
 

 مستخلص البحث 

 
 

 
الهندسة ومن المؤسف إدارة كلٌة  .األطروحة/توجاساخٌر."نغ شرق جاوة كاراوٌتانالما"تصمٌم مركز تطوٌر الفن فً - .نوجراهٌنً، عناٌة مفٌدة

آغوس سوباقٌن، فرص، ارنانٌنج سٌتٌٌوواتً، فرص،  :األستاذة المشرفة .المعمارٌة للعلوم والتكنولوجٌا جامعة الدولة اإلسالمٌة موالنا إبراهٌم مالك
 وأوماٌاتوس، ماجستٌر

 
 .ألخرى فً الموسٌقىرابطة مع الفنون ا ."نغ شرق جاوة كاراوٌتانالما"مركز تطوٌر فنون التصمٌم فً  :الكلمات الرئٌسٌة

 
هو أحد فروع علم الفن  .الفن هو واحد من مجاالت الثقافة اإلنسانٌة التً تعبر عن الجمال .وقد جاوا الشرقٌة مجموعة متنوعة واسعة من األشكال الفنٌة

ي البوب، والجاز، وغٌرهم ممن ٌأتً الفن اآلن العدد من عناصر الموسٌقى مثل الروك، البوب ك،  .األكثر شعبٌة فً المجال فن الموسٌقى والرقص
هذا اقتراح المشروع النهائً للقبض على المشاكل  .واالنضمام إلى فً عالم الموسٌقى أنعم قضٌة وطن التقلٌدٌة أقل هو سعى بعد من قبل مجتمع الٌوم

 .التً أدت إلى طلب أقل على الفنون التقلٌدٌة مثل فن كاراوٌتان

 
لٌس فقط للمنطقة  .ٌتوقع أن تصبح مركز المعلومات والتعلٌم الموسٌقى التقلٌدٌة فً جاوا الشرقٌة "نغ كاراوٌتانالما"ً تصمٌم مركز التنمٌة الفنٌة ف

ٌهدف هذا البرنامج إلى إدخال ثقافة الموسٌقى  .نغالالعامة جاوا الشرقٌة وحدها، بل المجتمع بأكمله من إندونٌسٌا والسائحٌن األجانب الذٌن ٌزورون ما
 .التقلٌدٌة والرقص فن كاراوٌتان جاوا الشرقٌة إلى العالم الدولً

 
اعتبارات التخطٌط كثانً أكبر المدن التً تقع فً وسط مقاطعة جاوا الشرقٌة،  "نغالشرق جاوة ما"نغ لتطوٌر الفن مركز كاراوٌتان الومن المتوقع ما

ٌلة للتقدٌر الثقافٌة فً جاوا الشرقٌة مع العدٌد من الفنانٌن وأماكن لتعلٌم الفنون نغ كما كان مكان الذي وسالفً ما .تٌسٌر التوصل إلى المدن األخرى
على الرغم من أن الموقع اآلن تبدو مهجورة بسبب أنها نادراً ما جٌدا إندونٌسٌا واحدة من الفن التقلٌدي والمجتمع هو الحصول على  .نغالالتقلٌدٌة فً ما

 .مركز لتنمٌة الفنون المتوقع أٌضا أن تسحب مصلحة الشعب نحو الفنون والثقافة فً جاوا الشرقٌة .دي ٌحتضرأفضل قلٌالً، لكن لتحرٌك الفن التقلٌ

 
والهدف من هذا الموضوع هو القٌام بتصمٌم الكائن عن طرٌق تطبٌق مبادئ  .المقترنة سمة التً تم اتخاذها "الفنون األخرى"وكان موضوع رابطة مع 

المبدأ ٌرد فً مٌلودي واالنسجام واإلٌقاع، حٌث أن تصمٌم النظام وفقا للموسٌقى التقلٌدٌة من جاوا الشرقٌة  .ة فً جاوا الشرقٌةالعلوم للموسٌقى التقلٌدٌ
الجمال واالنسجام المملوكة وفقا لمبادئ تطبق على الموسٌقى التقلٌدٌة والرقص فً  .رابطة مع الفنون األخرى سوف تكون صورة تصمٌم الكائن .نفسها

 .الوجود لمثل هذه األمور، من المتوقع الجمهور أكثر مهتمة وترغب فً تعمٌق الفن التقلٌدي جاوا الشرقٌة .وا الشرقٌةجا

 
 


