6 - 14 October 2017

ّ أسبوع
عمان للتصميم

AMMAN DESIGN WEEK

ًمرحبا

MARHABA!
،بدعم من صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبد الله
عمان للتصميم نسخته الثانية من
ّ ُيطلق أسبوع
 ليقدم تجربة،2017 أكتوبر/ تشرين األول14 - 6
غامرة في التصميم المحلي واإلقليمي في قلب
وسط مدينة عمان تحت شعار 'التصميم يحرك
.' الحياة تحرك التصميم
!2017 ﻋﻤﺎن ﻟﻠﺘﺼﻤﯿﻢ
ّ اﻧﻀﻤﻮا إﻟﯿﻨﺎ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع

With the support of Her Majesty Queen
Rania Al Abdullah, Amman Design Week
launches its second edition from 6 - 14
October 2017, offering an immersive
experience in local and regional design in
the heart of downtown Amman, under the
slogan ‘Design Moves Life Moves Design’.
Join us at Amman Design Week 2017!

محلية
منصة
عمان للتصميم
ّ
ّ
ّ يعتبر أسبوع
 بدعم من صاحبة،واقليمية للتصميم والثقافة
ّ
ّ
 في تركيزها على.العبدالله
الجاللة الملكة رانيا
تمكن هذه
ّ ،إنشاء منتدى للتعليم والتبادل والتعاون
المنصة المصممين من خالل برنامج شامل من
ّ
المنسقة واسعة النطاق وورشات العمل
المعارض
ّ
.وفعاليات أخرى
ّ والندوات
لمدة
يستمر
الذي
االحتفال
من
الثانية
النسخة
تقام
ّ
2017 أكتوبر/ تشرين األول14 - 6 تسعة أيام من
.عمان
ّ ،في راس العين

 جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة:مالحظة
 دون، وال يمكن اإلفصاح عنها ألي فرد أو كيان،سرية
الحصول مسبقاً على موافقة مكتوبة من “اسبوع
.”عمان للتصميم

Amman Design Week is a platform for local
and regional design and culture, supported
by Her Majesty Queen Rania Al Abdullah.
Focused on creating a forum for learning,
exchange and collaboration, this platform
empowers designers through its
comprehensive program of large-scale
curated exhibitions, workshops, talks, and
events. The second edition of the nine-day
celebration takes place from 6 - 14 October
2017 in Ras El Ain, Amman.

Confidentiality Note: All information included in
this document is strictly confidential and cannot
be disclosed to any individual or entity without
prior written consent of Amman Design Week.

أهدافنا

OUR
OBJECTIVES
التعلم

بناء ثقافة تعليمية وخلق فرص للنمو من خالل
.منصة مدتها سنة ونقطة محوریة مدتها تسعة أیام

المحلية

االستجابة الحتیاجات المجتمع المحلي من خالل
.االحتفال بتنوع األردن وتراثه الثقافي

التواصل

تشجیع التعاون وتبادل األفكار واالبتكارات
.والتطلعات في سیاق عالمي

الوعي

تسلیط الضوء علي الدور الحاسم للتصمیم في
 وإیجاد حلول،خلق تحول ثقافي نحو اإلنتاجیة
.مبتكرة لبناء مجتمعات وخبرات أفضل

LEARNING
To build a learning culture and create
growth opportunities through a year-long
platform with a nine-day focal point.
LOCALITY
To respond to the local community’s needs
by celebrating Jordan’s diversity and
cultural heritage.
CONNECTION
To encourage collaboration and the
exchange of ideas, innovations, and
aspirations in a global context.
CONSCIOUSNESS
To highlight design’s critical role in creating
a cultural shift towards productivity, and
finding innovative solutions to build better
communities and experiences.

٢٠١٦ زوار المعرض عام
 زائر35000  حضور إجمالي ألكثر من:الجمهور
لمعرض الهنجر ومنطقة الحرف الیدویة ومساحة
ّ
الصناع
 زار أسبوع ّعمان:الزوار من كبار الشخصیات
 وزراء محلیین وسفراء أجانب2016 للتصمیم
ً
ً
مشاركا
طالبا
645  ما مجموعه:الزوار من الطالب
 مدارس مختلفة10  سنة) من11-19 (من

ّ
المصممون المشاركون والتعاونيات
ُ
المشاركة
ً
ً 11
، اإلمارات، البحرین، األردن:مشاركا
بلدا
، هولندا، السعودیة، فلسطین، لبنان،المغرب
 والوالیات المتحدة األمریكیة، إیطالیا،النرویج

