أسبوع دبي للتصميم يفتتح فعاليات نسخته السابعة
برعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيسة هيئة الثقافة والفنون
في دبي وعضو مجلس دبي
•

ينطلق المهرجان اإلبداعي األبرز في المنطقة اليوم بقائمة تضم  260فعالية مجانية في مركز المهرجان
الرئيسي في حي دبي للتصميم ( )d3وأنحاء عبر المدينة ،ويستمر من  8حتى  13نوفمبر

•

بمشاركة  430مصمم محلي و 560شركة ،نسخة أسبوع دبي للتصميم لهذا العام هي األغنى في تاريخه

•

بقااائمااة تض ا ا ا اام أ كثر من  150عالمااة تص ا ا ا ااميم إقليميااة ودوليااة ،معرض «داون تاااون ديياين» الرائااد في
المنطقة للتصاميم األصلية وعالية الجودة ،يفتتح أبوابه مجددا ً للز ّوار

•

يضا اام معرض الخريجين في الشا اارو ا وسا ااأ وشا اامال فريقيا  60مشا ااروعا ً ترتمز بمجملها علو حلو
الرائا اادة با ااالمنطقا ااة في مجا ااال

وأفما ااار رمبتمرة ريقا اادمها ااا ألمم اتيجي الجا ااامعا ااا

التمنولوجيا ااا والعلوم

والتصميم بهدف جعل العالم ممانا ً أفضل للجميم
•

في تجت باة غاامرة متعاددة الوسا ا ا ا ااائ  ،يقادم «معرض العماار في يّ دبي للتص ا ا ا ااميم  »2040تصا ا ا ا ا ّورا
امس شركا

•

معماريّة لدبي اال العشتين عاما ً القادمة

اإلعالن عن المقترح الفائز بمبادرة « شاالال مدنية  »2021الساانوية بدعم من « .ر.م .القابضااة»« :يولة»
لمختبر «بيتس تو تومي» ( )Bits to Atomsفي بيرو  ،وهو عباارة عن تاد ّ
اال تفااعلي في الفضا ا ا ا اااء العاام
يدور حو موضوع «اللعب»

•

يص ااطحب معرض «اس ااتديو العل للتص ااميم» ( )AlUla Designز ّواره في رحلة غامرة إلو أبرز الوجها

في

المملمة العتبية السعودية لتعتيفهم بعمقها الثقافي المتميز
•

قام معرض بواب هذا العام بتفويض المهندس المعماري المقيم في دبي أحمد الشااتباصااي بإقامة جناح
بعنوان «الطبيعة في الحركة» استجاب ًة لموضوع الهندسة المعمارية التجديدية والتصميم الترميمي

•

يعود معرض المص ا ااممين المقيمين في اتمارا

بنس ا ااخته الثانية ليليح الس ا ااتار عن أعما أ كثر من 30

من المبدعين الصاعدين وغير الممتشفين علو المستوى المحلي في دولة المارا
•

تحت ش ااعار «ورق وبالس ااتي

ع لعب» ،يس ااتض ااي

من  80ورشة عمل موج ّهة للزوار من مختل
•

العتبية المتحدة

فضاااا اتبتكار ( )Making Spaceبرنامجا ً يض اام أ كثر

األعمار والخبرا

في عطلة نهاية األسابوع المصاادفة  12و 13نوفمبر ،يقدم ساوو ساعود دبي للتصاميم لز ّواره باقة منتجا
حرف ّية أصل ّية وعالية الجودة ،إضافة ألعما ما يليد عن  50مشاركا ً جديدا ً

دبي ،اتمارا

العربية المتحد  8 ،نوفمعر  2021برعاية كتيمة من ساامو الشاايخة لطيفة بنت محمد بن راشااد

ممتوم ،رئيساة هيةة الثقافة والفنون في دبي وعضاو مجلس دبي ،تنطلق اليوم فعاليا

النساخة الساابعة من أسابوع

دبي للتصا ااميم بقائمة تضا اام  260فعالية علو أرض المهرجان في حي دبي للتصا ااميم ( )d3ومختل

أرجاء المدينة.

