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 ملخص البحث:

ًمفاهيمي فلسفي فكر على ينطوى حيث الثقافى، لتصميمًالملصق الشكلية البنية تحول فى فاعل ً دورا ً التقنية المتغيرات لعبت

 الصدارةًدور الحداثة لعالم العقلي التحول لعب كما هذا المعلوماتية، عصر فى السائدة التغير لثقافة االستراتيجى العمق قوامه

 العملًالتصميمى. طبيعة مفهوم بنية فى

 على البصري الثقافيًالرصيد ويتكون لإلنسان، والجمالي البصري الرصيد يدعم الذي البشرية الفنون رصيد الثقافة تعتبر

 والفنية الفكرية والتراكمات األجيالًعبر الموروث التراث وهي المتلقى لخبرة المكونة البصرية الثقافة مصادر من عدد

 والمحلية. العالمية ظلًالمتغيراتًفى للمجتمعًوالخصوصية الذاتية وهي الحضارات، ورصيد

 بمعالجة الثقافىًللملصق الداللية البنية وتقوم المجتمع، فى الثقافة وإثراء وتنمية تشكيل أدوات أحد الثقافية الملصقات ُتعد

 من أصبح المجتمع،ًلذلك في واأليديولوجية الثقافيةًالقيم يعكس حيث مجتمع، لكل المناسب المعنى إلنتاج البصرية الرموز

التصميمً مضمون نحو فكرًالمتلقى لتوجيه مصدرا ً بإعتبارها التصميمية، الهوية على التأكيد التصميميًالعمل ضرورات

ًبصرية خصوصيةًيحملًالذي ًلغة ًمنًخللًاستخدام  اإلحساس من هالة لنسج واإلبداع األصالة عن تبحث حضارية

ًالجمالى.

 على إعتمادا ًخاصة،ً ومرجعية فكرية داللة إليه تضفي إذ الملصقًالثقافىتصميمً في ومهم حيوي دور التصميمية وللهوية

البصريةً منًخللًالصياغات تصميمًالملصقًالثقافى في الهوية والبيئية،ًحيثًتتجسد والتاريخية الحضارية المعطيات

 المجتمع،ًوكيفية جديدةًلتلكًالعناصرًمنًخللًتراث تواصلية،ًواستلهامًمعالجاتًشكلية للعناصرًالجرافيكيةًكلغةًثقافية

 يحمل تصميم والوظيفيًللملصق،ًوبالتالىًتقديم الجمالي تلكًالعناصرًللتأكيدًعلىًالجانبتنظيمًالعلقاتًالشكليةًبينً

ًلثقافةًالمتلقي. وداعمه مميزة خصوصية

جاءتًأهميةًالبحثًفىًإبرازًالهويةًالتصميميةًلملصقاتًالمهرجاناتًالسينمائيةًفىًمصرًكأحدًالملصقاتً ًالثقافية،ومنًُهنًا

 للمجتمع. والجمالي الثقافي التواصل لتعزيز ديًوسياحي،ًوباعتبارهاًلغةواقتصاًفنيلماًلهاًمنًهدفً

 ًالمفتاحية:الكلمات 

 الملصقًالثقافىًً–البصريةًًاللغةً–الهويةًالتصميميةً
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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. 
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 المقدمة:

 التأكيد له تهيئ التي المناسبة الرموز يضعأنً مصممال على يجبوًالجماهيري االتصال أشكال أحد هو الملصقًالثقافى

 خصوصيةًالتىًتحمل الفكرة مضمون نحو المتلقي أفكار لتوجيه مصدرا ً بإعتبارها التصميميةًللملصقًالثقافى، الهوية على

 بالمجتمعًمنًخللًارتباطهوالحضاريً التراثي التصميمًدائما ًعن يبحث تاريخية،ًفمتلقيًالملصقًالثقافى أو حضارية

 والمعاصرة. باألصالةأيضاً المتصلوواالجتماعيةً الثقافيةًومرجعياته تكويناته إختلف علي

ًالملصقًالثقافى في والتاريخية التراثية وبالتالىًفالوظيفة  وظائف وللشكل المضمون بقوة شعور تعطىًللمتلقى تصميم

ًللتصميم المتلقي انتباه بجذب ترتبط جمالية ًوللشكلً الحسية للقيمة الرئيسي المحدد الشكل يعد لذا وإستجابته والتعبيرية،

ً مضمونًالفكرة.ًدالالتًتعبرًعن
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ًالبدً التصميمية الهوية بناء ةعملي إن ًالثقافى ًبشكل والحضارية التاريخية القيم من مجموعة إلى تستند وأن للملصق

سيكولوجيةًداخلًالتصميمًمنًخللًاستخدامًالرموزً بيئة تهيئة يعتمدًعلىًالجمالية،ًفالمصمم التأملت عن ناتج إيديولوجي

ًملموسة، بطريقة المتلقي مع يحققًارتباطًالفكرة والبيئيةًمما الحضاريةًوالتاريخية المعطيات النابعةًمن اإلجتماعيةًالثقافية،

  الهويةًالتصميميةًللملصقًالثقافى. ومنًثمًالتأكيدًعلى

 تأتىًمشكلةًالبحثًمنًخللًاإلجابةًعلىًالتساؤالتًالتالية:مشكلة البحث: 

ًوالجماليًللمجتمع؟ الثقافي التواصل لتعزيز للملصقًالثقافىًلغة التصميمية الهوية تعتبر إلىًأىًمدىً-1

التصميميةًللملصقً والبيئيةًللتأكيدًعلىًالهوية والتاريخية الحضارية المعطيات كيفًيمكنًاستلهامًمعالجاتًشكليةًمنً-2

 الثقافى؟

 أهمية البحث:

ثقافةًالمتلقىً للمجتمعًوإلثراء اليوالجم الثقافي التواصل الهويةًالتصميميةًللملصقًالثقافيًباستخدامًلغةًبصريةًتعززبناءً

 .التصميم مضمون نحو فكره وتوجيه

 يهدفًالبحثًإلى: هدف البحث:

التصميميةًلملصقاتًالمهرجاناتًالسينمائيةًفىًمصرًكأحدًالملصقاتًالثقافية،ًمنًخللًاستخدامًعناصرً إبرازًالهويةً-1

ًجرافيكيةًلهاًخصوصيةًحضارية.

ًالمعطياتً-2 ًمن ًالجرافيكية ًللعناصر ًمعالجاتًشكلية ًلتعزيز والتاريخية الحضارية استلهام  الثقافي التواصل والبيئية

ًوالجماليًللمجتمع.