2016 EXHIBITION VISITORS
Audience: A total footfall of over 3
 5,000
visitors to The Hangar Exhibition, The Crafts
District and The MakerSpace
VIP Visitors: Amman Design Week 2016
was visited by local ministers, and foreign
ambassadors
Student Visitors: A total of 6
 45 participating
students (age 11-19) from 10 schools

ً
ً
مشاركا
عارضا
89
َّ  مساحة41
عمان
ّ منشطة في
ً
ً
فریدا من نوعه
حدثا
108

PARTICIPATING DESIGNERS OR
COLLECTIVES
11 participating countries: Jordan, Bahrain,
UAE, Morocco, Lebanon, Palestine, KSA,
Netherlands, Norway, Italy, USA
89 participating exhibitors
41 activated spacesin Amman
108 unique events

األرقام
KEY الرئيسية
FIGURES
FROMمن عام
2016		
2016

عمان للتصميم
ّ انطلقت النسخة األولى من أسبوع
. األردن،عمان
ّ  في2016 سبتمبر/ أيلول9 - 1 من
اشتمل الحدث الذي استمر تسعة أيام على سلسلة
من المعارض الواسعة النطاق (معرض الهنجر
ّ
 وبرنامج،)الصناع
ومنطقة الحرف اليدوية ومساحة
تعليمي شامل مكون من حلقات العمل ومحادثات
لفرص المتاحة على نطاق المدينة للمصممين
.والجماهير لاللتقاء والتواصل مع بعضهم البعض
وضع الحدث المصممين المحليين واإلقليميين تحت
ً
ً
ثقافيا أشرك الموسيقيين
برنامجا
األضواء ووضعوا
والفنانين والمتعاونين في مجال األطعمة في احتفال
.شامل بالتصميم

The first edition of Amman Design Week
launched from 1 - 9 September 2016 in
Amman, Jordan. The nine-day event
comprised a series of large scale exhibitions
(The Hangar Exhibition, The Crafts District
and The MakerSpace), a comprehensive
educational program of workshops, talks and
city-wide opportunities for designers and
audiences to meet, network, and engage
with one another. The event placed local and
regional designers under the spotlight and
put forth a cultural program that engaged
musicians, artists and food collaborators in a
holistic celebration of design.

المنظمون

ORGANIZERS
رنا بیروتي — مديرة مشاركة

عبیر صیقلي — مديرة مشاركة

ومنسقة ومبرمجة
رنا بيروتي مهندسة معمارية
ّ
ّ
 تحمل درجة الماجستير في إدارة،مستقلة
ثقافية
ً
 مساحة فنية،'أيضا مديرة 'المختبر
 رنا.األعمال
،تجريبية في دارة الفنون – مؤسسة خالد شومان
ً
برنامجا للمشاريع التفاعلية للفنانين
حيث تنسق
 ناصرت رنا إدارة وتنظيم أرشيف دارة.الناشئين
،الفنون المكون من ثالثين سنة من تاريخ الفنون
مما أتاح للباحثين في الموقع والجمهور على
ً
سابقا
 عملت رنا.اإلنترنت الوصول للمعلومات
عمان (جزء من مركزX-الستوديو
كمستشارة
ّ
بحوث الشرق األوسط بجامعة كولومبيا) إلدخال
ً
حاليا
 رنا.برنامج فنون متعددة التخصصات
،"عمان للتصميم
ّ المدير المشارك "ألسبوع
نقطة محورية سنوية ومنصة تعليمية شاملة
.للمصممين والمبدعين في األردن

عبير صيقلي مهندسة معمارية وفنانة ومصممة
.تستخدم الموارد المتاحة بنهج بيئي قوي
تستخدم عبير العديد من التخصصات التي تساعد
في إعادة تحديد المساحات التي يتفاعل فيها
.األفراد للتعبير عن العمارة كتكنولوجيا إجتماعية
 فازت عبير بجائزة لكزس للتصميم،2013 في عام
عن عملها "نسج منزل" الذي يستكشف مفاهيم
 عبر اشتراكها.المسكن من خالل العمارة االجتماعية
 تساعد عبير،عمان للتصميم
ّ في إدارة أسبوع
علي توفير فرص التعلم النشط لجمهور واسع
بهدف أساسي يكمن في تعزيز ثقافة التصميم
 في مكتبها للعمارة.والتفكير والتعاون في األردن
 تصنع عبير األشياء والمساحات،والتصميم
 حصلت.استجابة للحاجة إلى الرفاه المجتمعي
عبير على بكالوريوس في الهندسة المعمارية
وبكالوريوس في الفنون الجميلة من مدرسة رود
.2002 آيالند للتصميم عام

