اإلعالن عن برنامج فعاليات أسبوع دبي للتصميم للعام 2020

•

يقام أسبوع دبي للتصميم تحت الرعاية الكريمة لسم ّو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيسة هيئة الثقافة
والفنون في دبي في الفترة ما بين  14-9نوفمبر 2020

•

حي دبي للتصميم (،)d3
يعود أسبوع دبي للتصميم مع برنامج متن ّوع يضم أ كثر من  100فعال ّية ونشاط تقام على أرض
ّ
وتضم مجموعة من المعارض والمتاجر المؤقتة واألعمال التركيبية الخارجية ،باإلضافة إلى مبادرة تس ّوق جديدة كل ّيا ً من

شأنها دعم الحرفيين والمبدعين ورواد األعمال العاملين في دبي
•

باإلضافة إلقامة العديد من الفعاليات على أرض حي دبي للتصميم ( ،)d3سيقدم الحدث مجموعة من العناصر المتاحة
عبر اإلنترنت للجمهور العالمي ،ومنها :معرض يقدم باقة من أفضل مشاريع االبتكارات ذات األثر االجتماعي التي يعمل
عليها طالب من شتى أرجاء المعمورة؛ معرض رقمي لمجموعة من العالمات التجارية؛ باإلضافة إلى سلسلة من الجلسات
الحوارية عبر اإلنترنت

•

هامة تعود لجمهورها
تعزيزا ً لمكانة دبي كمركز إقليمي للتصميم واإلبداع ،يعتبر أسبوع دبي للتصميم أول فعال ّية ثقافية ّ
بشكلها المعهود منذ بدء الجائحة

يقام أسبوع دبي للتصميم تحت الرعاية الكريمة لسم ّو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيسة هيئة الثقافة والفنون
حي دبي للتصميم ( .)d3وبعودته في العام  ،2020يغدو الحدث الفعالية الثقافية األبرز التي
في دبي ،وبالشرا كة االستراتيجية مع
ّ
ستقام في المنطقة منذ بدء الجائحة.

ويقدم المهرجان اإلبداعي الذي يقام بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي وشركة أ.ر.م .القابضة أ كثر من  100فعال ّية ونشاط
لمختلف شرائح الزوار العمرية ،وتضم مجموعة من المعارض والمتاجر المؤقتة واألعمال التركيبية الخارجية المقامة على أرض
حي دبي للتصميم ( .)d3هذا باإلضافة إلى مجموعة جديدة من الفعاليات االفتراضية عبر اإلنترنت كالمعارض والجلسات الحوارية.
ّ
وفي هذا السياق ،أدلت سابقا ً سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل متكوم ،رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عبر
قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بها بالتصريح التالي« :إن إقامة النسخة المقبلة من أسبوع دبي للتصميم ال تقتصر على كونها
الفعالية الثقافية األبرز التي تعود لجمهورها بشكلها المادي والواقعي منذ بدء الجائحة ،بل هو تأكيد على قوة وإصرار القطاع
اإلبداعي في دبي وقدرته المستمرة على التك ّيف واالزدهار مع تغيرات الواقع الجديد» .وأضافت سم ّوها« :يوفر الحدث فرصة مهمة
لمشاركة التجارب وتعزيز سبل التعاون عبر الثقافات المختلفة من خالل بناء عالقات قوية بين الكوادر اإلبداعية ورواد األعمال
والسفارات والقنصليات وغيرها من المؤسسات .وأثمن دور هذا الحدث في توسيع نطاق المساهمات المقدمة على مستوى
القطاع اإلبداعي محليا ً وإقليميا ً ودولياً».
حي دبي للتصميم ()d3
برنامج الفعاليات المفتوحة للزوار في
ّ

