يمثل مفهوم ًا عصري ًا للمعارض التجارية

«داون تاون ديزاين» دبي..
منصة عالمية لتطوير قطاع التصميم
َّ
تح��ت رعاية س��مو الش��يخة لطيف��ة بنت محمد بن راش��د
آل مكتوم ،رئيس��ة اللجنة االستشارية العليا فـي «هيئة
دب��ي للثقاف��ة والفن��ون» ،افتتح��ت ال��دورة األول��ى من
مع��رض «داون ت��اون ديزاي��ن» ال��ذي أقي��م ضم��ن خيم��ة
ضخم��ة ش��يدت خصيص ًا له��ذا الح��دث فـ��ي «ذا أفـينيو»
بـ«بوليف��ارد محم��د ب��ن راش��د» ،وال��ذي اس��تقدم للم��رة
األول��ى فـ��ي المنطق��ة العدي��د م��ن العالم��ات التجارية
الراقية المتخصصة بالتصميم من مختلف أنحاء العالم.
متابعة :فتيحة الإدري�سي
ت�صوير :عالء احلبا�شي
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و�شهد املعر�ض برناجم ًا حاف ًال بالعديد
م ��ن الفعاليات التي ت�ض ��منت جل�س ��ات
نقا� ��ش وور� ��ش عمل فني ��ة تخاطب على
وج ��ه اخل�ص ��و�ص خ�ب�راء الت�ص ��ميم
وفناين املعمار والت�صميم الداخلي ،كما
ي�س ��عى احلدث �إىل �أن يكون حمفز ًا لكل
�صناعة الت�ص ��ميم الإقليمية والعالمات
التجاري ��ة الدولي ��ة على حد �س ��واء ،ما
يحوله �إىل من�ص ��ة لدعم وتطوير قطاع

الأعمال فـي حقل �ص ��ناعة الت�ص ��ميم.
ح ��ول املعر�ض التق ��ت «بن ��ت اخلليج»
جمموع ��ة م ��ن امل�ص ��ممني العاملي�ي�ن
امل�شاركني الذين حتدثوا عن الت�صميم
الداخلي وجتربتهم فـي دبي.
منو كبري
• الإيطالي ��ة كري�ستينا روميللي ،مديرة
املعر� ��ض ،ت�ؤك ��د االهتم ��ام الكب�ي�ر لدبي
بالت�ص ��ميم ،من خ�ل�ال �أحداث الأ�ش ��هر

جيزيال بوريلي :دبي جاهزة
الحتضان أرقى الفعاليات العالمية

غيليو كابيليني :كريستينا روميللي :دبي الوجهة المثلى
أعمالي تمازج بين ثقافات ولغات متنوعة للباحثين عن األعمال والمال
املا�ض ��ية البت ��ي �ش ��هدت افتت ��اح العدي ��د
م ��ن املعار� ��ض العاملي ��ة لبولرتون ��ا فراو،
وكابيلل ��ي ،وكا�س ��ينا ،و�أرم ��اين هاو� ��س،
�إ�ض ��افة �إىل عالمات جتاري ��ة �أخرى ،كما
�أ�ص ��بحت الوجه ��ة املثل ��ى للباحث�ي�ن ع ��ن
الأعمال واملال ومن�ص ��ة ال�ش ��رق الأو�سط
و�إفريقي ��ا ،وواح ��دة من املناط ��ق العاملية
التي �شهدت منو ًا كبري ًا فـي عدد الوحدات
الفندقية واملطارات.
الإبداع واملوهبة
• ع ��ن الإب ��داع يق ��ول الإيط ��ايل غيليو
كابيلين ��ي ،امللق ��ب مبكت�ش ��ف املواه ��ب
الفني ��ة عل ��ى ال�ص ��عيد ال ��دويل ومدير
الت�ص ��ميم العامل ��ي وامل�ص ��نف ح�س ��ب
جملة «تامي» ك�أحد �أهم رواد الت�ص ��ميم
والتوجهات املعا�صرة فـي العامل� :أ�سعى
�إىل حتقيق الريادة فـي جمال الأعمال،
و�أعت�ب�ر �أعمايل عب ��ارة عن مت ��ازج ما
بني ثقاف ��ات ولغ ��ات متنوع ��ة ،يتخللها
الف�ض ��ول وال�ش ��غف واحل� ��س البديه ��ي
املره ��ف نح ��و كل ما هو جديد ،ف�ض�ل�اً
عن الإبداع واملوهبة لدى امل�صممني.
وعن احت�ضان دبي لهذا املعر�ض �صرح
قائ�ل�اً� :أزور دب ��ي من ح�ي�ن لآخر فهي
الوجه ��ة الأوىل فـ ��ي ال�ش ��رق الأو�س ��ط
الت ��ي تتواف ��ر عل ��ى «رزنام ��ة» عاملي ��ة
لفعاليات الت�ص ��ميم� ،ش� ��أنها فـي ذلك
�ش� ��أن بقية عوا�ص ��م العامل ،ل ��ذا نحن
�س ��عداء بوجودنا فـي هذا احلدث الذي
�سيمكننا من التعرف �إىل �آخر املنتجات
والت�ص ��ورات الت ��ي �س ��تقدمها أ�ك�ث�ر
العالمات التجارية �شهرة فـي العامل.
�إبداعات عربية
• امل�صم ��م الإمارات ��ي خال ��د �شعف ��ار
حملت �أعماله الأيقونية طابع الأ�صالة
واجلمال برغ ��م وقوفه جنب ًا �إىل جنب
مع كبار م�صممي العامل ،ويتحدث عن
م�ش ��اركته قائالً :م�ش ��اركتي جزء من