Rana Beiruti — Co-Director
Rana Beiruti is an architect and independent
curator and cultural programmer, with a
Master’s degree in Business Administration.
Rana is also the Director of ‘The Lab’, an
experimental art space at Darat al Funun
– The Khalid Shoman Foundation, where
she curates a program of interactive projects
to emerging artists. Rana has also
championed the management and
organization of Darat al Funun’s archive of
30 years of history in the arts, making the
information accessible to researchers on-site
and to the public online. Previously, Rana
worked as a consultant to Studio-X Amman
(part of the Columbia University Middle East
Research Center) to introduce a
multidisciplinary arts program. She is
currently the Co-Director of Amman Design
Week, an annual focal point and holistic
educational platform for designers and
creatives in Jordan.

Abeer Seikaly — Co-Director
Abeer Seikaly, an architect, artist and
designer weaves available resources with a
strong environmental approach. To express
architecture as social technology, Abeer uses
many disciplines which help re-define the
spaces in which individuals interact. In
2013, Abeer won the Lexus Design Award
for her work “Weaving a Home” that
explores dwelling concepts through social
architecture. In co-directing Amman Design
Week, Abeer is helping to provide active
learning opportunities to a wide audience
with the underlying mission to foster a
culture of design-thinking and collaboration
in Jordan. Abeer’s Architectural and Design
Practice is where she crafts objects and
spaces in response to the need for
communal well-being. Abeer received her
Bachelor of Architecture and Bachelor of
Fine Arts from the Rhode Island School of
Design in 2002.

الرعاة
والشركاء

SPONSORS
& PARTNERS
مجموعة الرعاة
لعبت المساهمات السخیة التي قدمها رعاة التصمیم
ً
ً
عمان للتصمیم
دورا
ّ مهما في توسیع نطاق أسبوع
من خالل تمكین المصممین والصناع من مختلف
.القطاعات والمجاالت لتحویل أفكارهم إلى حقیقة
السید علي والسیدة لما قوالغاصي
السید أحمد والسیدة سیرین أبو غزالة
 الرفاعي-السیدة هیا الفایز
السید خالد المصري
السیدة تاال نقل
السیدة سیرین المصري
السید یاسین تلهوني

عمان الكبرى
ّ  أمانة:الشریك االستراتیجي
Strategic Partner: Greater Amman Municipality

:الشركاء اإلعالميون
Media Partners:

Patrons Circle
The generous contributions of our design
patrons have helped broaden the scope of
Amman Design Week by enabling designers
and makers from all walks of life to transform
their designs into a reality.
Mr. Ali and Mrs. Lama Kolaghassi
Mr. Ahmad and Mrs. Sirine Abu Ghazaleh
Ms. Haya Al Fayez
Mr. Khaled Masri
Ms. Sirin Masri
Ms. Tala Nuqul
Mr. Yassin Talhouni

 زین األردن:الراعي البالتیني
Platinum Sponsor: Zain

 شركة مطبعة النهضة:داعمینا
Supporters: Al Nahda Printing Press

الفريق

TEAM
شرمین صوالحة
ثقافة وفعالیات
هیا بسطامي
التعلیم والتوعیة المجتمعیة
غالیة الصاحب
فعالیات والخدمات اللوجستیة
حدادین
ّ دینا
تصمیم المعارض
سیلین الخالدي
العالقات العامة واإلعالم
لینا قسیسیة
االتصاالت
ولید جانخوت
مدیر الشؤون المالیة والمشاریع الخاصة
یاسمین صبري
 معارض- عالقات عامة

Shermine Sawalha
Culture, Events, and Programs
Haya Bustami
Education & Community Outreach
Ghalia Al Saheb
Events & Logistics
Dina Haddadin
Exhibition Design
Céline Alkhaldi
PR & Media
Lena Kassicieh
Communications
Walid Jankhut
Finance & Special Projects
Yasmeen Sabri
Exhibition Relations

