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اإللهام والتحفيز والتعليم عناوين األّيام الختامّية ألسبوع عّمان للتصميم
 

عمــان 12 تشــرين األول 2017  – يواصــل أســبوع عّمــان للتصميــم 2017 مــع اقتــراب اختتــام فعالياتــه يوم 
الســبت 14 مــن الشــهر الجــاري فــي تفعيــل دوره كمنّصــة حيوّيــة متنّوعــة تحتضــن المصّمميــن األردنييــن 

وتعــرض أعمالهــم التــي تكشــف عــن إمكانــات ثرّيــة فــي مجــال التصميــم بمختلــف تخّصصاتــه.

تعــزو المديــرة المشــاركة لألســبوع عبيــر صيقلــي نجــاح برنامــج هــذا العــام الــذي بنــي علــى أســاس النســخة 
ــر  ــة الّشــاملة والمتنّوعــة التــي يوّفرهــا األســبوع. فانطالقــًا مــن شــعار “الحركــة”، وّف األولــى إلــى “التجرب
أســبوع عّمــان للتصميــم حــراكًا فريــدًا للــزّوار إلثــارة اهتمامهــم حــول التصميــم وقدرتــه علــى صقــل 

المســتقبل”.

ــة  ــن مجموع ــة تتضّم ــة ملهم ــات ثقافّي ــم 2017 فعالّي ــان للتصمي ــبوع عّم ــن أس ــرة م ــام األخي ــهد األي تش
ــارة  ــة، واللقــاءات التــي تهــدف إلــى إث ــة، والعــروض األدائّي متنّوعــة مــن ورشــات العمــل، والمعــارض الفنّي
ــا. إذ يتــم تســليط الضــوء علــى صناعــة الرســوم  الوعــي حــول قــّوة التصميــم بتحريــك العالــم مــن حولن
المتّحركــة عبــر لقــاء معّمــق عقــد فــي ســاحة ركــز الحســين الثقافــّي اليــوم 12 تشــرين األّول/ أكتوبــر. 
اســتعرض المتحّدثيــن فــي اللقــاء إنجــازات األردنييــن فــي مجــال الرســوم المتحّركــة فــي الســنوات القليلــة 

ــرة. األخي

كمــا شــغلت الفعالّيــات الموســيقّية مســاحة كبيــرة مــن البرنامــج فــي أّيامــه األخيــرة. ففــي مركــز الحســين 
حّيــًا استكشــف  األردنّيــة عرضــًا موســيقّيًا  الجامعــة  فــي  العربّيــة  الموســيقى  فرقــة  قّدمــت  الثقافــي، 
الموســيقى العربّيــة الكالســيكّية بــروح معاصــرة. بينمــا عــرض فــي ســتوديو صــدى معــرض “تصــادم 
التصميــم مــع الموســيقى والمــكان” الــذي وّفــر تجربــة اســتثنائّية مــن خــالل اســتعمال الموســيقى لتغذيــة 

ــم. قــّوة التصمي

ــات  ــة فعالي ــر مجموع ــي عب ــن االجتماع ــة التمكي ــد عملّي ــي رف ــم ف ــان للتصمي ــبوع عّم ــج أس ــتمر برنام ويس
تهــدف إلــى إثــارة الوعــي حــول القضايــا االجتماعّيــة الهامــة. فيعــرض فيلــم وثائقــي ألمــل مدانــات بعنــوان 
“بحالــي بّلشــت” الــذي يتنــاول موضــوع إعــادة التدويــر والحفــاظ علــى البيئــة، ويســّلط الضــوء علــى أهمّيــة 

الخيــارات اإليجابّيــة علــى المســتوى الفــردي.

كمــا يأخــذ البرنامــج علــى عاتقــه الترويــج للعمــارة المســؤولة مــن خــالل ورشــة عمــل بعنــوان “إعــادة البنــاء عبر 
ــن الحضرييــن  ــن المواقــع والمصممي ــد مــن المعمارييــن ومعماريي ــل الجدي ــح الجي التصميــم”، والتــي تمن
والمخططيــن األدوات الالزمــة لتبّنــي مفاهيــم التصميــم الحديثــة. كمــا يفتتــح معــارض جديــدة فــي جاليري 

وادي فينــان للمصّمميــن “ابتــكارات نــوى” و”تملغــم”.

تشــيد المديــرة المشــاركة ألســبوع عّمــان للتصميــم بالمشــاركين الذيــن “تفّوقــوا علــى أنفســهم هــذا 
العــام. إذ أّسســنا منّصــة متكاملــة ال تســتهدف تمكيــن المصّمميــن األردنييــن فقــط، وإّنمــا زرع بــذور 
ــة. نشــعر باالمتنــان لــكل مــن ســاهم  الحركــة المتناميــة عبــر جلســات التوعيــة وورشــات العمــل التعليمّي

فــي نجــاح أســبوع عّمــان للتصميــم 2017 وترســيخه كإنجــاز حضــاري فــي تاريــخ األردن”.
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