 فروض البحث:

ًيفترضًالبحثًأن:

ةًالتصميمي الهوية ويبرز متفردة وخصوصية مرجعية إيجاد في منًالموروثًالمجتمعىًيسهم استلهامًمعالجاتًشكليةً-1

ًللملصقًالثقافى.

 والجماليًللمجتمعً. الثقافي التواصل ثقافةًالمتلقىًويعزز يدعم التصميمية الهوية على الحفاظً-2

 منهج البحث:

ًالمنهجًالوصفىًالتحليلىًوالمنهجًالتطبيقى.

 :البحث حدود

 للمجتمع. والجمالي الثقافي التواصل لتعزيز بصريةلغةًالهويةًالتصميميةًللملصقًالثقافىًكالتأكيدًعلىً :موضوعية حدود

 ملصقاتًلمهرجاناتًالسينماًالمقامةًفىًمصر نماذج على تقتصر  مكانية : حدود

2021ًلًمارس2020ًًًينايرمنً بداية البحث إعداد فترة  :زمانية حدود

 :البحث محاور

اللغةًالبصريةً فاعليةًاستخدامً-الهويةًالتصميميةًللملصقًالثقافىًً-الثقافة عناصرً- الثقافية الهويةً :النظرى اإلطار :أوالا 

التصميمية بناء في التصميميةًلملصقاتًمهرجاناتًً-الملصقًالثقافىً تصميم استراتيجية - للملصقًالثقافى الهويًة دورًالهويًة

 السينماًفىًتعزيزًالتواصلًالثقافىًوالجمالىًللمجتمعًالمصرى.

ًمقترحةًلملصقاتًمهرجاناتًالسينماًالمقامةًفىًمصرً.ً نماذج على يشملً :التجريبي اراإلط :ثانياا 
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 مصطلحات البحث:

 التصميمية:  الهوية -

يتلئم بمًا وعرضهًا توظيفهًا وكيفيًة للوحداتًالمكونًة والدالليًة منًالمظاهرًالشكليًة يحملًخصوصيةًهىًعدًد تصميًم وتقديًم ،ً

مميزةًوداعمهًلفكرةًتوافقهاًمعًالمتلقي،ًضمنًخصوصيةًحضاريةًتأريخيةًمتميزة،ًويأتيًالتصميمًليحملًسماتًمتوافقةً

ً(643صً-6)ً.معًمدركاتًالمتلقيًالحسيةًوالفكريةًفيًدرجةًتعرفهًوتقبلهًلها

ًًالرموز: -

 في متناولة معينة، واتفاقاتًخاصة قوانين بموجب والذات للطبيعة المتلقى فهم تمثل التي واالنفعاالت لألفكار تمثيلهىً

ً(89صً-14)ً. اإلنساني والحسيًالعاطفي التواصل بهدف والفهم التأويل في االبداعي البعد طياتها

  :البصرية اللغة -

ًاللغاتًالبصريةًالمتلقيينً علىًإدراكًوفهمًالعلماتًاللغةًالبصريةًهيًنظامًاتصالًيستخدمًعناصرًبصرية،ًوتساعد

ً(2صً-15)ً.المرئية

 الملصق الثقافى:

معانيًذاتًالالرموزًالمرئيةًباستخدامًًالمضمون طريقهًتقديم عن توجهًرسائلًللجمهورًالمستهدفًيتم اتصالية وسيلة

ليتمًنقلهًبشكلًمباشرًوإيجاز،ًوالرموزًالثقافيةًالمشتركةًمنًقبلًاألفرادًالذينًيعيشونًفيًنفسًالمجتمعًوالتىً والدالالت

 (231صً-16). مختلفة ثقافية مضامينًمن تحمله لما المتلقى لدى الثقافي المدرك توسيع إلى تهدف

ً

 أوالا: اإلطار النظرى:

  الثقافية . الهوية1

 على البصري الثقافيًالرصيد ويتكون لإلنسان، والجمالي البصري الرصيد يدعم الذي البشرية الفنون رصيد الثقافة تعتبر

 والفنية الفكرية والتراكمات األجيالًعبر الموروث التراث وهي المتلقى لخبرة المكونة البصرية الثقافة مصادر من عدد

 والمحلية. العالمية ظلًالمتغيراتًفىً للمجتمعًوالخصوصية الذاتية وهي الحضارات، ورصيد

بالعولمةًوالتىًلهاًمنحيينًاثنينًمتكاملينًأحدهماًاقتصاديً وعندًالحديثًعنًالهويةًالثقافيةًالبدًمنًاإلشارةًإلىًماًيعرف

وتجاري،والثانيًثقافيًولغوي،ًوقدًعملتًالمؤسساتًاإليديولوجيةًللعولمةًعلىًتحبيبًالنمطًاإلقتصاديًواإلجتماعيًفيً

تعملًعلىًتحبيبًالنمطًالمعرفيًوالعلميًوالثقافيًواللغويًعندًعددًمنًالشعوبًومثقفيهمع  .ديدًمنًالدولًوالبلدان،ًوأيضًا

وأدىًذلكًإلىًوضعًنمطًثقافيًعولميًمهيمنًوموحد،ًوالذيًيمكنًأنًيدمرًالرموزًالثقافيةًواللغويةًأوًأنًيحتويهاًاحتواءً

 .لمجتمعاتًتضرراًهيًمجتمعاتًالعالمًالثالثًالعربيةيذيبهاًبالتدريجًأوًيضعفها،ًوأكثرًا

 عملياتًمن نسق على تنطوي واالجتماعية والنفسية المادية المعطيات من متكاملة منظومةًالثقافيةًهى وبالتالىًفالهوية

الثقافيةً الهوية بها،ًولتحديد والشعور بالهوية باإلحساس الداخلية الروح في تتجسد التي بوحدتها وتتميز المعرفى، التكامل

 يعتمد حياةًاألفرادًوالذي أسلوب إلى تعود المجتمعاتًوالتى بين واإلتفاق اإلختلف مظاهر على التعرف من البد للمجتمع

ًص(ً–11ًالمحيطة.ً) الطبيعية بالبيئة تتعلق عواملًباإلضافةًإلى المجتمع، في السائدة الثقافة طبيعة على أساسي بشكل

ً
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 مكونات الهوية الثقافية( 1مخطط رقم )

ً

 تتسم التي الالمادية بخالف للتغيير قابلة المادية المظاهر والالمادي، فنجد المادي شقيها إلى النظر يجب الثقافة ولدراسة