و يقام الحدث بشارا كة اساتراتيجية مم يّ دبي للتصاميم ( ،)d3وهيئة الثقافة والفنون في دبي ،وبدعم من شاركة
« .ر.م .القابضة».
وتاككيادا ً علو ممااناة دبي الرائادة كمركز إقليمي للتص ا ا ا ااميم واإلباداع ،تقادم النسا ا ا ا اخاة السا ا ا ا ااابعاة من الحادث برناامجها
األغنى واألكثر تنوعا ً حتى تاريخه بمشا ا ا اااركة  430مصا ا ا اامما ً محليا ً و 560شا ا ا ااركة في طي
والفع ااالي ااا

التي تتراوح بين المع ااارض والمت اااجر الميقت ااة ،والتجهيزا

واسا ا ا اام من األنشا ا ا ااطة

الفني ااة والحوارا  ،وال اادروس المتق اادم ااة

وورش العمل العملية المتاحة لجميم الزوار علو ااتالف أعمارهم ومهاراتهم.
وعلقت سامو الشايخة لطيفة بنت محمد بن راشاد آل مكتوم ،رئيساة هيئة الثقافة والفنون في دبي قائلة " :أثبت
أس ا ا ا اابوع دبي للتص ا ا ا ااميم ج ا اادارت ا ااه ب ا اااس ا ا ا ااتحق ا اااق كح ا اادث إب ا ااداعي إقليمي ب ا ااارز وتظ ا اااهرة ثق ا ااافي ا ااة من الطراز
العالمي ،وس ا ا اتسا ا ااتقبل دبي اال فعاليا

نسا ا ااخته السا ا ااابعة نخبة عالمية من المبدعين والمصا ا ااممين والعقو

الالمعة األكثر تكثيراً ،لتمون اإلمارة علو موعد ار مم تجارب فتيدة زاارة بالبتمار واإلبداع .واس ا ا ا ااتطاع هذا الحدث
سا اك ممانته كفعالية رئيس ااية ض اامن أجندة الص ااناعا
المرموق ،عاما ً تلو اآلار ،أن ير ّ
وامتد نجاحه ليشا ا ا اامل برنامجه بمجموعة غنية من األنشا ا ا ااطة والمحتويا

الثقافية واإلبداعية في العالم،

التي تسا ا ا ااتعرض أفضا ا ا اال ما جاد

به

ّ
وتحل الجمهور علو التفاعل والمشا اااركة بكسا االوب بسا ااي وممتم ضا اامن إطار ملهم يشا ااجعهم
الصا ااناعة اإلبداعية
علو األفمار المبدعة .ويممننا القو بكن أسا ا اابوع دبي للتصا ا ااميم قد تجاوز دوره في اسا ا ااتعراض التصا ا اااميم الملهمة
والعملية ،ليثبت ممانته كمن ّصا ا ا اة معنية بتطوير حلو مبتمرة قادرة علو مواجهة التحديا

العالمية المعقدة ،مم

إممانية تحقيق أثر إيجابي وملموس علو مسا ااتوى حياتنا اليومية إلو جانب المسا اااهمة في رسا اام مالمح مسا ااتقبل
سا ا ااخت بمرور الس ا ا اانين ممانتها
أفض ا ا اال للجميم .ل يممننا س ا ا ااوى أن نعبر عن فخرنا بهذه المن ّصا ا ا اة الرائعة التي ر ّ

الفتيدة علو الخارطة اإلبداعية العالمية ،موجه ًة الدعوة للجميم من أجل الس ا ا ااتمتاع بتجارب فتيدة من نوعها علو
مدار أسبوع".
يقام «داون تاون ديياين» المعرض األبرز في المنطقة للتصااميم األصال ّية وعالية الجودة بين  8و12نوفمبر  ،ليتيح
لز ّواره فرصااة اسااتمشاااف أحدث التوجها
المص ااممين والعالما

