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منظر َحَضري فً مصر : صورة من الفٌلم

 
 

تقييمات : الروحهوّية
 

تعليقات نرويجية 
 

 2009يوليو /حزيران 4عدد الخميس . مجلة ڤاردن النرويجية
 
‘‘ عمل رائع“
 
فإن فاتتك قراءة . من الصعوبة بمكان إنجاز عمل أكثر قّوًة، وتأثٌراً بصرٌاً وتحرٌكاً للعواطف’’

‘‘ .، فاعلم أّنه فاتك شًء عظٌم]...[ الروحهوّيةمشاهدة فٌلم و –قصٌدة تٌرٌه ڤٌغن 
 
ٌّة وجمٌلة وعاطفٌة لكّنها لٌست صوراً نمطٌة تستثٌر الوجدان على اإلطالق’’ ‘‘ .إّنها صور قو
 
ًٍّ راٍق؛ إّنه كذلك مؤّثر غاٌة التأثٌر ناهٌك عن أنه ٌنطوي ’’ إّن العرض لٌس مجّرد إنجاز فن

‘‘ ]...[ِه الطبٌعة البشرٌة على استبصار ثاقق لُكنْ 
 

 2009ٌونٌو /حزٌران 4ماركساڤٌزا النروٌجٌة، عدد ٌوم الخمٌس -مجلة تٌلً
إّن الصوٌر النابضة بالحركة، والنقالت الممتازة المصحوبة بتكنولوجٌا حدٌثة تسرد القصائد ’’

ٌّزة ‘‘ .بأسالٌق مبتكرة ومتم
 
بة قوٌة وإبداعٌة تالمس مشاعر الجمهور أكثر تجر فيلم هوية الروحڤيغن و-تيريهتعّد ثنائٌة ’’

ٌّة محاولة سابقة ‘‘ .من أ
 

تعليقات من الضفة الغربية وقطر 
أوّد القول إن هذا العمل قد حفز . إّنه عرض مذهل بمحتواه وتقنٌاته، وبلوحاته الفنٌة الفاتنة... ’’

‘‘ .الذائقة الجمالٌة آلالف الفلسطٌنٌٌن الذٌن شاهدوه وارتقى بهم
ني أبو دّقة، وزيرة الثقافة الفلسطينية تها

 
 
‘‘ .إنه رحلة استكشاف للطبٌعة البشرٌة... ’’

صحيفة القدس 
 



 

 2

 

 
ٌّز هذا اإلنتاج بمزاٌاه الفنٌة والتقنٌة تحدٌدا، والتً تعّد سابقة فً فلسطٌن’’ ‘‘ .ٌتم

صحيفة األيام 
 
‘‘ .ظٌم محمود دروٌشلقد نقل هذا اإلنتاج فلسطٌن إلى العالم مجّدداً بفضل الشاعر الع’’

صحيفة الحياة 
 
 

 
الناس ٌنتظرون فً الطابور : صورة من الفٌلم

 

فرق اإلنتاج : الروحهوّية
 

تس أاليانس برودكشنز آرفريق شركة 
. هنالك فرٌق إنتاج كامل مقٌم فً لندن

 
منّسق اإلنتاج 

. ٌشرف منسق إنتاج العرض على جمٌع جوانق اإلنتاج وهو جهة االتصال الرئٌسٌة
 

المدير التقني 
ن من المناسبة، وذلك  ٌْ ٌصل مدٌرنا التقنً إلى الموقع الذي ٌجري فٌه العرض قبل ٌوٍم أو ٌوم

. أو المواقع/ وفق مقتضٌات الموقع
 

فريق اإلنتاج المحلي للجهة المضيفة 
 

منّسق اإلنتاج المحلي 
 

المستلزمات كما وٌعمل مباشرة مع فرٌق إنتاج شركة آرتس أالٌانس وٌضمن أن تكون جمٌع 
. ٌنبغً

 
( العامل مع المدير التقني لعرض العمل)المساعد التقني 

  تركٌق شاشات البالزما، ومعدات الصوت، وتأمٌن التنقل والوصول للموقع وكافة     
. المستلزمات األخرى المتعلقة بالموقع

 مساندة المدٌر الفنً خالل عملٌات تهٌئة وتركٌق شاشات البالزما والمخّدم .