٢٠١٧ تجربة

THE 2017
EXPERIENCE

Design Moves Life Moves Design
We are in an extraordinary era defined by vital, transformative
movements that could not be foreseen. In a time characterized by
mass migrations, interactive technology, hyper-connectivity, as well
as issues of accessibility and strained mobility, design offers a driving
force through which we strive for physical, mental, or emotional
freedom through ‘motion’.
Movement presents new opportunities through the exchange of
expressions, stories, and ideas, but also introduces new challenges
as we dive into an unpredictable future. Whether faced with the
movement of people and goods, shifting perspectives, or the drastic
fluctuations in climate, designers are constantly confronted with a
world in flux. As natural problem-solvers, they carry the responsibility
of anticipating and responding to the ebb and flow of change –
innovating to propel us into the future, while also allowing us to slow
down in appreciation of the past.
Amman Design Week embodies the active spirit of a movement – one
that gains momentum with the participation of many, and serves
to empower people to take control, make an impact, and rise up to
challenge the status quo. With the evolution of technology, science,
and crafts, designers contribute new solutions that define how
communities and individuals can advance society through conscious
design. Design moves life, and life moves design.
The intellectual, cultural, and commercial vitality in Jordan gives
designers an exceptional point of departure to set off a series of
rhythms, a new pace of life, and new attitudes. Amman Design Week
2017 celebrates the creative power that is generated when people
mobilize, collaborate, communicate, and exchange knowledge,
skills, and inspirations.

التصمیم یحرك الحیاة تحرك التصمیم
نعيش اآلن في حقبة غير عادية حددتها حركات حيوية وتحويلية لم يكن
 في وقت يتسم بالهجرات الجماعية والتكنولوجيا التفاعلية.باإلمكان توقعها
 وكذلك بالمسائل المتعلقة بإمكانية الوصول والتنقل،والربط المفرط
ّ ،المرهق
يوفر التصميم قوة دافعة نسعى من خاللها إلى تحقيق الحرية
ُ
.البدنية أو العقلية أو العاطفية من خالل الحركة
ً
،فرصا جديدة من خالل تبادل التعبيرات والقصص واألفكار
تقدم الحركة
ً
.أيضا تحديات جديدة بينما نغوص في مستقبل ال يمكن التنبؤ به
ولكنها تطرح
وسواء واجه المصممون حركة الناس والسلع وتغير وجهات النظر أو التقلبات
ً
 وبوصفهم.عالما دائم التقلب
 فإنهم يواجهون باستمرار،الحادة في المناخ
ّ
 فإنهم يحملون مسؤولية االستباق واالستجابة،حالي مشاكل بطبيعتهم
 مع السماح لنا، يدفعون بنا إلى المستقبل عبر االبتكار- النحسار وتدفق التغيير
ً
.أيضا بالتباطؤ لتقدير الماضي
ً
زخما
 حركة تكتسب- عمان للتصميم الروح النشطة للحركة
ّ يجسد أسبوع
 وتعمل على تمكين الناس من القيادة وإحداث األثر واالرتقاء،بمشاركة الكثيرين
، مع تطور التكنولوجيا والعلوم والحرف.لتحدي الوضع القائم والراهن
يساهم المصممون في الحلول الجديدة التي تحدد كيف يمكن للمجتمعات
، التصميم يحرك الحياة.واألفراد النهوض بالمجتمع من خالل تصميم واعي
.والحياة تحرك التصميم
تعطي الحيوية الفكرية والثقافية والتجارية في األردن للمصممين نقطة
انطالق استثنائية لوضع سلسلة من اإليقاعات وسرعة جديدة للحياة ومواقف
 بالقوة الخالقة التي تتولد عندما2017 عمان للتصميم
ّ  يحتفل أسبوع.جديدة
.يحتشد الناس ويتعاونون ويتواصلون ويتبادلون المعارف والمهارات والمهام
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THE 2017 EXPERIENCE

معرض
الهنجر

ّ أحمد
حمیض

منسق معرض الهنجر

THE HANGAR
EXHIBITION

AHMAD HUMEID
Curator of the Hangar Exhibition

حميض هو المؤسس والرئيس التنفيذي
ّ أحمد
أعمال
ورائد
مصمم
وهو
،SYNTAX
لشركة
ٌ
ٍ
،شغوف بالتشجيع على ممارسة التصميم
ٌ
ومنغمس في قضايا ممارسة التصميم وعملياته
ٌ
 بدأ مسيرته المهنية في مجال التصميم.وتقنياته
وهو طالب في قسم الهندسة المعمارية في
الجامعة األردنية بإطالق أول استوديو خاص
 وخالل التسعينيات.1991 به للتصميم في عام
 قاد جهود التصميم،من القرن الماضي
والتكنولوجيا في مشاريع رائدة ومختلفة في مجال
.النشر واالستشارات واإلنترنت في المنطقة العربية
، قام بتأسيس شركة سينتاكس،1998 في عام
 تقوم.عمان
ّ وهي شركة للتصميم واالبتكار مقرها
سينتاكس من خالل العمل مع الشركات والهيئات
الحكومية والمؤسسات بتصميم العالمات التجارية
.والمنتجات والخدمات بهدف توفير تجارب مميزة
تجمع سينتاكس بين تخصصات البحوث ووضع
االستراتيجيات واالتصال والتواصل واالبتكار وإنشاء
المحتوى والتصميم المرئي وتقنيات العمارة
.والتقنيات الرقمية

