للمحترفين

professional

Dubai

التصميم

دبي

road

design

درب

الفهرس
index

04
المقدمة

Introduction

14
 دبي- درب التصميم للمحترفين

Design Road Professional - Dubai

38
الرحالت التعريفية

Inspirational Trips

52
مواكبة المصممين

Shadowing Programme

62
تطوير التصاميم

Proposal Development

04
مقدمة

?
introduction

درب التصميم
للمحترفين دبي

Design Road
Professional
Dubai

05
مقدمة

introduction

الخلق ( )CDAهي جمعية خاصة ،مستقلة
جمعية الحوار اّ
الخلق بني
وغري ربحية ،مق ّرها برشلونة ،تهدف لتعزيز الحوار اّ
مختلف التخصصات اإلبداعية ،لتشجيع خلق فضاء من اإلبداع
الخلقة من البلدان املختلفة ،كام
والتبادل بني القطاعات اّ
تسعى جمعية الحوار الخالق ( )CDAلتعزيز ثقافة التصميم
يف هذه املدن من خالل تطوير وتشجيع الطاقات اإلبداعية
فيها عىل احتالل دورها يف ثقافتها املحلية لرفد و دعم االقتصاد
اإلبداعي كونه يعترب ركيزة من ركائز حداثة املجتمع.
منذ بداية مرشوع درب التصميم يف عام  ،2010وإقامته يف
أكرث من مدينة يف الرشق األوسط و شامل إفريقية ،شارك يف
ورش العمل أكرث من  ٥٠٠مصمم محيل ،كام حرض املعرض
عمن
والندوات املصاحبة له أكرث من  ١٠٠٠زائر يف كل من اّ
ودمشق واملنامة والدوحة وال��دار البيضاء وتطوان وديب،
من هذا املنطلق ظهرت الحاجة لدعم املصممني املحليني
الشباب يف مواجهة العقبات التي تواجههم يف إطالق
أعاملهم وعالماتهم التجارية الخاصة ،عىل الرغم من وجود
قصص نجاح عظيمة لبعضهم ،إال أن معظهم ال يزال يواجه
صعوبات كبرية يف التصنيع و الرتويج و التطوير ،ناهيك عن
النقص الواضح يف الثقة بني املصممني املحليني واملستهلك
املحيل ،باإلضافة إىل ضعف االستثامر باملصممني املحليني ،و
من هنا بدأ العمل عىل مرشوع يحتضن املواهب الشابة و
يطورها ،وذلك بتشجيع وتعاون من هيئة ديب للثقافة والفنون
وتشكيل ،ليكون إطالق هذا املرشوع من ديب.
إن صناعات التصميم يف املنطقة بحاجة إىل دعم للظهور
والنمو ،وعليها اإلستفادة من الوضع االقتصادي املتميز لبعض
هذه الدول ،و الزيادة امللحوظة باالهتامم بالتصميم والتفكري
التصميمي باملنطقة بشكل عام وديب بشكل خاص ،باإلضافة
إىل االهتامم بتقديم الهوية املحلية بطابع معارص يعكس
ثقافة الرشق األوسط .إن املنطقة بشكل عام تسعى للتنويع
يف املشهد االقتصادي وزيادة اإلعتامد عىل املواهب املحلية

The Creative Dialogue Association (CDA), is
a private and independent non-profit association based in Barcelona whose main objective
is to promote dialogue between various creative disciplines and develop a new platform
of creativity encouraging the interchange between creative sectors in different countries.
CDA aims to enhance the design culture of
participating countries by supporting them to
occupy the role and position in their local culture through envisioning a creative economy
that is an integral element of modern society.
Since the launch of Design Road in the Middle East and the North African (MENA) region in 2010, more than 500 local designers
have attended the workshops and more than
1000 participants have taken part in the Design Road exhibitions and seminars in Amman, Damascus, Manama, Doha, Casablanca,
Tetouan and Dubai.
Through Design Road Dubai, that took place
in collaboration with the Dubai Culture and
Arts Authority and Tashkeel in December 2011,
CDA realised that young designers need support in tackling the obstacles they face in starting their own businesses and launching their
own brands; there is a distinct lack of trust
between local designers and local consumers. Design industries need support to emerge
and thrive taking advantage of the excellent
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األهداف

objectives

With the support of the partners, CDA developed a special programme – Design Road Professional - Dubai – for young designers; this
intensive programme acts an incubator supporting young, gifted designers to start their
own creative professional businesses.
Design Road Professional - Dubai aims to:
. Develop talent and the professions of local
designers, assisting them to transform their
ideas into real designs.
. Sew the seeds for – and cultivate – ideas to
activate the local design industries.
. Communicate feedback to the global design
community and industry.
. Support local design industries and
sustainable projects based on local creativity
and talented people.
. Build a sense of community among local
designers.
. Stimulate a local design school of thought.
. Address indigenous problems with inventive
design solutions.
. Contribute to the formation of local Emirati
Design identity.
. Create a local design hub in Dubai and lead
the UAE and the region through the widest
gateways of the design economy and thought.
. Link Dubai as a design hub with other
international design hubs.