والبتمارا

في عالم التصااميم .و يسااتضااي

المعرض أ كثر من  150من

التجارية اإلقليمية والدولية من  20دولة؛ كما س اايقدم عددا ً من الفعاليا

المرافقة ،أبرزها:

برنامج حواري يس ااتض ااي

ابراء عالميين في مجا التص ااميم .وفي نس ااخة هذا العام ،تقدّم النمس ااا وفرنس ااا والمجر

وإيطاليا وإسا ا اابانيا معارض وطنية لصا ا ااناعة التصا ا ااميم في كل منها .وبدوره ،يعود معرض «داون تاون إديشا ا ااني»،
المسااحة المخصاصاة لعرض التصااميم محدودة اإلصادار والبتمارا
اإلبداعا

المميزة للمصاممين واساتوديوها

علو إبداعا

التصاميم والعالما

المصاممة حساب الطلب ،ليسال الضاوء علو
التجارية والشارا كا

اإلبداعية ،مم تركيز اا

أبرز المص ا ااممين الموهوبين في المنطقة ،حيل س ا ااتتم إزاحة السا ا اتار عن أعما المص ا ااممين األربعة

المشاركين في برنامج «تنوين» من ميسسة تشميل في دبي.
وس ا ا ا اايمون الجمهور علو موعاد مم العمال التركيبي التفااعلي الفاائز بعادة جوائز من إباداع «اسا ا ا ا اتاديو نيو» ( NIU
 )Studioوالذي يمزج بين التص ااميم المعاص اار والتمنولوجيا والتجتبة متعددة الحواس .وبدورها ،قامت «برودواي
انتيريورز» ( )Broadway Interiorsبتص ا ا ا ااميم مفهوم للردهاة كبيةاة اااصا ا ا ا ااة ومح ّفزة مس ا ا ا ااتوحااة من مناا ر دبي.
ويشا ااار

اسا ااتديو التصا ااميم الرائد «لولي فيشا اار ديياين اسا ااتديو» ( )Lulie Fisher Design Studioأيض ا اا ً بعمل

بعنوان «المقهى بجانب المنارة».
يعود معرض الخريجين في الشرو ا وسأ وشمال فريقيا في نسخته الثانية ليسل
البتمارية ذا

األثر الجتماعي أللمم اتيجي الجامعا

الرائدة بالمنطقة في مجال

الضوء علو المشاريم

التمنولوجيا والعلوم والتصميم،

ويقدم  60مشروعا ً ابتمرها  78طالبا ً وطالبة من  29جامعة في عشر دو  .ومن المشاريم المشاركة :روبو

يعمل

بالطاقة الشمسية لزراعة البذور في المناطق الصحراوية؛ وجهاز إلنتاج األطعمة العضوية في المنز ؛ وتطبيق لتنظيم
الروتين اليومي لمرضى الخرف؛ وبشرة مغناطيسية تتيح للمصابين بالشلل التباعي التحمّم باألشياء المحيطة
بهم.
و يعتبر معرض الختيجين في الشرق األوس وشما أفتيقيا جزءا ً من معرض الخريجين العالمّ ،المنصة العالمية
لدعم المبتمتين في مجال

األثر الجتماعي من الجامعا

حو العالم .وبدوره ،يشهد معرض الختيجين العالمي

في نسخته السابعة إزاحة الستار اليوم عن  150مشروعا ً بارزا ً عبر نسخته الرقمية المتوفرة علو الموقم اإللمتروني:
.www.globalgradshow.com
وتشهد فعاليا
الوسائ

أسبوع للتصميم أيضا ً افتتاح «معرض العمار في يّ دبي للتصميم  ،»2040المعرض متعدد

الذي يجمم تحت مظلته عددا ً من الشركا

أعمالهم في دولة اإلمارا
شركا

المعمارية الرائدة ،والمعماريين الملهمين الذين يزاولون

العتبية المتحدة ومنطقة الشرق األوس

وشما

إفتيقيا .و يقدّم المعرض مفاهيم

اطة دبي الحضتية  2040في سبيل تحقيق
معماريّة تطرح تص ّورا ً لمستقبل المدينة تماشيا ً مم أهداف ّ