Ahmad Humeid is the founder and CEO of
SYNTAX and is a designer, design advocate
and entrepreneur immersed in issues of
design practice, process, and technique.
While still an architecture student at the
University of Jordan, he launched his design
career with his first design studio in 1991.
Throughout the 1990s, he led design and
technology efforts at various pioneering
publishing, consulting and web ventures in
the Arab region.
In 1998, he founded S YNTAX, a design and
innovation firm based in Amman. Working
with companies, government agencies,
and institutions, SYNTAX designs brands,
products and services to ultimately create
transformative experiences. SYNTAX
combines the disciplines of research,
strategy, communication, innovation,
content creation, visual design, architectue
and digital technologies.

 جالیري/سیعقد المعرض الرئیسي في مساحة الهنجر
،حمیض
ّ  بتنسیق من أحمد،راس العین في وسط البلد
.SYNTAX المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة
أعماال أصيلة من مصممين
يقدم معرض الهنجر
ً
 يركز.إقليميين ومحليين من مجاالت متعددة
ً
متحديا فهمنا للتصميم
،المعرض علىي أفكار المحلية
على دفع حدود المواد والنطاق والشكل  وقدرته
أعماال
 يعرض معرض الهنجر، وهذا العام.والوظيفة
ً
مفاهيمية وتجريبية ومحققة تبين أثر التصميم على
.حياتنا من منظور اجتماعي وتجاري وفكري

The 2017 design exhibition takes place at the
Amman Electricity Hangar in Ras El Ain.
Curated by Ahmad Humeid, CEO and founder
of SYNTAX, the exhibition showcases original
works from multiple disciplines by local and
regional designers.
The exhibition focuses on ideas of locality,
challenging our understanding of design and
its ability to push the boundaries of material,
scale, form and function. This year, the
Hangar exhibition showcases conceptual,
experimental, and realized works that
demonstrate the impact of design on our lives
from a social, business, and intellectual
perspective.
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برنامج اإلرشاد والمعرض الطالبي

عمان
ّ إشراقة هذا العام هو معرض أسبوع
 والذي یدعو طالب،للتصمیم األول للطالب
المدارس الثانویة والجامعات من جمیع أنحاء
المملكة لعرض أعمالهم خالل هذا الحدث
 في المرحلة التي تسبق. أكتوبر14 - 6 من
 تتاح للطلبة فرصة المشاركة في،المعرض
 الذي یقیمه أخصائیون وخبراء،برنامج اإلرشاد
 حتى یتمكنوا من تطویر أفكار، في التصمیم
وإنتاج أعمال یمكنهم عرضها على الجمهور في
.وقت الحق

التطوع/فرص التدریب الداخلي

،باإلضافة إلى برنامج اإلرشاد والمعرض الطالبي
ً
فرصا للطلبة
عمان للتصمیم
ّ یقدم أسبوع
اآلخرین على شكل توظیف وتدریب داخلي
.وفرص للتطوع

الجوالت المدرسیة

 المدارس من2017 عمان للتصمیم
ّ یدعو أسبوع
عمان
ّ جمیع أنحاء األردن لجولة في محور أسبوع
للتصمیم الرئیسي; معرض الهنجر في راس
 ویعطي الطالب من جمیع األعمار فرصة،العین
المشاركة في ورشات عمل متخصصة في
 بالتعاون.التصمیم والحرف واالبتكار في الموقع
عمان للتصمیم أكثر من
ّ  یدعو أسبوع،مع إنجاز
 طفل وطالب من المدارس العامة في1000
.عمان لحضور المعارض وزیارتها
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STUDENT EXHIBITION AND
MENTORSHIP PROGRAM
This year’s highlight is the first ever Amman
Design Week Student Exhibition, which
invites high school and university students
across the Kingdom to showcase their work
during the event between 6 -14 October.
Leading up to the exhibition, students
are given the chance to take part in a
mentorship program, conducted by design
specialists and experts, so that they can
develop ideas and produce work which they
can later display for the public.
INTERNSHIP/ VOLUNTEER
OPPORTUNITIES
Alongside the student exhibition and
mentorship program, Amman Design Week
also offers opportunities for other students
in the form of job placements, internship
and volunteer opportunities.
SCHOOL TOURS
Amman Design Week 2017 invites schools
across Jordan to tour Amman Design
Week’s main hub, the Hangar Exhibition
in Ras El Ain, and gives students of all
ages a chance to participate in specialized
workshops in design, crafts, and making on
site. I n collaboration with INJAZ, Amman
Design Week invites over 1000 children and
students from public schools in Amman to
attend and tour the exhibitions.