) بالتعاون مع كل منCDA( الخلق
ّطورت جمعية الحوار ا
هيئة ديب للثقافة والفنون وتشكيل مرشوع درب التصميم
 جامع، الذي يعد برنامج مكثف حاضن، ديب- للمحرتفني
 لدعم املصممني املوهوبني من الشباب،للمعايري الدولية
الساعني لبدء أعاملهم التجارية الخاصة
: ديب يهدف إىل- درب التصميم للمحرتفني
 ومساعدتهم لتحويل،· تطوير مواهب املصممني املحليني
.أفكارهم إىل حقيقة
· زراعة البذور وتطوير األفكار إلنشاء صناعات محلية ترتكز
.عىل التصميم
.· التواصل مع املجتمع الدويل للتصميم والصناعة
· دعم صناعات التصميم املحلية و املشاريع املستدامة
.القامئة عىل اإلبداع املحيل واملوهوبني
.· بناء اإلحساس باالنتامء ملجتمع املصممني يف املنطقة
.· تحفيز الفكر التصميمي املحيل
· إيجاد حلول لتحديات البيئة املحلية بواسطة التصميم و
.االبتكار
.· املساهمة يف تشكيل الهوية املحلية اإلماراتية يف التصميم
· إبراز دور ديب كمركز للتصميم املحيل واإلقليمي من خالل
.بوابة االقتصاد والتفكري اإلبداعي
· ربط ديب كمركز للتصميم مع غريها من مراكز التصميم
.الدولية

economic climate. We can easily identify an
increasing interest in design and design philosophy in the MENA region, and in Dubai in
particular; there is a deep interest in presenting
a local identity and the character of the contemporary culture in the Middle East. The region
is striving to diversify the area’s economic landscape and rely more on unique local talent as
opposed to mass-produced unoriginal goods.
Designers should form an effective and productive part of a general creative mood.

 لذا يجب، مقابل السلع الغري محلية املنتجة بكرثة،املتميزة
عىل املصممني املحليني أن يكونوا جزء ف ّعال ومنتج من املناخ
.اإلبداعي العام
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الشركاء

the partners

Services portfolio comprising multifaceted services such as workshops, seminars, artists-inresidency, and advisory services to identify, encourage and build Emirati talent across the four
main disciplines of art.
Works created during the inaugural Design
Road Professional will be showcased during
the second Design Days Dubai.

Dubai Culture & Arts Authority

›)عن ‹هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة

His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, UAE Vice President & Prime Minister and Ruler of Dubai, launched the Dubai
Culture & Arts Authority (Dubai Culture), to
drive the growth of the city’s artistic and cultural landscape.

تأسست ‹هيئة ديب للثقافة والفنون (ديب للثقافة)› عىل يد
 نائب رئيس،صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 وذلك،)الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب (رعاه الله
بهدف قيادة التطور الفني والثقايف يف ديب وترسيخ مكانتها
.كمركز حيوي للفن والثقافة

Under the Chairmanship of His Highness
Sheikh Majid Bin Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, Dubai Culture has played an integral role in reinforcing the city’s position as a
vibrant, Arabian metropolis that fosters culture
and arts in the region.
Dubai Culture is driven by four strategic objectives to further enhance Dubai’s cultural and
artistic scene: increasing awareness in the arts;
improving industry governance and regulatory
framework; identifying and nurturing talent;
and delivering key initiatives.
Dubai Culture has announced and supported
numerous initiatives in Dubai, reinforcing its
mandate to strengthen the city’s creative fabric
by supporting visual arts, performing arts, film
and literature.

،وبرئاسة سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم
كان للهيئة دور جوهري يف االرتقاء باملشهد الثقايف يف ديب إىل
آفاق جديدة تعزز موقعها كمدينة عربية عاملية تقدم الدعم
.والرعاية ملختلف أشكال التعبري اإلبداعي يف املنطقة
 أطلقت ‹ديب للثقافة› وقدمت الدعم لعدد،ومنذ تأسيسها
 من منطلق التزامها،كبري من املبادرات الثقافية يف اإلمارة
بإثراء الحراك اإلبداعي من خالل تقديم الدعم ألربعة من
، وفنون األداء، الفنون البرصية:أهم أساليب التعبري الفني
. واآلداب،والسينام
وانسجاماً مع رؤية الهيئة املتمحورة حول االهتامم بالتعليم
 أطلقت ‹ديب للثقافة› مبادرة ‹درب،والثقافة والفنون
التصميم للمحرتفني› بهدف اكتشاف املواهب اإلماراتية
ورعايتها وتطوير إمكاناتها ضمن مختلف أشكال التعبري الفني
 وسيتم استعراض األعامل الفنية املشاركة يف الدورة.واإلبداعي
األوىل من ‹درب التصميم للمحرتفني› أثناء فعاليات الدورة
.› ديب- الثانية من ‹أيام التصميم

Among these initiatives is Design Road Professional, led by the Authority’s integrated Arts
www.dubaiculture.ae

www.dubaiculture.ae
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ADI-FAD

آديفاد

Tashkeel

تشكيل

ADI-FAD is the Industrial Design Association attached to the Fostering Arts and Design
Foundation. It is a private, independent and
non-profit Foundation based in Barcelona; that
was established in 1960 with the aim to promote
industrial design as a tool for social progress.

جمعية التصميم الصناعي هي جمعية خاصة مستقلة وغري
 بهدف تعزيز1960 ربحية تم تأسيسها يف برشلونة يف عام
 حيث،وتشجيع التصميم الصناعي كأداة للتقدم االجتامعي
تعمل الجمعية عىل دعم وتعزيز وجود التصميم الصناعي
 مع الرتكيز بشكل،يف املجاالت الثقافية واملؤسسية والتجارية
خاص عىل تشجيع الطالب واملصممني الشباب واملهنيني
.املهتمني بثقافة التصميم الصناعي

Tashkeel is a creative hub providing specialist
studio facilities and a public gallery. It also provides practical support to artists and designers,
and has been actively involved in a number of
initiatives aimed at promoting the role of design in the region.

 مرافق استوديوهات، باعتبارها محور إبداعي،توفر تشكيل
 فضالً عن التزويد بالدعم العميل،متخصصة و رُشفة للجمهور
 إىل جانب املشاركة الفعالة يف عدد من،للفنانني و املصممني
.املبادرات التي ترمي إىل تعزيز دور التصميم يف املنطقة

ADI-FAD works to support and enhance the
presence of industrial design in cultural, institutional and business areas, with particular
emphasis on students, young designers, professionals and people interested in the culture
of design.
It is an association with a long history that renews itself day by day, disseminating and generating design knowledge. ADI-FAD is managed
by a Board of Directors which includes professionals from design practice, education, communication and the business realm.

