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تتوســع إلــى
عمــان للتصميــم  2017النســخة الثانيــة مــن الحــدث
إطــاق أســبوع ّ
ّ
أنحــاء المدينــة
عمــان للتصميــم” أبوابهــا للجمهــور
عمــان  8تشــرين األول  – 2017تفتــح النســخة الثانيــة مــن “أســبوع ّ
األول ،بعــد عــرض خــاص جــرى األربعــاء الماضــي تحــت رعايــة صاحبــة الجاللــة الملكــة
اليــوم 6 ،تشــرين ّ
رانيــا العبــد اللــه.
يتوجهــا معــرض الهنجــر الــذي يعــرض
عمــانّ ،
وعلــى مــدار ّ 9أيــام ،تســتمر فعاليــات األســبوع فــي أنحــاء ّ
ومصمــم مــن األردن والمنطقــة ،إضافــة إلــى معــرض الطــاب فــي جاليــري
مصممــة
ـاال ألكثــر مــن 100
أعمـ ً
ّ
ّ
راس العيــن .كمــا يعــود “حــي الحــرف” الــذي يعقــد هــذا العــام ضمــن إنشــاء معمــاري فــي الهــواء الطلــق
فــي راس العيــن ومركــز الحســين الثقافــي.
تحــرك
يحــرك الحيــاة
عمــان للتصميــم” فعالياتــه شــعاره هــذا العــام “التصميــم
ّ
ّ
يكــرس “أســبوع ّ
ّ
النقاشــية والمعــارض وفــرص للتشــبيك ،إضافــة إلــى
التصميــم” ،وذلــك عبــر سلســلة مــن اللقــاءات
ّ
تعريفيــة فــي المدينــة وبرنامــج الغــذاء.
جــوالت
ّ
ً
يومي ًــاّ ،
يركــز علــى
يوفــر “حــي الحــرف”
الحيــة التــي تقــام
األدائيــة
الفعاليــات
وعــدا عــن
برنامجــا للغــذاء ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تفاعليــة بعنــوان “فــن المونــة” بتنســيق شــرمين
ثقافــة حفــظ الطعــام فــي المجتمعــات ،وذلــك عبــر تجربــة
ّ
صوالحــة ،المســؤولة عــن البرامــج الثقافيــة .إضافــة إلــى افتتــاح أول برنامــج أفــام الــذي يطلــق مــن خاللــه
ألول مــرة فــي المنطقــة.
فيلــم “المــوت بالتصميــم” ّ
ّ
ّ
المتنقلــة التــي تعــود هــذا العــام علــى شــكل
الصنــاع
للــزوار بالتفاعــل مــع مســاحة
كمــا تســنح الفرصــة
ّ
عمــان حيــث تســتقر فــي راس العيــن.
تجولــت عبــر البــاد فــي أيلــول الماضــي ،وتبلــغ هدفهــا فــي ّ
حافلــة ّ
التقديميــة والمشــاركة فــي
الــزوار إلــى التفاعــل مــع العــروض
األيــام األولــى مــن الحــدث ،يدعــى
ّ
ّ
وفــي ّ
المتخصصــة مثــل ورشــة عمــل إعــادة اســتعمال المــواد التــي تديرهــا “ســيلولوز” ،وورشــة
ـل
ـ
العم
ورشــات
ّ
ّ
ثالثيــة األبعــاد
الورقيــة بقيــادة “فــاب الب إربــد” ،وأخــرى حــول الطباعــة
لتعلــم صناعــة الطائــرات
عمــل
ّ
ّ
ّ
وتعلــم صناعــة النــاي علــى يــد عازفيــن مــن “مبــادرة ذكــرى”.
يقدمهــا “ميكســد دايمنشــنز”،
ّ
عمــان للتصميــم” فــي نســخته لهــذا العــام علــى امتــداد المدينــة عبــر مجموعــة معــارض
يتوســع “أســبوع ّ
ّ
إبداعيــة ،منهــا “طــراز :بيــت وداد قعــوار للثــوب العربــي” الــذي يحتضــن معــرض
فنيــة وافتتــاح مســاحات
ّ
ّ
التقليــدي” بالتعــاون مــع مركــز الحــرف
التطريــز
فــن
ز:
“مطــر
ومعــرض
نقــش
لمجموعــة
“الحديقــة”
ّ
ّ
األردنيــة -األيــدي .إضافــة إلــى افتتــاح معــرض “تصاميــم مــن فلســطين” فــي دارة الفنــون ،ومعــرض
ّ
“الجــودل” فــي “فــن وشــاي” بالتعــاون مــع مبــادرة ذكــرى.
عمــان للتصميــم” هــذا العــام يــوم الســبت  7تشــرين ّأول مــع مديــر جائــزة آغــا
تنطلــق لقــاءات “أســبوع ّ
ومنســق
والمصمــم
المبنيــة
محمــد األســد مــن مركــز دراســات البيئــة
خــان للعمــارة فــروخ ديراخشــاني مــع
ّ
ّ
ّ
ّ
حميــض .يتبــع اللقــاء عــرض لسـ ّ
ـت مقابــات مــع معمارييــن أردنييــن يناقــش كل
معــرض الهنجــر أحمــد ّ
منهــم المشــاريع الحاصلــة علــى جائــزة آغــا خــان للعمــارة فــي دورتهــا الثالثــة عشــرة العــام الماضــي.
“ثنائيــة اللغــة فــي التواصــل البصــري” ،والــذي يســتعرض
وســيطلق ايضــا يــوم الســبت كتــاب عنوانــه
ّ
ـددا كبيـ ً
عـ ً
تحديــات التواصــل ثنائــي اللغــة.
ـرا مــن
المصمميــن العــرب الذيــن يتناولــون ّ
ّ
للمزيــد مــن التفاصيــل حــول األوقــات واألماكــن وغيرهــا مــن المعلومــات ،يرجــى زيــارة موقعنــا الرســمي
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