معارض

دبي

«داون تاون ديزاين»
في دبي ...وجهة
التصاميم األصلية

54

•
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من ال ُمرتقب �أن تنطلق خالل �شهر �أكتوبر المقبل بدبي الدورة الثانية من معر�ض
المن�صة الرائدة لأ�صالة الت�صميم في
«داون تاون ديزاين» (،)Downtown Design
ّ
منطقة ال�شرق الأو�سط ،والذي يحظى برعاية كريمة من �سمو ال�شيخة لطيفة بنت محمد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س اللجنة اال�ست�شارية العليا في هيئة دبي للثقافة والفنون.
و�سي�شهد الحدث (من  28وحتى � 31أكتوبر  )2014م�شاركة قوية لمجموعة من
�أرقى العالمات التجارية الرائدة في مجال الت�صميم على ال�صعيد العالمي .ويت�ضمن
جدول �أعمال المعر�ض �سل�سلة من ور�ش العمل وحلقات النقا�ش حول م�ستقبل قطاع
الت�صميم ،وذلك بم�شاركة نخبة من الم�ص ّممين والمعماريين و�ص ّناع القرار من مختلف
�أنحاء العالم .ي�س ّلط المعر�ض ال�ضوء على منتجات مبتكرة تعر�ض للمرة الأولى في
منطقة ال�شرق الأو�سطّ ،
وتغطي ت�سع من قطاعات الت�صميم الأ�سا�سية ،وهي الأثاث
والإ�ضاءة والمطابخ والح ّمامات والأر�ضيات واالك�س�سوارات والمن�سوجات وال�سجاد
والتقنيات الجديدة .وت�شارك في فعاليات المعر�ض قائمة من �أبرز العالمات الرائدة
عالمي ًا ،ومن بينها  ،Vitraو ،Preciosaو ،Gaggenauو ،Axorو،Fritz Hansen
و De Vecchiوغيرها.
من�صة هامة لأبرز
ُيقام المعر�ض هذا العام تحت عنوان «�أ�صالة الت�صميم» ،وهو يمثل ّ
العالمات التجارية في العالم بهدف عر�ض �أحدث ابتكاراتها التي تمزج بين التراث
والروعة والمهارة مع ابتكارات مم ّيزة ترتكز على التقنيات الحديثة .وفي ت�صريح لها
حول دورة هذا العام ،قالت كري�ستينا روميلي جرفا�سوني ،التي تتولى �إدارة المعر�ض
�سقف واحد �أف�ضل
للعام الثاني على التوالي« :نقدم في «داون تاون ديزاين» تحت ٍ
ما في �أوروبا والواليات المتحدة الأمريكية وال�شرق الأو�سط فيما يتعلق بالم�شاريع
والمنتجات التي تعك�س تط ّور �أ�صالة الت�صميم حول العالم ،وتر ّكز على الجمال والوظيفة
واالبتكار وتحدي الزمن» .تعتزم �شركة الت�صميم ال�سوي�سرية «فيترا» عر�ض مجموعات
جديدة تعتمد على االبتكارات المم ّيزة للم�ص ّمم َين «ت�شارلز» و«راي ايميز» اللذين تنت�شر
�أعمالهما في المتاحف حول العالم .وقد حظيت مجموعة مقاعد «فيترا» باختيار العديد
من �أبرز المباني التجارية في مختلف �أنحاء العالم ،ومن بينها مطار دبي الدولي .كما
تتعاون �شركة «اك�سور» من  Hansgroheمع نجوم الت�صميم ،من �أمثال فيليب �ستارك،
وجان ماري ما�سود ،وباتري�شيا اوركيورال ،ورونان وايروان بورول .وقد حازت هذه العالمة
على �أكثر من  300جائزة دولية ،فاالبتكارات التي �أ�ضافتها على منتجات الح ّمامات،
حولت الح ّمام �إلى واحة من الرفاهية .و�ستطلق «اك�سور» �أحدث مجموعاتها وابتكاراتها
في معر�ض هذا العام من خالل جناح خا�ص ي�ست�ضيف عر�ض ًا تجريبي ًا مذه ًال .ومن
الإبداعات الأخرى التي يقدمها المعر�ض للمرة الأولى في منطقة ال�شرق الأو�سط،
عالمة  Elicaالإيطالية ،الحائزة على جائزة  .ADI Design Indexفمع تزايد �أهمية
المطبخ في المنازل ذات الت�صميم المفتوح ،يعتبر تح�سين جودة الهواء بنف�س �أهمية
الناحية الجمالية للمنزل .وفيما يتعلق باالك�س�سوارات المنزلية ،وهي اللم�سة النهائية
القادرة على تغيير �أجواء المكان لأبعد حد ،ت�ضم قائمة العار�ضين خالل هذا العام
�شركة «دي فيت�شي» ال�شهيرة ،التي �أبدعت قطع ًا �سبقت ع�صرها بع�شرات ال�سنين .وقد
ارتبطت هذه العالمة الإيطالية منذ ن�ش�أتها بعالم الفن والت�صميم من خالل ابتكاراتها
الأ�صلية .وعند �س�ؤالها حول الجديد في دورة هذا العام من «داون تاون ديزاين» ،قالت
كري�ستينا روميلي جرفا�سوني« :يهدف هذا المعر�ض �إلى خلق ثقافة تعزز الت�صميم
الجمالي في منطقة الخليج .وا�ستناد ًا لمالحظات و�آراء الزوار والعار�ضين العام
الما�ضي ،حر�صنا هذا العام على �إطالق برنامج مم ّيز من ور�ش العمل وحلقات النقا�ش
المتخ�ص�صين في قطاعي
على هام�ش المعر�ض ،بما ي�شجع على التعاون المتبادل بين
ّ
الت�صميم والإن�شاء .ونعتقد �أن ذلك �سيوا�صل الم�ساهمة في دفع عجلة تط ّور الت�صميم
تما�شي ًا مع �أ�سلوب حياة النا�س ،ومع الطلب على نوعية الت�صميم في ظل النه�ضة
العمرانية التي ن�شهدها حالي ًا».
تُقام الدورة الثانية من «داون تاون ديزاين» بجوار برج خليفة ،وت�شهد عر�ض ًا لأحدث
المنتجات واالبتكارات في عالم الت�صاميم التجارية .لمزيد من المعلومات ،يمكن
االطالع على الموقع االلكترونيwww.downtowndesign.com :
ا لعر بية H a r m o n i e s
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