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 السينمائي  المخرجهع عجيب !"  – 5102 تصوين دوحة"اختتام فعاليات هؤتور 
 نيستات كيسيوشهير مواقع التواصل االجتماعي 

 

 

 الفن والتصمٌمالدولً فً  المؤتمر عجيب !" – 5102 تصوين دوحة"مؤتمر انطلقت فعالٌات  – قطر الدوحة،
 مع مؤسسة قطر شراكةوبال قطر فرجٌنٌا كومنولث فً جامعةفً  مارس 8الموافق  األحد ٌوم كل سنتٌنوالذي ٌعقد 

(QF ،) العدٌد من تقدٌم  والمحاضرات، والعروض اإلبداعٌة من ورش العملمثٌرة من  خمسة أٌامو شهد المؤتمر
 بمهرجان  مارس 23الموافق  ٌوم الخمٌسنهاٌة واختتم المؤتمر فعالٌاته مع . المتطورٌن المصممٌنالفنانٌن ومن 

  نٌستات. كٌسً، االجتماعًالسٌنمائً وشهٌر مواقع التواصل  لمخرجل ملهم وعرض
 

وعجُة ، "3ajeeb"عجٌب! انكهًح انعزتُح م عنه تعبركما انًرعح وانًزح" انهعة و" ركز المؤتمر هذا العام على

تصمٌم  ٌجمع. "خارض عٍ انًأنىف، مدهش ، وبعض الشًء بطرٌقة غرٌبةغرٌب "شائع َعٍُ عزتٍ يصطهخ 

حٌث شارك الطلبة والموظفون ، المبدعٌنوالمفكرٌن والفنانٌن و كبار المصممٌنهذا العام "ajeeb4 '! الدوحة
واستطاعوا أن ٌكونوا  عمل ةورشوعشرون خمسة  و الممٌزةوالمحاضرات  العروضالعدٌد من والضٌوف فً 

 جزءا من ثقافة االبتكار الخالق .

 

حٌث . برشلونة ومقره، OFFFالرقمً  مهرجان الثقافةمستوحى من وهو ٌوم ، OFFFبٌوم  االربعاء ٌومتمٌز 
 وكٌفاألنا من ن وقر عن تشونغ سوجون تحدث اإلبداعٌة. رحلتهم بعرض المتحدثٌن مجموعة متنوعة منقامت 
 أوضحفقد  كوستر جان ديأما  التصوٌر الفوتوغرافً. من خالل خبراتنا فً غرورنا الخاص وتغٌرات لدٌنا أصبح

 جافٌن وذكر مختلفة.)الرجال اآللٌٌن( ال الروبوتاتالعدٌد من  خلقفً  رحلتهخالل من  ةالجسدٌ تتصمٌم التفاعال
الحائز على  سٌمبسون، ستٌف اآلخرٌن المتحدثٌنمن بٌن  .اهأن نر التغٌٌر الذي نرٌد واأن ٌكونب الجمهور غرٌب
شارك فٌها ٌ بطرٌقة التصمٌمب التفكٌر ٌستخدم اإلبداعً الذي، والثنائً الجٌاع وقلعة توضٌحًال مصممال جائزة

 الثقافً. تأثٌرال وتعزز لناس حقاا
 

مع  التفاعل من" األبعاد،ثالثٌة طوكٌو إلى الدوحة، طباعة  " عملورشة المشاركٌن فً هانج اوتس  جوجلمكن 
امعة فرجٌنٌا وهً إحدى خرٌجات جالقبرصً  سارةحصلت . الٌابانٌة الثقافة واللغة، والتعلم عن فً طوكٌو الطالب

 تقدٌم عروض ثالثٌة األبعاد من خالل تجربة ورشة عمل " تصمٌم على خبرة فً  3123فً قطر دفعة  كومنولث
رشة عمل والرسم على الوجه" كانت "ثالثٌة األبعاد.  على طابعات قالدة طباعة" وتمكنت من 234 أوتودٌسك

 عادة فًتستخدم التً ، وتقلٌدٌةإلى رسم وجوه صٌنٌة ، وهذه المرة الشرق األقصىإلى  طالبأخذت الأخرى 
 واألزرق ءوالالعلى كداللة  مثل األحمرمختلفة الثقافات فً الاللون  أهمٌة طالبتعلم ال النصوص السٌنمائٌة.

