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ملخص البحث:
لعبت المتغيرات التقنية دوراً فاعلً فى تحول البنية الشكلية لتصميمًالملصق الثقافى ،حيث ينطوى على فكر فلسفي مفاهيميً
قوامه العمق االستراتيجى لثقافة التغير السائدة فى عصر المعلوماتية ،هذا كما لعب التحول العقلي لعالم الحداثة دورًالصدارة
فى بنية مفهوم طبيعة العملًالتصميمى.
تعتبر الثقافة رصيد الفنون البشرية الذي يدعم الرصيد البصري والجمالي لإلنسان ،ويتكون الرصيدًالثقافي البصري على
عدد من مصادر الثقافة البصرية المكونة لخبرة المتلقى وهي التراث الموروث عبر ًاألجيال والتراكمات الفكرية والفنية
ورصيد الحضارات ،وهي الذاتية والخصوصيةًللمجتمع فىًظلًالمتغيرات العالمية والمحلية.
ُتعد الملصقات الثقافية أحد أدوات تشكيل وتنمية وإثراء الثقافة فى المجتمع ،وتقوم البنية الداللية للملصق ًالثقافى بمعالجة
الرموز البصرية إلنتاج المعنى المناسب لكل مجتمع ،حيث يعكس القيمًالثقافية واأليديولوجية في المجتمعً،لذلك أصبح من
ضرورات العمل ًالتصميمي التأكيد على الهوية التصميمية ،بإعتبارها مصدراً لتوجيه فكرًالمتلقى نحو مضمون التصميمً
الذي ًيحمل ًخصوصية حضارية ًمن ًخلل ًاستخدام ًلغة ًبصرية تبحث عن األصالة واإلبداع لنسج هالة من اإلحساس
الجمالىً .
وللهوية التصميمية دور حيوي ومهم في تصميمًالملصقًالثقافى إذ تضفي إليه داللة فكرية ومرجعية خاصةً،إعتماداً على
المعطيات الحضارية والتاريخية والبيئيةً،حيثًتتجسد الهوية في تصميمًالملصقًالثقافى منًخللًالصياغات البصريةً
للعناصرًالجرافيكيةًكلغةًثقافية تواصليةً،واستلهامًمعالجاتًشكلية جديدةًلتلكًالعناصرًمنًخللًتراث المجتمعً،وكيفية
تنظيمًالعلقاتًالشكليةًبينًتلكًالعناصرًللتأكيدًعلىًالجانب الجمالي والوظيفيًللملصقً،وبالتالىًتقديم تصميم يحمل
خصوصية مميزة وداعمه لثقافةًالمتلقيً .
ومنًهُناًجاءتًأهميةًالبحثًفىًإبرازًالهويةًالتصميميةًلملصقاتًالمهرجاناتًالسينمائيةًفىًمصرًكأحدًالملصقاتًالثقافيةً،
لماًلهاًمنًهدفًفنيًواقتصاديًوسياحيً،وباعتبارهاًلغة لتعزيز التواصل الثقافي والجمالي للمجتمع.

الكلمات المفتاحيةً:
الهويةًالتصميميةً–ًاللغةًالبصريةً–ًالملصقًالثقافىً
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Abstract
The technical variables have played an effective role in the transformation of the formal
structure of the cultural poster design, as it involves a philosophical conceptual thought based
on the strategic depth of the culture of change prevailing in the information age, And the mental
transformation of the world of modernity played a leading role in the structure of the concept
of the nature of design work.
Culture is considered the human art stock that supports the visual and aesthetic balance of the
human being, and the visual cultural balance consists of a number of sources of visual culture
that make up the experience of the recipient, which are the heritage inherited over generations,
the intellectual and artistic accumulations and the balance of civilizations, which are the
subjectivity and the privacy of society in light of global and local variables.
Cultural posters are one of the tools for forming, developing and enriching culture in society,
and the semantic structure of the cultural poster deals with visual symbols to produce the
appropriate meaning for each society, as it reflects the cultural and ideological values in society,
so it has become a necessity for design work to emphasize the design identity, As a source to
direct the recipient's thought towards the design content that carries a cultural specificity
through the use of a visual language that seeks originality and creativity and makes us feel
aesthetic sense.
The design identity has a vital and important role in the design of the cultural poster, as it gives
it a special intellectual and reference significance, depending on the cultural, historical and
environmental data, where the identity is embodied in the design of the cultural poster through
visual formulations of the graphic elements as a communicative cultural language, Inspiration
for new formal treatments through the heritage of society, and how to organize formal
relationships between those elements to emphasize the aesthetic and functional side of the
poster, and thus provide a design that carries a distinctive privacy and supports the culture of
the recipient.
The importance of research came to highlight the design identity of posters for film festivals in
Egypt as one of the cultural posters, because of its artistic, economic and tourism purpose, and
as a language to enhance the cultural and aesthetic communication of society.

