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ــام  ــرض أي ــي مع ــن ف ــن محليي ــاركة مصممي ــم مش ــم يدع ــان للتصمي ــبوع عّم أس
التصميــم دبــي 2017 

ــال  ــش خ ــارق هري ــال وط ــرح كي ــان ف ــارك المهندس ــم” يش ــان للتصمي ــبوع عّم ــن “أس ــم م ــان – بدع عّم
شــهر آذار القــادم فــي معــرض أيــام دبــي للتصميــم 2017  الــذي ســتنطلق فعالياتــه فــي شــهر آذار القــادم 
ويعــد رائــدًا فــي منطقتــي الشــرق األوســط وجنــوب آســيا فــي مجــال تصميــم وبيــع قطــع األثــاث محــدودة 

اإلصــدار.

وتأتــي هــذه الخطــوة بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققــه المهندســان عنــد مشــاركتهما ألول مــرة فــي “أســبوع 
عّمــان للتصميــم”، مــن خــال معروضــة “الجمــال فــي عــدم اإلكتمــال” والذي القــى اهتمامــًا كبيرًا مــن زوار 

المعــرض العــام الماضــي، واســتخدمت فيــه المــواد الخــام وخاصــة  قطــع الخشــب بعــد إعــادة تدويرهــا.
ويعنــى اســتوديو التصميــم الخــاص بالمهندســين التابــع لمؤسســتها شــركة “Apercu” باالنطبــاع الفــوري 
والــذي تقــوم فكرتــه علــى طــرح تســاؤل حــول حقيقــة وجــود مــا يســمى بالجمــال المثالــي، الكامــل والخالــي 
مــن األخطــاء الشــوائب، و ضــرورة تحويــل هــذه الشــوائب إلــى فــرص، وتســخير كل المــوارد المتاحــة 

وتحويلهــا إلــى أعمــال فنيــة.

ويوفــر أســلوب المهندســين تجربــة جديــدة فــي تصميــم قطــع األثــاث واإلضــاءة بشــكل يعيــد صياغــة 
مفهــوم الحيــاة العصريــة، بمســاعدة مجموعــة مميــزة مــن الصنــاع والحرفييــن المحلييــن لتنفيــذ التصاميــم  

بحرفيــة عاليــة فــي ورشــة العمــل الخاصــة والتــي تقــع فــي العاصمــة عّمــان.

وســُيمنح كيــال وهريــش فرصــة المشــاركة فــي” أيــام التصميــم دبــي”  مــع أشــهر المصمميــن المعروفيــن 
علــى مســتوى العالــم فــي هــذا المجــال.

وتنعقــد فعاليــات معــرض “أيــام التصميــم دبــي” الــذي تديــره “Fair Dubai Art” علــى مــدار أربعــة أيــام 
وتتضمــن حلقــات نقــاش وورشــات عمــل وبرنامجــًا تعليميــًا وتدريبيــًا، باإلضافــة إلــى مجموعــة متنوعــة مــن 

العــروض الفنيــة.

فــي بعــض المعــارض مجموعــة مــن األكشــاك المؤقتــة التــي توفــر وتبيــع المنتجــات المحليــة ذات الجــودة 
العاليــة، كقطــع األثــاث والمابــس والطعــام والمغلفــات المصصمــة محليــًا وبطريقــة يدويــة.

 
ويهــدف األســبوع إلــى إيجــاد منصــة تســّلط الضــوء علــى التصميــم المحلــي، تدعــم المصمميــن المحلييــن 
الحديثــة  الرقميــة  األدوات  اســتخدام  طريــق  عــن  واإلبتــكار،  التصميــم  علــى  وتســاعدهم  والعــرب، 
والمــواد المتوّفــرة محليــًا، باإلضافــة إلــى فتــح بــاب الحــوار وتبــادل التجــارب بيــن عاملــي الحــرف التقليدّيــة 
ومســتخدمي األدوات المعاصــرة علــى مــدار العــام، وإبــراز مكانــة األردن كمركــز مرمــوق للتصميــم واإلبــداع 

والثقافــة العربيــة المعاصــرة.
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