التنمية الحضتية المستدامة .و يشار

في المعرض كل من« :باير

أركيتمتس» (« ،)Beyrac Architectsدباغ

أركيتمتس» (« ،)Dabbagh Architectsشبمة الشرق األوس

للعمارة» ( )MEANبالتعاون مم «كونمتييتي »

( « ،)Concreativeر إم جيه إم دبي» (« ،)RMJM Dubaiطارق اياط ديزاين بارتنرز» ( Tariq Khayyat Design
.)Partners
من جانعها ،قالت خديجة العستكّ ،المدير التنفيذية لحّ دبي للتصميم (" :)d3بصفتنا شتيما ً استراتيجيا ً
ألسبوع دبي للتصميم ،يسعدنا إطالق فعاليا

النسخة السابعة من أسبوع دبي للتصميم ،المهرجان اإلبداعي األكبر

في منطقة الشرق األوس والذي من شكنه المساهمة في ترسيك ممانة دبي كوجهة عالمي ًة للتصميم واإلبداع ،وذل
بعد أن أدرجتها «اليونيسمو» ضمن شبمة المدن العالمية المبدعة".
وأضافت" :يكتي تنظيم مهرجان بهذا الحجم تككيدا ً علو جودة البيةة اإلبداعية المتنامية والمزدهرة التي يوفرها حي
دبي للتصميم ،وانسجاما ً مم رؤيتنا الرامية إلو توفير بيةة داعمة ألنواع الفنون وممونا

المجتمم البداعي في سبيل

النمو علو مختل

المستويا  .ونتطلم قدما ً

تعليز الحوار الحضاري والثقافي وتممين المواهب ورفدها بفر
للترحيب بالزوار الراغبين بالتعرف علو أبرز مستجدا

الصناعا

البداعية ومصادر اللهام والموهوبين أصحاب

المشاريم المبتمرة" .
ا عمال التركيعية
سا ا اايمون ز ّوار المهرجان في حي دبي للتصا ا ااميم علو موعد مم  15عمال ً تركيبيا ً ومسا ا اااحا

تفاعلية في الفضا ا اااءا

العامة .وش ا ااهد هذا العام منح مبادرة « شا االال مدنية» الس ا اانوية التي تدعمها « .ر.م .القابضا ااة» لمقترح بعنوان
«يولة» من تصا ا ا ااميم مختبر «بيتس تو تومي» ( )Bits to Atomsفي بيرو  ،وهو عبارة عن مسا ا ا اااحة تفاعلية في
الفض ا ا ا اااء العام يهدف إلو إعادة العالقا

الجتماعية إلو س ا ا ا ااابق عهدها بكمان وتعليز مس ا ا ا ااتويا

الس ا ا ا ااعادة بين

المستخدمين.
وبادوره ،قاام معرض « بواب» هاذا العاام بتفويض المهنادس المعمااري المقيم في دبي أحماد الش ا ا ا اات بااص ا ا ا ااي باإقاامة
جناح بعنوان «الطبيعة في الحركة» استجابة لموضوع الهندسة المعمارية التجديدية والتصميم الترميمي ومحاكا ًة
ي وتحولها إلو مدينة رائدة في تط ّور وتقدّم مسا ااتم ّتين .و يسا ااتضا ااي
لصا ااحراء دب ّ

المعماري معرض ا اا ً بعنوان
الجناح
ّ

«مزيج عجينة الورو» ( )Pulp Fusionمن تنساايق وإنتاج شااركة «بيتس أند أتومز» ( )Bits to Atomsللهندسااة
المعمارية واألبحاث ومق ّرها بيرو  ،و يتناو تكثير اإلنسان علو كوكب األرض.
وتقدم شااركة بينتلي للساايارا

بالتعاون مم المبدعة الواعدة يص اة السااويدي تص ا ّورا ً إبداعيا ً بعنوان «ساافيفة»،

