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حفل توزيع جوائز األوسكار لألوبرا الليلة في كتارا

الدوحة – كتارا

يعيش جمهور الحي الثقافي كتارا ليلة اليوم الجمعة أجواء أوبرالية عالمية
باهرة في المسرح المكشوف حيث سيقام حفل توزيع جوائز األوسكار
لألوبرا والغناء الكالسيكي في نسخته الرابعة وهي المرة األولى التي
يخرج فيها هذا الحفل من موطنه األم إيطاليا لتكريم أبرز نجوم وصناع
األوبرا العالميين ،كما سيكون هذا الحفل مناسبة لتكريم الموسيقار
القطري عبدالعزيز ناصر.
وقد ت ّم تجهيز مسرح العرض الذي تبلغ مساحته  033متر مربع وبارتفاع
 5أمتار حتى يستوعب أكثر من  033عازف من أوركسترا قطر
الفلهارمونية .وقد استلهم التصميم الفني والهندسي لهذا المسرح الضخم
من العمارة القطرية القديمة والذي يظهر بشكل واضح من خالل األعمدة
التاريخية واألبراج النصف دائرية والتي تتخللها أفنية للتهوية
والمشربيات المزخرفة بالنقوش الممتدة على خلفية المسرح ،باإلضافة
إلى البوابة الرئيسية المزخرفة والتي تستحوذ على منتصف المسرح الذي
سيتم تجهيزه أيضا ً بعدد كبير من األجهزة التقنية التي ت ّم جلبها خصيصا ً
لهذا االحتفال العالمي.
ونظرا ً ألهمية هذا الحفل الذي يقام ألول مرة في منطقة الشرق األوسط
والذي سيحضره جمهور متنوع ناهيك عن عدد كبير من الشخصيات رفيعة المستوى على مستوى الدولة والمجتمع ،فإن كل القائمين
على ترتيباته وتجهيزاته يحرصون على أن تكون في أبهى حلة وبشكل مغاير عن النسخ الماضية .وفي هذا اإلطار ستتم إضافة عرض
لأللعاب النارية الباهرة والذي ت ّم إعداده خصيصا ً ليكون المفاجأة الختامية لجميع الضيوف والجمهور.
وتُعدُّ جائزة األوسكار لألوبرا والغناء الكالسيكي والتي تملك حقوق ملكيَّتها الفكرية كل من مؤسسة فِيرونا بيالأرينا والدكتور أل ْف ِريدو
ترويْسي ،احتفاال عالميا ً يتم من خالله توزيع الجوائز السنوية وتكريم اإلنجازات المختلفة في صناعة فَ ِّن األوبرا والموسيقى والغناء
ْليط الض َّْوء على أه ّم ال ُم ْبدِعين في هذا المجا ِل الراقي ،ليس على نِطاق الغناء
الكالسيكي ،وإعادة إطالق فُنون األوبرا ال ِغنائِيّة للعالم وتَس ِ
صممين و ُمخرجين وقَب َل ُك ِّل شَيء األصوات الجديدة والبارزة في هذا
والموسيقى فقط ،بل أيضا ً القُدرات اإلبدا ِعية ال ُمتَخَصصةِ ،من ُم َ
المجال.
ت المتعلق ِة بها ،من خال ِل اختيار ُ 0م َر َّ
شحين ِمن جميع أنحاء العالم ل ُك ّل جائزة،
أما على مستوى توزيع الجوائز فسيتم ت َقسيمها حسب الفئا ِ
صة في فنون األوبرا والموسيقى الكالسيكية ،والتي ِمن ِخال ِلها أيضا ً
ويتم ذلك من قبل لجنة تحكيمية عالمية مستقلة ومحايِدةَ ،ومتخ ّ
ص َ
ْب إنجازاتِهم السنوية.
يتِ ّم اختيار الفائزين بِهذ ِه الجوائز َحس َ
وجدير بالذكر ّ
اص)،
عددا ً من
والميزو سوبْرانو– والبَ ْ
سوبْرانُو– وال ِت ّينُور– والباريتون– ِ
ض ِل األصوات من فئات (ال ُّ
الجوائز أل ْف َ
أن هناك َ
ِ
ص ّمم لديكور األوبرا .وهناك
كما تمنح َجوائز أخرى ِألفضل قائد ْ
ص ِ ّمم أزياء وكذلك أفضل ُم َ
أور ِكسترا وأفضل مخرج ِل ْألوبرا وأفضل ُم َ
ً
ْ
ُ
الجوائز التقديري ِة الخاصة والتي تمنح ت َخليدا ِل ِذكرى بعض من أساطير فنون األوبرا ،باإلضافة إلى جوائز الجي ِل الجديد والتي
عدد من
ِ
دون الـ 03عاماً.
تمنح لهؤالء المبدعين من ِ
صة في النسخ ِة الرابعة من احتفال جائزة األوسكار لألوبرا والغناء الكالسيكي في الدوحة ،جائزة
ض ْمن الجوائز المخ ّ
وسيكون ِمن ِ
ص َ
َ
ّ
تقديرية للموسيقار القطري عبدالعزيز ناصر العبيدانُ ،مل ّحن النشيد الوطني لدول ِة قطر ،والذي أثرى مكتبة الموسيقى القطرية بعد ٍد وفير
لتناو ِل ِه
من أعما ِل ِه الفنية ،وكانَ له الفضل في
بروز العدي ِد من المواهب في مجال الغناء والمسرح على الساحة الفنية القطرية ،إضافةً ُ
ِ
ّ
َ
ف المهرجانات
الل مؤلفات ِه الموسيقية والتي حازت على العديد من الجوائز
واألو ِس َمة في مختل ِ
ِلعَدَ ٍد من القضايا القومي ِة والعربي ِة من خ ِ
ْ
الموسيقية.