Keywords:
design identity - visual language - cultural poster

:المقدمة
الملصقًالثقافى هو أحد أشكال االتصال الجماهيري ًويجب على المصمم أنًيضع الرموز المناسبة التي تهيئ له التأكيد
 بإعتبارها مصدراً لتوجيه أفكار المتلقي نحو مضمون الفكرة التىًتحملًخصوصية،على الهوية التصميميةًللملصقًالثقافى
ًفمتلقيًالملصقًالثقافى يبحث دائما ًعن ًالتصميم التراثي والحضاريًمنًخللًارتباطه ًبالمجتمع،حضارية أو تاريخية
.علي إختلف تكويناته ومرجعياتهًالثقافية واالجتماعيةًوالمتصل أيضاًباألصالة والمعاصرة
وبالتالى ًفالوظيفة التراثية والتاريخية في تصميم ًالملصق ًالثقافى تعطى ًللمتلقى شعور بقوة المضمون وللشكل وظائف
ًًوللشكل،جمالية ترتبط بجذب انتباه المتلقي وإستجابته ًللتصميم لذا يعد الشكل المحدد الرئيسي للقيمة الحسية والتعبيرية
ً .دالالتًتعبرًعنًمضمونًالفكرة
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إن عملية بناء الهوية التصميمية ًللملصق ًالثقافى ًالبد وأن تستند إلى مجموعة من القيم التاريخية والحضارية بشكلً
إيديولوجي ناتج عن التأملت الجماليةً،فالمصممًيعتمدًعلى تهيئة بيئة سيكولوجيةًداخلًالتصميمًمنًخللًاستخدامًالرموزً
اإلجتماعيةًالثقافية ،النابعةًمن المعطيات الحضاريةًوالتاريخية والبيئيةًمما يحققًارتباطًالفكرة مع المتلقي بطريقة ملموسةً،
ومنًثمًالتأكيدًعلى الهويةًالتصميميةًللملصقًالثقافى.
مشكلة البحث :تأتىًمشكلةًالبحثًمنًخللًاإلجابةًعلىًالتساؤالتًالتالية:
ً-1إلىًأىًمدى تعتبر الهوية التصميمية للملصقًالثقافىًلغة لتعزيز التواصل الثقافي والجماليًللمجتمع؟ ً
ً-2كيفًيمكنًاستلهامًمعالجاتًشكليةًمن المعطيات الحضارية والتاريخية والبيئيةًللتأكيدًعلىًالهوية التصميميةًللملصقً
الثقافى؟
أهمية البحث:
بناءًالهويةًالتصميميةًللملصقًالثقافيًباستخدامًلغةًبصريةًتعزز التواصل الثقافي والجمالي للمجتمعًوإلثراء ثقافةًالمتلقىً
وتوجيه فكره نحو مضمون التصميم.
هدف البحث :يهدفًالبحثًإلى:
ً-1إبرازًالهوية التصميميةًلملصقاتًالمهرجاناتًالسينمائيةًفىًمصرًكأحدًالملصقاتًالثقافيةً،منًخللًاستخدامًعناصرً
جرافيكيةًلهاًخصوصيةًحضاريةً .
ً -2استلهام ًمعالجات ًشكلية ًللعناصر ًالجرافيكية ًمن ًالمعطيات الحضارية والتاريخية والبيئية ًلتعزيز التواصل الثقافي
والجماليًللمجتمعً .
فروض البحث:
يفترضًالبحثًأنً :
ً -1استلهامًمعالجاتًشكلية منًالموروثًالمجتمعىًيسهم في إيجاد مرجعية وخصوصية متفردة ويبرز الهوية التصميميةً
للملصقًالثقافىً .
ً-2الحفاظ على الهوية التصميمية يدعم ثقافةًالمتلقىًويعزز التواصل الثقافي والجماليًللمجتمعً.
منهج البحث:
المنهجًالوصفىًالتحليلىًوالمنهجًالتطبيقىً .
حدود البحث:
حدود موضوعية :التأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًالثقافىًكلغةًبصرية لتعزيز التواصل الثقافي والجمالي للمجتمع.
حدود مكانية  :تقتصر على نماذج ملصقاتًلمهرجاناتًالسينماًالمقامةًفىًمصر
حدود زمانية  :فترة إعداد البحث بداية منًينايرًً2020لًمارسًً 2021
محاور البحث:
أوالا :اإلطار النظرى ً:الهوية الثقافية ً-عناصر الثقافةً-الهويةًالتصميميةًللملصقًالثقافىًً-فاعليةًاستخدام اللغةًالبصريةً
في بناء الهويةًالتصميمية للملصقًالثقافى  -استراتيجية تصميم الملصقًالثقافىًً-دورًالهويةًالتصميميةًلملصقاتًمهرجاناتً
السينماًفىًتعزيزًالتواصلًالثقافىًوالجمالىًللمجتمعًالمصرى.
ثانيا ا :اإلطار التجريبي ً:يشمل على نماذج مقترحةًلملصقاتًمهرجاناتًالسينماًالمقامةًفىًمصرًً ً.
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مصطلحات البحث:
 الهوية التصميمية:هىًعددًمنًالمظاهرًالشكليةًوالدالليةًللوحداتًالمكونةًوكيفيةًتوظيفهاًوعرضهاًبماًيتلئمً،وتقديمًتصميمًيحملًخصوصيةً
مميزةًوداعمهًلفكرةًتوافقهاًمعًالمتلقيً،ضمنًخصوصيةًحضاريةًتأريخيةًمتميزةً،ويأتيًالتصميمًليحملًسماتًمتوافقةً
معًمدركاتًالمتلقيًالحسيةًوالفكريةًفيًدرجةًتعرفهًوتقبلهًلهاً-6(ً.صً )643
 الرموزً ً:هىًتمثيل لألفكار واالنفعاالت التي تمثل فهم المتلقى للطبيعة والذات بموجب قوانين خاصة ًواتفاقات معينة ،متناولة في
طياتها البعد االبداعي في التأويل والفهم بهدف التواصل العاطفيًوالحسي اإلنساني ً-14(ً.صً )89
 اللغة البصرية:اللغةًالبصريةًهيًنظامًاتصالًيستخدمًعناصرًبصريةً،وتساعدًاللغاتًالبصريةًالمتلقيينًعلىًإدراكًوفهمًالعلماتً
المرئيةً-15(ً.صً )2
الملصق الثقافى:
وسيلة اتصالية توجهًرسائلًللجمهورًالمستهدفًيتم عن طريقهًتقديم المضمون ًباستخدامًالرموزًالمرئيةًذاتًالمعانيً
والدالالت ليتمًنقلهًبشكلًمباشرًوإيجازً،والرموزًالثقافيةًالمشتركةًمنًقبلًاألفرادًالذينًيعيشونًفيًنفسًالمجتمعًوالتىً
تهدف إلى توسيع المدرك الثقافي لدى المتلقى لما تحمله منًمضامين ثقافية مختلفةً-16( .ص)231
ً