 كالتالى:بالبقاء، ويمكن تقسيمها 

 
 ( أجزاء الثقافة2مخطط رقم )

 

 المادية )التراثية( : اإلثنوغرافية . الثقافة1. 1

 ذلك على وبناء المتلقى، يستخدمهاًالتي الملموسة األشياء وكل وأدوات مباني من مجتمع أي في اإلنساني العمل نتاج هي

ً.األشياء تلك مع التعامل وأساليب وطرق واألزياء الشعبية العمارةًباإلضافةًإلى الشعبية والصناعات الحرف تشمل فهي

 المادية : غير اإلثنوغرافية . الثقافة2. 1

 والمعارف والمعتقدات منها، المنبثقةًولهجاتها اللغة وتضم الناس بها يؤمن التي والمعتقدات واإلتجاهات واألفكار القيم هي

 الشعبيًوالفنون األدب وباإلضافةًإلى والقوانين، واألعراف، والتقاليد، والعادات القيمًالمجتمعية، إلى الشعبيةًباإلضافة

 (223صً-10الشعبية.ً)

   الثقافة: . عناصر2

 تحفظ التي الخاصة ثقافته أيضا وتحدد الشعوب، من غيره مع فيهاًيشترك والتي العامة ثقافته شعب لكل تحدد التي هي 

ًالجماعات تمنح التي فهي لها المكونة نتيجةًللعناصر المجتمعات في الثقافة حياته،ًوتختلف وأسلوب هويته وتميز تاريخه

ًالمجتمع كيان يحفظ الهوية علي الحفاظ وتميزهمًعنًالمجتمعاتًاألخرىًوإن لمجتمعاتهم والخصوصية الهوية واألفراد

ً:وهي أقسام ثلثة إلى العناصر هذه ،ًوتنقسم(101،100صً-8)ً وحضارته وتاريخه
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 ( عناصر الثقافة3مخطط رقم )

 

 العموميات: 1. 2

 مخاطبة وطريقة واللغة واللبسًالمحلي، الطعام كأنواع المجتمع أفراد معظم عند السائدة والمعتقدات العادات مجموع هي

 .المتبعة العامة واإلقتصادية السياسية واألنظمةًالدينية والممارسات والمعتقدات لبعض، وتحيتهم األفراد

 . الخصوصيات:2. 2

 دون واضح بشكل ممارستها على وتعمل المجتمعًمن محددة طبقة أو فئة بها يختص التي واألنظمة والقيم العادات هي

 تميزًبهاتًالتي وأسلوبًالحياة اإلجتماعي، التعامل وأساليب والتقاليدًكالعادات األخرى، اإلجتماعية الطبقات من غيرها

 .األفراد من بمجموعة الخاصة اإلقتصاديةًأو اإلجتماعية أو الدينية أو السياسية والمعتقدات معينة، إجتماعية طبقة

 أو المتغيرات: .البدائل 3. 2

 األخرى الثقافات مع تعاملهمًنتيجة األفراد وينتهجها العموميات، أو الخصوصيات إلى تنتمي ال التي الثقافية العناصر وهي

المختلفة،ًوالموسيقىًالغيرًمحلية،ً واألزياء المجتمع، على الجديدة الطعام أنواع مثل بهم خاصة بدائل إلبتكارهم نتيجة أو

 من طويلة لفترة وقبولها المجتمع، في محددة طبقة تميز خصوصيات إلى تتحول يجعلهاًقد الوقت من لفترة البدائل وقبول

ًاليومية. حياتهم في ويمارسونها األفراد عليها يتفق عموميات تصبح يجعلها أفرادًالمجتمعًمعظم

 . الهوية التصميمية للملصق الثقافى:3

آخر،ًوللملصقً مجتمع أى ثقافة عن مجملها فى تختلف النابعةًمنًهويتهًوالتي المميزة ورموزه الخاصة ثقافته مجتمع لكل

 اإلبداع أنماط من نمط فهو التعبيرى، الفنى والشكل المعرفى الثقافى الوعاء بين تجمعًأنه خاصةًبإعتبار الثقافىًطبيعة

 وتنمية تشكيل أدوات أحد الثقافية الملصقات ومنًثمًُتعد المجتمع، في والمعتقداتًًواألوضاع النظم يعكس الذى الثقافى

ًالمجتمع. فى الثقافة وإثراء

 بين التواصلي الحافز ظل في ذلك وتحقيق بالمعاني الرموز ربط هي جوهرها فى اللغةًالتصميميةًللملصقًالثقافى إن

 يحمل الثقافى فالملصق المضمون، تعبرًعن التي الداللية العلمات من نظاما ً التصميمية اللغة مماًيجعل والمتلقي،ًالمصمم

 مضمونًالفكرةًالتصميمية، النتاج رموزًشكل على المتلقى يستقبلها إتصالية معرفية داللة ذات فكرة تحمل مرئية رسالة

 إلنتاج البصرية الرموز بمعالجة حيثًيقومًالمصمم الثقافى، الملصقًيحملها التى البصرية الرسالة مضمون هى والداللة

تلكً ترتبط حيث المجتمع، في واأليديولوجية الثقافيةًالقيم الثقافى الملصق تصميم فيعكس مجتمع، لكل المناسب المعنى

 طريق عن المجتمعات داخل وفكريا شكليا ً ومعالجتها البصريةًالصيغ المعاصرًباإلضافةًإلىًمعنى الفكر الرموزًببيئة

ً(231صً-12وثقافية.ً)ًتاريخيةًخبرات على يشتمل ثقافي سياق في المعاني وضع



 2021كتوبر ا                  (                                    3عدد خاص ) –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 األساسية "المؤتمر االفتراضي الدولي األول " التراث بين العلوم اإلنسانية والعلوم 

576 

 أن يمكن التي المحاورًمن هاما ً محورا ً تشكل أن يمكن الملصقًالثقافى تصميمً يتضمنها التي الداللية الرموز أن وهكذا

 معانى من تحمله وما الشكلية، صياغتها بينًوتضافر توافق من تتضمنه بما وذلك التصميم، فيًابتكار المصمم منها ينطلق

 والصيغ الشكلي البناء مع التعامل إزاء األول الموقف هامين، موقفين يقف فالمصمم معنوية، وقيم ومضامين رمزية ودالالت

 ومترابطان، متلزمان موقفان وهما الشكل، يتضمنها التي الرمزية والدالالت المعانيًحول الثاني الموقف أما الجمالية،

