بيان صحفي
مصممون ألمان من ستوديو " "The Constituteيشاركون في "تصميم الدوحة  "2017التابع لجامعة فرجينيا
كومنولث الدوحة
الدوحة ،قطر 15 ،مارس  :2017تستضيف السفارة األلمانية بالدوحة ومعھد جوته منطقة الخليج مصممي ستوديو " The
 "Constituteللتصميم للمشاركة في برنامج بينالي "تصميم الدوحة  "2017وذلك خالل الفترة من  15وحتى  16مارس

 .2017تنظم "تصميم الدوحة  "2017كل من مدرسة الفنون فرجينيا كومنولث قطر ومدرسة الفنون لجامعة فرجينيا
كومنولث مع التركيز على موضوع "العيش تقليديا ً في عالم رقمي".
ُتعد مشاركة المصممين األلمان في برنامج بينالي التصميم والمؤتمر الشھيرين جزء من عام الثقافة قطر ألمانيا  .2017تقول
الدكتورة جابريال الندفير ،المدير العام لمعھد جوته منطقة الخليج" :عندما تحدثنا مع جامعة فرجينيا كومنولث قطر عن

المشاريع المشتركة خالل "قطر ألمانيا  "2017تم االتفاق على مساھمتنا في "تصميم" .من خالل استوديو "
 "Constituteللتصميم سوف ُنحضر مصممين مبدعين ومُلھمين من برلين لحضور "تصميم" لھذا العام للتواصل مع مشھد
مُشرق وواعد للتصميم وصناعته في قطر .وذلك من شأنه أن يؤسس لشراكة مع جامعة فرجينيا كومنولث والمصممين
القطريين تمتد لما بعد ."2017
The

ستوديو " "The Constituteللتصميم الفني عبارة عن ستوديو تصميم وأبحاث كائن في مدينة برلين يديره كل من كريستيان
تسولنر وسباستيان بياتزا .يقوم اإلثنان بإبداع خبرات تفاعلية لألماكن العامة من خالل المزج بين الممارسات الفنية والعلمية.
عمل ستوديو " - " The Constituteوالذي تأسس في بداية  2012ويقوم على العمل الفني الحضري الجماعي  -مع العديد
من المؤسسات الثقافية الدولية وعرض أعماله في أنحاء العالم .سيقدم علماء التصميم من االستوديو ثالث أنشطة في
"تصميم" ،أحدھما عبارة عن ورشة عمل تجريبية واآلخرين عبارة عن خبرات تشاركية وتفاعلية.
يقدم ستوديو " "The Constituteورشة عمل عن الطباعة ثالثية األبعاد حيث سيقوم مصمموه باستخدام طابعة ثالثية األبعاد
بطباعة أوعية وآنية وأجسام أخرى تم مسحھا ضوئيا ً ثم معالجتھا باستخدام برنامج " "Blenderللتصميم ثالثي األبعاد ،وبدالً
من استخدام خامات البالستيك المعتادة ،سوف يستخدمون البورسلين لطباعة األجسام التي أُعيدت معالجتھا .كما سيقدم " The
 "Constituteمن خالل عرض " "EYESECTجھازاً تفاعليا ً قابالً لالرتداء ليتيح رؤية غامرة "من خارج الجسد" .يسمح
الجھاز لمرتديه معايشة بيئتھم من زاوية رؤية جديدة .ستقوم كاميرتان محمولتان باليد بالتقاط الوسط المحيط وبث البيانات
المصورة مباشرة إلى العين ثم سيتكون الحس المكاني داخل نظام اإلحساس لدى اإلنسان .سيتم تصميم العالم الخارجي بطريقة
جديدة وسيقوم " "EYESECTبتتبع اإلدراك المعتاد والمكاني للمستخدمين وكذلك اإلدراك الفردي المُعزز بالتكنولوجيا.
سوف يقوم " "The Constituteفي المساء بتركيب جھاز " "SMSlingshotبساحة قطر بجامعة فرجينيا كومنولث .يمكن
باستخدام ھذا الجھاز كتابة رسائل نصية على لوحة مفاتيح خشبية بحجم الھاتف .بعد االنتھاء من الرسالة يمكن للمستخدم
التصويب على واجھة العرض وأطالق الرسالة على النقطة التي يريدھا .يمكن للمشاركين اختيار لغتھم المفضلة ،سواء
العربية أو اإلنجليزية .سينتج جدار ملون ممتلئ بالمشاركات والتعليقات أوالفكاھة.
كافة الفعاليات مجانية ومفتوحة للجماھير.
عام الثقافة قطر ألمانيا  2017ھو برنامج مدته عام مُصمم لتعميق الفھم المتبادل بين األمم من خالل التبادل في مجاالت
الفنون والثقافة والتراث والرياضة .وضعت متاحف قطر حجر أساس المبادرة بشراكة مع معھد جوته منطقة الخليج والسفارة
األلمانية في الدوحة وسفارة قطر في ألمانيا.
 انتھى -عن مدرسة الفنون بجامعة فرجينيا كومنولث في قطر:
جامعة فرجينيا كومنولث قطر ھي الفرع الدولي لمدرسة الفنون بجامعة فرجينيا كومنولث وھي برنامج للفنون والتصميم ذو
تصنيف ذو تصنيف عال في الواليات المتحدة األمريكية .تأسست جامعة فرجينيا كومنولث قطر في عام  1998بشراكة مع

مؤسسة قطر وتتيح للطالب الفرصة للحصول على درجة البكالريوس في الفنون الجميلة في تخصصات تصميم األزياء
والتصميم الجرافيكي والداخلي والرسم والطباعة ودرجة بكالريوس اآلداب في تاريخ الفن ودرجة الماجستير في الفنون
الجميلة تخصص التصميم.
َتعد جامعة فرجينيا كومنولث للفنون وھي مجتمع نابض ذو حضور عالمي طالبھا بشغف وتفاعل مع الفنون يدوم مدى الحياة.
تقدم جامعة فرجينيا كومنولث قطر كمثال جلي على التزامھا باالنتشار العالمي والتعليم فرصا ً قيمة للتبادل بين الثقافات وتربط
جامعة فرجينيا كومنولث للفنون بعالم الفن والتصميم المؤثر الخاص بالشرق األوسط .يجذب حرم الجامعة في قطر مساھمين
مشھورين في الثقافة البصرية المعاصرة إللقاء المحاضرات والتدريس ويستضيف فعاليتين دوليتين كبيرتين وھما مؤتمر
"تصميم الدوحة" و"منتدى حمد بن خليفة للفن اإلسالمي".
عن معھد جوته  -المركز الثقافي األلماني
يُعد معھد جوته  -المركز الثقافي األلماني مؤسسة عالمية تعمل على نشر اللغة والثقافة األلمانية من خالل شبكة واسعة تضم
ً
دولة على مستوى العالم ،باإلضافة إلى  12معھ ًدا في ألمانيا .ويعمل معھد جوته نيابة عن حكومة
 159معھ ًدا في 98
جمھورية
ّ
ألمانيا االتحادية لتوطيد وتعزيز عالقاتھا الثقافية .عالوة على ذلك ،يقدم معھد جوته دورات اللغة االلمانية ،وينظم احتفاالت
ومناسبات ثقافية في منطقة الخليج .وينظم معھد جوته منطقة الخليج ،بالتعاون مع سفارة دولة ألمانيا لدى قطر ،برامج
وفعاليات العام الثقافي قطر ألمانيا .2017
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