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«0.0625 ملیمتر» ضمن «دبي للتصمیم» للمرة األولى
تاريخ النشر: 11/11/2019

ضمن فعالیات أسبوع دبي للتصمیم، كشف استوديو «ھمزة الوصل» بالتعاون مع «توتال آرتس جالیري - كورتیارد»، عن تنظیم حدث يقام
للمرة األولى في دبي بعنوان: «معرض 0.0625 ملیمتر»، ويجسد نوعاً مغايراً من الفن التصمیمي الشامل، ويقام بدءاً من الیوم ويستمر

حتى 16 نوفمبر في «توتال آرتس جالیري - كورتیارد» بمنطقة القوز في دبي.
ويعد ھذا الفن التصمیمي الشامل، تجربة متكاملة يعیشھا الزائر وتضم التصمیم الداخلي وفن التصوير الفوتوغرافي والفیديو والشعر

ومزيج من أشكال الفن الذي يجعل الزائر يعیش تجربة نوعیة.
وكمزيج من الفنون المتنوعة في مكان واحد، استلھم اسم المعرض من الرقم 0.0625 الذي يشیر إلى مساحة قطر الدائرة لحبة الرمل،

التي منھا انطلقت شرارة تصمیم المجلس.
وقالت ھند بن دمیثان، المسؤولة عن ھذا الحدث الفني: «لطالما تساءلت عن المجالس التي كانت سائدة في الماضي، وماھیة
المواضیع المطروحة فیھا وما إذا كانت تلك الجلسات تقتصر على سن معین، أم كانت مجرد دائرة تحیط األھل واألصدقاء لتعزز أواصر

األخوة بینھم، فكلھا مواضیع اجتماعیة مھمة، شكلت فكرة المعرض بكل أبعاده».
وأضافت: «بدأت بخوض التجربة وقضاء وقت أطول في الصحراء أو البر، بعیداً عن صخب المدينة وإيقاعھا السريع، فنحتت الطبیعة صوراً
بديعة في مخیلتي وعرفت مدى أھمیة ھذه المجالس بالنسبة للفنان، وكل من يريد أن يقضي أوقاتاً جمیلة. ومن ھنا جاءت الفكرة؛
حیث تواصلت مع جواھر الخیال وعال اللوز، لمساعدتي على نقل تجربة المجلس إلى المدينة. فقررنا نقل اللوحة كما ھي من الرمال
المترامیة واألشجار التي تتخللھا أشعة الشمس لترمي بظاللھا من الخیوط الذھبیة على الجلسة الشعبیة المتكاملة داخل ذلك

المجلس التراثي، وننفذه على كثبان الواقع».
وقال درويش زاندي، مؤسس توتال آرتس جالیري: «يذكرني معرض «0.0625 ملیمتر» بجلوسي في األمسیات الباردة برفقة أصدقائي
من أھل المنطقة في «البر» لنترقب منظر الغروب حتى يخیم الظالم ومن ثم يتخلله دفء النار المشتعلة ورائحة الھیل في القھوة

العربیة وحالوة طعم التمور اإلماراتیة». 
وقالت جواھر الخیال: «المعرض صمم لالحتفاء بما بقي لنا من المجالس التراثیة ومعانیھا التي تصب في جمع الناس معاً للحظات من

الود واألخوة».
وأضافت عال اللوز: «سعدت بالعمل على ھذا المشروع الفني، فترجمة المجلس بالنسبة لي كمصورة، تعتمد على اإلحساس بالشيء

ومحیطه».
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