برنامج
الطالب

STUDENT
PROGRAM
ً
 يقدم أسبوع،انطالقا من برنامج العام الماضي
ً
ً
مخصصا بالكامل
برنامجا
عمان للتصميم
ّ
ّ ،للطالب
يوفر لهم فرص تعلم وتعاون على
.نطاق واسع

Expanding on last year’s program,
Amman Design Week 2017 is introducing
a program dedicated entirely to students,
offering them extensive learning and
collaboration opportunities.
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برنامج
األطفال

CHILDREN’S
PROGRAM
 األنشطة2017 یشمل برنامجنا لعام
المخصصة لألطفال والشباب التي
تساعد على تطویر التفكیر التصمیمي بین
 وتشمل هذه األنشطة.األجیال الشابة
فضال عن
،حلقات عمل في الحرف الیدویة
ً
مختلف األنشطة التطبیقیة التي تركز على
.استكشاف مختلف المواد واألدوات

Our 2017 Program includes specialized
activities for children and young people
that help develop design thinking among
younger generations. These activities
include workshops in crafts, as well as
various hands-on activities focused on the
exploration of different materials and tools.

حلقات العمل
والمحادثـات
WORKSHOPS
& TALKS

عمان للتصمیم سلسلة من
ّ یقدم أسبوع
حلقات العمل والمحادثات تتراوح من دورات
تمهیدیة لعامة الجمهور إلى تجارب تعلم مكثف
تستهدف المصممین الراغبین في توسیع
 تربط هذه السلسلة.آفاقهم وصقل مهاراتهم
عامة الناس بأفكار وأعمال مصممین محلیین
 وتخاطب قضایا ممارسة،وإقلیمیین ودولیین
.التصمیم “وعملياته ونظرياته وإدارته وتقنياته

Amman Design Week presents a series
of workshops and talks that range from
introductory level sessions for the general
public to intensive learning experiences
for designers wishing to expand their
horizons and hone their skills. The series
connects the general public with the
work and ideas of local and international
designers, and addresses issues of design
practice, process, theory, management
and technique.
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الجوالت والتجارب المتنقلة

عمان
ّ  يذهب أسبوع،' في ضوء موضوع ' الحركة
للتصميم إلى ما وراء الشكل التقليدي للمعرض
 يأخذ.الثابت ويبرمج تجارب متنقلة حول المدينة
البرنامج الجمهور في رحالت تسمح بانخراط أعمق
ً
 تتألف هذه.نشاطا بالتصميم في المدينة
وأكثر
الرحالت من جوالت متنوعة وبرامج ينظمها
.محترفون بخلفيات وخبرات مختلفة

التدخل الحضري

عمان للتصميم أول مسابقة
ّ يطلق أسبوع
تستهدف الهندسة المعمارية ومصممي المناظر
ً
واستمرارا في
.الطبيعية والمصممين الحضريين
 يبرهن أسبوع،شراكتنا مع بلدية عمان الكبرى
عمان للتصميم على أهمية التصميم في تشكيل
ّ
 ويستخدم منصته لتوليد حوار،العامة
مساحاتنا
ّ
ويمنح مقدمو
ُ .حول صنع المكان في المدينة
الطلبات خمسة أشهر القتراح أفكار لمواصلة تطوير
 الذي سيعقب العمل الناجح،حديقة سمير الرفاعي
الذي قام به محمد زكريا في إنشاء حديقة سفن هيلز
/ سيعلن عن الفائز في المسابقة في أيلول.للتزلج
.2017 عمان للتصميم
ّ سبتمبر ويقدم في أسبوع