تتضمن أبرز فعاليات أسبوع دبي للتصميم والتي تقام في حي دبي للتصميم ( )d3كال ً من :سوق أسبوع دبي للتصميم ،بدعم من
هيئة الثقافة والفنون في دبي وهي مبادرة تس ّوق جديدة تقدم للزوار تشكيلة منتقاة بعناية لمنتجات أبرز الحرفيين والمبدعين ورواد
األعمال والشركات الصغيرة العاملين في دبي ،حيث قدمت هيئة الثقافة والفنون في دبي منحا ً لألعمال الصغيرة بهدف المشاركة
في هذه التظاهرة؛ معرض التصميم المفاهيمي بعنوان «مستقبل األشياء» الذي يقدمه معرض داون تاون ديزاين ويعرض أعماال ً
ومشاريعا ً استكشافية لمجموعة من مصممي الديكور والمعماريين العاملين في الشرق األوسط ،مسلطا ً الضوء على تط ّور التفكير
التصميمي الصادر من المنطقة؛ معرض الخريجين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي يقدم  50مشروعا ً متميزا ً في مجال
االبتكار ذي األثر االجتماعي في المنطقة ،مع تركيز مبتكريها من الخريجين على إيجاد الحلول التي من شأنها جعل العالم مكانا ً
أفضل.
وفي نسخة هذا العام ،يُفرد أسبوع دبي للتصميم حيزا ً خاصا ً لتسليط الضوء على المجتمع اإلبداعي المحلي من خالل معرض
المصممين اإلماراتيين الذي سيقدم أعماال ً لعشرين مبدعا ً تبرز ثقافة المنطقة .كما سيقدم مهرجان العمارة في حي دبي للتصميم
أربعين ( )40مشروعا ً إقليميا ً نال االعتماد الرسمي للممارسات المعمارية الصادرة عن المعهد الملكي للمهندسين المعماريين
البريطانيين (ريبا) .هذا باإلضافة إلى مجموعة من المعارض متعددة التخصصات والمبادرات التي تقدمها مؤسسات وجهات دول ّية.
وسيكون زوار أسبوع دبي للتصميم على موعد مع  25عمال ً تركيبيا ً
موزعة في أماكن مختلفة من حي دبي للتصميم ( ،)d3ومنها:
ّ
العمل المكلّف من معرض أبواب بعنوان «فاتا مورغانا» للمصمم العراقي هوزان زنكنه؛ كما ستتم إزاحة الستار عن العمل الفائز

بجائزة أشغال مدين ّية  2020والتي تقام بدعم من أ.ر.م .القابضة  ،وهو عبارة عن تجربة تسوق جديدة في الهواء الطلق بعنوان
«بسطة» من إبداع المهندستين المعماريتين اإلماراتية ريما المهيري والسعودية لجين العتيق؛ التجربة التكنولوجية بعنوان «نقاط