 .للداللة على البرٌة واألخضر للشجاعة
 

البصرٌة  رواٌة القصص. إطارات الدراجة فً صنع مثل الخٌزران مواد جدٌدة لعمل معكٌفٌة ا آخرٌنطالب  تعلم
من االطالع  زوارحٌث سٌتمكن ال؛ العجائبصندوق السحرٌة فً قصص لل الهدف الرئٌسً التً كانتالسمعٌة و

علمت التً  ورشة العمل بالضبط كانت هذه هً " الصوتالمس '، عندما تسمع . ثقب الباب من خاللعلى القصة 
 كان علٌهم برمجة، كما المادٌة فً مجال الحوسبة الطالب وشارك معٌن. كائنب الصوت ربط الطالب
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touchboard  التصمٌم التفاعلً هً جزء من هذه التكنولوجٌا ذات الصلة. وجوهال لمس بمجرد الصوتٌثٌر ،
 المعرض. لتفاعل معا الجمهور تلهمالتً 

 

 المشاركة أكثر على والتً تركز، المضاربة تصمٌمحث فً ت تبكانف " الكثٌر ٌعرف الذيالبٌت "أما ورشة عمل 
على عدة أٌضا  الطالب عملعلى االسئلة ال على المالمح والصور. كما  تصمٌمال ٌقومحٌث  التطبٌق. بدال من
 .وفقا لذلك األحداثإعادة جدولة الخاص بك و المزاج الحالً ٌمكنه قراءةالذكاء الذي  فائق مثل التقوٌم، مشارٌع

 
 23 ٌوم الخمٌس الذي عقد المهرجان ٌوم خاللموسع  فً معرضغٌرها العدٌد والورش  نتائج هذه عرضت وقد

، والتمتع العروضالعدٌد من األلعاب وفً ، واالنخراط مصغرة للجولفبلعبة  اللعبمارس. تمكن الزوار من 
 .الصناع المبدعٌنوالمصممٌن و الفنانٌن المحلٌٌنالعدٌد من  البضائع من وشراءبالعدٌد من العروض 

 

 سموبتوجٌه الشكر إلى  فانستون ألٌسونفً قطر السٌدة  جامعة فرجٌنٌا كومنولث عمٌد قامت الختام، حفلوخالل 
 3122 دوحةتصمٌم  جعل انطالق مؤتمرو والثابت الملهم لدعمها، مؤسسة قطر ، رئٌسبنت ناصر اموز الشٌخة
ٌدفع لك  ، ولٌس ما ما تحب افعل" العاطفة بأهمٌةالحضور  نٌستات بتذكٌر كٌسًكما قام المخرج السٌنمائً  ممكنا.

صنعه نمهد له ونهو أن  اإلبداعً فً العالم لتحقٌق النجاح السبٌل الوحٌد أن علىخصٌصا ط الضوء سلإلدائه" و
 .بصمته علٌهكل منا ٌضع أن و الخاصةنا بطرٌقت

 

 

  قطر في كومنولث فرجينيا جامعة
 

 رَرشًىَذ، فٍ انرصًُى فُىٌ كهُح كىيُىنس فزجُُُا انًزيىلح انجايعح يٍ فزع هٍ لطز فٍ كىيُىنس فزجُُُا جايعح

 نهطالب لطز فٍ كىيُىنس فزجُُُا جايعح ذمذو. لطز يإطظح يع انشزاكح خالل يٍ 8991 عاو ذأطظد. فزجُُُا