معر�ض جماعي نظمته الهيئة الثقافـية
الفرن�س ��ية فـي الإم ��ارات ،وجمموعتي
ه ��ي عب ��ارة عن خلي ��ط ب�ي�ن حركتني
فـ ��ي الت�ص ��ميم� :آرت ديكو الفرن�س ��ية
والباوهاو� ��س الأملاني ��ة ،واحلركت ��ان
متتازان مبوا�ص ��فات وناحي ��ة جمالية
خمتلفة ،لكني �أحببت �أن �أجمع بينهما
مع� � ًا بنظ ��رة حملية ،وذل ��ك من حيث

ا�س ��تخدام جل ��د اجلم ��ل امل�ص ��نع فـي
الإمارات بطريقة يدوية �ص ��رفة ،وفـي
نف� ��س الوق ��ت اعتم ��ادي على ال�ش ��كل
املثمن الأ�ض�ل�اع الذي �ساد فـي العديد
من الر�سوم والرموز العربية.
وطموح ��ات ال�ش ��اب املب ��دع خال ��د مل
تتوقف عند حدود الإبداع والت�ص ��ميم
�أو امل�شاركة فـي املعار�ض العاملية ،و�إمنا

الرغبة فـي حتقيق �إجنازات والو�صول
�إىل العاملية ،من خالل ت�ص ��دير منتج
حملي �إىل بل ��دان العامل يحمل �ش ��عار
«�صنع فـي الإمارات العربية املتحدة».
فقد قاده ع�ش ��قه للت�ص ��ميم واالبتكار
برغم تخرجه فـي اجلامعة الأمريكية
بدبي ق�س ��م �إدارة الأعمال وعمله فـي
جمال الت�سويق� ،إىل درا�سة هذا الفن
الراق ��ي فـي �أرقى جامع ��ات بريطانيا
ونيوزيالن ��دا ،خل ��ف حل ��م �إبداع ��ات
عربية حتمل طابع الأ�صالة واجلمال.
ج�سر توا�صل
• ا�ستطاعت فـيكتوريا ويلموت ،امل�صممة
الفرن�سية احلا�صلة على �شهادة املاج�ستري
فـي جمال ت�ص ��ميم الأثاث من بريطانيا،
�أن ت�س ��لك م�سار ًا فني ًا مغاير ًا ملا �سار عليه
العدي ��د م ��ن الفنان�ي�ن ،ف�أعماله ��ا متتاز
بطاب ��ع هند�س ��ي متعدد الأ�ش ��كال مع ميل
�شديد لفنون الغرافـيك.
وعن �س ��ر ا�س ��تخدامها ملادة «الراتنج»
فـ ��ي العدي ��د م ��ن الأعم ��ال ،تق ��ول:
ا�س ��تخدمت «الراتنج» الأبي�ض والأ�سود
على �أ�سطح املوائد امل�صنعة من الرخام
البيولوج ��ي حت ��ى تب ��دو كل امل�س ��احات
والفراغات �أ�شبه بلوحة فنية مل�ساء.
وعن وجودها فـي دبي للم�شاركة �أكدت
�أن م�ش ��اركتها فر�ص ��ة للتع ��رف �إىل
م�ص ��ممني �آخرين و�إىل م�ؤهالت هذه
املدينة التي �أ�ص ��بحت ج�س ��ر توا�ص ��ل
ح�ضاري بني خمتلف بلدان العامل.
• وختمــــــ ��ت احلـــــ ��وار الإيطـــــاليـــ ��ة
جيزيال بوريلي� ،صاحبة «�سوبر ا�ستوديو»
واملدي ��رة الفنية للمتح ��ف املتنقل ،قائلة:
منذ �أكرث م ��ن عقد من الزم ��ن و�أنا �أزور
دب ��ي ،و�أعتق ��د �أن التط ��ورات احلا�ص ��لة
فـ ��ي املج ��ال االقت�ص ��ادي ،والثقافـ ��ي،
واملعم ��اري� ،أهله ��ا لت�ص ��بح جاه ��زة
الحت�ضان �أكرب و�أرقى الفعاليات العاملية.
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