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حــي الحــرف فــي أســبوع عمــان للتصميــم يحتفــي بالتــراث الوطنــي بالتركيــز علــى 
صناعــة الحــرف اليدويــة

 

ــرين األول  ــة 6 تش ــح الجمع ــذي افتت ــم ال ــان للتصمي ــبوع عم ــّلط أس ــرين األول 2017 – يس ــان 10 تش عم
الحالــي ويســتمر حتــى 14 منــه الضــوء علــى دور التصميــم الهــام فــي الحفــاظ علــى تــراث األردن الغنــي. 
يواصــل األســبوع االحتفــاء بالثقافــة األردنّيــة عبــر إبــراز الخطــاب اإلجتماعي واألدائــي والنقدي فــي التصميم، 

إضافــة إلــى الحــرف اليدوّيــة وصناعتهــا.
يدعــو “حــي الحــرف” الــذي تــم إطالقــه كمســاحة اجتماعّيــة تفاعلّيــة إلــى إعــادة إحيــاء الحــرف والعــودة إلــى 
الصناعــات اليدوّيــة. موّفــرًا الدعــم للحرفيــات والحرفييــن عبــر توفيــر فرصــة نــادرة للجمهــور لالطــالع علــى 

هــذه الصناعــات وتقنياتهــا المعاصــرة وموادهــا وإبداعاتهــا وتوّجهاتهــا الفنّيــة.

صّممــت المعمارّيــة الهيــكل المؤّقــت الــذي يحتضــن حــي الحــرف بعنــوان “الســيل”، بمحــالت مؤّقتــة 
تعــرض أعمــااًل صنعتهــا مجتمعــات الحرفييــن مــن أنحــاء البــالد، إضافــة إلــى توفيــر تجربــة تفاعلّيــة بعنــوان 

ــة. “مونــة” التــي تحتفــي بثقافــة حفــظ الغــذاء المحلّي

يتواصــل حــي الحــرف طيلــة األســبوع فــي مركــز الحســين الثقافــي، ويســتقطب الجمهــور للمشــاركة فــي 
ــة. كمــا يعــرض األســبوع سلســلة “صناعــة  ــي، واالنغمــاس فــي الثقافــة المحلّي ــة الغــذاء واألداء الفّن تجرب
الحــرف” التــي تنّســقها شــرمين صوالحــة وتهــدف إلــى تمكيــن الحرفيــات والحرفييــن ومشــاركة تجاربهــم.

ــة التــي “ســاهمت ببنــاء  ــزّوار إلــى االحتفــاء بالصناعــات اليدوّي تدعــو منّســقة البرنامــج شــرمين صوالحــة ال
اقتصــاد إبداعــي مزدهــر، وســاعدت فــي تشــكيل أبــرز عناصــر تراثنــا بمــا فيهــا هوّيتنــا وأســاطيرنا وعالقتنــا 
بــاألرض والطبيعــة. حــي الحــرف دعــوة إلــى أهمّيــة الحــرف فــي مجتمعاتنــا المبدعــة، والتــي تمّثــل الرغبــة 

ــة. اإلنســانّية المســتمرة بالصناعــات اليدوّي

ــن وهــم يمارســون صناعاتهــم  ــات والحرفيي ــزوار للتعــّرف علــى هــؤالء الحرفي ــح البرنامــج الفرصــة لل يمن
مباشــرة فــي حــي الحــرف، منهــم حكائــو الســالل، وحرفيــو األرابيســك والفسيفســاء وصناعــة اللبــاد، 

ونافخــو الزجــاج وحائكــو الســّجاد والخناجــر.

ويشــكل “حــي الحــرف”  فضــاًء اجتماعيــًا لالحتفــاء بالحــرف وأصنــاف األطعمــة المحليــة والموســيقى 
والعــروض األدائّيــة، مســتقطبًا الجماهيــر إلــى قلــب عّمــان للمشــاركة بتنشــيط المســاحات العامــة. ففــي 
نســخة العــام 2016 جــرى تدشــين “حــي الحــرف” فــي منطقــة رغــدان الســياحية بهــدف إحيــاء المســاحة 
التــي لــم تســتغل قرابــة العشــر ســنوات. إذ تطلــق خــالل نســخة هــذا العــام لقــاءات نقاشــّية فــي ســاحة 
الســياحّية  رغــدان  منطقــة  مصّمــم  فيتحــّدث  الحضريــة.  المســاحات  حــول  الثقافــي  الحســين  مركــز 
المعمــاري أيمــن زعيتــر مــع المصّممــة الحضرّيــة ليــن فاخــوري والمهندســة نعمــة قطاطنــي مــن أمانــة 
ــة  ــن لجن ــزءًا م ــون ج ــّكل المتحدث ــرين األول. يش ــي 11 تش ــًا ف ــد زكري ــي محم ــط التصميم ــع الناش ــان م عّم
ــار الماضــي. ــة التــي أعلــن عنهــا فــي أّي تحكيــم مســابقة أســبوع عّمــان للتصميــم لتصميــم حديقــة حضرّي

وّجهــت المســابقة الدعــوة إلــى المعمارييــن والمصمميــن الحضرييــن ألرســال اقتراحاتهــم لتوســعة وإحيــاء 
حديقــة ســمير الرفاعــي وتحويلهــا إلــى مســاحة عملّيــة وترفيهّيــة. ســيتم اإلعــالن عــن الفائــز بالمســابقة مــن 

بيــن 28 مشــاركًا خــالل هــذا اللقــاء.

وإلــى جانــب حــي الحــرف، تســتضيف مســاحة الصّنــاع المتنّقلــة، التــي تتّوقــف فــي محّطتهــا األخيــرة فــي 
ســاحة مركــز الحســين الثقافــّي بعــد تجّولهــا فــي أنحــاء البــالد، سلســلة مــن ورشــات العمــل خــالل األســبوع. 
إذ يجــري اليــوم 10 تشــرين األول ورشــة يديرهــا Mixed Dimensions بعنــوان “مقّدمــة إلــى الطباعــة ثالثّية 
األبعــاد”. كمــا يفتتــح اليــوم معــرض “فــي تيربــو” بمســاحة “تيربــو”، إضافــة إلــى معــرض باســل ناعــوري 

“أصــوات التصميــم” فــي مركــز الــدوق للتصميــم فــي وســط البلــد.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول تواقيــت ومواقــع وتفاصيــل الفعاليــات، يرجــى زيــارة موقعنــا الرســمي 
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