ًللملصقًالثقافى. التصميمية للهويةًمنابع تشكيل إلى معا ً تكاملها ويؤدي

 :   للملصق الثقافى الهوية التصميمية بناء اللغة البصرية في . فاعلية استخدام4

يستقبلًالمتلقىًأكبرًقدرًمنًالمعلوماتً فعنًطريقهًا بينًالحواسًالخمسًللمتلقيً، البصرًهيًالحاسةًاألكثرًأهميًة تعتبرًحاسًة

ريةًللرموزًاإلجتماعيةًالثقافيةًذاتًقوةًخاصةًتمكنًالمتلقيًمنًاستخلصًوالخبراتًالمعرفية،ًلذلكًتعتبرًاللغةًالبص

ًاختلفتًثقافاتهم،ًألنًاللغةً ًعلىًاالتصالًبالمتلقىًعلىًنطاقًأكثرًاتساعا ،ًمهما ًفاللغةًالبصريةًتتميرًبقدرتها معانيها،

ًمطلوب.البصريةًتمنحًالقدرةًعلىًالفهمًواإليجازًواالختصارًلتوصيلًالداللةًوالمعنىًال

وتعتبرًالرموزًاإلجتماعيةًالثقافيةًأحدًأهمًعناصرًاللغةًالبصريةًالموثرةًفيًالملصقًالثقافى،ًبوصفهاًعناصرًجرافيكيةً

مهمةًتستغلًفيًتوجيهًحركةًعينًالمتلقيًداخلًالملصق،ًحيثًيوظفهاًالمصممًلعملًعلقةًمتوازيةًبينًعناصرًالتصميم،ً

اتصالياًُمهماًل  (205ً،206صً-13نقلًالمعلوماتًواألحاسيسًمعا .ً)باعتبارهاًوسيطاً 

 بطريقة واالقتصادية، السياسية و االجتماعية األوضاع إلى باإلضافة فعال، تأثير لهما بالمصمم المحيط والمجتمع فالبيئة لذلك

 رمزية ودالالت تفسيرات على أنهاًًتنطويًإذ والرمزية التعبيرية التصميمية أعماله نتاج على مباشرة غير أو مباشرة

 أن يمكن كما وثقافته، وأحاسيسه ومشاعره الحرة بمخيلتهًومندمجة مجتمعه في السائدة األوضاع بتلك آخر أو بشكل تتعلق

 ومتجددة حرة رمزية مجردة تصميمية بصورة ولكن المختلفة اإلنسانيةًالحضارات فنون من الفكرية واتجاهاته معانيه يستمد

ًأنً:(ًحيث671ًصً-5التعبيرً)

 تصميم في المستخدمةًودالالتها شفرةًاللغةًالبصرية فك على الملصقًالثقافى متلقي قدرة بإزدياد البصرية الثقافة تزداد –

 الملصقًالثقافى.

تصميمًالملصقً في والظاهرة الكامنة اللغةًالبصريةًوالمعاني لجماليات تذوقه ثراء في يسهم المتلقي لدى الفكر ثراء –

 الثقافى.

وتعملالًوتذوق فهم في تسهم فاللغةًالبصرية والمقارنة، والتصنيف والتحليل الفكر في التطور بين علقة توجد –  مضمونً،

 لما المتلقي ذاكرة في عنه،ًوثباتًالفكرةًالتصميمية المعلن للحدثًالثقافى مبهرة ذهنية صورة لبناء المتلقي ثقة كسب على

ًوتعبيرية. حسيه ونواحي جاذبية من لها

لفلسفة مصممًالملصقًالثقافى يكون أن البد – أساليبًمختلفةًلصياغةًاللغةًالبصريةً عن يبحث وأن وأفكاره مجتمعه متفهماً 

 .عنه المعلن بالحدث االهتمام إثارة على تعمل والمكان بالزمان المستخدمةًفىًالتصميمًحيثًأنًارتباطها

علىًالمتلقىً الملصقًالثقافى يزيدًمنًفاعليةًتأثير تًالشكليةوأساليبًصياغةًالمعالجا األفكار في بالتطور المصمم إلمام –

 (232صً-12التصميميً) األفكار طرح في والمعاصرة األصالة على منًخللًاالعتماد

 

 

ً
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 :الملصق الثقافى تصميم استراتيجية .5

 واحد من وتتكونًاللغةًالبصرية اللغةًالبصريةًفىًتصميمًالملصقًالثقافى بناء في االساسية الوحداتًهي التصميم عناصر

 العناصر وضعًهذه عند االعتبار في أخذها ينبغي التي اإلرشادات هي التصميم أسس تعتبرًبينما العناصر، هذه من أكثر أو

ًهذهًاللغةًالبصرية.ًتصميم في

 المصمم مع المتبادلة عليةالتفا العلقة تحدد التي باستراتيجيةًتصميمًالملصقًالثقافى المتعلقة العوامل من مجموعة وهناك

 وسمات التصميم لموضوع أو للمجتمع سواء يراعيها أن المصمم على يجب عامة سمات هناك أن حيث والمجتمع والتصميم

 الحضارية المعطيات على المصمم فيها يعتمد والتي التصميمية الهوية لتحقيق عنه المعلن الحدثًالثقافى بنوع خاصة

لتوجيه تكون حيث للحدث، التاريخية  مع وارتباطها نموها يحقق بماًالتصميم في الموظفة واللغةًالبصرية األفكار مصدراً 

 الهوية لتكوين دعما ً والحضاري، الثقافي التوجهًمع متوافقا ً مرئي تنظيمي نسق من تحمله وما ملموسة، بطريقة المتلقي

 (ًبتصرف675صً-5للتصميم.) والخصوصية

ابتكارًمعالجاتًجرافيكيةًلعناصرً خلل من مختلفة، بطرق التصميمية لألفكار البصرية الصياغات وضع خلل من وذلك

 فان تكرارها، أو العناصر حجم وتصغير تكبير إمكانية أو تفاصيل إضافة أو عنصرًمن اكثر دمج خلل من التصميم،

 أجل من والتركيب الدمج فكرة للمصمم تتيحًوالتى معين، معني لتأكيد المضافة والتأثيرات االشكالًهي الخاصة المعالجات

 الجهد خلل من ذلك ويتحقق عنه، المعلن الثقافى الحدث أهميةًيبرز التصميم،ًمما لموضوع مناسبة تأثيراتًأو بيئات خلق

 المطلوب التصميمية واالغراض الحاجات حسب العناصر بينًوالشكلية البنائية العلقات تنظيم عملية في اإلبداعي الفني

ًتحقيقها.