يجمم بين نم حياكة إماراتي تقليدي بنفس السا اام وفلسا اافة بنتلي حو التصا ااميم والحرفة ،في حين يسا ااتمشا ا

موس ا االي» ( )Shuster + Moseleyاألش ا ااما الهندس ا ااية

عمل بعنوان «ش ا اامل الض ا ااوء» لس ا ااتديو «ش ا ااوس ا ااتر

الموش ا ا ااورية عبر عمل تركيبي ض ا ا ااخم مص ا ا اانوع من الزجاج تم إنجازه عبر تفويض اا

؛ بينما تقدم آنا كاريراس

تص ّورا ً معماريا ً غامرا ً بالتعاون مم استديو «ليفير/ميراج» ( )Lever/Mirageتحت عنوان «أثينايوم» ،الذي يسلّ
الض ا ا ا ااوء علو اللقى األثتيا ااة في ما اادينا ااة مليحا ااة التا اااريخيا ااة .إلو جا ااانا ااب ذل ا ا  ،تقا اادم ش ا ا ا ااركا ااة « نا اااركيتيكا اات»
( )ANARCHITECTبإدارة جوناثان ش اامور وبالتعاون مم اس ااتديو «كوس ااينتينو» ( )Cosentinoمش ااروعها الفني
«تأمل

لتكمل واسااتمشاااف اهرة بصااتية طبيعية مثيرة لالهتمام هي انسااياب
في السااياو» ،والذي يدعو الزوار ّ

الض ااوء وااتراقه لعمل تركيبي مص اانوع من مواد ذا

اص ااائا نفوذة باس ااتخدام أس اااليب تقليدية وبدائية ومواد

رمحايدة للمتبون.
ومن األعما التركيبية المعروضاة أيضاا ً ،تجهيز فني مصانوع من مواد معادة التدوير لا ا ا ا ا ا«مجموعة كار » ( Kart
 )Groupبعنوان «اتصا ا ا ا ااا » ،ويعبر العمال عن أهمياة الرواب الجتمااعياة وجماالهاا ويحتفي باالتنوع في دبي .وبادوره
اس ا ا ا ااتوحى طاالاب كلياة العماارة في جاامعاة عجماان محماد ماازن فمرة عملاه بعنوان «التيشا ا ا ا ااة المبيرة» من الطيور
المهاجرة ،التي تعمس الرحلة التعليمية للطالب ،واستخدم في تصميمه األلمنيوم المعاد تدويره ومواد األكتيلي .
يقم التجهيز الفني بعنوان «الطبيعة المتح ّولة» عند أحد مداال حي دبي للتصااميم ليشاامل مداال ً إلو أساابوع دبي
للتصا ا ااميم ويروي للز ّوار قصا ا ااة السا ا ااتدامة وجهود الحفاأل علو كوكب األرض؛ وهو من إبداع «كريس ا ااتينا زانيت
ديياين اسا ااتديو» ( )Kristina Zanic Design Studioلصا ااالح مجموعة «ترند ميديل إيسا اات» ( Trend Middle
 .)Eastإلو جانب ذل  ،يحظى الزوار بفرصاة التفاعل مم منصاة «وايلد أراب ويسات ماشاين» ()WAW Machine
المبدعتين إيمان المدفع ويصااة علي العشاالة اللتان أطلقتا معرض «وايلد أراب ويس اات»
للفنانتين اإلماراتيتين ر
()Wild Arab West؛ حيل سا ا ا اايتع ّرف الزوار علو كلما

جمل إيجابية وعبارا
و ر

إطراء لطيفة ،فضا ا ا اال ً عن أقوا

ثقاافياة بااللغتين اإلنجليلياة والعتبياة ينطقهاا جهااز لي رمبتمر بهادف تعليز التفااهم والتواصا ا ا ا اال وماد الجس ا ا ا ااور بين
الناس والعالم.
المتاجر المؤقتة والمعارض
يقدم معرض «العل» ،إحدى أبرز الوجها

التراثية والجيولوجية علو مس ا ا ا ااتوى العالم والواقعة في ش ا ا ا ااما غرب

المملمة العتبية الس ا ا ا ااعودية ،تجتبة غامرة من تص ا ا ا ااميم جيو فورما و«بلك إنجينيرينج» ()Black Engineering
مستوحاة من التشميال

الصختية الستثنائية في صحراء وجبا المنطقة.

