
كتالوج األفكار
حكمت الثقافة
إحدى مبادرات الجود



نبذة عّنا
مبادرة غير ربحية بالتعاون مع مجموعة أشخاص 

شغوفين و متحمسين للمساهمة في تعزيز مكانة
كون بحيث ت,اللويبدة كوجهة ثقافية ال يمكن تخطيها

.نموذجًا يحتذى به في األردن والعالم المجاور



يحتوي  هذا الكتالوج على أفكار  معنية بتعزيز 
المشهد الثقافي واإلبداعي في جبل  اللويبدة، و 

هي حصيلة العديد  من جلسات العصف الذهني شارك 
.فيها  المهتمين بالمجال الفني و  الثقافي

تمثل نقطة البداية لتشجيع  اإلبداع وليس من
الضروري أن تكون عملية وقابلة للتطبيق وحتى
نها من الممكن أن ال تتناغم مع البيئة المحلية ولك
ها هي خطوة لألمام  أليجاد بيئة إبداعية يشارك في

.  ومؤسسات ومدارس الجميع كأفراد ، مجموعات 



كما هو متعارف عليه المهم هو 
التطبيق ،  فإختيار المناسب  منها 

، تعديله ، تحديد جدواه ، منهجية 
تنفيذه  ، وتوقيته المناسب كلها 

. تمثل عناصر النجاح



أرجو أن تبدأ من األن فهي رحلة يشاركك فيها 
....الكثير من عشاق اإلبداع



جرافيتي على الدرج ١

رسومات جرافيتي على األدراج 
.الموجودة في جبل اللويبدة 



ألوان على الجدران ٢

عمل رسومات ذات طابع 
. هادف و ألوان جميلة



عزف موسيقى ٣
على الطريق 

وضع عازفين بآالت مختلفة 
. بمواقع متعددة في اللويبدة



شوف عمان من اللويبدة٤

منظار يوضع بأماكن مطله 
على عمان  ألخذ تجربة رؤيا 

. للمدينة واألماكن



فالش موب ٥

عروض صامتة على الطرق 
واألماكن التي يزورها رواد 

. اللويبدة بكثرة



٦

. مسار تراثي لجبل اللويبدة

مسار اللويبدة 



٧

إختيار األماكن المناسبة لعرض 
. وبيع الكتب في اللويبدة

بيع كتب



سينما في الخارج ٨

شاشة عرض سينما  توضع 
بمكان يستوعب عدد كافي من 
. السيارت او األفراد لعرض أفالم



معرض على الطريق ٩

معرض فني على الطريق يتيح 
للزوار أخذ تجربة خالل المشي 
. والنظر ألعمال فنية مختلفة



البحث عن الكنز ١٠

فعالية غير معلنة يقوم 
. الزائر فيها بتجربة البحث



ميكرفون بالشارع ١١

فعالية في كل شهر مرة 
يوزع بمكان معين ميكرفون 

.لإلستماع لفنون ووسيقى 



مهرجان األدراج ١٢

فعاليات على أدرج اللويبدة  
(. موسيقى-رقص )