 مفردة يؤلفًأن يجب التصميم في عنصر فكل اإلبداعية العملية أثناء في والتركيب التحليل بعمليات يقوم المصمم ان حيث

ًمن تلكًالعناصر بين والتوليف المصمم، إليه يهدف الذي والجمالي والتعبيري، والوظيفي، التشبيهي، بالمعنى ضرورية

والحجمً الكتلة من العناصر بين المصمم يجمع جديدة،ًإذ بعلقات والعناصر األجزاء وربط الحسية، المدركات عالم خلل

 إلنتاج كليا ًًمختلفة بطريقة العناصر ذات يجمع قد أُخرى حالة وفي لغةًبصريةًجديدة، لينتج الملمسي والنسيج والخطوط

لغةً الستنباط التصميم، وعناصر مفردات تشكل والتي كثيرة،ًفنية أدوات من المصمم يمتلكه ما خلل من وذلك آخر تصميم

 المعنى توصيل في العناصرًالمستخدمة نجاح على والحضارية،ًوالتىًتعتمد الثقافية الرسالة جملتها في بصريةًتحمل

يغززًالعلقةًًااللوان استخدام إدراكًالفكرةًالتصميميةًوإثراءًثقافتهًالبصرية،ًوكذلك على للمساعدة المتلقى إلى المرغوب

 في وجماليةًوتعبيرية،ًمعتمدا ً فنية كقيمة اللون استخدام طريق عن للتصميم، جمالي والمضمونًوإضافةًجانب الشكل بين

 دالالتًاللغةًالبصريةًالمتصفة مع والذىًيتوافق والتجانس، التناغم لتحقيق عناصرًالتصميم بين اللوني األنسجام على ذلك

ًوالتىًتضفى بالخصوصية ص(ًً-7الثقافية.) المستويات المتلقىًبمختلف مع األتصالًعملية في واضح تأثير والتفرد.

ًبتصرفً

 الملصقًالثقافىًكالتالى:ًً تصميم في اللغةًالبصريةًالثقافية أهمية توضيح يمكنًهنا من

 وااليحاء. التكثيف نحو وتدفعه التصميم أبعاد اللغةًالبصريةًالثقافيةًتوحد إن –

ًتساعدا – ًالثقافية ًالبصرية  التصميم يجعل خاصا ً مخزونا ً بداخله فيحمل التصميم، بمضمون الوعي تعميق على للغة

 .يختزنه الذي الداللي البعد ويمنحه محسوسا ً مشخصا ً

 ينقل التصميمفىًًالتاريخي فمثلًالرمز للتصميم، والمكانية الزمانية المساحتين توسيع اللغةًالبصريةًالثقافيةًفي تساهم –

 .جديدة وآفاق أبعاد للتصميم يعطى أخرى،ًإلىًمكانًآخر،ًوهكذا زمنية فترة الى وإحساسه المتلقي ذهن



 2021كتوبر ا                  (                                    3عدد خاص ) –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 األساسية "المؤتمر االفتراضي الدولي األول " التراث بين العلوم اإلنسانية والعلوم 

578 

 فاعليته. وتقوي وتدعمه لغتهًالبصرية تعميق على تساعد للتصميم شكليةًخاصة اللغةًالبصريةًالثقافيةًمفردات تعطى –

منًالمجتمعاتًالمختلفة. الرموز تنوع يفرضها التي الفنيةًاألساليب تنوعًفى اللغةًالبصريةًالثقافيةًللتصميم تعطى – ًالوافدًة

 (ًبتصرف251صً-2)

التصميم،ًكماًفىً في الموظفة واللغةًالبصرية األفكار لتوجيه مصدرا للحدث التاريخية الحضارية وهكذاًتكونًالمعطيات

الذىًيقامًفىًأبريلًمنًكلًعامًبهدفًتطويرً(ًوهىًملصقاتًلمهرجانًشيكاغوًللفيلمًاللتينىًو9(ً)1ً،2ً،3األشكالًرقمً)

وتعزيزًوزيادةًالوعيًبالثقافةًاللتينيةًبينًاللتينيينً)دولًأمريكاًاللتينيةًحيثًتتميزًتلكًالدولًبثقافةًوتاريخًموحدًحيثً

منًخللًناضلتًشعوبيهاًضدًاالستعمارًاألوربى(ًوالمجتمعاتًاألخرىًمنًخللًتقديمًمجموعةًمتنوعةًمنًأشكالًالفن،ً

ًدمجًالرموزًالثقافيةًالمرتبطةًبالدولًاللتينيةًمعًرموزًمهرجانًاألفلم.ً

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

 

منًالنضالًمنًأجلًحقوقهمًً(ًمستوحىًمنًمرونةًوقوةًالشعبًاللتيني،ًفقدًعانىًاللتينيون1الملصقًفىًالشكلًرقمً)

واالعترافًبهمًكثقافةًمتنوعةًوغنيةًبالعاداتًوالعرقًوالمواهبًحيثًيعكسًالملصقًالحركاتًاالجتماعيةًواالحتجاجاتً

اًيعكسًتطورًالفيلمًمنًشريطًسينمائيً التيًنتجتًعنًالتبايناتًالعرقيةًالواضحةًالتيًاتضحتًمعًوباءًكورونا،ًوًأيض 

رةًالمتحركةًالمستمرًفيًتسجيلًالقصصًوحفظهاًومشاركتهاًفيًلحظاتًاألزمات.ًوهذاًماًيهدفًإلىًرقميًودورًالصو

ًإليهًالمهرجانًفيًنسختهًالسابعةًوالثلثين.

ً
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 2020( ملصق لمهرجان شيكاغو للفيلم الالتينى لعام 2شكل رقم )

 

(ً ًفىًشكلًرقم ًنغماتًدافئ2يهدفًالتصميم ًإلىًتحقيقًمنظورًمختلفًباستخدام ًحيثًتعكسًاألزهارً( ا، ًمع  ًوباردة ة

الموجودةًعلىًحافةًالملصقًاأللوانًالمتعددةًلثقافةًأمريكاًاللتينيةًللتأكيدًعلىًأنًكلًاألفلمًالتيًنشاهدهاًتقدمًلناًعوالمً

ووجهاتًنظرًمختلفة،ًحيثًيصلًالتصميمًإلىًالمشاهدينًمنًخللًعناصرًمحددةًوتمثلًالشخصيةًاألنثويةًالجمهورً

 ينًالعلقةًبينًالجمهورًوالفيلم".ًوالع

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

 