.كام متتلك هذه الجمعية تاريخاً طويالً يف نرش معرفة التصميم
تدار آديفاد من مجلس إدارة يضم العديد من املهنيني يف
 وتعد.مجاالت التصميم والتعليم واالتصال وإدارة األعامل
جوائز الدلتا من أبرز أنشطة الجمعية منذ إطالقها يف عام
 لإلحتفاء بالتميز يف مجال التصميم وتكريم املصممني1961
.والرشكات الصناعية

The Association’s main activity since its creation is the Delta Awards, which were established in 1961. The Delta Awards aim to celebrate excellence in design and are given in
recognition of the work of industrial designers
and companies.

www.adifad.org

Tashkeel has partnered Dubai Culture and
Arts Authority (DCAA) and Creative Dialogue Association (CDA), Barcelona, for Design Road 2011 and Design Road PRO 2012.
In addition, it funded eight young designers
to attend workshops at Boisbuchet, France, in
Summer 2012.
Tashkeel hosts an annual Arabic Type Design
Workshop in collaboration with the Khatt
Foundation. The second workshop, held in
November 2012, resulted in the publication of
a guide on how to design Arabic fonts, to be
launched in March 2013.

و قد شاركت تشكيل مع هيئة ديب لثقافة و الفنون و
ً  التي تتخذ من مدينة برشلونة مقرا،جمعية الحوار الخالق
 و برنامج درب التصميم2011  يف برنامج درب التصميم،لها
 قامت تشكيل بتمويل، عالوة عىل ذلك.2012 للمحرتفني
،مثانية من شباب املصممني لحضور ورش عمل يف بواسبويش
.2012  يف صيف عام،فرنسا
و تستضيف تشكيل ورشة عمل التصميم الطباعي العريب
 و قد أمثرت ورشة العمل.السنوية بالتعاون مع مؤسسة خط
 عن نرش دليل عن كيفية،2012  املنعقدة يف نوفمرب،الثانية
.2013  يتم إطالقه يف مارس من عام،تصميم الخطوط العربية
و تقوم تشكيل حالياً بتطوير برنامج لورش العمل و األنشطة
اإلبداعية من أجل مشاركة املدارس املحلية و شباب الفانيني
يف كل من االستوديوهات و منحدر فن التزلج امل ُشيد خلف
.استوديوهاتها يف ديب

Tashkeel is currently developing a programme
of workshops and creative activities to engage
local schools and younger artists in both the
studios and on the skate-able art ramp constructed behind its studios in Dubai.

www.tashkeel.org
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Lagranja Design

الجرانجا للتصميم

Established in 2002, Lagranja is a multidisciplinary design studio focusing its talent in the creation of interiors, products and ephemeral installations. After a decade, the team at Lagranja remains
passionate and coherent about their core ideology:
making design an aid to companies and brand
names. Lagranja´s attitude and creative edge, has
led to collaborations with some of the most prestigious names in the industry, resulting in designs
for products and the development of international
projects and exhibits for cultural institutions. In
2010, Lagranja consolidated its growth by expanding its activity to a new office in Hong Kong and
soon after, in 2012, to another one in Istanbul.

الجرانجا للتصميم هو ستوديو تصميم متعدد التخصصات
،يعمل عىل ابتكار ديكورات داخلية ومنتجات وأعامل تركيبية
 وال زال بعد عقد من الزمان محافظاً عىل2002 تأسس يف عام
هدفه األسايس وهو توفري الدعم للرشكات واالسامء التجارية
.من خالل التصميم

Lagranja´s work has gained international recognition and national acclaim winning prestigious
prizes including the Red Dot Award (2007), IDEA
Award (2008) and Silver Delta Award (2012). In
addition to their professional activity, and as active
participants of the design community, the team at
Lagranja participates on the judging panels in competitions and gives lectures in Spain and abroad.

قاد إب��داع الجرانجا يف التصميم إىل العديد من عالقات
 ضمت،التعاون بينه وبني أكرث األسامء املرموقة يف الصناعة
 ويف.مصممي املنتجات ومطوري املشاريع العاملية واملعارض
و اصل استوديوال جرانجا للتصميم منوه وتوسيع٢٠١٠ عام
ً ومكتبا،نطاق نشاطه بافتتاح مكتب جديد يف هونغ كونغ
 كام اكتسب استوديو الجرانجا.2012 آخر يف إسطنبول يف عام
للتصميم االعرتاف الدويل والشهرة عىل الصعيد القومي عندما
) وجائزة٢٠٠٧( حاز عىل جوائز مرموقة؛ منها جائزة ريد دوت
.)٢٠١٢( ) وجائزة الدلتا الفضية٢٠٠٨(أيديا
باإلضافة لنشاطهم عىل الصعيد املهني وكونهم مشاركني
 يشارك أفراد الفريق يف لجان،فاعلني يف املجتمع اإلبداعي
تحكيم ملسابقات متعددة وإلقاء املحارضات يف إسبانيا
 وتعد مشاركة الجرانجا للتصميم يف برنامج درب.وخارجها
التصميم للمحرتفني يف ديب فرصة إللتقاء والتعاون مع الجيل
الجديد من املصممني اإلماراتيني يف مقاربة جديدة للتصميم
.الصناعي

Taking part in the first edition of Design Road
Professional – Dubai gave Lagranja the opportunity to meet and collaborate with a brand new
generation of Emirati designers with a fresh approach to industrial design.
www. lagranjadesign.com

المشروع
The Project
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Design Road Professional - Dubai was a sixmonth programme, offered by the Dubai Culture and Arts Authority in collaboration with
Tashkeel and CDA that was scheduled to run
from September 2012 through to March 2013.
A special jury of design professionals selected
four young designers to participate after reviewing all the applications. The first group was
invited to address Industrial Design in which
furniture, product, industrial, lighting and
home accessories designers were eligible. These
designers were guided through a specific design
programme to develop their own design pieces
and/or collections. The final products were presented at Design Days Dubai 2013.