مشتركة» والتي يقدمها استديو إريغيوالر في مونتريال ،حيث تسمح للز ّوار -مجتمعين ولكن متفرقين -بالتحكّم والتفاعل مع
تجربة رقمية في موقع الحدث.
أما برنامج الص ّناع فيقدم طيفا ً من األنشطة العملية التي تستهدف كافة الشرائح العمرية والمستويات في صناعة الجلود والتطريز
والروبوتيات والقطع بالليزر ،وتتيح للمشاركين فرصة ا كتشاف أساليب ابتكارية وتقنيات ومجموعة واسعة من المواد -من الخيط
إلى الخشب .وس ُيتاح للمتخصصين واألكاديميين المهتمين بمجال التصميم االنضمام إلى مجموعة من الدروس التخصصية التي
يستضيفها استديو ري إيربان ،وتهدف إلى االرتقاء بالمهارات العملية والمهنية للشركات الصغيرة والمتوسطة والموظفين
المستقلين والمبدعين الطموحين.
ُ
أما برنامج عطلة نهاية األسبوع فسيقدم مجموعة من األنشطة الموجّهة للعائالت واألطفال فوق عمر الخمس-بغض النظر عن
مستوى مهاراتهم -حيث يتيح لهم متحف أولي أولي لألطفال اإلبداع باستخدام الطين وتجربة عجلة الخزّاف ،والتع ّرف على ق ّوة
الصباغ النباتية ،باإلضافة لبناء برجهم المعماري الخاص .كما يمكن لألطفال الزائرين االنضمام إلى جولة ينظمها غلف فوتو بلس
في أرجاء الفعال ّية بهدف صقل مهاراتهم في التصوير الضوئي .ولمحبي الزراعة منهم ،يستطيع األطفال تجربة زراعة بذور شجرة
الغاف.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة تلك األنشطة ستكون من قبل مجموعة من المصممين المستقلين والمبدعين واألعمال الصغيرة
العاملين في دولة اإلمارات ،حيث سيلتزمون بالمعايير الصارمة للتعاطي مع جائحة كوفيد 19-من تعقيم وتباعد اجتماعي.
البرنامج االفتراضي عبر اإلنترنت
تنطلق فعاليات النسخة السادسة من معرض الخريجين العالمي هذا العام مع أبرز مشاريع الخريجين في مجال االبتكار ذي األثر
االجتماعي .ويركّز المعرض الذي يقام بصيغة افتراضية عبر اإلنترنت على القضايا األكثر شيوعا ً بين الخريجين من جميع أنحاء
تم تحديدها من خالل استالم عدد قياسي لطلبات المشاركة تجاوز الـ  1600من  270جامعة في  60دولة ،بزيادة
العالم ،والتي ّ
قدرها  %30على الطلبات المستلمة في العام الماضي ،وضمت جامعات عريقة كهارفرد ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا وكلية
لندن اإلمبراطورية ،باإلضافة للعديد من الجامعات في الدول النامية .ومع تمثيل ألول مرة من بلدان كإندونيسيا والسلفادور وعمان
سيكون المعرض في دورة عام  2020األكثر تن ّوعا ً على المستوى العالمي حتى اآلن.
وبدوره ،وإدرا كا ً منه للتحديات الراهنة التي تواجه قطاع التصميم ،يتيح معرض داون تاون ديزاين هذا العام للمعماريين ومصممي
الديكور الداخلي والمتحمسين الفرصة إلعادة التواصل -رقميا ً هذه المرة -مع المشهد المزدهر لقطاع التصميم المعاصر ،حيث
سيقدم أحدث المجموعات والمنتجات من العالمات التجارية الدولية واإلقليمية الرائدة ،ما يجعل من معرض داون تاون ديزاين
الرقمي الجديد مصدرا ً لإللهام ولمعرفة خبايا مشهد التصميم.
أما برنامج الجلسات الحوارية ألسبوع دبي للتصميم ،فسيقام في الفضاء االفتراضي هذا العام ،إذ يستضيف عددا ً من الخبراء والقادة
في قطاع التصميم لنقاش مجموعة من المواضيع التي تسلّط الضوء على الهيكليات والحلول البديلة الناشئة التي يمكن
للمصممين والمبتكرين التعلّم منها ،بهدف الوصول إلى واقع جديد انطالقا ً من االضطرابات العالمية التي أثّرت على مختلف

المجتمعات واالقتصادات والقطاعات .ومن جهتها ،ستقام سلسلة الحوارات المرافقة لمهرجان العمارة في حيّ دبي للتصميم على

امتداد أسبوع الفعال ّية مع التركيز على عدد من المواضيع التي تلعب دورا ً محوريا ً في صناعة التصميم اليوم .أما برنامج المنتدى
من داون تاون ديزاين ،والذي يقام في الفضاء االفتراضي هذا العام ،فسيستضيف باقة من أبرز األسماء في مشهد التصميم اإلقليمي
والدولي ممن سيسلطون الضوء على منظومة القيم الجديدة التي نشأت بفعل الجائحة ،ومنهم :المصممة المعروفة ألين أسمر
دامان ،الصحفي المتخصص بالتصميم وصانع الرأي ماكس فريزر ،والمعماري الهندي المتم ّيز نورو كريم ،باإلضافة للعديد من
األسماء األخرى.
--انتهى--