البرامج المستقلة

عمان للتصمیم الواسع
ّ كجزء من ارتباط أسبوع
 سیقدم األسبوع مساحات إبداعیة مفتوحة،بالمدینة
في مختلف أنحاء العاصمة تستضیف برامجها
 ستكون.الخاصة وفعالیاتها المستقلة خالل األسبوع
ّ
الدعوة مفتوحة أمام الجمیع لزیارة االستدیوهات
والمتاجر وورشات العمل والشركات والمعارض
للتعرف أكثر
،والمتاحف والمؤسسات المختلفة
ّ
.على التصمیم في مدینتهم
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TOURS AND MOBILE EXPERIENCES
In light of the theme of ‘movement’, Amman
Design Week is going beyond the conventional
format of a static exhibition, programming
mobile experiences around the city. The
program takes audiences on excursions, to
allow for a deeper and more active engagement
with design in the city. This consists of diverse
tours and programs which are organized by
professionals in the field of various backgrounds
and experiences.
URBAN INTERVENTION
Amman Design Week launches its first
competition targeting architecture, urban, and
landscape designers. Continuing on our
partnership with the Greater Amman
Municipality, Amman Design Week
demonstrates the importance of design in
shaping our public spaces, and uses the platform
to generate dialogue on placemaking in the city.
Applicants are given five months to propose
ideas for the continued development of the
Samir Al Rifai Park, which will follow the
successful work done by Mohammad Zakaria in
creating the 7
 Hills Skatepark. The winner of the
competition is to be announced in September
and presented at Amman Design Week 2017.
INDEPENDENT PROGRAMS
As part of its city-wide engagement, Amman
Design Week features creative spaces around
the city that are hosting their own programs and
independent events during the week. Audiences
are invited to visit the various spaces activated
by participating designers, craftspeople,
studios, concept stores, workshops, companies,
galleries, museums and institutions to learn
more about design in their city.

المشاركة
في المدینة

CITY
ENGAGEMENT

عمان للتصمیم
ّ برنامج یوسع جهود أسبوع
لتقدیم مواضیع متعلقة بالتصمیم في
المؤسسات التعلیمیة ومخیمات الالجئین والمراكز
 یهدف البرنامج للوصول.المجتمعیة عبر األردن
ً إلى شریحة أكبر من المجتمعات المحلیة
بدءا من
 وتمكینهم من،الطالب وحتى النساء الحرفیات
.أدوات وعملیات التصمیم

ّ مساحة
الصناع المتنقلة

 أطلق، 2016 في نسخته التجریبیة األولى في عام
ّ عمان للتصمیم مساحة
صناع في متحف
ّ أسبوع
 حیث اجتمع الناس،األردن كأحد معارضة الرئیسیة
في روح الصناعة وتشارك المعرفة والتقنیات
 وبناء على تجربة التعلم.والموارد والمهارات
ّ
الصناع هذا العام
 ستصبح مساحة،الذاتي نفسها
.مساحة متنقلة
ّ
الصناع المتنقلة عبر األردن
ستسافر مساحة
إلشراك طالب المدارس والمراكز المجتمعیة
وآخرین في ورشات عمل وفعالیات منبثقة
وجلسات استعراضیة تدور حول الحرف والصناعة
واالستدامة البیئیة والتصنیع الرقمي وعلم
.الروبوتات ومواضیع أخرى ذات صلة

تصاميم من فلسطين

عمان
ّ  سیجتمع أسبوع،بالتعاون مع دارة الفنون
للتصمیم و تصاميم من فلسطين هذا العام
إلنشاء برنامج تبادل ثقافي وورشات عمل تجمع
المنتجین المحلیین في مجتمعات الحرف
الفلسطینیة ومخیمات الالجئین مع مجموعة من
المصممین المعاصرین من األردن وفلسطین
 سیوفر برنامج التبادل فرصة للمصممین.وهولندا
والحرفیین لمشاركة إرثهم من خالل الحرف
.واإلنتاج مع إحالة معینة للشتات الفلسطیني
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Ap
 rogram that expands Amman Design
Week’s efforts to introduce design related
topics into educational institutions, refugee
camps and community centers across
Jordan. The program seeks to reach a broad
spectrum of local communities ranging
from students to women craft makers,
and empower them with design tools and
processes.
MOBILE MAKERSPACE
In its pilot year in September 2016, Amman
Design Week kicked off a MakerSpace at the
Jordan Museum as one of its main exhibitions,
where people gathered in the spirit of making,
sharing knowledge, techniques, resources
and skills. Building on the same self-directed
learning experience, this year’s MakerSpace is
going mobile.
Our Mobile MakerSpace will be travelling
across Jordan to engage school students,
community centers, and others in workshops,
pop-up events and demonstration sessions
revolving around crafts and making,
environmental sustainability, digital
fabrication, robotics and other relevant topics.
DISARMING DESIGN FROM PALESTINE
In collaboration with Darat al Funun, Amman
Design Week and Disarming Design from
Palestine will join forces this 2017 to set up a
cultural exchange program and educational
workshop that brings together local producers
in Palestinian crafts communities and refugee
camps with a group of contemporary designers
from Jordan, Palestine and the Netherlands.
This exchange program provides designers
and craftspeople with the chance to share their
heritage through crafts and production, with
particular reference to the Palestinian diaspora.

