إسدال الستار على النسخة الثانية من «ملتقى  »d3بعد أن اجتذبت احتفالية
إبداعية أكثر من  50.000زائر على مدار ثالثة أيام

أسماء إماراتية وخليجية وعربية وعالمية تألقت في ابتكارات الفنون والتصميم واألزياء والغناء
إلى جانب مفاهيم المطاعم المبتكرة

الحدث يجتذب أكثر من  50.000زائر من مختلف األعمار والجنسيات والثقافات لمشاهدة

الفعاليات واألعمال الفنية التركيبية والتجارب الفريدة المقامة في أنحاء «حي دبي للتصميم»

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 12 ،ديسمبر  :2016أُسدل الستار على النسخة الثانية من «ملتقى ،»d3
الملتقى اإلبداعي الفني الترفيهي المجتمعي الذي استضافه «حي دبي للتصميم» أيام  8و  9و  10ديسمبر،
بعد أن اجتذب الحدث آالف على مدار ثالثة أيام الزوار لمشاهدة مبدعين وفنانين ومغنين ،من اإلمارات

وبلدان مجلس التعاون والبلدان العربية ومن حول العالم ،وشاهد الجمهور أعماالً فنية تركيبية أخاذة وتجارب

فريدة في مجاالت األزياء والحياة العصرية والمأكوالت والمشروبات واألنشطة العائلية والحفالت الغنائية
والموسيقية إلى جانب عدد من المبدعين اإلماراتيين في عدد من مجاالت التصميم.
وبعد دورتين ناجحتين يرمز «ملتقى  »d3اليوم إلى أحد أركان رؤية «حي دبي للتصميم» ،وهو االلتزام

بالنهوض بصناعة التصميم في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعموم بلدان المنطقة ،ودعم واحتضان

المبدعين الواعدين ،محلياً وعالمياً ،بما يوطد مكانة دبي كعاصمة عالمية مرموقة للتصميم ،ورفد «خطة

دبي  »2021في الوقت نفسه .ويحتفي «حي دبي للتصميم» باإلبداع ،ال ضمن حدود مجتمع اإلبداع

الخاص به فحسب ،بل أيضاً على امتداد آفاق اإلبداع بمفهومه األوسع وعالقته الراسخة بالجمهور ،وأثبت

«ملتقى  »d3خالل دورتيه السابقتين أن اإلبداع يالمس أحاسيس الجميع على اختالف أعمارهم وأعراقهم
وجنسياتهم وثقافاتهم.

وشارك في «ملتقى  »2016 d3أكثر من  31مبدعاً وفناناً ومصمماً من بلدان مجلس التعاون و 19آخرين
من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ليؤكد الحدث أهميته كمنصة للطاقات المبدعة في عموم بلدان المنطقة.

وشهدت دورة هذا العام أيضاً مشاركة  36من شركاء «حي دبي للتصميم» اإلبداعيين ،وتضمنت فعاليات
إبداعية وابتكارية لألطفال ،منها  TapeScapeمن Eric Lennartson؛ و  Playable Roomمن

Ototo؛ واألطفال أبطال «أودي»؛ جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي:
تحدي الصورة؛ و Sketch Aquariumمن .TeamLab
ّ

ونوه محمد سعيد الشحي ،الرئيس التنفيذي للعمليات في «حي دبي للتصميم» ،بالنجاح الكبير للدورة الثانية
َّ

من «ملتقى  »d3قائالً" :أظهر ملتقى  d3في نسخته الثانية ما تتميز به دبي من تنوع واسع وابتكار متميز

كوجهة مثالية للمبدعين والمبتكرين ،إماراتياً وخليجياً وعربياً وعالمياً.
صعد عدة ،مثلما أظهر جدارتها ُ
على ُ
وجمعت دورة هذا العام بعض أبرز وأشهر العقول المبدعة في مجال التصميم والفنون واالبتكار من اإلمارات
والبلدان الخليجية والعربية ومن حول العالم لالحتفاء بالتعاون والفرص الكثيرة السانحة لشركاء األعمال الذين

يتخذون حي دبي للتصميم مق اًر ألعمالهم .وأظهر ملتقى  d3دبي والمنطقة من منظور فريد آخر ،على من