(ًمهرجانًشيكاغوًللفيلمًاللتينيًالخامسًوالثلثينًًامرأةًترتديًغطاءًرأسًمصنوع3ًيصورًالملصقًفىًالشكلًرقمً)

 مكشوفًالكتفًعلىًشكلًألواحًالكلكيت.منًالكاميراتًوأقراطًوشفاهًعلىًشكلًبكراتًأفلمً،ًوفستاناً 

يصورًالملصقًفكرةًالملهمةًالعاشرة،ًوالتىًُتعرفًفيًبعضًالثقافاتًبإلهةًالسينماًوالتىًألهمتًالتراثًالبصريًلحضارةً

ًأمريكاًاللتينيةًالقديمة.
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للمجتمع  . دور الهوية التصميمية لملصقات مهرجانات السينما فى تعزيز التواصل الثقافى والجمالى6

 المصرى:

 التصميم عند خاصةًالوصولًإليه المصمم يحاول هوًالغرضًالذى للملصقًالثقافى المميزة التصميمية الهوية تحقيق إن

 الثقافية األحداث نجاح مقومات أهم أحد الملصقًالثقافى العالم،ًإذًُيعد أنحاء كل من جمهور مستوي على تنافسية بيئة في

 أهمية مع تتناسب لكي جرافيكيةًلعناصرًمستوحاهًمنًالموروثًالمجتمعى، ومعالجات تقنيات من يحتويه بمامنًخللً

 اإلبداعي بالمستوي االرتقاء عليه يترتب عنه،ًمما المعبرة الذهنية الصورة متطلبات مع يتلءم وبما الثقافىًالمقام، الحدث

ً.اإلبهار وتحقيق المتلقيًجذب سرعة في التأثير على والعمل الثقافى للملصق

الثقافيةً القيم من لمجموعة التراث،ًفهوًبديل ذاكرة الموروثًالمجتمعىًمن تصوير عناصر أهم من يعدًالملصقًالثقافىو

فنيةًمنًخللً ورموز عناصر من يحويه بما ، المركزة التعبيرية الدالالتًمن للعديد بصري معنى إلى تتحول التي والفكرية

 الحدث أهداف تبرز ومبهرة جذابة التصميمًواستخدامًلغةًبصرية في البصرية والمؤثرات المعالجاتمنً جديدة أنماط ابتكار

ً عنه. المعلن الثقافي

 استخدامًلغةًبصرية على يعتمد تصميمًملصقاتًمهرجاناتًالسينماًفىًمصر في تواصلية ثقافية بصريةلغةً تحقيق لذلكًإن

فىً العناصر المصرىًوتوظيفًهذه للمجتمع الحضارى النتاج في المشتركة العناصر حضاريةًوهى ومرجعية هوية لها

عنًغيرها، لتميزها تصميمًتلكًالملصقات، ومكانياً   في والخصوصية الهوية تحقق استخدامًلغةًبصرية منًخلل زمانياً 

 واالقتصادية، والسياسية االجتماعيةاألوضاعً وكذلك تأثيرًفعال، لهما بالمصمم المحيط والمجتمع التصميم،ًباإلضافةًللبيئة

 بشكل تتعلق رمزية ودالالت تفسيرات على أنهًًينطويًإذ العملًالتصميمى نتاج على مباشرة غير أو مباشرة تؤثرًبطريقة

ً(ًبتصرف27صً-1المجتمع.) في السائدة األوضاع بتلك آخر أو

 تغيرا ً تحدث كما المتلقى، وتفكيرًالحياة نمط في كبير تغيرا ً تحدث التي األولويات رأس على للجمال الحاجة أصبحت وقد

 بطبعه والمتلقى المحيط، والمجتمع البيئةًتجاه واتساقها أفكاره ترجمة على قادرا ً يكون كي الحاجة، تلك لتحقيق سعيه في

 ومثير. جديد ماهو كل إلى ويتطلع الجمال، حب إلى يميل

يؤديهاًوالًيفقدًقيمته،ًيجبًأنًيعتمدًعلىًعلقةًمتوازنةًبينًالقيمًالوظيفيةًوالقيمةًالجماليةًًوليحققًالتصميمًوظيفتهًالتى

للغةً لإلستجابةًالجمالية انماط أربعة ويوجد آلخر متلقى منًبالجمال اإلحساس ويختلف (ًبتصرف،127صً-4للتصميم،)

ً :وهي البصريةًالمستخدمةًفىًتصميمًملصقاتًمهرجاناتًالسينماًفىًمصر

لماًيربطه كونه الترابطي:ًأيًالنمطً-  االحساسًبالجمال في للمتلقي ومحفزا ً مندمجا ً ويكون الموضوعًالمطروح مع إدراكاً 

ًإليه. والحاجة

ًآلخر. شخص من تختلف والتيً)عضوي( جسمي فعل رد يكون وقد الفسيولوجي: النمطً- 

 دون وعناصره خصائصه ويحلل التصميمًطبيعة في تأمل من ناتجة موضوعية طبيعة ذو فعل الموضوعي:ًرد النمطً-

ًوالمزاجية. الشخصية االفعال ردود بين المزج

ًما أجمل الجمالي اإلحساس ليكون العميقة بالذاتية تتصل والتي بإنفعالية متجسدةًالمتلقي استجابة نجد الشخصي: والنمطً- 

ًيكون.

تلكً أهدف يدعم تصميمًملصقاتًمهرجاناتًالسينماًفىًمصرًلذلكًفاستخدامًاللغةًالبصريةًذاتًمرجعيةًحضاريةًفى

 المتلقيًوسائل كأحد للترويج بصري اتصال نقطة الوقتًهى نفس وفي المهرجاناتًمنًأهدافًفنيةًوسياحيةًوأقتصادية

 فةعنهًباإلضا المعلن المهرجان وهوية مستوي على كبير بشكل بالمهرجانًوكذلكًيؤكد الخاصة المعلومات على للعثور
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ً-3).العصر لتطورات المواكب والتقني والمهاري الفني القدر أنهاًتغززًالبعدًالثقافىًوالجمالىًللمجتمعًالمصرىًعلى إلى

ً(581ص

 

 ثانياا: الدراسة التجريبية:

فىًمصر، فى نماذجًمقترحةًلمهرجاناتًالسينمًا مصر،ًًحيثًتمًتصميمًمجموعةًمنًالملصقاتًالخاصةًبمهرجاناتًالسينمًا

والتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًمنًخللًاستخدامًلغةًبصريةًتحملًمرجعيةًحضارية،ًوعملًمعالجاتًلهذهًالعناصرًمنً

ًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًالبرازًالجانبًالجمالىًللملصق.