المشاركة
االجتماعیة
وتوعیة
المجتمع

COMMUNITY
OUTREACH
& SOCIAL
ENGAGEMENT
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برنامج الثقافة البرنامج
الدولي
والطعام

INTERNATIONAL
PROGRAM
تقدم شبكتنا الدولیة فرصة للمصممین المحلیین
ً
عالميا من خالل عرض أعمالهم وتوفیر
في تمثيلهم
 هذا.منصة لمشاركتهم في األنشطة العالمیة
عمان للتصمیم ثنائي التصمیم
ّ  دعم أسبوع،العام
 أثناء مشاركتهم في أیامApercu Designs األردني
 مارس17 - 14 دبي للتصمیم التي عقدت بین
ً
أیضا في
عمان للتصمیم
ّ  حضر أسبوع.2017
مؤتمر األسبوع الدولي للتصمیم وشارك في جلسة
حوار أقیمت في أسبوع میالنو للتصمیم الذي عقد
 تتضمن المشاركات األخرى.2017  أبریل9 - 4 في
.معارض في بیروت ودبي

Our international network presents local
designers with an opportunity to be
represented internationally by showcasing
their work as well as providing a platform for
their engagement in global activities. This
year, Amman Design Week supported the
Jordanian design duo Aperçu Designs in their
participation at Dubai Design Days, which
was held from 14-17 March 2017. Amman
Design Week also attended the World Design
Week Conference and participated in a talk
at Milan Design Week, held from 4 - 9 April
2017. Other participations include exhibitions
in Beirut and Dubai.

CULTURE
& FOOD
PROGRAM

برنامج ثقافي وتجربة طهي منسقة بعنایة نسجت
عمان للتصمیم تشمل
ّ فعالیات أسبوع
ّ في
 یسلط.اتخاذ موقف شامل تجاه التصمیم
برنامجنا الضوء على المأكوالت الحضریة المحلیة
فعالیات تشمل
ّ والضیافة والثقافة من خالل
األطعمة والموسیقى الحیة واألداء والتنشیطات
.والعروض السینمائیة

Woven throughout the events of Amman
Design Week is a carefully curated
cultural program and culinary experience
that e ncompasses a holistic attitude
towards design. Our program highlights
local urban cuisine, hospitality, and
culture through events that include food,
live music, performance, activations, and
film screenings.

جمهورنا

AUDIENCE
من خالل مبادرات في التفكير التصميمي الجماعي
عمان للتصميم
ّ  يستهدف أسبوع،وحل المشاكل
.المصممين والشركات والساسة والمربين
من خالل المعارض والبرامج الثقافية وحلقات
 يستهدف،النقاش والمحادثات والمؤتمرات
عمان للتصميم الشركات التجارية والمحلية
ّ أسبوع
.العامة
والمؤسسات
ّ
عمان
ّ يستهدف أسبوع، من خالل النماذج التعليمية
ّ
والطلب والبدعين الناشئين
للتصميم الشباب
.والرياديين
 يستهدف،من خالل األنشطة الثقافية والتعليمية
عمان للتصميم الجمهور العام واألسر
ّ أسبوع
.والمنظمات المحلية

Through initiatives in collective design
thinking and problem solving, Amman
Design Week targets citizens, designers,
businesses, policy makers, and educators.
Through exhibitions and cultural programs
as well as discussion panels, talks and
conferences, Amman Design Week targets 
international and local businesses and
public institutions.
Through educational modules, Amman
Design Week targetsyouth, students,
emerging creatives, entrepreneurs.
Through cultural and educational activities,
Amman Design Week targets thegeneral
public, families and local organizations.

تواصل
!معنا

GET IN
TOUCH!

ال تتردد في االتصال بنا للحصول على أي معلومات إضافیة

Please feel free to contact us for any additional information

 العالقات العامة واإلعالم,سيلين الخالدي

Celine Alkhaldi, PR and Media
+962 79 6000 404

celine@ammandesignweek.com
www.ammandesignweek.com
info@ammandesignweek.com

@ammandesignweek