الشيقة والملهمة أيضاً".
حيث الفعاليات الترفيهية المرحة فحسب ،بل أيضاً من حيث التجارب التفاعلية ّ
وأدناه اضافات من الفنانين والمصممين المشاركين في ملتقى :d3

القيم اإلماراتي رامي فاروق الذين تعاون مع الفنان والمصمم الكويتي نانو
وفي السياق نفسه ،قال الفنان و ّ
الحمد في تنظيم معرض «خليج  »2016ضمن فعاليات «ملتقى " :»2016 d3منح ملتقى 2016 d3
مصممين وفنانين ومبدعين ومبتكرين من اإلمارات وعموم بلدان المنطقة فرصة التعريف بأفكارهم وابداعاتهم

في مجاالت الهندسة المعمارية واخراج األفالم وتصميم المفروشات والمجوهرات واألزياء وغيرها ،وهو ما
أتاح للجمهور فرصة التعرف عن كثب على مجتمع اإلبداع في الخليج ومساراته وابتكاراته".

من جهته ،قال شين والتر ،الرئيس التنفيذي والمدير اإلبداعي لدى " :onedotzeroملتقى  d3تجربة رائعة
بحق ،وأجواء الفعاليات مذهلة ،فالتقاء كل هؤالء المبدعين والمبتكرين من داخل اإلمارات وخارجها أتاح

للجمهور االستمتاع بفنون بصرية وغنائية وموسيقية من اتجاهات إبداعية مختلفة .ومن الواضح أن الجمهور

استمتع بالفعاليات الشيقة المختلفة وتفاعل معها".

مؤسس ورئيس شركة  Lasvitلحلول اإلنارة" :في إطار شراكتنا مع حي دبي
من جانبه ،قال ليون ياكيمتشّ ،

ظمنا في الوقت
للتصميم أمطنا اللثام عن عملين مبدعين بمواصفات خاصة خالل ملتقى  ،2016 d3ون ّ

نفسه ورش عمل لتعريف المهتمين من الجمهور بجمالية وبراعة تشكيل الزجاج بالنفخ كحرفة متوارثة على

مر األجيال .ومن خالل عملنا مع حي دبي للتصميم نحن فخورون بأن نسهم عاماً تلو آخر في نمو حركة
ّ
الفنون والتصميم بدبي ،وتقريب مفاهيم التصميم من الجمهور".
وقالت يوالنتا يوالنتا بارلستام ،نائب رئيس التجارة في قطاع االزياء الفاخرة لدى مجموعة الطاير لدى «الطاير

"طورنا تجربة األزياء  Capture d3خصيصاً لنسخة هذا العام من ملتقى  ،d3وأظهرت هذه
إنسغنيا»َّ :

التجربة تنوع قدرات المصممين المبدعين العاملين في المنطقة ،بدءاً من التصاميم الداخلية ووصوالً إلى

القطع القابلة لالرتداء .وتواُفد أعداد كبيرة من الزوار المهتمين والمتحمسين جعل من مشاركتنا فرصة رائعة
للتعريف بالمصممين المبدعين ببلدان المنطقة".
بدوره قالت كاثي جونستون ،رئيس التنفيذي لقسم صناعة الشوكوالته لدى «ميرزام»" :شاركنا في ملتقى d3

بتشكيلة من الشوكوالتة المصنعة يدوياً من األلف إلى الياء في اإلمارات ،وأتاحت لنا هذه المشاركة التعريف
بمنتجاتنا أمام األفراد والمؤسسات على السواء .ورأينا في ملتقى  d3المكان األمثل للتعريف بعالمة شكوالتة

مرزام ألننا نرتكز في عملنا إلى األفكار المبدعة وشغف العمل والمؤثرات اإلقليمية".