 ( : ملصق لمهرجان أسوان ألفالم المرأة:          1رقم )مقترح نموذج 

اشتهرتًدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًمنًخللًاستخدامًلغةًبصريةًذاتًمرجعيةًحضاريةًمثلًالمسلةًالتىًتمًالتأكيً-

منًخللًارتفاعًالمسلةًفهىًتربطًبينًالسماءًواألرضًحيثًتحملًدالالتًمختلفةًًبهًالحضارةًالمصريةًالفرعونيةًالقديمة

يدلًعلىًدورًالمهرجانًالسينمائىًًتنظرًإلىًتلكًالمسلةًمعًدمجهاًمعًشكلًالفيلمًالسينمائىًحيثًوكذلكًوجههًالمرأةًالتى

مهرجانًأسوانًألفلمًالمرأةًبرصدًأوضاعًالمرأةًفيًالمنطقةًالعربية،ًوإسهامًًفىًعلوًشأنًالمرأةًالعربية،ًحيثًيهتم

ًالمرأةًوحريتهاًفيًالعملًوالمعوقاتًالتيًتقابلها.

منًخللًًتمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًالبرازًالجانبًالجمالىًللملصقً-

عملًتراكيبًفنيةًثنائيةًوًثلثيةًاألبعادًعنًطريقًتجميعًبعضًالعناصرًالجرافيكيةًوذلكًاستخدامً)ًاسلوبًالسيمبلجً(ًو

)السلويت(ًفىًوجهًالمرأةًللتركيزًعليهاًوجذبًانتباهًالمتلقىًلهاًًاستخدامًأسلوبإلضفاءًالواقعيةًعلىًالتصميم،ًوكذلكً

والدمجًبينًهذهًاألساليبًالفنيةًلخلقًلغةًبصريةًتجدبًانتباهًالمتلقىًوتغززًالتواصلًالثقافىًوالجمالىًللمجتمعًحيثًتحملً

ًتلكًالعناصرًدالالتًثقافيةًحضارية.

ستخدمًاللونًاألوكرًوهوًمنًألوانًالحضارةًالفرعونيةًالقديمةًواستخدامًاللونًاألسودًتمًتقليلًاستخدامًاأللوانًحيثًاً-

ًواألبيضًمعهًلتحقيقًجذبًاألنتباهًلكافةًعناصرًالتصميم.

ً
 ( ملصق مقترح لمهرجان أسوان ألفالم المرأة1شكل رقم )
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ً ( :  ملصق لمهرجان أسوان ألفالم المرأة2رقم )مقترح نموذج  -

تمًالتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًمنًخللًاستخدامًلغةًبصريةًمنًالبيئةًالمحيطةًوهىًمدينةًأسوانًوبيوتهاًً-

المميزةًوذلكًللتأكيدًعلىًجمالًمدينةًأسوانًحيثًيقامًمهرجانًأسوانًألفلمًالمرأةًوكذلكًاستخدامًوجهًالمرأةًالتىًتحملً

ًمهرجان.الملمحًاألسوانيةًيؤكدًعلىًهويةًال

مثلًاسلوبًًتمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًالبرازًالجانبًالجمالىًللملصقً-

التجريدًفىًوجهًالمرأةًاألسوانيةًودمجًالصورًالفوتوغرافيةًذاتًالتفاصيلًالدقيقةًإلبرازًجمالًمدينةًأسوانًوهماًأسلوبينً

ًقيقًجذبًاالنتباهًللملصقً.مختلفينًتماماًوذلكًلتح

ًألوانًمتعددةًحيثًتبرزًجمالًمدينةًأسوانًوتضفىًً- تمًاستخدامًصورةًفوتوغرافيةًلمدينةًأسوانًتحملًهذهًالصورة

ًالواقعيةًعلىًالتصميم،ًوتمًترديدًتلكًاأللوانًفىًالعناصرًالتيبوغرافيةًفىًالملصق.ً

ً
 لمرأة( ملصق مقترح لمهرجان أسوان ألفالم ا2شكل رقم )

ً
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 ( : ملصق لمهرجان األقصر للسينما األفريقية3رقم )مقترح نموذج  -

تمًالتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًمنًخللًاستخدامًشكلًالقارةًاإلفريقيةًمتداخلةًمعًرموزًالحضارةًالمصريةًً-

حيثًتعتبرًمدينةًاألقصرًأكبرًوالتأكيدًعلىًهويتناًاإلفريقية،ًًالقديمةًوشكلًالفيلمًالسينمائىًوذلكًإلبرازًالبعدًالحضارى

هيًاألقربًللقارةًاإلفريقيةً ويؤكدًالتداخلًبينًتلكًالعناصرًعلىًهدفًالمهرجان،ًحيثًمتحفًمفتوحًفىًالعالمًوجغرافياً 

والمصريون(،ًوكذلكًيساهمًفيًالترويجًالسياحىًلمدينةًاألقصرًالتاريخيةً)خاصةًفىًتلكًاللحظاتًالتىًتعيشهاًمصرً

ًيدعمًالروابطًاإلنسانيةًوالتبادلًاإلقتصاديًبينًدولًالقارةًاإلفريقيةًومصر.

منًخللًًتمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًالبرازًالجانبًالجمالىًللملصقً-

تمًتجميعًاألجزاءًالهندسيةًداخلًشكلًالقارةًللداللةًعلىًالترابطًاستخدامًاألسلوبًالهندسىًفىًمعالجةًالقارةًاإلفريقيةًحيثً

والوحدةًبينًالدولًاإلفريقية،ًوكذلكًاستخدامً)الكوالج(ًوالدمجًبينًهذهًاألساليبًالفنيةًلخلقًلغةًبصريةًتحملًدالالتً

ًثقافيةًحضاريةًوترتقىًبالناحيةًالجماليةًللملصق.

فريقىًمعًألوانًالفنًالمصرىًالقديمًللتأكيدًعلىًهويتناًاألفريقية،ًوالترابطًوالوحدةًتمًالدمجًبينًاستخدامًألوانًالفنًاإلً-

ًبينًالدولًاإلفريقية.

ً
 ( ملصق مقترح لمهرجان األقصر للسينما اإلفريقية3شكل رقم )
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 ( : ملصق لمهرجان األقصر للسينما األفريقية4نموذج  مقترح رقم ) -

معًعناصرًالمهرجانًً- تمًالتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًمنًخللًاستخدامًعناصرًمنًالفنًالمصرىًالقديمًودمجهًا

ًالسينمائىً)الكلكيتًوشريطًالفيلم(ًللتأكيدًعلىًدورًمهرجانًاألقصرًللسينماًاألفريقيةًكماًتمًالذكرًفىًالنموذجًالسابق.