مالحظات للمحررين
تتضمن أجندة الفعالية الكاملة مزيدا ً من التفاصيل التي سيجري اإلعالن عنها في أ كتوبر .للوصول إلى اإلعالنات والتحديثات
المستقبلية ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  dubaidesignweek.aeومتابعة حسابي @dubaidesignweek | #DXBDW2020
على مواقع التواصل االجتماعي.
للتفويض الصحفي أو االستفسارات الصحفية ،يرجى التواصل مع:
للعالقات اإلقليمية :فطينة األرضى – fatina.alarda@bcw-global.com / +971 (0)559 992 105
للعالقات الدولية :سميرة حنيف – sameera@sameerahanif.com / +44 (0)7 8171 75724
لمحة عن أسبوع دبي للتصميم
يُقام أسبوع دبي للتصميم برعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيسة هيئة الثقافة والفنون في
دبي ،ويعتبر المهرجان اإلبداعي األضخم في المنطقة ،الذي يعكس مكانة دبي كعاصمة للتصميم في الشرق األوسط.
ويمثل أسبوع دبي للتصميم ،الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع حي دبي للتصميم ،نقطة التقاء مهمة لمجتمع التصميم المحلي،
ومنبرا ً إلثراء وتمكين المشهد اإلبداعي في دبي .ويتنّوع برنامج أسبوع دبي للتصميم بين الفعاليات المتمحورة حول التصميم،
والمعارض ،واألعمال التركيبية الفنية ،باإلضافة إلى المسابقات والجلسات الحوارية وورش العمل التي تُغطي اختصاصات
ومجاالت إبداعية متنوعة .ويعد معرض داون تاون ديزاين من أبرز فعاليات المنطقة للتصاميم األصيلة وعالية الجودة ضمن
أسبوع دبي للتصميم ،باإلضافة إلى معرض الخريجين العالمي الذي يحتضن على مدار العام أفضل مشاريع األثر االجتماعي
المبتكرة حول العالم ،ومعرض أبواب السنوي الذي يشكل منصة تفاعلية ُمطورة ومخصصة الستكشاف أعمال ومشاريع المواهب
الموسعة.
اإلبداعية من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ،إلى جانب برنامج متنوع من ورش العمل والحوارات
ّ
ويقام أسبوع دبي للتصميم ،الذي تملكه وتديره مجموعة أرت دبي للفنون ،بموجب شرا كة استراتيجية مع حي دبي للتصميم وبدعم
من هيئة الثقافة والفنون في دبي وشركة أ.ر.م .القابضة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.dubaidesignweek.ae :

نبذة عن حي دبي للتصميم
يعتبر حي د بي للتصميم ،العضو في مجموعة تيكوم  ،مجمع أعمال يختص بقطاع التصميم بكافة مجاالته ،حيث تم إنشاء الحي
ليكون بيئة أعمال متكاملة ومحفزة على االبتكار للمصممين والمبدعين والفنانين من جميع أنحاء المنطقة .يتمتع حي دبي
للتصميم بموقع استراتيجي في قلب مدينة دبي ،وهو على بُعد مسافة قصيرة من أبرز الوجهات في المدينة مثل مطار دبي الدولي
ودبي مول وبرج خليفة ومركز دبي المالي العالمي وغيرها .يضم الحي أ كثر من  500شريك أعمال و 45متجرا ً ومطعماً ،ويمكن
للزوار االستمتاع بتجارب فريدة للتسوق في المتاجر المخصصة لمصممين محليين ،ومتاجر األزياء ،ومعارض األزياء والمجوهرات،
وحتى المعارض الفنية وورش تصميم وإنتاج األثاث العالمية ،باإلضافة إلى االستمتاع بالمطاعم والمقاهي الفريدة التي تتواجد
حي دبي للتصميم بنية تحتية
بشكل حصري في الحي وتقدم تشكيلة متنوعة وفاخرة من المأكوالت والمشروبات العالمية .ويوفر
ّ

عصرية متكاملة لتلبية احتياجات هذا القطاع ،كما يقدم إطار العمل الداعم للشركات ،والذي يجتذب المواهب اإلبداعية ،ويضع في