يس ا ا الّ «معرض المصا ا ااممين المقيمين في اتمارا

 »2.0الضا ا ااوء علو أعما  30من المصا ا ااممين الصا ا اااعدين

والمواهاب الجاديادة محليااً ،ومنهم :عمر القرو ،وفرح يماد ،وينين ش ا ا ا ااعراوي؛ إضا ا ا ا ااافاة إلو تقاديم مجموعاة من

القطم المعاص ا اارة المص ا اانوعة باس ا ااتخدام تقنيا

حديثة لمل من :آتا شا ااعلي ،اسا ااتديو نيكسا ااو (،)Nyxo Studio

ساار الحربلي ،و اتين؛ إلو جانب مجموعة من الكساساوارا

المنزلية المصانوعة يدويا ً باساتخدام تقنيا

حرفية

تقليدية لمل من :ديتّ باتواري ،ونورا محمد ،ورغد آل علي ،و اتين.
س ا ا ريقدم معرض «متجر بيرو

المتخصا ا

» ( )The Beirut Concept Storeمن تنسا اايق ماريانا وهعة أعمال ً

لخمسااين من المصااممين المعروفين والمواهب اإلبداعية الناشااةة في لبنان ،و يشاامل ذل

عرض تصاااميم ألدوا

المائدة وقطم األثاث وصول ً إلو المتب والهدايا الصغيرة.
وبدوره ،يلقي معرض «س ا اايراماتاس ا ااتي » ( )Ceramatasticالضا ا ااوء علو المبدعين والحرفيين في مجا الخزف،
عبر تقديم طي
إحدى مبادرا

واس اام من األعما محلية الص اانم مثل :األعما المش اااركة في نهائيا

«جائزة دبي للس اايرامي »،

الجامعة ا مريكية في دبي؛ إضا ااافة إلو مجموعة أعما ألعضا اااء «اسا ااتديو يدوي للخي » تحتفي

باليوبيل الذهبي لدولة اإلمارا ؛ إلو جانب أعما لمل من :فيصال المل  ،ومايكل رايس ،وتمارا براج .يساتضاي
المعرض علو مادار األس ا ا ا اابوع مجموعاة من ورش العمال والعروض التوض ا ا ا اايحياة علو عجلاة الخزاف ،إضا ا ا ا ااافاة إلو
جدارية نابضة باأللوان للخ ّزافة والفنانة لينا قسيسية.
وبالتعاون مم اسااتوديو «همي وصاال» وجامعة زايد ،تقدّم الساافار السااويساارية في اتمارا
يعنى بالحفاأل علو أدوا

الطباعة والتص ا ا ا ااميم ،بينما سا ا ا ا ا ريركز معرض «ص ا ا ا اامم مس ا ا ا ااتقبل

 ،)Futureبالتعاون بين المعهد الفرنسااّ في دولة اتمارا
 ،)du Designعلو التحديا

والعحرين معرض اا ً
» ( Design Your

ومدينة التصااميم العالمية ( Cité Internationale

المرتبطة بعملية التصااميم بدءا ً من مرحلة األفمار وصااول ً إلو التطبيق العملي سااعيا ً
ر

لنتقا أ كثر سالسة نحو مستقبل رمشرق .من جهة أارى ،رينظم «معهد دبي للتصميم واتبتكار» ( )DIDIمعرضا ً
بعنوان «ذ ّرة واحاادة كاال مرة» ( ،)One Grain at a Timeوالااذي ياادعو الزوار للتفمير والتااك ّم ال في الوقاات العااابر
وانعدام حدود الممان عبر سالسالة أعما غامرة .بينما ساترركز مسااحة «ساويا» ( )Togetherالتي صاممتها شاركة
جوتن للدهانا

علو الحالة المزاجية الفتيدة التي قد تتبلور حينما يلتقي الناس ببعضهم البعض.

