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إطــاق أســبوع عّمــان للتصميــم 2017 النســخة الثانيــة مــن الحــدث تتوّســع إلــى 
ــة ــاء المدين أنح

 

ــور  ــا للجمه ــم” أبوابه ــان للتصمي ــبوع عّم ــن “أس ــة م ــخة الثاني ــح النس ــرين األول 2017 – تفت ــان 8 تش عم
ــة الملكــة  ــة الجالل ــة صاحب ــوم، 6 تشــرين األّول، بعــد عــرض خــاص جــرى األربعــاء الماضــي تحــت رعاي الي

رانيــا العبــد اللــه.
 

ــان، يتّوجهــا معــرض الهنجــر الــذي يعــرض  ــام، تســتمر فعاليــات األســبوع فــي أنحــاء عّم وعلــى مــدار 9 أّي
أعمــااًل ألكثــر مــن 100 مصّممــة ومصّمــم مــن األردن والمنطقــة، إضافــة إلــى معــرض الطــالب فــي جاليــري 
راس العيــن. كمــا يعــود “حــي الحــرف” الــذي يعقــد هــذا العــام ضمــن إنشــاء معمــاري فــي الهــواء الطلــق 

فــي راس العيــن ومركــز الحســين الثقافــي. 
تحــّرك  الحيــاة  يحــّرك  “التصميــم  العــام  هــذا  شــعاره  فعالياتــه  للتصميــم”  عّمــان  “أســبوع  يكــّرس 
التصميــم”، وذلــك عبــر سلســلة مــن اللقــاءات النقاشــّية والمعــارض وفــرص للتشــبيك، إضافــة إلــى 

جــوالت تعريفّيــة فــي المدينــة وبرنامــج الغــذاء.
 

ــى  ــز عل ــذاء يرّك ــًا للغ ــرف” برنامج ــي الح ــر “ح ــًا، يوّف ــام يومّي ــي تق ــة الت ــة الحّي ــات األدائّي ــن الفعالّي ــدا ع وع
ثقافــة حفــظ الطعــام فــي المجتمعــات، وذلــك عبــر تجربــة تفاعلّيــة بعنــوان “فــن المونــة” بتنســيق شــرمين 
صوالحــة، المســؤولة عــن البرامــج الثقافيــة. إضافــة إلــى افتتــاح أول برنامــج أفــالم الــذي يطلــق مــن خاللــه 

فيلــم “المــوت بالتصميــم” ألّول مــرة فــي المنطقــة.
 

ــكل  ــى ش ــام عل ــذا الع ــود ه ــي تع ــة الت ــاع المتنّقل ــاحة الصّن ــع مس ــل م ــزّوار بالتفاع ــة لل ــنح الفرص ــا تس كم
حافلــة تجّولــت عبــر البــالد فــي أيلــول الماضــي، وتبلــغ هدفهــا فــي عّمــان حيــث تســتقر فــي راس العيــن. 

 
وفــي األّيــام األولــى مــن الحــدث، يدعــى الــزّوار إلــى التفاعــل مــع العــروض التقديمّيــة والمشــاركة فــي 
ورشــات العمــل المتخّصصــة مثــل ورشــة عمــل إعــادة اســتعمال المــواد التــي تديرهــا “ســيلولوز”، وورشــة 
ــاد  ــة األبع ــة ثالثّي ــول الطباع ــرى ح ــد”، وأخ ــاب الب إرب ــادة “ف ــة بقي ــرات الورقّي ــة الطائ ــم صناع ــل لتعّل عم

ــادرة ذكــرى”. ــن مــن “مب ــد عازفي ــاي علــى ي ــم صناعــة الن يقّدمهــا “ميكســد دايمنشــنز”، وتعّل
 

يتوّســع “أســبوع عّمــان للتصميــم” فــي نســخته لهــذا العــام علــى امتــداد المدينــة عبــر مجموعــة معــارض 
فنّيــة وافتتــاح مســاحات إبداعّيــة، منهــا “طــراز: بيــت وداد قعــوار للثــوب العربــي” الــذي يحتضــن معــرض 
“الحديقــة” لمجموعــة نقــش ومعــرض “مطــّرز: فــن التطريــز التقليــدّي” بالتعــاون مــع مركــز الحــرف 
األردنّيــة- األيــدي. إضافــة إلــى افتتــاح معــرض “تصاميــم مــن فلســطين” فــي دارة الفنــون، ومعــرض 

ــادرة ذكــرى. “الجــودل” فــي “فــن وشــاي” بالتعــاون مــع مب
 

تنطلــق لقــاءات “أســبوع عّمــان للتصميــم” هــذا العــام يــوم الســبت 7 تشــرين أّول مــع مديــر جائــزة آغــا 
خــان للعمــارة فــروخ ديراخشــاني مــع محّمــد األســد مــن مركــز دراســات البيئــة المبنّيــة والمصّمــم ومنّســق 
ــن يناقــش كل  ــن أردنيي ــالت مــع معماريي ــع اللقــاء عــرض لســّت مقاب معــرض الهنجــر أحمــد حّميــض. يتب
منهــم المشــاريع الحاصلــة علــى جائــزة آغــا خــان للعمــارة فــي دورتهــا الثالثــة عشــرة العــام الماضــي. 
ــة اللغــة فــي التواصــل البصــري”، والــذي يســتعرض  ــه “ثنائّي وســيطلق ايضــا يــوم الســبت كتــاب عنوان

ــات التواصــل ثنائــي اللغــة. ــون تحّدي ــرًا مــن المصّمميــن العــرب الذيــن يتناول عــددًا كبي
 

للمزيــد مــن التفاصيــل حــول األوقــات واألماكــن وغيرهــا مــن المعلومــات، يرجــى زيــارة موقعنــا الرســمي 
www.ammandesginweek.com
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