 هو برنامج مقدم من:مرشوع درب التصميم للمحرتفني ـ ديب
هيئة ديب للثقافة والفنون بالتعاون مع تشكيل وجمعية الحوار
٢٠١٢  يستمر ملدة ستة أشهرمن سبتمرب،الخلق يف برشلونة
ّا
 بهدف البحث عن املواهب اإلماراتية يف،٢٠١٣ لغاية مارس
مجاالت التصميم كافة؛ بُغية دعم مسريتهم االحرتافية ورفدها
 حيث اختارت،مبصادر اإللهام واإلنتاج عىل مستوى عاملي
لجنة التحكيم أربعة مصممني إماراتيني للمشاركة يف برنامج
تدريبي خاص يهدف إىل تطوير خرباتهم يف مجال التصميم
 عربا ملشاركة يف،والعمل عىل تطوير منتجاتهم الخاصة
برنامج تعليمي يتضمن ورش عمل ومحارضات مع مصممني
 و ليتم بعد ذلك عرض التصاميم املنجزة يف معرض،عامليني
 علام بأن النسخة األوىل،٢٠١٣ أيام التصميم ديب يف مارس
من الربنامج تختص باملصممني يف مجال التصميم الصناعي
، تصميم اإلضاءة، تصميم املنتجات،كتصميم املفروشات
.إكسسوارات املنازل وغريها

Designers participating in the programme attended two of the most important design events
in Europe: London Design Festival and Barcelona Design Week. It was hoped that the designers would feel inspired by both and they attended as many activities as possible that would
prove useful to them.

بدأ مرشوع درب التصميم للمحرتفني ـ ديب بحضور فعاليات
، مهرجان التصميم يف لندن:أهم أسابيع التصميم يف العامل
 باإلضافة إىل زيارة أهم املتاحف،وأسبوع التصميم يف برشلونة
 ولعل.وصاالت العرض ومدارس التصميم يف كال املدينتني
األبرز هو اللقاءات والحوارات مع املصممني العامليني يف
 حيث متكن املشاركون من التعرف عن قرب،مقار عملهم
 وكيفية تنفيذ،عىل املصممني وطريقة عملهم وتفكريهم
 باإلضافة إىل االلتحاق بربنامج أكادميي مكثف،مشاريعهم
 وكلية، لندن-  جامعة كينغستون:بإرشاف الرشكاء األكادمييني
. برشلونة-إليسافا للتصميم

The programme included visits to notable design studios, galleries, shops, design schools
and museums. Participants met successful international designers and updated their knowledge of current design practices and trends.

Designers had the opportunity to gain access
to exclusive professional shadowing with senior
design instructors. The agenda included creating a platform for design discussion entailing
production, marketing, sales, the use of materials and current trends amongst others. The
project offered an intensive educational programme delivered by experts from the academic partners Kingston University in London and
Elisava Design School in Barcelona.
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After the trip, the designers travelled back to
Dubai to develop their proposals. A production consultant from Barcelona supported and
guided the designers with weekly online follow
up sessions. Designers submitted their proposals online whilst satisfying certain criteria. For
example, there was an expectation that designers would adhere to a certain format, maintain
a high quality in their work and keep within a
suggested set budget. A fully detailed ‘Production Process Template’ was presented to the designers. Monitors and professionals from the
design industry oversaw participants, providing
evaluation and critique on the proposals to be
prototyped and produced. Prototyping and production was completed in Dubai. The designers
directly supervised the production process and
submitted a weekly production report. Designers met with international experts who travelled
especially to Dubai to discuss the final designs
that were produced for the presentation.

بعد ذلك بدأت املرحلة التالية بعودة املصممني إىل ديب ليبدأ
كل منهم العمل عىل تصميمه حسب الربنامج اإلنتاجي املتفق

 حيث حظي املصممون الشباب مبتابعة أسبوعية،عليه سلفا
من استشاريي تصميم من مكتب الغرانجا للتصميم يف
 كام ق ّدم املشاركون،برشلونة عن طريق لقاءات عرب اإلنرتنت
، ويطرحون تساؤالتهم،تقريرا ً أسبوعياً يناقشون فيه عملهم
 لالنتقال بعدها إىل مرحلة،ليحصلوا عىل االستشارة املرجوة
اإلنتاج والتي كانت أيضاً بإرشاف من استشاريي تصميم
 ليتم تنفيذ جميع،حرضوا خصيصا إىل ديب ملتابعة املصممني
 ليتمكن بعدها املصممون من عرض أعاملهم،ًالتصاميم محليا
. يف معارض محلية وإقليمية وعاملية

المشروع
The Project

2 المرحلة
Phase 2
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1المرحلة
Phase 1

رحلة تعريفية
برشلونة

—

Inspirational Trip:
Barcelona

Inspirational Trip:
London

ورشات العمل
&
مواكبة المصممين

رحلة تعريفية
لندن

درب التصميم
للمحترفين
دبي

Workshop
&
Shadowing

Design Road

3 المرحلة
Phase 3
—

تطوير مقترح
لتصميم منتج وعمل
نموذج مبدئي
للتصميم
Proposal
Development
&
Prototyping

Professional
Dubai

4 المرحلة
Phase 4
—
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تقييم المقترحات
Proposal
Evaluation

5 المرحلة
Phase 5
—

مرحلة التنفيذ
Production
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مجموع المراحل
Total phases
—

 أشهر٦ -  إسبوع24

24 weeks – 6 Months

مرحلة العرض
Presentation
—

أيام التصميم دبي
2013
Design Days
Dubai
2013

اللجنة
Judges
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 فيفيانا ناروتسكي.د
 رئيسة جمعية،مديرة اللجنة
المصممين الصناعيين اإلسبان

خليل عبد الواحد
مدير قسم الفنون التشكيلية
هيئة دبي للثقافة والفنون

سامر يماني
رئيس ومؤسس جمعية الحوار
الخالق في برشلونة

Dr. Viviana Narotzky
President of ADI-FAD,
Industrial Design Association,
Barcelona.

