أسبوع دبي للتصميم يختتم فعاليات نسخته السادسة

يقام أسبوع دبي للتصميم تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم،
رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي
•

أسدل الستار على النسخة السادسة من أسبوع دبي للتصميم ،المهرجان االقليمي الذي احتفل بالتصميم واإلبداع بأكثر من  160فعالية
خالل األسبوع ،بالشرا كة االستراتيجية مع حي دبي للتصميم

•

أول حدث ثقافي رئيسي منذ بدء الجائحة ،شهد المهرجان مشاركة أ كثر من  650مصمم ومبدع في برامج األسبوع التي شملت
المجسمات والمعارض والفعاليات والحوارات وورش العمل

•

قدم داون تاون دزاين معرض "مستقبل االشياء" كما أطلق معرضا رقميا جديدا لتعزيز الفرص التجارية ألكثر من  150عالمة مشاركة
من مختلف أنحاء العالم

•

قدمت النسخة االفتتاحية من معرض الخريجين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  50مشروعا ابتكاريا ذا أثر اجتماعي لنخبة من
المواهب الشابة في المنطقة

•

استضاف سوق أسبوع دبي للتصميم أ كثر من  70منفذا للبيع واستقبل زوار حي دبي للتصميم طوال عطلة نهاية األسبوع

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ،وعضو "مجلس دبي" ،يقام
أسبوع دبي للتصميم بالشرا كة االستراتيجية مع حي دبي للتصميم وهيئة دبي للثقافة والفنون ،وبدعم من شركة أ.ر.م .القابضة .وبنسخة 2020
أصبح األسبوع أول حدث ثقافي رئيسي منذ بدء الجائحة.
وتنوعت فعاليات األسبوع بين األعمال التركيبية والعروض والفعاليات والحوارات والتي أقيمت بمشاركة أ كثر من  650مصمما ومبدعا
ساهموا في صياغة برنامج أسبوع دبي للتصميم  2020والذي ركز على المواهب اإلبداعية الفذة في المنطقة وعلى دور المجتمع اإلبداعي في
تغيير نظرتنا وتصورنا تجاه أسلوب حياتنا.

وفي هذا السياق ،قالت الجود لوتاه ،المصممة اإلماراتية وصاحبة "استوديو الجود لوتاه للتصميم"" :كانت فعاليات أسبوع دبي للتصميم
رائعة ألننا تمكنا من التعرف على زوار األسبوع من مختلف الصناعات والخلفيات واألعمار والجنسيات وهم يتفاعلون مع األعمال التركيبية
ويستمتعون بالفعاليات المنتشرة في أنحاء المعرض ،وهو أمر إيجابي بحد ذاته ،يبث الحياة والطاقة اإليجابية في مختلف أنحاء المدينة .استطاع
األسبوع من استقطاب الجمهور من مختلف الخلفيات الثقافية ،ما يثبت أهمية األسبوع وتمكنه عبر ستة سنوات من احتالل مكانة هامة بين
الفعاليات السنوية التي تشهدها المدينة كملتقى مهم وعالمي للمصممين".
واستمرارا لدوره الريادي في احتضان مجتمع المصممين في المنطقة ،تمكن البرنامج الهجين لداون تاون ديزاين  2020من توفير حلقة الوصل
للمصممين في المنطقة والعالم باإلضافة لمعرض الوسائط المتعددة بعنوان «مستقبل األشياء» ،عبر أ كثر من  25عمال ومشروعا استكشافيا
لمجموعة من استوديوهات الديكور والتصميم المعماري من المنطقة ،إلى جانب معرض داون تاون ديزا ين الرقمي الجديد الذي مكن من
ربط الجوانب اإلبداعية بتلك التجارية عبر عرضه ألحدث المجموعات والمنتجات ألكثر من  150عالمة تجارية رائدة إقليميا حول العالم.
وضمن منصة معرض الخريجين العالمي ،تبرز هذا العام النسخة االفتتاحية من معرض الخريجين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
والتي قدمت  50مشروعا ابتكاريا ذا أثر اجتماعي لنخبة من المواهب الشابة في المنطقة ،انطالقا من برنامج تخطيط مسار المسافرين في
المطارات لتفادي الزحام ،وصوال إلى لعبة الكترونية تشرح القيم السياسية ،ومرورا بنسيج قابل للتحلل مصنوع من الخمائر ،وطرق لتحويل
مخلفات النخيل إلى كتل اسمنتية.
وأشادت مريم عبدالرشيد ،خريجة جامعة زايد اإلماراتية ،والتي شاركت بمشروع "مساحة العيش بكرامة" ،بالمعرض والفعاليات قائلة :كانت
فرصة مذهلة أن أشارك في أول نسخة من معرض الخريجين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وكان هذا من األمور الرائعة لهذا العام .وقد
تشرفت بأن يعرض مشروعي جنبا إلى جنب مع المشاريع األخرى الرائعة المشاركة لمصممين موهوبين يطمحون لتوفير غد أفضل لهم
ولمجتمعاتهم".
وانطلقت أيضا هذا العام مبادرة "سوق أسبوع دبي للتصميم" بدعم من هيئة الثقافة والفنون في (دبي للثقافة) وعرضت أعمال أ كثر من 70
فنانا وحرفيا ومبدعا ورائد أعمال بدبي ضمن مساحة في الهواء الطلق للبيع بالتجزئة خالل البرنامج في عطلة نهاية األسبوع .وعلق على ذلك
اليازي المهيري مالك استوديو "من العرب"" :عبر تجربتي في سوق أسبوع دبي للتصميم ،تمكنت من االنفتاح على جمهور جديد وتعريفهم
بعالمتي التجارية والتفاعل معهم .فقد كانت هذه الفرصة ثمينة للغاية للشركات الصغيرة مثل التي أمتلكها لعرض أعمالها ضمن بيئة آمنة،
لذلك تكللت مشاركتنا هذه بنجاح الفت وتخطت توقعاتنا".
وانطالقا من إدرا كه لحجم التحديات التي واجهها مجتمع المبدعين وقطاعات التصميم هذا العام ،قدم المهرجان منصة رئيسية للعروض
الثقافية المستوحاة من المنطقة هذا العام .واحتضن البرنامج معرض المصممين المقيميين في اإلمارات والذي يضم أعماال مبتكرة لعشرين
مبدعا صاعدا ،ويضم البرنامج أيضا أ كثر من  25تركيبا في الهواء الطلق بما في ذلك "فتى مرجانة" الحائز على منحة معرض "أبواب"  ،وهو
عبارة عن إطار مفاهيمي لمخطط مفتوح يضم مجموعة أعمدة أساسية ترمز كل واحدة منها إلى إمارة من اإلمارات السبع ،والذي تربع وسط
حي دبي للتصميم ،وهو للمصمم العراقي هوزان زنكنه بالتعاون مع "استوديو جينوروس" وشركة وودكاست للتصميم ،ومشروع "الرجاء
الجلوس هنا" من المجلس األمريكي لتصدير األخشاب الصلبة ،والذي يقدم حلوال لمقاعد جلوس قابلة للتعديل من تصميم المصممين