أوالا :اإلطار النظرى:
 .1الهوية الثقافية
تعتبر الثقافة رصيد الفنون البشرية الذي يدعم الرصيد البصري والجمالي لإلنسان ،ويتكون الرصيدًالثقافي البصري على
عدد من مصادر الثقافة البصرية المكونة لخبرة المتلقى وهي التراث الموروث عبر ًاألجيال والتراكمات الفكرية والفنية
ورصيد الحضارات ،وهي الذاتية والخصوصيةًللمجتمع ًفىًظلًالمتغيرات العالمية والمحلية.
وعندًالحديثًعنًالهويةًالثقافيةًالبدًمنًاإلشارةًإلىًماًيعرف بالعولمةًوالتىًلهاًمنحيينًاثنينًمتكاملينًأحدهماًاقتصاديً
وتجاري،والثانيًثقافيًولغويً،وقدًعملتًالمؤسساتًاإليديولوجيةًللعولمةًعلىًتحبيبًالنمطًاإلقتصاديًواإلجتماعيًفيً
عديدًمنًالدولًوالبلدانً،وأيضاًتعملًعلىًتحبيبًالنمطًالمعرفيًوالعلميًوالثقافيًواللغويًعندًعددًمنًالشعوبًومثقفيهم .
وأدىًذلكًإلىًوضعًنمطًثقافيًعولميًمهيمنًوموحدً،والذيًيمكنًأنًيدمرًالرموزًالثقافيةًواللغويةًأوًأنًيحتويهاًاحتواءً
يذيبهاًبالتدريجًأوًيضعفهاً،وأكثرًالمجتمعاتًتضرراًهيًمجتمعاتًالعالمًالثالثًالعربية.
وبالتالىًفالهوية الثقافيةًهى ًمنظومة متكاملة من المعطيات المادية والنفسية واالجتماعية تنطوي على نسق من ًعمليات
التكامل المعرفى ،وتتميز بوحدتها التي تتجسد في الروح الداخلية باإلحساس بالهوية والشعور بهاً،ولتحديد الهوية الثقافيةً
للمجتمع البد من التعرف على مظاهر اإلختلف واإلتفاق بين المجتمعاتًوالتى تعود إلى أسلوب حياةًاألفرادًوالذي يعتمد
بشكل أساسي على طبيعة الثقافة السائدة في المجتمع ،باإلضافةًإلىًعوامل تتعلق بالبيئة الطبيعية المحيطةً–ً11(ً.ص) ً
ً
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مخطط رقم ( )1مكونات الهوية الثقافية
ً

ولدراسة الثقافة يجب النظر إلى شقيها المادي والالمادي ،فنجد المظاهر المادية قابلة للتغيير بخالف الالمادية التي تتسم
بالبقاء ،ويمكن تقسيمها كالتالى:

مخطط رقم ( )2أجزاء الثقافة

 .1 .1الثقافة اإلثنوغرافية المادية (التراثية) :
هي نتاج العمل اإلنساني في أي مجتمع من مباني وأدوات وكل األشياء الملموسة التيًيستخدمها المتلقى ،وبناء على ذلك
فهي تشمل الحرف والصناعات الشعبية باإلضافةًإلىًالعمارة الشعبية واألزياء وطرق وأساليب التعامل مع تلك األشياءً .
 .2 .1الثقافة اإلثنوغرافية غير المادية :
هي القيم واألفكار واإلتجاهات والمعتقدات التي يؤمن بها الناس وتضم اللغة ولهجاتهاًالمنبثقة منها ،والمعتقدات والمعارف
الشعبيةًباإلضافة إلى القيمًالمجتمعية ،والعادات والتقاليد ،واألعراف ،والقوانين ،وباإلضافةًإلى األدب الشعبيًوالفنون
الشعبيةً-10(ً.ص)223

 .2عناصر الثقافة:
هي التي تحدد لكل شعب ثقافته العامة والتي يشترك ًفيها مع غيره من الشعوب ،وتحدد أيضا ثقافته الخاصة التي تحفظ
تاريخه وتميز هويته وأسلوب حياتهً،وتختلف الثقافة في المجتمعات نتيجةًللعناصر المكونة لها فهي التي تمنح الجماعاتً
واألفراد الهوية والخصوصية لمجتمعاتهم وتميزهمًعنًالمجتمعاتًاألخرىًوإن الحفاظ علي الهوية يحفظ كيان المجتمعً
وتاريخه وحضارته ً(ً-8صً،)101،100وتنقسم هذه العناصر إلى ثلثة أقسام وهيً :
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مخطط رقم ( )3عناصر الثقافة

 1 .2العموميات:
هي مجموع العادات والمعتقدات السائدة عند معظم أفراد المجتمع كأنواع الطعام واللبسًالمحلي ،واللغة وطريقة مخاطبة
األفراد وتحيتهم لبعض ،والمعتقدات والممارسات الدينيةًواألنظمة السياسية واإلقتصادية العامة المتبعة.
 .2 .2الخصوصيات:
هي العادات والقيم واألنظمة التي يختص بها فئة أو طبقة محددة من ًالمجتمع وتعمل على ممارستها بشكل واضح دون
غيرها من الطبقات اإلجتماعية األخرى ،كالعادات ًوالتقاليد وأساليب التعامل اإلجتماعي ،وأسلوبًالحياة التي ًتتميزًبها
طبقة إجتماعية معينة ،والمعتقدات السياسية أو الدينية أو اإلجتماعية أوًاإلقتصادية الخاصة بمجموعة من األفراد.
. 3 .2البدائل أو المتغيرات:
وهي العناصر الثقافية التي ال تنتمي إلى الخصوصيات أو العموميات ،وينتهجها األفراد نتيجةًتعاملهم مع الثقافات األخرى
أو نتيجة إلبتكارهم بدائل خاصة بهم مثل أنواع الطعام الجديدة على المجتمع ،واألزياء المختلفةً،والموسيقىًالغيرًمحليةً،
وقبول البدائل لفترة من الوقت قدًيجعلها تتحول إلى خصوصيات تميز طبقة محددة في المجتمع ،وقبولها لفترة طويلة من
معظمًأفرادًالمجتمع يجعلها تصبح عموميات يتفق عليها األفراد ويمارسونها في حياتهم اليوميةً .

 .3الهوية التصميمية للملصق الثقافى:
لكل مجتمع ثقافته الخاصة ورموزه المميزة النابعةًمنًهويتهًوالتي تختلف فى مجملها عن ثقافة أى مجتمع آخرً،وللملصقً
الثقافىًطبيعة خاصةًبإعتبار أنه ًتجمع بين الوعاء الثقافى المعرفى والشكل الفنى التعبيرى ،فهو نمط من أنماط اإلبداع
الثقافى الذى يعكس النظم واألوضاع ًًوالمعتقدات في المجتمع ،ومنًثمً ُتعد الملصقات الثقافية أحد أدوات تشكيل وتنمية
وإثراء الثقافة فى المجتمعً .
إن اللغةًالتصميميةًللملصقًالثقافى فى جوهرها هي ربط الرموز بالمعاني وتحقيق ذلك في ظل الحافز التواصلي بين
المصممًوالمتلقي ،مماًيجعل اللغة التصميمية نظاماً من العلمات الداللية التي تعبرًعن المضمون ،فالملصق الثقافى يحمل
رسالة مرئية تحمل فكرة ذات داللة معرفية إتصالية يستقبلها المتلقى على شكل ًرموز النتاج مضمونًالفكرةًالتصميمية،
والداللة هى مضمون الرسالة البصرية التى يحملها ًالملصق الثقافى ،حيثًيقومًالمصمم بمعالجة الرموز البصرية إلنتاج
المعنى المناسب لكل مجتمع ،فيعكس تصميم الملصق الثقافى القيم ًالثقافية واأليديولوجية في المجتمع ،حيث ترتبط تلكً
الرموزًببيئة الفكر المعاصرًباإلضافةًإلىًمعنى الصيغ ًالبصرية ومعالجتها شكلياً وفكريا داخل المجتمعات عن طريق
وضع المعاني في سياق ثقافي يشتمل على خبراتًتاريخيةًوثقافيةً-12(ً.صً )231
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وهكذا أن الرموز الداللية التي يتضمنها ًتصميم الملصقًالثقافى يمكن أن تشكل محوراً هاماً من ًالمحاور التي يمكن أن
ينطلق منها المصمم فيًابتكار التصميم ،وذلك بما تتضمنه من توافق وتضافرًبين صياغتها الشكلية ،وما تحمله من معانى
ودالالت رمزية ومضامين وقيم معنوية ،فالمصمم يقف موقفين هامين ،الموقف األول إزاء التعامل مع البناء الشكلي والصيغ
الجمالية ،أما الموقف الثاني حول ًالمعاني والدالالت الرمزية التي يتضمنها الشكل ،وهما موقفان متلزمان ومترابطان،
ويؤدي تكاملها معاً إلى تشكيل منابعًللهوية التصميمية للملصقًالثقافىً .