Khalil Abdulwahid
Visual Arts Manager,
The Dubai Culture and Arts
Authority

Samer Yamani
President and Founder of
CDA, Creative Dialogue
Association, Barcelona.

خالد مزنية
منسق مشاريع و مصمم غرافيك
 دبي-تشكيل

ماريا رويث
مصممة صناعية ومشرفة إنتاج
في الغرانخا للتصميم برشلونة

Khalid Mezaina
Project Coordinator &
Graphic Designer
at Tashkeel,
Dubai.

María Ruiz
Senior Designer and
Production Manager at
Lagranja Design Studio,
Barcelona.
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Zeinab Al Hashemi

Is a young visual artist born and based in Dubai,
specializing in Multi-Media design.
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Alhashemi’s current work explores the art
scene in the area and aims to make a mark in
the art world. Her work focuses on the ‘crafts
and cultural’ heritage of the Emirates, aiming
to preserve the traditional techniques by collaborating with local craftsmen and artists in
producing contemporary innovative products.
As a designer, she prefers to take an existing
object or craft that she can further transform
and redesign.
Alhashemi is hoping to establish a platform for
product design in the Emirates, in collaboration with the existing facilities and crafts, by
exploring new directions towards the future of
contemporary hand-made products. Her work
has been exhibited in local, regional and international exhibitions and art fairs.

زينب الهاشمي

.فنانة شابة متخصصة يف تصميم الوسائط املتعددة
. واليوم تعد من أبرز الفنانات يف مجالها،ولدت وعملت يف ديب
 ويهدف إىل،عملها الحايل يكشف املشهد الفني يف املنطقة
 و زينب يف محاولة دامئة.ترك عالمة فارقة يف العامل الفني
.لتسليط الضوء عىل الحرف اإلماراتية والرتاث الثقايف املحيل
 إىل،حيث تهدف من خالل التعاون مع الحرفيني يف املنطقة
الحفاظ عىل املوروث الثقايف باستخدام التقنيات التقليدية
.إلنتاج املنتجات املبتكرة املعارصة
كمصممة تفضل دامئ��ا أن تستخدم األجسام والعنارص
 باإلضافة إىل الحرفة والعمل عىل إعادة هيكلتها،املوجودة
.وتصميمها
تأمل الهاشمي بإنشاء منصة لتصميم املنتجات يف دولة
 واستكشاف،اإلمارات بالتعاون مع املرافق القامئة للحرف
.االتجاهات الجديدة نحو مستقبل املنتجات اليدوية املعارصة
عرضت الهاشمي أعاملها يف مختلف املعارض واملهرجانات
.الفنية املحلية واإلقليمية والدولية

المصممون
the designers
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Prayer on a wheel
(modular objects)

Eco installation
Collaboration with Artists

Prayer on a wheel
(the haath gadi project)

Burqa’a installation
Abayah exhibition – Ara Gallery
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Salem Al-Mansoori

سالم المنصوري

Interdisciplinary designer and a producer of
generative, data-driven, narrative-based work,
whether visual, functional, or computational.

، وصانع ألعامل رسدية ومنوذجية،مصمم متعدد التخصصات
 تجمع أعامله التصميامت.تعتمد عىل إدخال بيانات محددة
 حيث تحول وتصور البيانات،البرصية والوظيفية والحسابية
الخوارزمية إىل- وتصور البيانات،الرقمية إىل بيانات برصية
.منشآت فنية برصية

His body of work spans various disciplines and
varies from digital fabrication to data visualization, to algorithm-based visual art installations.
His professional and academic background is in
computation and engineering, however, his passion lies in the construction of aesthetic systems
that are capable of generating infinitely- varying
visual elements.

،خلفيته املهنية واألكادميية تصب يف مجال الحاسوب والهندسة
 حبه الحقيقي يكمن يف بناء النظم الجاملية القادرة،ومع ذلك
.عىل توليد وإنتاج ما ال يحىص من العنارص البرصية املختلفة
عرضت أعامله يف املعرض السنوي الثامن والعرشين لجمعية
 باإلضافة للعديد من املعارض،اإلمارات للفنون التشكيلية
.األخرى

His work has been exhibited in the 28th Annual
Exhibition of the Emirates Society of Fine Arts,
among others.

Design Road
Professional
Dubai

www.rbknrbkn.com

المصممون
the designers
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Self-realizing Patterns
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Aljoud Lootah

الجود لوتاه

Multidisciplinary designer and founder of (Niftee) with work spanning the diverse industries of
fashion, product design, corporate branding and
bespoke corporate gifts.

)Niftee( مصممة متعددة التخصصات ومؤسسة عالمة نفتي
، التي امتدت لتغطي مختلف صناعات األزياء،التجارية
، وتصميم العالمات التجارية للرشكات،وتصميم املنتجات
.وحتى هدايا الرشكات

Born & raised in Dubai, Aljoud comes from an
artistic background where creative expression
runs in the family. She graduated from college
with an Honours Distinction in Applied Communications, majoring in Graphic Design and
received the Sheikh Rashid Outstanding Scientific Award. In 2002, she began a career in
graphic design and in 2007 founded Niftee, an
Emirati brand.

 حيث متتد، وتأيت من خلفية فنية،ولدت الجود ونشأت يف ديب
.الجذور اإلبداعيه يف عائلتها

In a short time span, Niftee has developed an
impressive client list, including Abu Dhabi Art,
Repetto Paris, Office of Abu Dhabi Brand, Abu
Dhabi Executive Affairs Authority, Abu Dhabi
Media, Dubai Culture & Arts Authority, Dubai
Press Club, Dubai Ladies Club, Dubai Women’s
Establishment and Harper’s BAZAAR Arabia
amongst others.