فيما قال المغني والمؤلف الغنائي البريطاني كالوم سكوت ،نجم «بريتن غوت تالنت»" :سعدت كثي اًر بالغناء
خالل ملتقى  ،2016 d3التجربة كانت رائعة وجمهور دبي كان مذهالً .الموسيقى تقيم جسو اًر بين أرجاء

أشيد بملتقى  d3لدوره الكبير في دعم الموسيقيين والمغنيين والمصممين
العالم وشعوب العالم ،والبد أن َ
المحليين واإلقليميين في مدينة ذات شهرة عالمية مثل دبي .وأنا حتماً أتطلع إلى العودة إلى دبي في المستقبل

القريب".

وقال بطرس بطرس ،نائب رئيس أول لدائرة االتصاالت المشتركة والعالمة التجارية لدى «طيران اإلمارات»:
"أتاح لنا ملتقى  d3عرض تعاوننا الجديد مع أحد شركاء األعمال في حي دبي للتصميم والمصممة نادين
قانصوه ،حيث عرضنا تشكيلة حصرية من الهدايا أطلقنا عليها "بالعربي لإلمارات" تشمل المجوهرات
والحافظات واألكواب الخزفية والقمصان الخفيفة التي تحتفل بألوان وروح اإلمارات .ووزعنا أكثر من ألف

صمم حصرياً للحدث".
مكعب إيموجي خاص على الجمهور ُ

وقالت ميثاء بن بيات مؤسس «نوستالجيا»" :كسبنا رضى محبي الحلويات من مختلف االعمار لزوار الدورة

المصنعة باليد وأيضاً تشكيلة متنوعة من القهوة بمذاق فريد".
الثانية لملتقى  d3بتشكيلة شهية من الحلويات
ّ

وأضافت ميثاء" :انطلقت نوستالجيا من اإلمارات ونحن فخورون بدعم فعاليات إماراتية مثل ملتقى  d3ألنه

يحتفي باإلبداع واالبتكار في الدولة والمنطقة".

وقال فراس الوهابي ،المؤسس والمدير التنفيذي لدى " :Faux Consultancyأعداد متزايدة من مصممي

األزياء المعروفين باتوا يتخذون من حي دبي للتصميم مق اًر إقليمياً ألعمالهم ،ونحن سعدنا بدعم ملتقى d3

وقدم
مجدداً من خالل تطوير مفهوم مبتكر جديد لنسخة هذا العام من الحدث هو ّ .Bungalow by Faux
هذا المفهوم الجديد تصاميم فخمة ألزياء المساء والسهرة ومالبس السباحة واإلكسسوارات تصميم إمضاء

مصممين مبدعين من بلدان المنطقة".
وقالت آية نقاش ،مدير التسويق لدى «نّقاش غاليري»" :الشك أن ملتقى  d3منصة رائعة للمشاركين لعرض

أفكارهم وابتكاراتهم ضمن حي دبي للتصميم ،وحقق مشروعنا «الخراف األنيقة» نجاحاً واسعاً رفد جهود حي

دبي للتصميم ووطد مكانة ملتقى  d3الذي حقق نقلة فارقة هذا العام من حيث أعداد المشاركين واألعمال
الفنية التركيبية وأعداد الزوار ،ونحن نتطلع إلى مشاركة أوسع في نسخة السنة المقبلة من ملتقى ."d3

وقال يورغ ستيودنت ،كبير الفنانين لدى " :Shrumen Lumenتشرفنا بالمشاركة في ملتقى ،2016 d3
هذه االحتفالية اإلبداعية الترفيهية الرائعة .لم يسبق لنا أن عرضنا عملنا أمام هذا العدد الكبير من األطفال،

الفطر العمالق" .وقالت أنيت ديفنثيلر ،عضو
تفاعل األعمار المختلفة مع ُ
وكانت تجربة شيقة أن نتابع ُ
فريق ستيودنت" :سعدنا باإلقبال الكبير بين األُسر لالستماع بهذه التجربة وهذه األجواء معاً .كثيرون جاؤوا

إلى هنا مع أُسرهم وأصدقائهم لالستمتاع باألعمال الفنية التركيبية المتنوعة ،ومنها مشروعنا ،المقامة ضمن
حي دبي للتصميم في إطار فعاليات ملتقى  .d3والتجربة برمتها رائعة".
قالت جيس غلين ،المغنية البريطانية العالمية" :سعدت بوجودي في مركز حدث الموضة واالبداع في ملتقى