 .4فاعلية استخدام اللغة البصرية في بناء الهوية التصميمية للملصق الثقافى :
تعتبرًحاسةًالبصرًهيًالحاسةًاألكثرًأهميةًبينًالحواسًالخمسًللمتلقيً،فعنًطريقهاًيستقبلًالمتلقىًأكبرًقدرًمنًالمعلوماتً
والخبراتًالمعرفيةً،لذلكًتعتبرًاللغةًالبصريةًللرموزًاإلجتماعيةًالثقافيةًذاتًقوةًخاصةًتمكنًالمتلقيًمنًاستخلصً
معانيهاً،فاللغةًالبصريةًتتميرًبقدرتهاًعلىًاالتصالًبالمتلقىًعلىًنطاقًأكثرًاتساعاً،مهماًاختلفتًثقافاتهمً،ألنًاللغةً
البصريةًتمنحًالقدرةًعلىًالفهمًواإليجازًواالختصارًلتوصيلًالداللةًوالمعنىًالمطلوبً .
وتعتبرًالرموزًاإلجتماعيةًالثقافيةًأحدًأهمًعناصرًاللغةًالبصريةًالموثرةًفيًالملصقًالثقافىً،بوصفهاًعناصرًجرافيكيةً
مهمةًتستغلًفيًتوجيهًحركةًعينًالمتلقيًداخلًالملصقً،حيثًيوظفهاًالمصممًلعملًعلقةًمتوازيةًبينًعناصرًالتصميمً،
باعتبارهاًوسيطاًاتصالياًُمهماًلنقلًالمعلوماتًواألحاسيسًمعاً-13(ً.ص)206ً،205
لذلك فالبيئة والمجتمع المحيط بالمصمم لهما تأثير فعال ،باإلضافة إلى األوضاع االجتماعية و السياسية واالقتصادية ،بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة على نتاج أعماله التصميمية التعبيرية والرمزية إذ ًأنهاًًتنطوي على تفسيرات ودالالت رمزية
تتعلق بشكل أو آخر بتلك األوضاع السائدة في مجتمعه ومندمجةًبمخيلته الحرة ومشاعره وأحاسيسه وثقافته ،كما يمكن أن
يستمد معانيه واتجاهاته الفكرية من فنون الحضاراتًاإلنسانية المختلفة ولكن بصورة تصميمية مجردة رمزية حرة ومتجددة
التعبيرً(ً-5صً)671حيثًأنًً :
– تزداد الثقافة البصرية بإزدياد قدرة متلقي الملصقًالثقافى على فك شفرةًاللغةًالبصرية ودالالتهاًالمستخدمة في تصميم
الملصقًالثقافى.
– ثراء الفكر لدى المتلقي يسهم في ثراء تذوقه لجماليات اللغةًالبصريةًوالمعاني الكامنة والظاهرة في تصميمًالملصقً
الثقافى.
– توجد علقة بين التطور في الفكر والتحليل والتصنيف والمقارنة ،فاللغةًالبصرية تسهم في فهم وتذوقًالمضمونً،وتعمل
على كسب ثقة المتلقي لبناء صورة ذهنية مبهرة للحدثًالثقافى المعلن عنهً،وثباتًالفكرةًالتصميمية في ذاكرة المتلقي لما
لها من جاذبية ونواحي حسيه وتعبيريةً .
– البد أن يكون مصممًالملصقًالثقافى متفهماًلفلسفة مجتمعه وأفكاره وأن يبحث عن أساليبًمختلفةًلصياغةًاللغةًالبصريةً
المستخدمةًفىًالتصميمًحيثًأنًارتباطها بالزمان والمكان تعمل على إثارة االهتمام بالحدث المعلن عنه.
– إلمام المصمم بالتطور في األفكار وأساليبًصياغةًالمعالجاتًالشكلية يزيدًمنًفاعليةًتأثير الملصقًالثقافى علىًالمتلقىً
منًخللًاالعتماد على األصالة والمعاصرة في طرح األفكار التصميميً(ً-12ص)232
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 .5استراتيجية تصميم الملصق الثقافى:
عناصر التصميم هيًالوحدات االساسية في بناء اللغةًالبصريةًفىًتصميمًالملصقًالثقافى وتتكونًاللغةًالبصرية من واحد
أو أكثر من هذه العناصر ،بينماًتعتبر أسس التصميم هي اإلرشادات التي ينبغي أخذها في االعتبار عند وضعًهذه العناصر
في تصميمًهذهًاللغةًالبصريةً .
وهناك مجموعة من العوامل المتعلقة باستراتيجيةًتصميمًالملصقًالثقافى التي تحدد العلقة التفاعلية المتبادلة مع المصمم
والتصميم والمجتمع حيث أن هناك سمات عامة يجب على المصمم أن يراعيها سواء للمجتمع أو لموضوع التصميم وسمات
خاصة بنوع الحدث ًالثقافى المعلن عنه لتحقيق الهوية التصميمية والتي يعتمد فيها المصمم على المعطيات الحضارية
التاريخية للحدث ،حيث تكون مصدراًلتوجيه األفكار واللغةًالبصرية الموظفة في التصميمًبما يحقق نموها وارتباطها مع
المتلقي بطريقة ملموسة ،وما تحمله من نسق تنظيمي مرئي متوافقاً مع ًالتوجه الثقافي والحضاري ،دعماً لتكوين الهوية
والخصوصية للتصميمً-5(.صً)675بتصرف
وذلك من خلل وضع الصياغات البصرية لألفكار التصميمية بطرق مختلفة ،من خلل ابتكارًمعالجاتًجرافيكيةًلعناصرً
التصميم ،من خلل دمج اكثر من ًعنصر أو إضافة تفاصيل أو إمكانية تكبير وتصغير حجم العناصر أو تكرارها ،فان
المعالجات الخاصة هيًاالشكال والتأثيرات المضافة لتأكيد معني معين ،والتىًتتيح للمصمم فكرة الدمج والتركيب من أجل
خلق بيئات أوًتأثيرات مناسبة لموضوع التصميمً،مما يبرزًأهمية الحدث الثقافى المعلن عنه ،ويتحقق ذلك من خلل الجهد
الفني اإلبداعي في عملية تنظيم العلقات البنائية والشكلية ًبين العناصر حسب الحاجات واالغراض التصميمية المطلوب
تحقيقهاً .
حيث ان المصمم يقوم بعمليات التحليل والتركيب في أثناء العملية اإلبداعية فكل عنصر في التصميم يجب أنًيؤلف مفردة
ضرورية بالمعنى التشبيهي ،والوظيفي ،والتعبيري ،والجمالي الذي يهدف إليه المصمم ،والتوليف بين تلكًالعناصر منً
خلل عالم المدركات الحسية ،وربط األجزاء والعناصر بعلقات جديدةً،إذ يجمع المصمم بين العناصر من الكتلة والحجمً
والخطوط والنسيج الملمسي لينتج لغةًبصريةًجديدة ،وفي حالة أُخرى قد يجمع ذات العناصر بطريقة مختلفة ًكلياً إلنتاج
تصميم آخر وذلك من خلل ما يمتلكه المصمم من أدوات فنيةًكثيرة ،والتي تشكل مفردات وعناصر التصميم ،الستنباط لغةً
بصريةًتحمل في جملتها الرسالة الثقافية والحضاريةً،والتىًتعتمد على نجاح العناصرًالمستخدمة في توصيل المعنى
المرغوب إلى المتلقى للمساعدة على إدراكًالفكرةًالتصميميةًوإثراءًثقافتهًالبصريةً،وكذلك استخدام االلوانًيغززًالعلقةً
بين الشكل والمضمونًوإضافةًجانب جمالي للتصميم ،عن طريق استخدام اللون كقيمة فنية وجماليةًوتعبيريةً،معتمداً في
ذلك على األنسجام اللوني بين عناصرًالتصميم لتحقيق التناغم والتجانس ،والذىًيتوافق مع دالالتًاللغةًالبصريةًالمتصفة
بالخصوصية والتفردً .والتى ًتضفى تأثير واضح في عملية ًاألتصال مع المتلقى ًبمختلف المستويات الثقافيةً -7(.ص)ً
بتصرفً ً
من هناًيمكن توضيح أهمية اللغةًالبصريةًالثقافية في تصميم الملصقًالثقافىًكالتالىًً:
– إن اللغةًالبصريةًالثقافيةًتوحد أبعاد التصميم وتدفعه نحو التكثيف وااليحاء.
– اللغة ًالبصرية ًالثقافية ًتساعد على تعميق الوعي بمضمون التصميم ،فيحمل بداخله مخزوناً خاصاً يجعل التصميم
مشخصاً محسوساً ويمنحه البعد الداللي الذي يختزنه.
– تساهم اللغةًالبصريةًالثقافيةًفي توسيع المساحتين الزمانية والمكانية للتصميم ،فمثلًالرمز التاريخيًفىًالتصميم ينقل
ذهن المتلقي وإحساسه الى فترة زمنية أخرىً،إلىًمكانًآخرً،وهكذا يعطى للتصميم أبعاد وآفاق جديدة.
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– تعطى اللغةًالبصريةًالثقافيةًمفردات شكليةًخاصة للتصميم تساعد على تعميق لغتهًالبصرية وتدعمه وتقوي فاعليته.
– تعطى اللغةًالبصريةًالثقافيةًللتصميم تنوعًفى األساليبًالفنية التي يفرضها تنوع الرموز الوافدةًمنًالمجتمعاتًالمختلفةً.
(ً-2صً)251بتصرف
وهكذاًتكونًالمعطيات الحضارية التاريخية للحدث مصدرا لتوجيه األفكار واللغةًالبصرية الموظفة في التصميمً،كماًفىً
األشكالًرقمً(ً)9(ً)3ً،2ً،1وهىًملصقاتًلمهرجانًشيكاغوًللفيلمًاللتينىًوالذىًيقامًفىًأبريلًمنًكلًعامًبهدفًتطويرً
وتعزيزًوزيادةًالوعيًبالثقافةًاللتينيةًبينًاللتينيينً(دولًأمريكاًاللتينيةًحيثًتتميزًتلكًالدولًبثقافةًوتاريخًموحدًحيثً
ناضلتًشعوبيهاًضدًاالستعمارًاألوربى)ًوالمجتمعاتًاألخرىًمنًخللًتقديمًمجموعةًمتنوعةًمنًأشكالًالفنً،منًخللً
دمجًالرموزًالثقافيةًالمرتبطةًبالدولًاللتينيةًمعًرموزًمهرجانًاألفلمً ً.