 ر عملٌة العرض خالل المناسبة الفعلٌة ٌْ . تأمٌن حسن س
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نسخة االستديو : الروح هوّية
 معلومات فنية

 
ومخّدماً  AAPتقتضً هذه التجهٌزات الخفٌفة الوزن أن تؤّمن شركة آرتس أالٌانس برودكشنز 

تقنٌاً فقط، وأّن تقّدم الجهة المضٌفة المحلٌة الموقع، وشاشات البالزما، ومكبرات ومدٌراً 
. الصوت وكابالت الشبكة الكهربائٌة

 
فقرة اشتراطية 

: ما ٌلً AAPتقّدم شركة آرتس أالٌانس برودكشنز 

  مخّدماً تسجٌلٌاً مع مشّغل

  ذ الوسائط الفائقة كابالت ربط مناف)كابالت الڤٌدٌو من وحدة التخدٌم إلى الشاشات      
( HDMI High-Definition Multimedia Interfaceالوضوح          

 
: وتقّدم الجهة المضٌفة

  ( بحسق التفاصٌل المذكورة أدناه)خمس شاشات بالزما كبٌرة

 ودعائم لتثبٌت هذه الشاشات  /حوامل

  ًجمٌع كابالت التوصٌل والتوزٌع الكهربائ

  ( هد التفاصٌل أدناهشا)شاشة كمبٌوتر للمخّدم
 

موقع العرض 
أمتار؛ وهذا ٌتٌح مشاهدة  10أمتار وطول  10ٌنصح بأن ال تقل مساحة الموقع عن عرض 

إّن المسرح المثالً هو المكان الذي ٌضم خشبة . الشاشات الكبٌرة واالستمتاع برؤٌة شاملة
ل المٌول إضافة إلى على منحدر معتد( مقعد تقرٌبا 200)مسرح قلٌلة االرتفاع، ومقاعد جلوس 

. وجود معدات صوت كما فً المسارح الصغٌرة
 

الشاشات 
: ٌنبغً أن تتمتع الشاشات الخمس التً ٌقّدمها المضٌف بما ٌلً

  1920دقة العرض X 1080  بٌكسل فائقة الوضوحHD= High Definition .

 شاشة شاشة  تعّد الشاشة مثالٌة إذا لم تحمل أثرا ألٌة عوالق على الصورة، أو أن تكون 
 عند عدم توّفر فقط Liquid Crystal Display LCDكرٌستال سائل           
. البالزما  شاشات          

  قابس توصٌل لكابالت ربط منافذ الوسائط الفائقة الوضوح

 ٌجق أن تكون جمٌع الشاشات الخمس من نفس الطراز ومن ذات الشركة المصنِّعة .
)(  أو  VGA= Video Graphics Arrayاشة عرض رسوم نرجو أٌضا تأمٌن ش         

     من أجل  DVIأو شاشة قابس الڤٌدٌو الرقمً ( إنش)بوصة  15ال تقل مساحتها عن          
. بكسل 768 س1024Xالمخّدم، بدقة عرض ال تقّل عن          

 
التيار الكهربائي 

: على الجهة المضٌفة أن

 الخاصة بالشاشات  تؤّمن كافة الكابالت الكهربائٌة
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  10شّدته )توفٌر التٌار الكهربائً للمخّدم، الموضوع خلف الشاشة الوسطى             
( تقرٌباأمبٌر         

 تأمٌن التٌار للشاشات، وأجهزة الصوت والمخّدم بنفس الوتٌرة. 

 