تخرجت مع مرتبة الرشف من الجامعة يف مجال االتصاالت
 تلقت جائزة. وتخصصت يف تصميم الجرافيك،التطبيقية
2002  ومن ثم بدأت يف عام،الشيخ راشد للتفوق العلمي
 استحدثت2007  ويف عام،العمل يف مجال تصميم الجرافيك
عالمتها التجارية نفتي التي أصبح لها يف فرتة زمنية قصرية
 باإلضافة إىل، فن أبوظبي:قوائم من العمالء املهمني مثل
 جهاز الشؤون، مكتب أبوظبي التجاري،باريس ريبيتو
، ديب للثقافة والفنون، أبو ظبي لإلعالم،التنفيذية يف أبو ظبي
 مؤسسة ديب للمرأة، نادي ديب للسيدات،نادي ديب للصحافة
.هاربر بازار العربية

www.niftee.ae

المصممون
the designers
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Laser cut Burqa

Marriyyeh wall art
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Arabesque Jumpsuit
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Khalid Shafar

خالد الشعفار

Furniture maker with a passion for art and design, although the Emirati’s first career choice
was marketing.

عىل الرغم من اختياره األول للعمل يف مجال االتصال
 عرف عن،والتسويق نظرا ملا يقتضية سوق العمل يف بالده
.املصمم خالد الشعفار ولعه وشغفه بالفن والتصميم

As a business graduate of the American University in Dubai, Khalid worked in marketing and
communication for almost seven years. In 2005,
Khalid completed a Fine Arts degree in Interior
Design and by the end of 2009, he decided to
leave marketing and pursue his passion for design. Khalid studied and specialised in Furniture and Product Design, first at the prestigious
Central Saint Martins College of Art and Design in London and then at the Centre for Fine
Woodworking in Nelson, New Zealand. During
this time, Khalid acquired the skills and techniques integral to bespoke furniture making
and craftsmanship.

تخرج خالد الشعفار من الجامعة األمريكية يف ديب وعمل
 ويف.يف مجال التسويق واالتصال ما يقرب من سبع سنوات
. نال شهادة البكالوريوس يف يف التصميم داخيل،٢٠٠٥ عام
 قرر أن يرتك التسويق نهائياً ويتابع،٢٠٠٩ وبحلول نهاية
 حيث درس وتخصص يف تصميم االثاث،شغفه بالتصميم
واملنتجات يف كلية سانت مارتينز املرموقة للتصميم والفنون
 ومن ثم يف مركز األعامل للفنون الخشبية الجميلة،يف لندن
 خالل هذه الفرتة اكتسب مهارات. نيوزيلندا،يف نيلسون
وتقنيات يف تصميم وصناعة األثاث والتي اصبحت جزءا ال
.يتجزأ من بصمته الفنية يف هذا املجال

Khalid’s design approach encompasses his personal expression of form, movement, emotion,
and in particular, ‘the tale’ of objects. He defines
what he creates as contemporary and quirky
interior design objects with stories to tell. His
work is a free fusion of ‘east meets west, north
meets south’ combined with an innocent light
heartedness and a sleek international and fashionable edge.

ويعكس نهج خالد و أسلوبه يف التصميم تعبريه الخاص عن
» وعىل وجه الخصوص «حكايات،الشكل والحركة والعاطفة
 ويُع ّرف خالد ما يصنعه ويستحدثه من تصاميم.األجسام
باملعارصة والغريبة التي لديها ما يستحق أن يروى من
 وتعترب أعامله مزيج حر من لقاء الرشق بالغرب.القصص
 وجامعة لإلضاءات البسيطة الشغوفة،والشامل بالجنوب
.واألبعاد العاملية ذات األناقة املسقوله

www.khalidshafar.com

المصممون
the designers
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The Auction

لندن
London

لندن
برشلونة

T r i p s
I n s p i r a t i o n a l

الرحالت التعريفية

London
Barcelona

Design Road Professional - Dubai began with
an inspirational trip to London, during which
the four designers visited the London Design
Festival and attended a four-day workshop titled
Creative London, led by Kingston University.
The very busy schedule of events and exhibitions
allowed the designers to witness London’s creative side and experience the city’s role in global
design. Each day the tailor-made tour focused
on a different creative area of London and offered a specialized interpretation of the Design
Festival, providing them with the opportunity
to meet leading designers and top gallery/exhibition curators. At the end of each visit, there
were discussions and the participants were supplied with all the necessary industries’ information enabling them to follow up their visits and
build up networks.

ب��دأ درب التصميم للمحرتفني ـ ديب برحلة ملهمة إىل
 حيث زار املصممون األربعة مهرجان التصميم يف،لندن
 وحرضوا ورشة عمل ملدة أربعة أيام بإرشاف جامعة،لندن
 لندن املبدعة؛ حيث متكن املصممون من:كينغستون بعنوان
خالل جدول ميلء بالفعاليات واملعارض من مشاهدة الجانب
 وتجربة دور املدينة يف التصميم العاملي،اإلبداعي من لندن
من خالل رحلة صممت خصيصاً للرتكيز عىل املناطق املبدعة
 كام أتيحت للمشاركني فرصة لقاء كبار،املختلفة من لندن
املصممني والق ّيمني عىل املعارض الريادية يف املدينة ومناقشة
سياق الصناعة التي هم بحاجة لها ملتابعة أعاملهم وبناء
.شبكة معارفهم
أرشف عىل ورشة العمل ق ّيمون فنيون وخ�براء يف مجال
،التصميم مثل جيليان راسل (إستاذة يف جامعة كينغستون
) وكاثرين ماك ديرموتDeTnk املؤسس املشارك لدي تنك
مديرة ماجستري التصميم يف جامعة كينغستون ومتحف
.التصميم يف لندن

The workshop was headed by Gillian Russell
(tutor at Kingston University and co-founder of
DeTnk) and Catherine McDermott (director at
Kingston University/ Design Museum MA Curating Contemporary Design) amongst other
practising curators and design industry professionals.