شكل رقم ( )1ملصق لمهرجان شيكاغو للفيلم الالتينى لعام 2021

الملصقًفىًالشكلًرقمً(ً)1مستوحىًمنًمرونةًوقوةًالشعبًاللتينيً،فقدًعانىًاللتينيون ًمنًالنضالًمنًأجلًحقوقهمً
واالعترافًبهمًكثقافةًمتنوعةًوغنيةًبالعاداتًوالعرقًوالمواهبًحيثًيعكسًالملصقًالحركاتًاالجتماعيةًواالحتجاجاتً
التيًنتجتًعنًالتبايناتًالعرقيةًالواضحةًالتيًاتضحتًمعًوباءًكوروناً،وًأيضاًيعكسًتطورًالفيلمًمنًشريطًسينمائيً
إلىًرقميًودورًالصورةًالمتحركةًالمستمرًفيًتسجيلًالقصصًوحفظهاًومشاركتهاًفيًلحظاتًاألزماتً.وهذاًماًيهدفً
إليهًالمهرجانًفيًنسختهًالسابعةًوالثلثينً .
ً
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شكل رقم ( )2ملصق لمهرجان شيكاغو للفيلم الالتينى لعام 2020

يهدف ًالتصميم ًفى ًشكل ًرقم ً(ً )2إلى ًتحقيق ًمنظور ًمختلف ًباستخدام ًنغمات ًدافئة ًوباردة ًمعاً ،حيث ًتعكس ًاألزهارً
الموجودةًعلىًحافةًالملصقًاأللوانًالمتعددةًلثقافةًأمريكاًاللتينيةًللتأكيدًعلىًأنًكلًاألفلمًالتيًنشاهدهاًتقدمًلناًعوالمً
ووجهاتًنظرًمختلفةً،حيثًيصلًالتصميمًإلىًالمشاهدينًمنًخللًعناصرًمحددةًوتمثلًالشخصيةًاألنثويةًالجمهورً
والعينًالعلقةًبينًالجمهورًوالفيلم"ً.

