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أسبوع عّمان للتصمیم يعید تدوي تصامیمه ويقدمھا للتجمیع المحلي

عّمــان – وزع فريــق “أســبوع عّمــان للتصميــم” مجموعــة مــن حرامــات الصــوف علــى عــدد مــن األســر 
ضمــن إعــادة تدويــر المــواد المســتخدمة فــي عــدد مــن التصاميــم الفنيــة التــي عرضهــا األســبوع فــي أيلــول 

ــا العبداللــه. ــة الملكــة راني الماضــي، عندمــا أطلــق بدعــم مــن جالل
 

وتأتــي هــذه الخطــوة، انطالقــًا مــن ضــرورة تعزيــز مفهــوم المســؤولية اإلجتماعيــة للمؤسســات الثقافيــة، 
وحّثهــا علــى المشــاركة الفّعالــة فــي خدمــة المجتمعــات المحليــة وتنميتهــا، وتســخير أدواتهــا لتحقيــق ذلــك.

 
وأّكــدت المديــر المشــارك فــي أســبوع عّمــان للتصميــم رنــا بيروتــي علــى أن هــذه المبــادرة تأتــي لتؤّكــد علــى 
إمكانيــة تســخير الفــن لخدمــة المجتمــع المحلــي وتنميتــه، حيــث نفــّذت هــذه المبــادرة بمســاعدة مجموعــة 
كبيــرة مــن ســيدات المجتمــع المحلــي، وسيســتفيد منهــا عــدد مــن العائــالت األردنيــة المحتاجــة والالجئيــن 

الســوريين.
 

وأشــارت بيروتــي أن فعاليــات “أســبوع عّمــان للتصميــم” التفاعليــة، والممتــدة علــى مــدار العــام، تهــدف 
إلــى الوصــول للمجتمعــات المحليــة وإشــراكها فــي تجربــة التصميــم التفاعليــة واإلســتفادة مــن المواهــب 

والخبــرات المحليــة، ومســاعدتها علــى عــرض وتســويق منتوجاتهــا.
 

ورايــا  تهرانــي  نــادر  العالميــان  المصصمــان  تنفيــذه  علــى  أشــرف  الــذي   ”Entrelac“ تصميــم  وأختيــر 
قسيســية، لغايــة التدويــر وتفصيــل االغطيــة الصوفيــة، والتصميــم األصلــي الــذي عــرض خــالل األســبوع 
ــي 350 كيلــو غرامــًا مــن  ــه حوال هــو عمــل فنــي علــى شــكل مالمــح رداء محلــي بحجــم معمــاري يبلــغ وزن
الماضــي والحاضــر  بيــن  المنســوجة يدويــًا وغيــر المصبوغــة، ُصّمــَم بطريقــة تجمــع  خيــوط الصــوف 

اســتخدمت فيهــا تقنيــة التصميــم الرقمــي الحديــث وأدوات الحياكــة التقليديــة.
 

وشــارك تهرانــي وقسيســية فــي تنفيــذ التصميــم وإعــادة تدويــره، مجموعــة كبيــرة مــن ســيدات المجتمــع 
المحلــي الالتــي يملكــن مهــارة عاليــة فــي فــن النســيج والحياكــة، تــم صقلهــا وتطويرهــا مــن خــالل التعامــل 

مــع خبــرات عالميــة والتعــرف علــى تقنيــات جديــدة فــي هــذا المجــال.

ــًا  ــيًا متخصص ــًا هندس ــًا فريق ــود حالي ــم، ويق ــارة والتصمي ــال العم ــي مج ــة ف ــرة عالمي ــي خب ــك تهران ويمل
ــب  ــدة مناص ــغل ع ــة، وش ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــاري ف ــق معم ــل 50 فري ــن أفض ــن ضم ــف م صّن
 )MIT(أكاديميــة كان مــن أهمهــا منصبــه كرئيــس قســم العمــارة فــي معهــد ماساشوســتس للتكنولوجيــا
لعــدة ســنوات. كمــا حصــل تهرانــي خــالل مســيرته العمليــة واألكاديميــة علــى عــدة جوائــز هامــة منهــا جائــزة 

ــة للفنــون واآلداب فــي العمــارة” لعــام 2002. ــة األمريكي “األكاديمي
 

وأضافــت خبــرة قسيســية الفريــدة إلــى التصميــم روحــًا وبعــدًا ثقافيــًا، اســتمدته مــن خبراتهــا المتراكمــة فــي 
ــان  ــاء وتصميــم الفنــون الجميلــة، كمــا أكســبها تنقلهــا بيــن مدينتــي نيويــورك وعّم مجــال الموضــة واألزي
قــدرًة علــى تخزيــن المــوروث الحضــاري والثقافــي للمدينتيــن وتوظيفهمــا خــالل عملهــا فــي التصميــم 

وابتكارهــا تقنيــة خاصــة لتنفيــذه.
ــان للتصميــم بنســخته األولــى أقيــم فــي أيلــول الماضــي وضــم عــددًا مــن المصمميــن  وكان أســبوع عّم
األردنييــن والعــرب، اللذيــن قدمــوا مجموعــة متنوعــة مــن التصاميــم التفاعليــة، والمســتوحاة مــن التــراث 

ــة المختلفــة. وعناصــر المدين
 

وتخلــل األســبوع إقامــة سلســلة مــن ورشــات العمــل الثقافيــة وعــدة معــارض فــي مناطــق مختلفــة مــن 
وســط عّمــان، تــم تنفيذهــا بمشــاركة واســعة مــن المجتمــع المحلــي وأصحــاب الحــرف، حيــث تواجــدت 
فــي بعــض المعــارض مجموعــة مــن األكشــاك المؤقتــة التــي توفــر وتبيــع المنتجــات المحليــة ذات الجــودة 
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العاليــة، كقطــع األثــاث والمالبــس 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.