 .d3وزاد من سعادتي جمهور دبي الذي تفاعل مع كل أغنية ،وكنت متحمسة جداً الكون جزءاً من االجواء
االحتفالية في ملتقى  .d3لما يحويه ملتقى  d3من موسيقيين وفنانين ومصممين ،زادني يقيناً بأن دبي
ستكون العاصمة المقبلة للفن والثقافة".
وعندما ُسئل رامي فاروق ،الفنان االماراتي والقيم عن معرض الخليج  2016عن الحدث ،قال" :أكثر ما
أعجبني خالل هذا الحدث هو رؤية التفاعل الكبير من جهة األطفال والعائالت مع المشاركين وهذا بدوره
ط باالبتكار .وأود أن أتقدم بالشكر
يؤكد على أهمية توفير بيئة فنية وابداعية يتربى فيها الطفل وينمو محا ً

لحي دبي للتصميم على تنظيمه هذه الفعاليات التي تجمع الخبراء مع الهواة وتوفر لهم منصة يتبادلون من
خاللها المعرفة والخبرات".

ُيذكر أن «حي دبي للتصميم» استضاف على مدار ثالثة أيام «ملتقى دبي للتصميم» ،وشملت فعالياته 29

عمالً فنياً تركيبياً وفعالية مختلفة ،و 18حفلة غنائية وموسيقية من بلدان الشرق األوسط وحول العالم ،وست

موجهة للصغار ،و 14مفهوماً مختلفاً للمأكوالت والمشروبات ،و 55شريك تجزئة من مفاهيم
تجارب عائلية َّ

التصميم المختلفة.

لمعرفة المزيد عن «حي دبي للتصميم».DubaiDesignDistrict.com :

ميكنكم متابعة آخر أخبار «ملتقى  »d3عرب صفحات «حي ديب للتصميم» على شبكات التواصل
ملعرفة املزيد ميكنكم تص ّفح موقع احلدثMeetd3.com :

انتهى-نبذة عن «ملتقى »d3

تعود فعالية «ملتقى  »d3المجتمعية التي تحتفي بكل ما له عالقة باإلبداع والتصميم والفنون والتقنية والمجتمع لتنظم
في دورتها الثانية خالل الفترة من  10 – 8ديسمبر  ،2016في حي دبي للتصميم الذي بات يشكل مرك اًز لإلبداع

والتصميم في دبي .ويتميز هذا الحدث الذي يفتتح أبوابه أمام الجميع بالمجان بأكثر من  120فعالية وعرض فني

يضم أعمال تركيبية عمالقة ومفاهيم فريدة للتسوق وتجارب الطعام والشراب والموسيقى والفعاليات الترفيهية.
وسيستمتع الزوار من كافة األعمار بمجموعة متنوعة من خيارات الطعام باإلضافة إلى سوق خارجي يتميز بالكثير

من القطع والمنتجات الفريدة واألصلية في أجواء احتفالية ستكون محط إعجاب والهام الجميع .ومع العروض

الموسيقية من مواهب مميزة من المنطقة والعالم ،باإلضافة إلى العروض الخاصة التي تنظمها أكاديمية ريد بول،

فمن المتوقع أن يشكل «ملتقى  »d3احتفالية حقيقة ستبقى في ذاكرة الجميع.

ال
«حي دبي للتصميم» ،العضو في «مجموعة تيكوم» والوجهة المخصصة للتصميم .والمقر المختار ليكون منز ً

ألكبر عدد من المبدعين والفنانين والمصممين في المنطقة ،ليصبح «حي دبي للتصميم» ،وفي فترة قصيرة ،مرك اًز

لاللهام واالبداع .تم انشائه ليلبي الطلب المتزايد لهذا القطاع ،ويوفر «حي دبي للتصميم» لقطاع االعمال ،واالفراد

من مختلف انحاء المنطقة سلسلة من قيم التصميم ليصنع مجتمع مزدهر يقدم التعاون واالبداع وااللهام المطلوب.
للمزيد من المعلومات:
عمر عبدربه

مجموعة بورتسميث للعالقات العامة

+971 50 5843611

omar.abdraboo@theportsmouthgroup.com