شكل رقم ( )3ملصق لمهرجان شيكاغو للفيلم الالتينى لعام 2019

يصورًالملصقًفىًالشكلًرقمً(ً)3مهرجانًشيكاغوًللفيلمًاللتينيًالخامسًوالثلثينًًامرأةًترتديًغطاءًرأسًمصنوعً
منًالكاميراتًوأقراطًوشفاهًعلىًشكلًبكراتًأفلمًً،وفستاناًمكشوفًالكتفًعلىًشكلًألواحًالكلكيت.
يصورًالملصقًفكرةًالملهمةًالعاشرةً،والتىً ُتعرفًفيًبعضًالثقافاتًبإلهةًالسينماًوالتىًألهمتًالتراثًالبصريًلحضارةً
أمريكاًاللتينيةًالقديمةً .
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 .6دور الهوية التصميمية لملصقات مهرجانات السينما فى تعزيز التواصل الثقافى والجمالى للمجتمع
المصرى:
إن تحقيق الهوية التصميمية المميزة للملصقًالثقافى هوًالغرضًالذى يحاول المصمم الوصولًإليه ًخاصة عند التصميم
في بيئة تنافسية على مستوي جمهور من كل أنحاء العالمً،إذًيُعد الملصقًالثقافى أحد أهم مقومات نجاح األحداث الثقافية
منًخللًبما يحتويه من تقنيات ومعالجات جرافيكيةًلعناصرًمستوحاهًمنًالموروثًالمجتمعى ،لكي تتناسب مع أهمية
الحدث الثقافىًالمقام ،وبما يتلءم مع متطلبات الصورة الذهنية المعبرة عنهً،مما يترتب عليه االرتقاء بالمستوي اإلبداعي
للملصق الثقافى والعمل على التأثير في سرعة جذبًالمتلقي وتحقيق اإلبهارً .
ويعدًالملصقًالثقافى من أهم عناصر تصوير الموروثًالمجتمعىًمن ذاكرة التراثً،فهوًبديل لمجموعة من القيم الثقافيةً
والفكرية التي تتحول إلى معنى بصري للعديد منًالدالالت التعبيرية المركزة  ،بما يحويه من عناصر ورموز فنيةًمنًخللً
ابتكار أنماط جديدة منًالمعالجات والمؤثرات البصرية في التصميمًواستخدامًلغةًبصرية جذابة ومبهرة تبرز أهداف الحدث
الثقافي المعلن عنهً .
لذلكًإن تحقيق لغةًبصرية ثقافية تواصلية في تصميمًملصقاتًمهرجاناتًالسينماًفىًمصر يعتمد على استخدامًلغةًبصرية
لها هوية ومرجعية حضاريةًوهى العناصر المشتركة في النتاج الحضارى للمجتمع المصرىًوتوظيفًهذه العناصر فىً
تصميمًتلكًالملصقات ،لتميزها زمانيا ًومكانيا ًعنًغيرها ،منًخلل استخدامًلغةًبصرية تحقق الهوية والخصوصية في
التصميمً،باإلضافةًللبيئة والمجتمع المحيط بالمصمم لهما تأثيرًفعال ،وكذلك األوضاعًاالجتماعية والسياسية واالقتصادية،
تؤثرًبطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نتاج العملًالتصميمى إذًأنهًًينطوي على تفسيرات ودالالت رمزية تتعلق بشكل
أو آخر بتلك األوضاع السائدة في المجتمعً-1(.صً)27بتصرف ً
وقد أصبحت الحاجة للجمال على رأس األولويات التي تحدث تغيراً كبير في نمط الحياةًوتفكير المتلقى ،كما تحدث تغيراً
في سعيه لتحقيق تلك الحاجة ،كي يكون قادراً على ترجمة أفكاره واتساقها تجاه ًالبيئة والمجتمع المحيط ،والمتلقى بطبعه
يميل إلى حب الجمال ،ويتطلع إلى كل ماهو جديد ومثير.
وليحققًالتصميمًوظيفتهًالتىً يؤديهاًوالًيفقدًقيمتهً،يجبًأنًيعتمدًعلىًعلقةًمتوازنةًبينًالقيمًالوظيفيةًوالقيمةًالجماليةً
للتصميمً-4(،صً)127بتصرف ،ويختلف اإلحساس بالجمالًمن متلقى آلخر ويوجد أربعة انماط لإلستجابةًالجمالية للغةً
البصريةًالمستخدمةًفىًتصميمًملصقاتًمهرجاناتًالسينماًفىًمصر وهي ً :
ًالنمطًالترابطيً:أي كونه إدراكاًلماًيربطه مع الموضوعًالمطروح ويكون مندمجاً ومحفزاً للمتلقي في االحساسًبالجمالوالحاجة إليهً .
ًالنمط الفسيولوجي :وقد يكون رد فعل جسمي (عضوي)ًوالتي تختلف من شخص آلخرً . ًالنمط الموضوعيً:رد فعل ذو طبيعة موضوعية ناتجة من تأمل في طبيعة ًالتصميم ويحلل خصائصه وعناصره دونالمزج بين ردود االفعال الشخصية والمزاجيةً .
ًوالنمط الشخصي :نجد استجابة المتلقيًمتجسدة بإنفعالية والتي تتصل بالذاتية العميقة ليكون اإلحساس الجمالي أجمل ماًيكونً .
لذلكًفاستخدامًاللغةًالبصريةًذاتًمرجعيةًحضاريةًفى ًتصميمًملصقاتًمهرجاناتًالسينماًفىًمصر يدعم أهدف تلكً
المهرجاناتًمنًأهدافًفنيةًوسياحيةًوأقتصادية وفي نفس الوقتًهى نقطة اتصال بصري للترويج كأحد وسائل ًالمتلقي
للعثور على المعلومات الخاصة بالمهرجانًوكذلكًيؤكد بشكل كبير على مستوي وهوية المهرجان المعلن عنهًباإلضافة
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إلى أنهاًتغززًالبعدًالثقافىًوالجمالىًللمجتمعًالمصرىًعلى القدر الفني والمهاري والتقني المواكب لتطورات العصرً-3(.
صً )581

