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 الحاجو لتعبير عن ىويتو وحضارتو العريقة وفنونو المختمفة عبر مؤسساتو الحكومية أوال مس العربى فى أالمجتمع
 قادرة عمى بناء مجتمعى واعى فيى مجاالت الحياة يعومجتمعو ثانيا حتى يمثل لو صورة عربية مبدعو ذات بصمة فى جم

 عممية اإلبداع الفنى بمعنى أن :أووً  : شقين أساسيينن الفنية تنحصر بيالعممية فمثقف من خالل لغة إبداعية بصريو
 استرجاع معايشة المصمم محاولةالمصمم معنى بيا بالمقام األول وىى تخصو تماًما وعممية االستمتاع التى تتمثل فى 

 ومكنوناتيا فنية لقد ظمت العممية ال:ا اننً  . والمتعامل معو بصرًيالفنىلمعممية اإلبداعية تخص المشاىد، المستقبل لمعمل ا
 محاولين وضع األسس والتفاسير لمبعد النفسى فى ةىى الشغل األول لعمماء النفس الباحثين فيما وراء عممية الممارسة الفني

 ىى وليدة ممكات خاصة ال يمتمكيا إال أشخاص بعينيم ر عمى اإلبتكاقدرة أن الباعتبارشخصية الُمبدع لحظة الممارسة 
  نشاًطا معيًنا إنما ىو حالة عقمية معينة تتدخل فى جميع أنشطة اإلنسانليسوموىبة من الخالق، كما أن الفن فى حد ذاتو 

 لممتمقى المصرى عبر مؤسساتنا وشركاتنا الحكومية أواًل بصرية مصرى ذو تراث عريق يفترض أن نبنى ثقافة جتمع موفى
 التراث المصرى الفرعونى أو اإلسالمى أو القبطى لما من داع ذات إبلموالخاصة ثانًيا لبناء ىوية عربية سفيرة لنا فى العا

 عمى ىوية نىفيو من رموز جرافكية ُيبدع فييا المصمم المصرى لبناء مجتمع مثقف بصرًيا من خالل صورة مرئية ُتب
 ية لدى المستيمك وتتبنى مسئولية قانونية من خالل المنتج تجاه المسئولين  تتمتع صفات جمالالثقة تعزز حكومتناشركاتنا و

 جميع الفن عموًما بينطوى  التواصل بين المتمقى والشركات من خالل بناء اليويةةفنية من نقطة وخط ولون ُتعزز سيول
 الالمرئية يتناىى المغز ينونةوفى ىذه الك.  عمى عالم آخر غير عالمو الظاىرألدب،أشكالو التعبيرية بما فى ذلك ا

 اإلبداعى اب ما ىو أبعد من الطرح أو العرض المباشر فالخطًما دائشداإلبداعى وتستمزم الثقافة ما وراء القول إن الفن ين
 تمثل مفردات الجمال فى العمل الفنى لتجنب الوقوع فى فخ تىال  واإلشراقاتيحاءاتجممة من اإلشارا ت واإل (المنتج)

 المخيمة ر بينما يتجنبيا الفن بصفتو صيغة إنسانية أسمى من الواقع تتمازج فييا عناصعالمباشرة التى تترادف مع الواق
 .والسحر الجمال ولعل الفرق بين الواقع والفن ىو ذاتو الفرق بين المرئى والالمرئى

 يخص مالمح ىويتو الثقافية وكان خير من عبر عنيا فى ا اإلنسان المصرى القديم لم يكن يوًما مشوًشا فيمإن
والتداوالت الرسمية ما بين المموك واختاروا ورق الباردى ليكون  (األسر الحاكمة) الرسمية المؤسسةمختمف حياتو والسيما 

والتاريخ رصد كيف يعى العرب المحافظة عمى اليوية الثقافية عن طريق تطويعيا ... سفير لحضارتيم ليخاطبوا بو العالم 
 معرفة وواضحة صياغتيا بأشكال مختمفة تعبر عن تفاعل اإلنسان افيةلتتناسب مع معطياتيم المتجددة فكانت ىويتيم الثق

 فى مؤسساتو الحكومية جرافكيةوالحضارة، أما ما نراه اآلن ىو حالة من الفوضى فى مجتمع مصرى فقد رموزه وأشكالو ال
وفقد الصورة العربية التى تعبر عن مجتمعو فأصبحت األوراق لممؤسسات الرسمية نتاج لصورة ىوية لم تحدد بعد صماء 

 لكل وسائل تفاعميا مع المتمقى والمجتمع ويجب أن نبدأ فى تحديد المالمح الثقافية لمشخصية المصرية من اآلن والتى فاقدة
يعبر عنيا الموروث الداخمى لحضارتنا وثقافتنا العربية ورسالة المؤسسات الحكومية التى يجب أن تنعكس فى أوراقيا 

 تفاعمى لمجتمع المؤسسات الحكومية وأن تكون واجية تحددوىويتيا تجاه ذات المجتمع أواًل والعالم ثانًيا، فيل يمكن أن 
 .مبدع من خالل الصورة المرئية

 