لندن

London
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London

London

Dezeen Super Store - London
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لندن

لندن

London

London

Mint Gallery London

100% Design - London Design Festival 2012
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لندن

London

London

Benjamen Hubert - The Design Junction

Thonet - The Design Junction
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Barcelona

Barcelona

Inspired by London’s cultural diversity, the participants flew over to Barcelona to attend Barcelona Design Week and initiate the creative process incorporating the ‘Academic Programme’,
the ‘Shadowing Programme’ and the ‘Production Process Template’ discussions.
During their stay in Barcelona, they attended
four workshops at the Elisava School of Design,
covering the full spectrum of design practice:
Sustainable Design for Packaging, Digital Design (from concept to model), Product Design
(shaping innovative concepts) and Strategy for
Design (introduction to design thinking).
During the two week visit, the ‘Shadowing Programme’ offered the designers the opportunity
to visit more than twenty leading Spanish design studios and factories, which included the
legendary studio of designer Javier Mariscal
and head curators Santa & Cole, amongst others. This exclusive tailor-made tour was designed and supported by ADI-FAD Barcelona.
Lagranja Design Studio worked with the designers in developing their proposals through the
‘Production Process Template’, which was specially designed for this programme.

 قام املشاركون األربعة،من إيحاء التنوع الثقايف يف لندن
بحضور أسبوع التصميم يف برشلونة والرشوع يف العملية
 و ‹برنامج مواكبة،› التي تتضمن ‹الربنامج األكادميي،اإلبداعية
.› و ‹برنامج متابعة اإلنتاج,›للمصممني
 حرض املشاركون أربع ورش عمل،خالل إقامتهم يف برشلونة
 التي تغطي طيفاً واسعاً من خربات،يف كلية إليسافا للتصميم
 من: التصميم الرقمي، التصميم املستدام للتغليف:التصميم
 تشكيل مفاهيم: تصميم املنتج،املفهوم إىل تصميم منوذج
مقدمة للفكر-مبتكرة واسرتاتيجية من أج��ل التصميم
.التصميمي
 سنحت،وخالل أسبوعني من برنامج مواكبة للمصممني
للمصممني فرصة زيارة أكرث من عرشين من أهم استوديوهات
 مبا يف ذلك االستوديو،التصميم اإلسبانية واملصانع الرائدة
الشهري لخافيري ماريسكال والقيمني عليه و مقر رشكة سانتا
. وغريها من األماكن،كول العريقة
وقد تم تصميم هذه الجولة الحرصية خصيصا بدعم من
. آديفاد برشلونة
كام عمل استوديو الجرانجا للتصميم مع املصممني لوضع
مقرتحات من خالل ‹عملية متابعة اإلنتاج› و التي صممت
.خصيصا لهذا الربنامج

برشلونة

Barcelona
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Barcelona

Product Design Workshop - Barcelona

Digital Design Workshop - Barcelona
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مواكبة المصممين
Shadowing Programme

www.adifad.org

مواكبة
المصممين

Shadowing
Programme

مواكبة المصممين
Shadowing Programme

apparatu
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escofet
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BD Gallery – Barcelona
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www.bdbarcelona.com

Lagranja

59

مواكبة المصممين
Shadowing Programme

58
www.lagranjadesign.com

مواكبة المصممين
Shadowing Programme

losiento
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مواكبة المصممين
Shadowing Programme

hwww.losiento.net

mariscal studio
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مواكبة المصممين
Shadowing Programme

www.mariscal.com
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دبي

Dubai

The designers developed their design concepts
and prototypes under remote supervision
from Maria Ruiz, Production Manager, from
Barcelona. Maria Ruiz and Samer Yamani,
Project Manager, visited Dubai to meet with
the designers and evaluate the final pieces to
be presented at Design Days Dubai 2013.

قام املصممون يف هذه املرحلة بتطوير أعاملهم بإرشاف
مبارش من األستاذة ماريا رويث املرشفة عىل اإلنتاج من
 كام قام الفريق املكون من ماريا واألستاذ سامر،برشلونة
مياين مدير املرشوع بزيارة املصممني األربعة يف ديب لالطالع
عىل األعامل النهائية وتقييمها متهيدا ً لعرضها ضمن أيام
.2013 التصميم بديب يف مارس

دبي
Dubai

Feedback-meeting with the designers in Dubai
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زينب الهاشمي

Zeinab Alhashemi

Design Name: Palindromic Hexagons (373)
Dimensions: 2100 mm x 2100 mm
Weight: 15 kg
Material: Aluminium, LED strip light
Concept: ‘Palindromic Hegaxons (373)’ is a sculptural light designed employing refined techniques
traditionally used by local craftsmen. The design
consists of a modern piece of joinery exploring
different ways of assembling parts together by
using metal fish-strap strings (Gargour), creating hexagonal shapes each sliced into six triangles. Depending on the arrangement, multiple
modular patterns are possible.

)373(  السداسيات املتناوبة:اسم التصميم
 مم٢١٠٠ x  مم٢١٠٠ :األبعاد
 كغم15 :الوزن
'LED'  األملونيوم ورشيط الضوء:املواد املستخدمة
) هو نحت ضويئ373(  السداسيات املتناوبة:فك ّرة التصميم
يوظف تقنيات تستخدم بالعادة من قبل الحرفيني التقليديني
 التصميم يتكون من قطعة حديثة من الروابط التي.املحليني
متكننا من استكشاف طرق كثرية لتجميع القطع املختلفة عن
 خالقاً بذلك،)طريق استخدام رشيط السمك املعدين (القرقور
 ومن املمكن خلق تكوينات،أشكاالً سداسية من ستة مثلثات
.متعددة حسب ترتيب الوحدات والنامذج
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سالم المنصوري

Salem Al-Mansoori

Design name: Paratable
Dimensions: 550 mm wide, 270 mm high,
550 mm deep.
Weight: 3.5 KG
Material: Resin
Concept: ‘Paratable’ is a parametrically-designed, portable table/decorative object. The design is intended to be a conceptual exploration
of an algorithmically-aided design process. The
inspiration behind the piece is process-driven:
how to use a generative, parametric process to
design and develop a coffee table. Aesthetically,
the design is largely geometric, polygon-based.
The design is modular, pattern-oriented, with
a rational and structural appearance. The production process was largely experimental; it involved the design of an algorithm to generate a
multitude of shapes that were edited, narrowed
down and refined into a functional side-table
prototype.