ثانياا :الدراسة التجريبية:
نماذجًمقترحةًلمهرجاناتًالسينماًفىًمصر ،حيثًتمًتصميمًمجموعةًمنًالملصقاتًالخاصةًبمهرجاناتًالسينماًفىًمصرً،
والتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًمنًخللًاستخدامًلغةًبصريةًتحملًمرجعيةًحضاريةً،وعملًمعالجاتًلهذهًالعناصرًمنً
خللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًالبرازًالجانبًالجمالىًللملصقً .
نموذج مقترح رقم ( : )1ملصق لمهرجان أسوان ألفالم المرأة:
ًتمًالتأكي دًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًمنًخللًاستخدامًلغةًبصريةًذاتًمرجعيةًحضاريةًمثلًالمسلةًالتىًاشتهرتًبهًالحضارةًالمصريةًالفرعونيةًالقديمةًحيثًتحملًدالالتًمختلفةًمنًخللًارتفاعًالمسلةًفهىًتربطًبينًالسماءًواألرضً
وكذلكًوجههًالمرأةًالتىًتنظرًإلىًتلكًالمسلةًمعًدمجهاًمعًشكلًالفيلمًالسينمائىًحيثًيدلًعلىًدورًالمهرجانًالسينمائىً
فىًعلوًشأنًالمرأةًالعربيةً،حيثًيهتم ًمهرجانًأسوانًألفلمًالمرأةًبرصدًأوضاعًالمرأةًفيًالمنطقةًالعربيةً،وإسهامً
المرأةًوحريتهاًفيًالعملًوالمعوقاتًالتيًتقابلهاً .
ً تمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًالبرازًالجانبًالجمالىًللملصقًمنًخللًاستخدامً(ًاسلوبًالسيمبلجً)ًوعملًتراكيبًفنيةًثنائيةًوًثلثيةًاألبعادًعنًطريقًتجميعًبعضًالعناصرًالجرافيكيةًوذلكً
إلضفاءًالواقعيةًعلىًالتصميمً،وكذلكًاستخدامًأسلوب ً(السلويت)ًفىًوجهًالمرأةًللتركيزًعليهاًوجذبًانتباهًالمتلقىًلهاً
والدمجًبينًهذهًاألساليبًالفنيةًلخلقًلغةًبصريةًتجدبًانتباهًالمتلقىًوتغززًالتواصلًالثقافىًوالجمالىًللمجتمعًحيثًتحملً
تلكًالعناصرًدالالتًثقافيةًحضاريةً .
 ًتمًتقليلًاستخدامًاأللوانًحيثًاستخدمًاللونًاألوكرًوهوًمنًألوانًالحضارةًالفرعونيةًالقديمةًواستخدامًاللونًاألسودًواألبيضًمعهًلتحقيقًجذبًاألنتباهًلكافةًعناصرًالتصميمً .

شكل رقم ( )1ملصق مقترح لمهرجان أسوان ألفالم المرأة
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 نموذج مقترح رقم ( : )2ملصق لمهرجان أسوان ألفالم المرأة ً ً تمًالتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًمنًخللًاستخدامًلغةًبصريةًمنًالبيئةًالمحيطةًوهىًمدينةًأسوانًوبيوتهاًالمميزةًوذلكًللتأكيدًعلىًجمالًمدينةًأسوانًحيثًيقامًمهرجانًأسوانًألفلمًالمرأةًوكذلكًاستخدامًوجهًالمرأةًالتىًتحملً
الملمحًاألسوانيةًيؤكدًعلىًهويةًالمهرجانً .
ًتمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًالبرازًالجانبًالجمالىًللملصقًمثلًاسلوبًالتجريدًفىًوجهًالمرأةًاألسوانيةًودمجًالصورًالفوتوغرافيةًذاتًالتفاصيلًالدقيقةًإلبرازًجمالًمدينةًأسوانًوهماًأسلوبينً
مختلفينًتماماًوذلكًلتحقيقًجذبًاالنتباهًللملصقًً .
 ً تمًاستخدامًصورةًفوتوغرافيةًلمدينةًأسوانًتحملًهذهًالصورةًألوانًمتعددةًحيثًتبرزًجمالًمدينةًأسوانًوتضفىًالواقعيةًعلىًالتصميمً،وتمًترديدًتلكًاأللوانًفىًالعناصرًالتيبوغرافيةًفىًالملصقً ً.

شكل رقم ( )2ملصق مقترح لمهرجان أسوان ألفالم المرأة

ً
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ً تمًالتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًمنًخللًاستخدامًشكلًالقارةًاإلفريقيةًمتداخلةًمعًرموزًالحضارةًالمصريةًالقديمةًوشكلًالفيلمًالسينمائىًوذلكًإلبرازًالبعدًالحضارىًوالتأكيدًعلىًهويتناًاإلفريقيةً،حيثًتعتبرًمدينةًاألقصرًأكبرً
متحفًمفتوحًفىًالعالمًوجغرافياًهيًاألقربًللقارةًاإلفريقيةًويؤكدًالتداخلًبينًتلكًالعناصرًعلىًهدفًالمهرجانً،حيثً
يساهمًفيًالترويجًالسياحىًلمدينةًاألقصرًالتاريخيةً(خاصةًفىًتلكًاللحظاتًالتىًتعيشهاًمصرًوالمصريون)ً،وكذلكً
يدعمًالروابطًاإلنسانيةًوالتبادلًاإلقتصاديًبينًدولًالقارةًاإلفريقيةًومصرً .
ً تمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًالبرازًالجانبًالجمالىًللملصقًمنًخللًاستخدامًاألسلوبًالهندسىًفىًمعالجةًالقارةًاإلفريقيةًحيثًتمًتجميعًاألجزاءًالهندسيةًداخلًشكلًالقارةًللداللةًعلىًالترابطً
والوحدةًبينًالدولًاإلفريقيةً،وكذلكًاستخدامً(الكوالج)ًوالدمجًبينًهذهًاألساليبًالفنيةًلخلقًلغةًبصريةًتحملًدالالتً
ثقافيةًحضاريةًوترتقىًبالناحيةًالجماليةًللملصقً .
 ًتمًالدمجًبينًاستخدامًألوانًالفنًاإلفريقىًمعًألوانًالفنًالمصرىًالقديمًللتأكيدًعلىًهويتناًاألفريقيةً،والترابطًوالوحدةًبينًالدولًاإلفريقيةً .