اإلماراتيين الشهيرين خالد شعفار والجود لوتاه وحمد خوري ،وتم الكشف عن المشروع الفائز في سوق أسبوع دبي للتصميم "أشغال مدينية
 "2020بدعم من "أ.ر.م .القابضة" بعنوان "بسطة" من إبداع المهندستين المعماريتين الصاعدتين اإلماراتية ريما المهيري والسعودية لجين
العتيق.
وتضمنت فعاليات األسبوع إطالق مهرجان العمارة  2020في حي دبي للتصميم بالشرا كة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين
البريطانيين (ريبا) والذي يقدم  40مشروعا إقليميا نال االعتماد الرسمي للممارسات المعمارية الصادرة عن ريبا ،باإلضافة إلى العديد من
الفعاليات والبرامج المتنوعة والمبادرات الفنية من مختلف المؤسسات والمجالس والمعاهد العالمية.

-انتهى--مالحظات للمحررين
يمكنكم خوض تجربة فعاليات األسبوع من جديد عن طريق زيارة الموقع االلكتروني dubaidesignweek.aeومتابعة @ dubaidesignweekو
 DXBDW2020#على مواقع التواصل االجتماعي لتصلكم آخر األخبار والفعاليات .ويتاح كافة الحوارات الرقمية على الموقع االلكتروني
 dubaidesignweek.aeو الموقع االلكتروني .downtowndesign.com

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
تملك مجموعة آرت دبي وتدير أسبوع دبي للتصميم ،الذي يعتبر المهرجان اإلبداعي األضخم في المنطقة ،ويعكس مكانة دبي كعاصمة للتصميم
في الشرق األوسط.
يُقام أسبوع دبي للتصميم برعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيسة مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون،
ويمثل 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 .ويتضمن أسبوع دبي للتصميم مجموعة من العناصر الرئيسية ،وهي :معرض داون تاون ديزاين
للتصاميم األصلية وعالية الجودة ،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 اإلبداعية
الموسعة.
من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ،إلى جانب برنامج متنوع من ورش العمل والحوارات
ّ
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.dubaidesignweek.ae :

نبذة عن حي دبي للتصميم
يعتبر حي دبي 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 ومطعما ،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 بشكل حصري في الحي وتقدم تشكيلة متنوعة وفاخرة من المأكوالت والمشروبات العالمية.
حي دبي للتصميم بنية تحتية عصرية متكاملة لتلبية احتياجات هذا القطاع ،كما يقدم إطار العمل الداعم للشركات ،والذي يجتذب
ويوفر
ّ
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 انطالقا 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 وعالميا .تدير الهيئة المواقع التراثية في إمارة دبي ،ومن أبرزها :حي الفهيدي التاريخي،
ومنطقة الشندغة ،حيث تعكس هذه المواقع جوهر المدينة الغني وتراثها العريق ،إضافة 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 الثقافة 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 اال قتصادية 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 :