متناولها األدوات الالزمة لالبتكار في قطاعات هامة تسهم في تعزيز االقتصاد ،وترسخ مكانة دبي كمدينة مبدِعة في التصميم مسجلة
على قائمة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" للمدن المبدعة .ومنذ تأسيسه ،شكل حي دبي للتصميم
مقرا ً ألبرز الفعاليات والنشاطات التي تستقطب الموهوبين والفنانين والمعارض الثقافية من كافة أنحاء العالم ،وتشمل تلك
الفعاليات أسبوع دبي للتصميم ،و"سول دي إ كس بي" .كما يستضيف الحي بشكل دوري العديد من الجلسات الحوارية ،وورشات
العمل.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقعwww.dubaidesigndistrict.com :
نبذة عن هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  -رعاه هللا ،هيئة الثقافة
والفنون في دبي (دبي للثقافة) في الثامن من مارس من العام  ،2008لتكون الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث واآلداب
في إمارة دبي ،ولدفع عجلة نمو المشهد الفني والثقافي في اإلمارة .وتلعب دبي للثقافة بقيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن
راشد آل مكتوم ،رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ،دورا ً جوهريا ً في االرتقاء بالمشهد الثقافي في دبي إلى آفاق جديدة ترسخ حضورها
كمركز عالمي نشط لإلبداع .تلتزم الهيئة بإثراء المشهد الثقافي إلمارة دبي انطال ًقا من تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتعمل
على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات ،لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية خالقة ومستدامة للثقافة والتراث
والفنون واآلداب ،وتمكين هذه القطاعات ،وتطوير المشاريع والمبادرات اإلبداعية والمبتكرة محليا ً وإقليميا ً وعالمياً .تدير الهيئة
المواقع التراثية في إمارة دبي ،ومن أبرزها :حي الفهيدي التاريخي ،ومنطقة الشندغة ،حيث تعكس هذه المواقع جوهر المدينة
الغني وتراثها العريق ،إضاف ًة إلى توليها مهمة إدارة شبكة مكتبات دبي العامة التي تضم  8مكتبات ،وهي :مكتبة الطوار ،ومكتبة
الراشدية ،ومكتبة هور العنز ،ومكتبة الصفا للفنون والتصميم ،ومكتبة متحف االتحاد ،ومكتبة المنخول ،ومكتبة أم سقيم ،ومكتبة
حتا .وتركز الهيئة على قطاعات الثقاف ة والتراث والفنون واآلداب ،حيث تقوم بأدوار مختلفة وفاعلة لالرتقاء بها من خالل ما تطلقه
من باقات غنية من المبادرات والمشاريع المبتكرة وغير المسبوقة.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقعwww.dubaiculture.gov.ae :

نبذة عن أ .ر .م القابضة
مجموعة أ.ر.م .القابضة هي كيان اقتصادي ُمتعدِّد األنشطة يسعى لتحقيق التكافل وخلق فرص لتمكين المجتمعات من خالل االستثمارات
المحلية واإلقليمية والعالمية .و يأتي التزام المجموعة بالمسؤولية المجتمعية في قلب استراتيجيات أعمالها ،كما تنشط في توظيف مواردها
لدعم تق ّدم المجتمعات وتمكين المبدعين من الوصول إلى حلول مبتكرة تساعد على بناء مستقبل أفضل .تتعاون المجموعة مع المنظمات
التي تشاركها الرؤى بهدف توسيع دائرة شرا كاتها لتعزيز العالقات وتوفير الفرص التنموية ،وتدعم مجموعة من الشركات الرائدة في دبي،
العاملة في العديد من القطاعات االقتصادية األساسية ،ومن بينها قطاع الخدمات المصرفية وقطاع االتصاالت وقطاع السلع االستهالكية وقطاع
العقارات وقطاع الضيافة.

تستثمر المجموعة في العقارات منذ  1976ولها إسهامات واستثمارات مجتمعية في مختلف القطاعات والمشاريع في المنطقة
والعالم .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع االلكترونيwww.armholding.ae :