من جهتها ،تقدم منصاة  In5للتصاميم المعن ّية بدعم ر ّواد األعما والشاركا
لمجموعة من ممارس ا ا ااا

التص ا ا ااميم الناش ا ا ااةة وعمليا

الناشاةة معرضاا ً متعدد التخصاصاا

التفمير التي تقدم مجموعة من التص ا ا اااميم القائمة علو

التقنية الحديثة والتصاااميم التقليدية التي تركز علو المسااتخدم .ويقدم المعهد ا وروبي للتصااميم مشاااريم لعدد
من الختيجين تركز علو محاور الستدامة والخ ّفة والهشاشة ،ومن بينها مصباح معلّق مصنوع من قشور البيض.

ومن اال اس ااتحض ااار الذوق والمقدرة اإلبداع ّية البرتغالية ،يقدم معرض« س ااوس اايتيي ديياين» ( Associative

ومن تتجاة في البرتغاا تمزج بين
 )Designمقاار با ًة جاديادة للمنااز العتبياة التقلياديّاة ،حيال يعرض قطعاا ً مص ا ا ا ا ّامما ًة ر
البتمار والستدامة والمعاصرة ،ابتدا ًء من األثاث والخزف ووصول ً إلو المنسوجا .
وورش العمل والدروس المتقدمة

الحوارا

ساعيا ً لتقديم تجتبة غنية للعاملين في قطاع التصاميم والز ّوار من مختل

األعمار علو ح ّد ساواء ،يتيح أسابوع دبي

للتصا ااميم للجميم فرصا ااة للتسا ااجيل لحضا ااور ما يليد علو  150فعالية ونشا اااط تتراوح بين ورش العمل وعروض
صناعة الخزف التوضيحية ،مرورا ً ببرنامج حواري ش ّيق وعدد كبير من الدروس متقدمة .وفي هذا اإلطار ،يستضي
«فضااء البتمار» ( )Making Spaceأ كثر من  80ورشاة عمل تحت شاعار «ورق وبالساتي

ع لعب» لتممين الزوار

من ااتباار الطرق واألسا ا ا ا ااالياب القاديماة والمبتمرة في مجاال

اإلباداع والبتماار الفني،

من مختل

األعماار والخبرا

بما فيها صاناعة األدوا
ككدوا

الفخارية أو إعادة تشاميل المواد البالساتيمية وصاول ً إلو صاناعة الورق واساتخدام الصاابون

فنّية جديدة.

من جهتها ،علقت ميتّ داين-كريسا ا ااتنسا ا اان ،مدير سا ا ااعود دبي للتصا ا ااميم قائل ًة« :يس ا ا ا ّرنا افتتاح فعاليا

هذه

النس ااخة الهامة من أس اابوع دبي للتص ااميم ،والتي تكتي في توقيت حس اااس باتت فيه الحاجة واألثر للتص ااميم الفاعل
أ كثر إلحاحا ً من أي وقت مض ا ا ااى لتناو مجموعة من القض ا ا ااايا العالمية الخطيرة التي تواجهنا وكوكبنا في المرحلة
الراهنة .وقد حرصانا علو أن يمون الجمهور والفعاليا

جنبا ً إلو جنب في مركز المهرجان في حي دبي للتصاميم ،مما

يتيح نمطاا ً أعمق من التفاااعاال مم البرنااامج األكبر علو اإلطالق في تاااريك الحاادث .فجميم الفعاااليااا
بعناية لتناس ا ا ا ااب كافة األعمار ومس ا ا ا ااتويا
الفضااءا