تنظيف اللويبدة١٣

. فعالية للتنظيف المنطقة



١٤

العديد من األلعاب المحلية 
ممكن أن تجمع وتوضع بموعد 

.للعب بها 

فعاليات األلعاب الشعبية 



مهرجان األضواء ١٥

إنارة محالت و مناطق مهمة 
. في اللويبدة بأضواء



١٦

فعاليات شعرية وأدبية 
. تستضيف قامات أدبية

أمسيات شعرية و أدبية 



مهرجان فنون شعبية ١٧

عرض فن رقص أو غناء 
.شعبي وطني 



بروفة مع ممثل ١٨

أثناء عرض مسرحي فرصة 
. لحضور التجارب السابقة للعرض



منطقة للطائرات الورقية ١٩

ممكن ان تكون منطقة إلطالق 
الطائرات الورقية ومكان لتعلم 

.صناعتها 



حائط الفسيفساء٢٠

حائط مخصص لتعليق تذكاريات 
.لزوار لمنطقة 



فعاليات للرقص ٢١

. يوم للزومبا أو لفاعاليات الرقص



مهرجان معرض رقمي ٢٢

معرض رقمي في الخارج 
يحتوي على مجسمات  و 

.فنون رقمية 



٢٣

. يوم للرسم و التلوين على األرض

الرسم على األرض 



سوق مفتوح ٢٤

. سوق مفتوح بيوم معين باألسبوع



يوم ليجو ٢٥

فعاليات لألطفال يكون فيها 
.ألعاب تركيب و ألعاب أخرى 



فعاليات مسار روائي ٢٦

شخصية عامة ممكن أن 
تكون لها فعالية كمسار 

. خاص باللويبدة



مسرح للمواهب الفنية ٢٧

مسرح يعرض فيه 
. المواهب الفنية



VRفعاليات ٢٨

وجود خيارات عديدة لحضور 
فعالية بحيث يكون هناك 
فعالية تحت نظام الواقع 

.االفتراضي 



اكسسوارات للتصوير ٢٩

ادوات مساعدة للتصوير مثل 
اطارات واشكال فنية يحملها 
زائر المكان ليأخذ معها صورة 

. تذكارية



مكان و فكرة ٣٠

مساحات مثل جدران موجوده 
حول أماكن فعالة يوضع عليها 

أفكار للمنطقة وتوصيات لعمل 
.نشاطات بالمنطقة 



عالمات دالة ٣١

وضع أشياء تدل على المكان 
في المنطقة المجاورة ألماكن 

لها طابع خاص مثل المتاحف 
والمسارح تكون مثل صور 

فنانين أو مجسمات  أو اعمال 
. فنية



مقاعد و مجسمات ٣٢

مقاعد لها طابع فني خاص 
بحيث يدمج مع المقعد تمثال 

لشخص جالس  تكون مقاعد 
.منتشرة في االماكن العامة 



مكانك أنضف ٣٣

وضع مكبات نفايات لها 
. طابع فني



أماكن و شخوص ٣٤

وضع شواخص أو رسومات 
تحمل صورة و اسم شخصيات 
المنطقة كعالمة على انجاز 

. المنطقةتعكس قصة لزوار 



٣٥

إقامة فعاليات تعكس أيام 
.الفن العالمية 

فعاليات  األيام العالمية 



يوم موسيقى ٣٦

يوم خاص بشكل دوري 
للموسيقى بمناطق 

.مختلفة باللويبدة 



مايكرو ثقافة٣٧

كرفانات متنقلة تحمل تنوع 
ثقافي تتجول و تقف الستقطاب 

.زوار المنطقة 



يوم الفنان الصغير ٣٨

عرض أعمال لفنانين ناشئين 
في مناطق عامة لدعمهم 

.كفنانين مستقبل 



ة فيلم  للويبد٣٩

فيلم خاص للمنطقة يعرض 
. قبل أي فعالية في اللويبدة



مهرجان الجاليات ٤٠

مهرجان للجاليات في منطقة 
اللويبدة يعرض فيه الفلكلور 

. الشعبي لكل بلد



مبارزات شعرية علنية ٤١

منطقة شعراء يتم فيها عرض 
.مبارزة أدبية بين الشعراء 



اسم و قصة ٤٢

. اسماء فعالية تعكس حالة عامة



تسويق حي ٤٣

تسويق عبر عرض مقتطفات 
للفعالية قبل عرضها بمدة 

لكي تجذب االنتباه لدى زوار 
. المنطقة



خرائط جوجل ٤٤

ادراج االماكن العامة المراد 
الترويج لها بصور واضحة 

. على محرك جوجل



٤٥

مواقع للتصوير يوضع فيها 
عالمات أو أشكال تعكس منضر 

. جمالي للتصوير معه أو عنده

مواقع للتصوير 



ناقوس اللويبدة ٤٦

عالمة صوتية يقوم جهة معينة 
بتشغيله عند حدوث فعالية 

معية كإشارة لحدوث فعالية 
. جديدة



أترك ذكرى ٤٧

حائط يترك عليه ذكرى خاصة 
بالزائر عند مروره أو تواجده في 

. مكان معين في اللويبدة



٤٨

حالة موسيقة للعازفين الجدد 
لكي يقومو بعرض موسيقى 

.واداء جديد لهم 

مساحة للعزف 



٤٩

تفعيل الممرات بمقاطع 
موسيقية يتم تشغيلها أثناء 

. المرور عليها

ممرات موسيقية 



٥٠

يوم ثقافي لكل سكان اللويبدة
بإختالف ثقافاتهم بعرض وطرح 

اللباس والطعام و الفلكلور 
. الثقافي الخاص بكل فئة

اليوم الثقافي في اللويبدة



البلدأهل ٥١

فعالية من أهل اللويبدة 
بإقامة مسير للحديث عن تاريخ 

. المكان والمنطقة



أكل وثقافة ٥٢

حضور فعالية بوجود أكل 
مرتبط بثقافة معينة ولكن 

. بشكل سريع



موسيقى على الدرج ٥٣

نظام صوتي على الدرج يخرج
.موسيقى أثناء صعودهم 



٥٤

شاشة للتصوير لمكان 
. مفضل باألردن

شاشات تصوير 



موسيقى على المطل ٥٥

آالت موسيقية للعزف 
. بشكل مجاني للزائر



حكاية مكان ٥٦

حكواتي لألماكن 
.المشهورة باللويبدة 



بازار الفن٥٧

معرض لفنانيين موسيقين 
.و أدباء لترويج أعمالهم 



٥٨

.عرض مسرحي في الشارع 

مسرح الشارع 



٥٩

دعم فئة المنتجين الشباب 
بأفالمهم القصيرة في 

.مساحة خاصة 

شاشات عرض أفالم قصيرة 



مسرحية ورسمة ٦٠

مسرحية تعكس رسمة أو رسمة 
. تقام على أساسها مسرحية



رواية الشهر ٦١

تصويت لرواية معينة 
.إلقامة مسرحيه عليها 



عرض حسب ترند ٦٢

عروض حسب حالة 
مشهورة سواء كانت 
. مسرح أو عزف أو غناء



٦٣

عرض تاريخي حسب الشارع 
.بوقت واحد 

مسرح بكل شارع 



٦٤

مسرح يعطي انطباع تفاعلي 
مع الجمهور حسب متطلبات 

. المسرح

مسرح تفاعلي 



٦٥

شخصية للفعالية يتجول في 
اللويبدة قبل عرضها واخذ 
لقطات من بعد عرضها مع 
. البطل في وقت الفعاليات

ممثل متنكر 



٦٦

مسرحية تعبيرية إلستقطاب 
.جنسيات مختلفة للحضور 

مسرح تعبيري 



٦٧

حضور بروفة الفعالية 
. قبل عرضها

تعال على البروفة 



شخصيات مشهورة ٦٨

اإلعالن عن شخصية مشهورة 
.سوف تكون مفاجئة للحضور 



٦٩

مسرحية  تفاعلية مع 
.  الحضور حسب رقم المقعد

مسرحية أبطالها الناس 


