للكتا  الع

الباروا ،دار فنون الغر  في العصور الوسطي وعصر النهضة و 5101نعمت إسماعيل: .0

 .المعارف ، القاهرة 

 .  بيكاسو ،معجزة الفنان والرجل ،مؤسسة روزاليوسف 5101حسن فؤاد : .2

 .الهيئة العامة للكتا  ، القاهرة حرية الفنان ، 5125: سليمان حسن .1

10. LaelWerteneake : 1980,The World of Picasso, Time –Life 

International Nederland. 

11. William S.Lieberman:1954, Picasso, Pocket Books,INC , New York. 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 




