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الطقس

بالفيديو .. فوائد ليسترين الــ 6 لفم وأسنان أكثر صحيةال تفوت

إضافة إلى
عين دبي

+ اقترح مكانا
+ أرسل خبرا

+ أضف فعالية

مادة إعالنية

أبرز األنشطة التي
ستقام ضمن فعالية
كانتين الشاطئ يوم

اإلثنين
عين دبي – مهرجان دبي

للماكوالت 2016 تعود فعالية
كانتين الشاطئ بحلة جديدة

ضمن...

0

دبي اآلن

مطعم جعفر بهايز للمأكوالت
الصينية و الهندية – الكرامة

5 مارس, 2016 0

Jaffer Bhai’s عين دبي – مطاعم يعتبر مطعم جعفر بهايز
restaurant من...

مطعم سبايس كرافت للمأكوالت
الهندية و الصينية – أبراج بحيرات

الجميرا

كل واشرب
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عين دبي – معارض

الذي و  الخامسة  بنسخته   ،design  days  2016 التصميم  أيام  معرض  دبي  إمارة  تستضيف 
مجموعة ليقدموا  سابقة،  نسخ  من  للمشاركة  والعائدين  الجدد  العارضين  نخبة  من  باقة  سيستقطب 
الخاصة المشاريع  من  سلسلة  المعرض  سيقدم  كما  والمعاصرة،  الحديثة  التصميم  قطع  من  استثنائية 
وورش العمل والجوالت التعريفية التي من شأنها إتاحة الفرصة أمام زّواره الستكشاف مكونات المعرض

والتفاعل معها , وفي هذا المقال سنتعرف على البرنامج الكامل للمعرض خالل هذه السنة :

الفعالية الرئيسية

الطرق «على مفترق  عنوان  واندرز تحت  لمارسيل  بمعرض  التصميم دبي» فعالياته  «أيام  يفتتح   
بين الفن والتصميم».

للتصميم دبي  مجلس  من  بتكليف  «التحّول»  عمل  دبي  في  مقره  من   «D04 «استوديو  يقّدم 
واألزياء. العمل مستوحى من السطوح المتغيرة لكثبان الصحراء، لخلق نماذج جديدة لألثاث عبارة

عن مزيج من الجدران واألرضيات ومقاعد المجالس. يعمل الحرفّي الماهر في الموقع على إظهار

البرنامج الكامل أليام التصميم دبي 2016
الكاتب جهاد محمد on 29 فبراير, 2016

ENGLISHجوالك دوت كومأعلن معناخليك قريبمن نحن

عيد الحبحول المدينةالغرائبمشاريع مستقبليةالوجهاتيوتيوبالمطاعم والمقاهيالفنادقالفعالياتالرئيسية
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3 مارس, 2016 0

Spice عين دبي – مطاعم يعتبر مطعم سبايس كرافت
Kraft restaurant من...

أحدث عروض مطعم بايكس أند
بايتس في دبي

3 مارس, 2016 0

عين دبي – مطاعم يعتبر مطعم بايكس أند بايتس الوجهة
المفضلة لعشاق...

مطعم الل كال للمأكوالت الهندية و
اآلسيوية – جميرا

3 مارس, 2016 0

Lal Qila عين دبي – مطاعم يعتبر مطعم الل كال
restaurant من...

مادة إعالنية

عن مزيج من الجدران واألرضيات ومقاعد المجالس. يعمل الحرفّي الماهر في الموقع على إظهار
فن التطعيم باستخدام عرق اللؤلؤ، الصدف، وخشب األبنوس.

بقيادة  شيروي كاتيال المشاركين  الشباب  المصممين  ابتكار مجموعة من  «الشرارة» من  مشروع 
بالمشاريع الملكية للفنون» والتي تعنى  «الكلية  أبراج لالبتكار» من  «منحة مؤسسة  الحائز على 
المجتمعية. يركز العمل على تبسيط التكنولوجيا الناشئة لتمكين المجتمعات المحلية من تصميم
وتصنيع المنتجات التي تشتد الحاجة إليها في المجتمع المحلي. سيتم عرض أول معّدات إلنتاج
الشرارة ضمن معرض «أيام التصميم دبي» والتي من شأنها تسهيل إنتاج الضوء وذلك باستخدام

عملية بسيطة من الطباعة على الشاشة الحريرية.