شكل رقم ( )3ملصق مقترح لمهرجان األقصر للسينما اإلفريقية
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 نموذج مقترح رقم ( : )4ملصق لمهرجان األقصر للسينما األفريقيةًتمًالتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًمنًخللًاستخدامًعناصرًمنًالفنًالمصرىًالقديمًودمجهاًمعًعناصرًالمهرجانًالسينمائىً(الكلكيتًوشريطًالفيلم)ًللتأكيدًعلىًدورًمهرجانًاألقصرًللسينماًاألفريقيةًكماًتمًالذكرًفىًالنموذجًالسابقً .
 ًتمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًحيثًتم ًاستخدامًاسلوبًاسيمبلجًبعملًتراكيبًفنيةًثنائيةًوثلثيةًاألبعادًعنًطريقًتجميعًالعناصرًالحضاريةًوالعناصرًالسينمائيةًوالدمجًبينهمًلخلقًلغةًبصريةً
تجذبًانتباهًالمتلقىًوتغززًالتواصلًالثقافىًوالجمالى ًللمجتمعًحيثًتحملًتلكًالعناصرًدالالتًثقافيةًحضاريةًوترتقىً
بالناحيةًالجماليةًللملصقً .
 ً-تمًالدمجًبينًالوانًالفنًاإلفريقىًمعًلونًالخلفيةًالمأخوذًمنًالفنًالمصرىًالقديمًللتأكيدًغلىًهويةًالمهرجانً ً.

شكل رقم ( )4ملصق مقترح لمهرجان األقصر للسينما اإلفريقية
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ً تمًالتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًمنًخللًاستخدامًفنارًاألسكندريةًودمجهًمعًشريطًالفيلمًًفهوًيعتبرًمنًأقدمًوأشهرًمعالمًمدينةًاألسكندريةًوأولًفنارًشهدهًالبحرًالمتوسطًوتمًاستخدامًالفنارًلماًلهًمنًدالالتًتعبرًعنًهدفًمهرجانً
االسكندرية ًالسينمائى ًلدول ًالبحر ًالمتوسط ً فى ًنشرًالثقافةًالسينمائيةً ،واالطلع ًعليًمدى ًالتقدم ًالذيًأحرزتهًالفروعً
المختلفةًلفنًالسينماً،وإليًتوثيقًالعلقاتًبينًالسينمائيينًفيًمختلفًبقاعًالعالمًبشكلًعامً،وبينًسينمائييًدولًالبحرً
المتوسطًبشكلًخاصً .
 ً تمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًمثلًاسلوبًالسلويتًواألسلوبًالهندسىًوالدمجًبينًاألسلوبينًللتركيزًعلىًمضمونًالتصميمً .
ً-تمًاستخدامًاأللوانًالساخنةًللداللةًعلىًنشرًالثقافةًالسينمائيةًوتأكيدًذلكًمنًخللًهالةًالنورًالمحيطةًبالفنارً .

شكل رقم ( )5ملصق مقترح لمهرجان األسكندرية لدول البحر المتوسط
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 ًتمًالتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًمنًخللًاستخدامًالعناصرًالبيئيةًلمدينةًالجونةًالرائعةً،الواقعةًعلىًشاطئًالبحرًاألحمر ً،وتمًدمجًالعناصرًالبيئيةًمعًالعناصرًالسينمائيةًللداللةًعلىًاالبهارًواكتشافًالجديدًمماًيتوافقًمعًهدفً
مهرجانًالجونةًالسينمائيًحيثًيكون ًوسيلةًللتواصلًبينًالثقافاتًالمختلفةًمنًخللًالفنًالسابعًويشكلًإكتشافًكلًماً
هوًجديدًالمنحنىًاألساسيًللمهرجانً .
ًتمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًمنًخللًاستخدامًأسلوبًالتأثيراتًاللونيةًوكذلكًأسلوبًاسمبلجً عنًطريقًتجميعًبعضًالعناصرًالبيئيةًمعًالعناصرًالسينمائيةًإلضفاءًالواقعيةًعلىًالتصميمً،
وجذبًانتباهًالمتلقىًللملصقً .
 ً تمًاستخدامًالوانًمنًالبيئةًالمحيطةًلمدينةًالجونةًوذلكًإلضفاءًالواقعيةًعلىًالتصميمًوالتأكيدًعلىًالجانبًالجمالىًللملصقً .
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ًتمًالتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًمنًخللًاستخدامًالعناصرًالبيئيةًلمدينةًالجونةًوتمًالدمجًبينًالعناصرًالبيئيةًوالعناصرًالسينمائيةًللداللةًعنًهدفًالمهرجانًكماًهوًموضحًفىًالنموذجًالسابقً .
ًتمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًالبرازًالجانبًالجمالىًللملصقًمنًخللًاستخدامًأسلوبً(الكوالج)ًوأسلوبًالمينيماليزمًفىًاستخدامًالعناصرًإلضفاءًالبساطةًعلىًالتصميمًً .
ً-تمًالتقليلًفىًاستخدامًاأللوانً(ًالمينيماليزم)ًلتبسيطًالتصميمًوجذبًانتباهًالمتلقىًلعناصرًالتصميمً .

شكل رقم ( )8ملصق مقترح لمهرجان الجونة السينمائى

ً

نتائج البحث:
 ً-1إنًاستخدامًاألساليبًالفنيةًالمختلفةًفىًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًيبرزًالجانبًالجمالىًللملصقًالثقافىً ً.
 -2يعد تصميم الملصقًالثقافى بديل لمجموعة من القيم الثقافية والفكرية ،التي تتحول إلى معنى بصري ،بما يحويه من
عناصر ورموزً .
 -3أن الحفاظ على الهوية التصميمية فيًالملصقًالثقافى يعتمد على استخدامًعناصر شكليةًلهاًمرجعيةًحضارية لتحقيق
الهوية والخصوصية في التصميم.
ً-4إنًاستلهامًمعالجاتًجرافيكية لعناصرًالتصميمًمنًالموروثًالحضارىًيسهم في إيجاد مرجعية وخصوصية متفردة
ويبرز الهوية التصميميةًللملصقًالثقافىً .
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