 انذاخهٍ وانرصًُى انغزافُك وذصًُى األسَاء ذصًُى يٍ كم فٍ انجًُهح انفُىٌ تكانىرَىص عهً انذصىل فزصح

 . انرصًُى فٍ انجًُهح انفُىٌ ياجظرُز و انفٍ ذارَخ فٍ انثكانىرَىص درجح أَضا ذمذو كًا. وانطثاعح وانزطى
 

 ذذمُك ، انًجرًع وأَشطح األتذاز ويشارَع تزايجها جًُع خالل ويٍ لطز فٍ كىيُىنس فزجُُُا جايعح ذىاصم

 ئنً فثاإلضافح. وانرصًُى انفٍ خالل يٍ االتركار و االتذاع عهً لادرا لطزٌ يجرًع خهك فٍ انًرًصهح رؤَرها

 األسَاء، وعزوض وانًذاضزاخ انًعارض يٍ واطعح يجًىعح َشًم وانذٌ عاوانو شايمان ظُىٌان تزَايجها

 نهفٍ خهُفح تٍ دًذ ويُرذي" ذصًُى" انذونٍ انرصًُى يإذًز طُرٍُ وكم لطز فٍ كىيُىنس فزجُُُا جايعح ذظرضُف

 تٍُ يظرذايح شزاكاخ نرعشَش انعانًٍُُ وانًفكزٍَ واألكادًٍَُُ انًصًًٍُ جذب عهً َعًالٌ انهذاٌ اإلطاليٍ،

 انًعهىياخ يٍ نهًشَذ. لطز فٍ وانصمافُح وااللرصادَح انرعهًُُح انجىاَة دُىَح ذعشَش عهً ذعًم وانًجرًع انجايعح

  www.qatar.vcu.edu:  نهجايعح اإلنكرزوٍَ انًىلع سَارج َزجً

 
 

  نإلطالق قدرات اإلنسا –مؤسسة قطر 
 

دونح لطز فٍ يظُزج ذذىل الرصادها يإطظح لطز نهرزتُح وانعهىو وذًُُح انًجرًع يإطظح خاصح غُز رتذُح ذذعى 

انًعرًذ عهً انكزتىٌ ئنً الرصاد يعزفٍ يٍ خالل ئطالق لذراخ اإلَظاٌ، تًا َعىد تانُفع عهً دونح لطز وانعانى 

  تأكًهه.
انشُخ دًذ تٍ خهُفح آل شاٍَ،  تًثادرٍج كزًَحٍ يٍ صادة انظًى األيُز انىانذ 8991ذأّطظد يإطظح لطز طُح 

   نظًى انشُخح يىسا تُد َاصز رئاطح يجهض ئدارذها.وذرىنً صادثح ا
ذهرشو يإطظح لطز ترذمُك يهًرها االطرزاذُجُح انشايهح نهرعهُى، وانثذىز وانعهىو، وذًُُح انًجرًع يٍ خالل ئَشاء 

لطاع نهرعهُى َجذب وَظرمطة أرلً انجايعاخ انعانًُح ئنً دونح لطز نرًكٍُ انشثاب يٍ اكرظاب انًهاراخ 

ٍٍّ عهً انًعزفح. كًا ذذعى االتركار وانركُىنىجُا عٍ طزَك اطرخالص انذهىل وانظهىك ُاخ انضزورَح اللرصاٍد يثُ

انًثركزج يٍ انًجاالخ انعهًُح األطاطُح. وذظهى انًإطظح أَضاً فٍ ئَشاء يجرًع يرطّىر وذعشَش انذُاج انصمافُح 

 .وانذفاظ عهً انرزاز وذهثُح االدرُاجاخ انًثاشزج نهًجرًع
  http://www.qf.org.qa: هذصىل عهً كافح يثادراخ يإطظح لطز ويشارَعها، َزجً سَارج انًىلع اإلنكرزوٍَن
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