عملًاستخدامًاسلوبًاسيمبلجًبًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًحيثًتمتمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًً-

والدمجًبينهمًلخلقًلغةًبصريةًًتراكيبًفنيةًثنائيةًوثلثيةًاألبعادًعنًطريقًتجميعًالعناصرًالحضاريةًوالعناصرًالسينمائية

للمجتمعًحيثًتحملًتلكًالعناصرًدالالتًثقافيةًحضاريةًوترتقىًًتجذبًانتباهًالمتلقىًوتغززًالتواصلًالثقافىًوالجمالى

ًبالناحيةًالجماليةًللملصق.

ًتمًالدمجًبينًالوانًالفنًاإلفريقىًمعًلونًالخلفيةًالمأخوذًمنًالفنًالمصرىًالقديمًللتأكيدًغلىًهويةًالمهرجان.ًً-

 
 ( ملصق مقترح لمهرجان األقصر للسينما اإلفريقية4شكل رقم )

 

 

 

ً
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 ( : ملصق لمهرجان االسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط5نموذج مقترح رقم ) -

تمًالتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًمنًخللًاستخدامًفنارًاألسكندريةًودمجهًمعًشريطًالفيلمًًفهوًيعتبرًمنًأقدمًً-

لهًمنًدالالتًتعبرًعنًهدفًمهرجانًوتمًاستخمدينةًاألسكندريةًوأولًفنارًشهدهًالبحرًالمتوسطًًوأشهرًمعالم دامًالفنارًلمًا

ًالسينمائىًلدولًالبحرًالمتوسط ًالذيًأحرزتهًالفروعًًاالسكندرية ًواالطلعًعليًمدىًالتقدم فىًنشرًالثقافةًالسينمائية،

ئييًدولًالبحرًالمختلفةًلفنًالسينما،ًوإليًتوثيقًالعلقاتًبينًالسينمائيينًفيًمختلفًبقاعًالعالمًبشكلًعام،ًوبينًسينما

ًالمتوسطًبشكلًخاص.

مثلًاسلوبًالسلويتًواألسلوبًالهندسىًتمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًً-

ًوالدمجًبينًاألسلوبينًللتركيزًعلىًمضمونًالتصميم.

ًيدًذلكًمنًخللًهالةًالنورًالمحيطةًبالفنار.تمًاستخدامًاأللوانًالساخنةًللداللةًعلىًنشرًالثقافةًالسينمائيةًوتأكً-

ً
 ( ملصق مقترح لمهرجان األسكندرية لدول البحر المتوسط5شكل رقم )
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 ( : ملصق لمهرجان الجونة السينمائى الدولى6نموذج مقترح رقم ) -

الجونةًالرائعة،ًالواقعةًعلىًشاطئًمنًخللًاستخدامًالعناصرًالبيئيةًلمدينةًتمًالتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًً-

وتمًدمجًالعناصرًالبيئيةًمعًالعناصرًالسينمائيةًللداللةًعلىًاالبهارًواكتشافًالجديدًمماًيتوافقًمعًهدفً،ًالبحرًاألحمر

وسيلةًللتواصلًبينًالثقافاتًالمختلفةًمنًخللًالفنًالسابعًويشكلًإكتشافًكلًماًًمهرجانًالجونةًالسينمائيًحيثًيكون

ًجديدًالمنحنىًاألساسيًللمهرجان.ًهو

منًخللًاستخدامًأسلوبًالتأثيراتًاللونيةًتمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًالمختلفةًً-

ًعنًطريقًتجميعًبعضًالعناصرًالبيئيةًمعًالعناصرًالسينمائيةًإلضفاءًالواقعيةًعلىًالتصميم،وكذلكًأسلوبًاسمبلجً

ًنتباهًالمتلقىًللملصق.وجذبًا

تمًاستخدامًالوانًمنًالبيئةًالمحيطةًلمدينةًالجونةًوذلكًإلضفاءًالواقعيةًعلىًالتصميمًوالتأكيدًعلىًالجانبًالجمالىًً-

ًللملصق.

ً
 ( ملصق مقترح لمهرجان الجونة السينمائى6شكل رقم )
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ًلمهرجان الجونة السينمائى الدولى( : ملصق 8نموذج مقترح رقم ) -

منًخللًاستخدامًالعناصرًالبيئيةًلمدينةًالجونةًوتمًالدمجًبينًالعناصرًالبيئيةًتمًالتأكيدًعلىًالهويةًالتصميميةًللملصقًً-

ًللداللةًعنًهدفًالمهرجانًكماًهوًموضحًفىًالنموذجًالسابق.والعناصرًالسينمائيةً

منًخللًًالمختلفةًالبرازًالجانبًالجمالىًللملصقتمًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًمنًخللًاستخدامًاالساليبًالفنيةًً-

ًاستخدامًأسلوبً)الكوالج(ًوأسلوبًالمينيماليزمًفىًاستخدامًالعناصرًإلضفاءًالبساطةًعلىًالتصميمً.

ًتمًالتقليلًفىًاستخدامًاأللوانً)ًالمينيماليزم(ًلتبسيطًالتصميمًوجذبًانتباهًالمتلقىًلعناصرًالتصميم.ً-

ً
 ( ملصق مقترح لمهرجان الجونة السينمائى8شكل رقم )

 

 نتائج البحث:

ًًإنًاستخدامًاألساليبًالفنيةًالمختلفةًفىًعملًمعالجاتًلعناصرًالتصميمًيبرزًالجانبًالجمالىًللملصقًالثقافى.ً-1

 من يحويه بما بصري، معنى إلى تتحول التي والفكرية، الثقافية القيم من لمجموعة بديل الملصقًالثقافى تصميم يعد -2

ًورموز. عناصر

 لتحقيق شكليةًلهاًمرجعيةًحضارية استخدامًعناصر على يعتمد فيًالملصقًالثقافى التصميمية الهوية على الحفاظ أن -3

 .التصميم في والخصوصية الهوية

 متفردة وخصوصية مرجعية إيجاد في لعناصرًالتصميمًمنًالموروثًالحضارىًيسهم إنًاستلهامًمعالجاتًجرافيكيةً-4

ًالتصميميةًللملصقًالثقافى. الهوية ويبرز
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