ورش العمل

المشاركين‑ تزويد  إلى  تهدف  التي  العمل  ورش  من  مجموعة  دبي»  التصميم  «أيام  يقدم 
وستتضمن الصناعة.  خبراء  قبل  من  وتوجيهات  عملية  بمعارف  محترفين‑  أو  بالتصميم  مهتمين 

ورش العمل ما يلي:

ورشة عمل عن «عملية التصنيع» بإشراف فنانة الخزف العالمية البروفيسورة ماجدولين أودوندو
الخزف تقنيات صناعة  الورشة شرحًا عمليًا عن  رايس، وتتضمن  البروفيسورة ميشال  بالتعاون مع 

على عجلة الفخار والمفاهيم والسرديات التي تتمحور حولها.

«تفكيك المكّعب» هي ورشة عمل بإشراف طارق القصوف تهدف إلى تشجيع المشاركين على
التجريب في الشكل الهندسي‑ أحد أساسيات فن العمارة الشرق أوسطية.

تصميم كيفية  المشاركين  ستطلع  حيث  العملي»  «التصميم  بعنوان  ورشة  أنغولد  سارة  تقّدم 
مجموعة في نصف ساعة فقط.

الهولندية»، اإلبداعية  «الصناعة  مشاركة  من  كجزء   (NexAr) «نيكسار»  تقديم  من  عمل  ورشتا 
وتعنيان باستكشاف إمكانيات دمج المواد المستهلكة في عملية التصميم. وتأتي الورشة األولى
والخشب في المعدني  الشبك  استخدام  على  لترّكز  تيغالر  ريك  بإشراف  المنظور»  «تغيير  بعنوان 
البالستيكية» المخّلفات  «كنوز  بعنوان  الثانية  الورشة  تتناول  فيما  جديدة،  وبنى  أشكال  إبداع 
سينخرط حيث  البالستيكية  األكياس  على  العمل  إمكانيات  دالين»  وفان  ذير  «استديو  بإشراف 
 مع الذات إلبداع وحدة إنارة أو إناء للفاكهة أو مزهرية للورود أو محفظة. المشاركون في تحدٍّ
هذا وسيتم توثيق العملية برمتها بغية إنشاء قاعدة بيانات للمنتجات الخاصة المصّنعة من المواد

المدّورة.

سلسلة حوارات «أودي» اإلبداعية

تستضيف سلسلة حوارات «أودي» اإلبداعية، بإدارة رئيس تحرير مجلة «إسكواير الشرق األوسط»
ماثيو بريست، باقة من الخبراء وأخصائيي التصميم ليناقشوا أعمالهم ومفاهيم التصميم، وهم:

الرؤى اإلمارات في مجال  الوزراء في دولة  رئيس  رافورد، وهو معماري ومستشار مكتب  نوا  د. 
المستقبلية واالبتكار.

إيفان باراتي، مصمم منتجات متعدد التخصصات، وهو استاذ مساعد في قسم الهندسة بجامعة
عجمان للعلوم والتكنولوجيا.

مساتشوستس معهد  في  سيتي»  سينسبل  «مختبر  يدير  ومعماري  مهندس  راتي،  كارلو 
للتكنولوجيا، ساهم في تأليف أكثر من ٢٠٠ مطبوعة، كما يحمل العديد من براءات االختراع.

عروض تقديمية وإطالق لمجموعة كتب

الذي اإلماراتي»  الشعبي  البيت  «تحوالت:  عامة عن معرض  نظرة  الشيشتاوي  ياسر  القّيم  يقدم 
بينالي من  عشرة  الخامسة  الدورة  في  اإلماراتي  الوطني  الجناح  لمشاركة  إعداده  على  أشرف 
منذ اإلماراتي  الشعبي  البيت  على  طرأت  التي  المعمارية  التحوالت  ويتناول  للعمارة،  البندقية 
أنماط في  التغير  مع  بالتزامن  ساكينها  لمطلبات  مواكبتها  وكيفية  الماضي  القرن  سبعينيات 

الحياة.

نور مع  حوار  في  العربي»  للتراث  جديدة  دروب  التصميم:  سالف  «في  كتاب  إطالق  سيتم  كما 
مركز  –  ١٩٧١» لمعرض  الفنية  والقّيمة  الرياض)   – (دبي  «بنفسجيل»  لمنصة  المؤسسة  الدباغ 

للتصاميم» الذي شكل الملهم األساسي لهذا الكتاب.

الكواليس» عبارة عن مقال بصري عن األماكن األقدم واألقل شهرة في دبي كما «دبي: خلف 

العام منذ  دبي  في  المقيم  أبوثينا  جالل  الليبي  االيرلندي  الفوتوغرافي  المصّور  عدسة  ترويها 
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