 باراتابل:اسم التصميم
، مم270  الطول، مم550  العرض:األبعاد
. مم550 العمق
 كغم3.5 :الوزن
 الراتنج:املواد املستخدمة
 طاولة متحركة، باراتبل هو تصميم بارامرتي:فك ّرة التصميم
 التصميم مستلهم من مفهوم عملية التصميم.و جسم زخريف
 وهي استخدام عملية إنتاجية وحسابية لتصميم:الحسايب
 حيث تعترب الطاولة –جاملياً– إىل حد،وتطوير طاولة القهوة
 التصميم يتكون.كبري هندسية التصميم ومضلعة األساس
 وأعقب هذه.من وحدات منطية مع ظهور عقالين وهيكيل
املرحلة عمليات تجريبية لتصميم خوارزميات إلنتاج وتوليد
 التي فيام بعد تم تقليصها وصقلها إىل،أكرب عدد من األشكال
.هذا النموذج الوظيفي لطاولة القهوة
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الجود لوتاه

Aljoud Lootah

Design Name: Unfolding Unity
Dimensions: 500 mm wide, 707 mm high, 500
mm deep.
Weight: 5 kg
Material: Ash wood
Concept: ‘Unfolding Unity’ is a stool based on
the creation of an object with unified harmonious factors that make it recognizable; an object
with a visual structure focusing on the construction of complex geometric patterns produced
in a simplified way. The stool is a symmetrical
subdivision of a plane which highlights the intricately intertwined segments referring to infinity, consisting of various geometric segments
and straight edges forming a classic constructed
Arabesque motif when viewed from the above.

 الوحدة املنكشفة:اسم التصميم
، مم707  الطول، مم500  العرض:األبعاد
 مم500 العمق
 كغم5 :الوزن
 الخشب اآلش:املواد املستخدمة
 املفهوم الكامن وراء ‹الوحدة املنكشفة› هو:فكرة التصميم
خلق مقعد وجسم واحد متناغم مع العوامل التي تجعلنا
 فهذا املقعد جسم ذو هيكل برصي يرتكز.نتعرف عليه
 فيام تم تصنيعها بطرق،عىل بناء األمناط الهندسية املعقدة
، املقعد هو أحد األقسام املتناظرة لجسم طائرة.مبسطة
والذي يسلط الضوء عىل األجزاء املتداخلة بشكل معقد وال
 يتكون الجسم من قطع هندسية عديدة ذات حواف.نهايئ
مستقيمة تشكل هيكل أرابيسك تقليدي عند النظر عليها
.من فوق
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خالد الشعفار

Khalid Shafar

Design Name: Zoo
Dimensions: 1720 mm wide, 1720 mm high,
250 mm deep.
Weight: 75 kg
Material: Metal square-tube structure &
inflatable animal toys

 زوو:اسم التصميم
،  مم1720  الطول، مم1720 العرض:األبعاد
 مم250 العمق
كغم٧٥ :الوزن
، هيكل معدين أنبويب الشكل ومفرغ:امل��واد املستخدمة
.باإلضافة إىل لعب بشكل حيوانات قابلة للنفخ

Concept: ‘Zoo’ is a self supporting shelving
unit which acts as a screen or a space divider
in which the inflatable animal toys have been
ordered in a specific manner creating compartments to display items. The inspiration behind
this piece comes from Dubai Zoo, one of those
edutainment places which every child remembers as part of a school trip. The outer frame
structure defines the dimensions of the whole
unit, designed in a similar way to an animal
cage, whilst the smaller frames create the inner
display compartments.

 يشبه التصميم وتعترب حديقة الحيوان يف ديب:فكرة التصميم
مصدر إلهام هذه القطعة الفنية التي تعد أحد تلك األماكن
 كجزء من رحلة،التعليمية التي يزورها األطفال يف طفولتهم
، اإلطار الخارجي يُعرف كل أبعاد الوحدة الفنية.مدرسية
 يف حني،حيث تم تصميمه ليعكس صورة أقفاص الحيوانات
تعكس وحدات اإلطارات األصغر مقصورات العرض الداخيل
.لتلك األقفاص
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credits

 ديب- درب التصميم للمحرتفني

Design Road Professional - Dubai

:برنامج مقدم من
هيئة ديب للثقافة والفنون

A project offered by:
The Dubai Culture & Arts Authority
(Dubai Culture)

:بالتعاون مع
تشكيل

In collaboration with:
Tashkeel

:تصميم وإرشاف
الخلق
ّجمعية الحوار ا

Designed and directed by:
Creative Dialogue Association – CDA

:بالتعاون مع
 برشلونة- جمعية املصممني الصناعيني يف إسبانيا

In collaboration with:
ADI FAD – Barcelona
Academic Partner:
Kingston University London
Elisava Design School – Barcelona
Photography by:
Miquel Arnal
The Dubai Culture & Arts Authority

:الرشكاء األكادمييون
 لندن- جامعة كينغستون
 برشلونة- كلية إليسافا للتصميم
:تصوير
ميكل آرنال
هيئة ديب للثقافة و الفنون
:تصميم الغرافيك
مارا سيلفسرت

Graphic Design by:
Mara Sylvester

All rights reserved – CDA – جميع الحقوق محفوظة

