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 GeoVillage لتعاونيامشروع ال

 
 بیت نحصل على ومثلّثمستطیل بإضافة 

 
ل بیتھم مع یمثّ ل ھذا الشكلاألطفال  رسم، یأنحاء العالمجمیع كل یوم وفي 
ھذا  حتويی. أقرب لواقعھمو ھم وتصمیمھم الشخصي لیجعلوه یبدإضافة تعبیر
وجودھم في كل رض تمفال نتماءاإلة وكل الدفء والحمای على الشكل البسیط

 منزل.
ا أكثر من مجرد وقت قضیناه في كانت السنتین الماضیتین بالنسبة للعدید منّ 

وإغالق المدارس ننظر  مع الحجر واالنعزال العمل من المنزل جعلناالمنزل. 
أقرب  من منازلنالعدید ا ھذا المنظور الجدید جعل ،من منظور جدید إلى بیوتنا

 أبعد من ذلك. جعلھابالنسبة للبعض اآلخر إلى مثالیة الطفولة و
حول  تتمحورالفنیة  األعمالنقوم بخلق مجتمع من  GeoVillageمع مشروع 

، نقطة البدایةكستطیل مالو ثلّثمال شكلوالمكان. باستخدام  والتواصلاإلبداع 
 .GeoVillageعمل منزل من أجل مشروع بلمشاركة ل مندعوك
 ّ نا وأن تشارك م، نریدكیاج أو شجرة لرسمھأو س مثل طفل یضیف ممرّ  تماما
الفني  مبتوثیق عملك وامول. عند االنتھاء قالمنز محول ماذا یعني لك مأفكارك
. في مثل ھذه الفترة من التواصل االجتماعي قنواتمن خالل نا بھ ووشارك

اص في أنحاء العالم قدر خاالنعزال والتباعد، نھدف إلى ربط العدید من األش
ّ  نبنيلخالل ھذا المشروع.  اإلمكان من  .قریة معا

 
على االنترنت لألعمال الفنیة لمشروع  سنقوم باستضافة معرض

GeoVillage ي الفنّ  متسجیل عملكل رقمیة. مشاركة وسنقوم بإصدار شھادات
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: في موقعنا االستمارة إملؤوا ن أجل المعرض أو من أجل الشھادةم
www.worldwoodday.org/geovillageتسجیلعد لل. آخر مو 

 .2022أیلول  21المعرض ھو ب
، 2022ن الیوم العالمي للخشب لعام ھو جزء م GeoVillageإن مشروع 

. إن الیوم ھمیة وفائدة الخشبألالوعي العام  علرف یھدف مھرجان سنويوھو 
ً  2022المي للخشب لعام الع حدث افتراضي بسبب الجائحة  سیكون أیضا

مشاریع ، قمنا بتنظیم يابقة لیوم الخشب العالمس مھرجاناتالعالمیة. في 
من مختلف أنحاء المحترفین الفنانین وو اع تعاونیة شھدت مجموعة من الصنّ 

ھذه المشاریع ھي احتفال بالفن  . إنلبناء تركیب نحتيیجتمعون العالم 
ً مرةً كون ن. وفي ھذا العام نرغب بأن والمجتمع ولغتنا المشتركة للخشب معا

دمج وتواصل مع تأكید . إنھ مشروع افتراضي بنفس الطریقة جتمعم فيأخرى 
 . التخصصعلى المشاركة بغض النظر عن مستوى المھارة أو 

---------------------------------------- 
 كیفیة المشاركة 

، ي عالمي تعاوني، مفتوح للجمیعھو مشروع فنّ   GeoVillageإن مشروع 
 .2022عالمي للخشب لعام ن الیوم الم جزءٍ كتم تنظیمھ 

اعي، لذا على وسائل التواصل االجتم  GeoVillageمشروع سینمو -1
 .بوكنستغرام والفیسلى اإلع WWDGeoVillage@ یرجى متابعتنا

لیكون  الشكلباستخدام ھذا  GeoVillageمن أجل مشروع  منزالً  إصنعوا -2
 نقطة البدایة

 
 طالما ةمناسب، كل التقنیات نحتالطالء، ال، نسجال، الخراطة، بناءال باستخدام-3
 الفني. مبعض الخشب في عملك استعمالب ونتقوم مأنك
. نستغرام و/أو الفیسبوكعلى اإل وهوشارك الفني معملكوثّقوا ، االنتھاءعند -4

 . مفي منشوركإلینا  مع اإلشارة
 التالیة: الوسوم واستخدمإ -5
 #WWDGeoVillage #WorldWoodDay #Collaboration  
 مشھادتكلمعرض على االنترنت أو من أجل الفني من أجل ا ملتسجیل عملك-6

 علیكم ملء اإلستمارة ھنا: الرقمیة
www.worldwoodday.org/geovillage،  للتسجیل آخر موعد

 .2022أیلول  21المعرض ھو ب