تم ااتيااارهااا

المهارة ،مم التركيز علو التجارب المتمحورة حو اإلنس ا ا ا ااان ،وتفعيل

العمومية عبر مجموعة من األنشاطة المجتمعية ،والتركيز علو الحلو والسارديا

اإليجابية التي يممن

لإلبداع والتصميم تقديمها».
يتخلا اال أس ا ا ا اابوع دبي للتص ا ا ا ااميم إطالق فعا اااليا ااة بعنوان «تعر
ومبتمر للقاءا
 ،)Creativesوهو برنامج جديد ر

والحوارا

على معا اادعّ اتما ااارا » ( Meet the UAE

اليومية ،تتولو تنس ا ا اايقه وتنظيمه الق ّيمة الفنية فاطمة

المحمود .ويجمم البرنامج بين رممثلي المجتمم اإلبداعي المحلي واألطراف المعنية فيه ،ض اامن إطار س االس االة من
الحوارا

التفاعلية وغير الرس ا اامية التي ترعقد في أحد المطاعم في حي دبي للتص ا ااميم .ويش ا ااار

في الملتقى ،الذي

يناقش مواضيم التصميم الغرافيمي وصناعة المحتوى والتعليم واإلنتاج في مجا التصميم في دولة اإلمارا  ،كل
من :ععد هللا المل ،وهاني عصفور ،ولجين بو الفرج ،وليلى بن بري .

وتجمم فعالية «المنتدى» التي ترقام علو هامش معرض «داون تاون ديزاين» بين مجموعة من أبرز المعماريين
في المنطقة والعالم ومصممي الديمور والمنتجا  ،علو مدرج من تصميم استديو ايما ( )emaالذي يعزز التفاعل
بين المشاركين.
كما يقدم استديو « توليه دبي» ( )ATÖLYE Dubaiسلسلة من الحوارا

والدروس المتقدمة التي يستضيفها

نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين في مساحته الميقتة «العود » (.)Re:turn
برنامج عطلة نهاية ا سعود
سيحظى الزوار بفرصة لقاء مجموعة من الحرفيين والم ربدعين وممثلين عن الشركا
ممن ريقدّمون مجموعة رمختارة بعناية من المنتجا

األصلية وعالية الجودة ،وذل

الصغيرة في المنطقة ،وااصة
اال الدورة الثانية من «سوو

يّ دبي للتصميم» ،تجتبة التس ّوق العائلية (واآلمنة) في قلب حي دبي للتصميم ،التي ترقام يومي  12و 13نوفمبر
بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي .ومم امسين مشاركا ً جديدا ً هذا العام ،يسعى سوق حي دبي للتصميم
إلو دعم المشهد المصممين والحرفيين في بيرو

عبر مجموعة من المشاركا

التي تتراوح بين األطباق التقليدية

اللبنانية وأعما الخزف ،وصول ً إلو الزجاج المنفوخ وقطم التصميم يدوية الصنم.

وعلو مدار عطلة نهاية األسبوع ،سيشهد حي دبي للتصميم تنظيم مجموعة من الفعاليا
التخصصا  ،والتي ستتيح للزوار بمختل

واألنشطة رمتعددة

أعمارهم فرصة اوض تجارب إبداعية ش ّيقة ،ومنها :عروض المككول

اللذيذة ،وبرنامج من العروض الموسيقية والترفيهية الح ّية ،إلو جانب  30ورشة عمل موجهة لمافة األعمار
والمستويا

بدءا ً بصناعة الفخار ووصول ً إلو غرس األشجار ،والرسم بتقنية رش األلوان المائية وطباعة األزهار.

وعلو امتداد المدينة ،يقام بالتزامن مم أسبوع دبي للتصميم مجموعة من الفعاليا  ،ومنها :افتتاح «غاليري
كوليكشينال» ( ،)COLLECTIONALوهي أو غاليري متخصصة بعرض قطم التصميم المع ّد لالقتناء في دبي،
مم معرض بعنوان «مستقبل األشياء» الذي يقدم مجموعة حصتيّة مملّفة للمصممة المرموقة سابين مارسيليي؛
باإلضافة للعديد من المعارض في مركز جميل للفنون والسركا أفنيو.
 -انتهى -

