
5/26/2020 ھمزة وصل” و “توتال آرتس غالیري – كورتیارد” یكشفان النقاب عن “معرض 0.0625 ملیمتر” » صحیفة السیاحة الخلیجیة“

gulf-tourism.net/?p=45306 1/4

ضمن فعالیات أسبوع دبي للتصمیم

“ھمزة وصل” و “توتال آرتس غالیري – كورتیارد” یكشفان النقاب عن “معرض 0.0625 ملیمتر”

جدة : ضیف هللا المطوع

ضمن فعالیات أسبوع دبي للتصمیم، كشف استدیو “ھمزة وصل” بالتعاون مع “توتال آرتس غالیري – كورتیارد” عن تنظیم حدث یقام
للمرة األولى في دبي بعنوان “معرض 0.0625 ملیمتر”. ویجسد ھذا المعرض نوعاً مغایراً من الفن التصمیمي الشامل، وسوف یقام من

تاریخ 11 إلى 16 نوفمبر الجاري في غالیري توتال آرتس – كورتیارد بمنطقة القوز  في دبي.

ویعد ھذا الفن التصمیمي الشامل، تجربة متكاملة یعیشھا الزائر وتضم التصمیم الداخلي وفن التصویر الفوتوغرافي والفیدیو والشعر
ومزیج من أشكال الفن الذي یجعل الزائر یعیش تجربة نوعیة.

ویأتي الحدث بإدارة ودعم أستدیو ھمزة وصل. المعرض یضم مجموعة من الفنانات المحترفات، ھند بن دمیثان وجواھر الخیال وعال
اللوز.
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وكمزیج من الفنون المتنوعة في مكان واحد، استلھمت من أسم المعرض الذي یحمل الرقم 0.0625 وھي مساحة قطر الدائرة لحبة
الرمل، التي منھا انطلقت شرارة تصمیم “الحظیرة” أو المجلس الذي اشتھرت بھ دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

وبھذا الصدد، علقت ھند بن دمیثان، المسؤولة عن ھذا الحدث الفني قائلة: “لطالما تساءلت عن كنھ ھذه المجالس التي كانت سائدة في
الماضي، ومعنى تجاذب أطراف الحدیث، وماھیة المواضیع 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 والحظیرة بكل ابعادھا”.

وأضافت بن دمیثان: “بدأت بخوض التجربة وقضاء وقت أطول في الصحراء أو البر، بعیداً عن صخب المدینة وایقاعھا السریع، فنحتت
ً جمیلة. الطبیعة صورا بدیعة في مخیلتي وعرفت مدى أھمیة ھذه المجالس بالنسبة للفنان، ورب االسرة وكل من یرید أن یقضى أوقاتا
ومن ھنا جاءت الفكرة حیث تواصلت مع جواھر الخیال وعال اللوز لمساعدتي على نقل تجربة الحظیرة إلى المدینة. فقررنا نقل اللوحة
كما ھي من الرمال المترامیة وأشجار المرخ التي تتخللھا أشعة الشمس لترمي بظاللھا من الخیوط الذھبیة على الجلسة الشعبیة المتكاملة

داخل ذلك المجلس التراثي، وننفذه على كثبان الواقع”. واختتمت بن دمیثان قولھا أتمنى أن یشاركنا الجمیع ھذه التجربة الفنیة. 

وقال درویش زاندي، مؤسس توتال آرتس غالیري: یذكرني “معرض 0.0625 ملیمتر” وفكرة الحظیرة، عندما كنت اجلس في األمسیات
الباردة برفقة أصدقائي من أھل المنطقة في “البر” لنترقب منظر الغروب حتى یخیم الظالم ومن ثم یتخللھ دفء النار المشتعلة ورائحة
الھیل في القھوة العربیة وحالوة طعم التمور اإلماراتیة، نستمع إلى الكلمات واألشعار الشعبیة، لحظات من الزمان والمكان ارتسمت في
ذاكرتنا وال نزال نتنسم رحیقھا. ال یمكن أن اتخیل مكان أفضل من كورتیارد لنستضیف فیھ مثل ھذا الفن التراثي الشامل. وبما أنني قد
تعاونت مع عدد كبیر من الفنانین اإلماراتیین في الماضي، فأنا فخور بأن أشھد جزءا من ھذا التطور والنھضة الفنیة في الدولة على ید

مواھب وأجیال جدیدة وأن اقدم مساحة الكورتیارد لعمل فني وتجربة متكاملة، وھو ما یعكسھ المعرض”.      

http://gulf-tourism.net/?attachment_id=45307
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من جھتھا أشارت جواھر الخیال بأن تجربة بناء الحظیرة التقلیدیة باستخدام أخشاب المرخ والرمال التي تعد مساحة الجلوس شكلت
مصدر إلھام ألعید تصمیمھا في شكل فني محّدث مع االحتفاظ بعنصر األصالة وقالت: “المعرض صمم لالحتفاء بما بقي لنا من الحظیرة
التراثیة ومعانیھا التي تصب في جمع الناس معاً للحظات من الود واألخوة. فمع مرور السنوات تحولت الرمال إلى مقاعد من اإلسمنت
بینما تحول خشب المرخ إلى الواح من الحدید یفصل الغرف عن بعضھا. لذا فقد تم تطویر المجالس بشكل متطور لتالئم المعمار الحدیث

في دبي وفقدنا تلك األصالة في البساطة المشتقة من الطبیعة”. 

وقالت شقایق عربي: “أكثر ما یحركني كفنان، ھو أن أكون جزءا من رحلة فنیة أخرى، ألشارك الفرح والمخاوف وألرى كیف تتحول
الفكرة الملھمة إلى واقع ملموس في شكل معرض یصل إلى كل شخص بلغتھ التي یجیدھا. وعادة ما تكون التجربة أقوى وقعاً عندما تنمو

وتزدھر على أرض خصبة تستنبط الوجود من جذور بیئة الشخص نفسھ، مثل العمل على النموذج األصلي لتصمیم الحظیرة”.     

من جانبھا صرحت عال اللوز التي تتطلع اللتقاط اللحظة بعدساتھا في المعرض: “سعدت بالعمل على ھذا المشروع الفني، فترجمة
الحظیرة بالنسبة لي كمصورة، تعتمد على اإلحساس بالشيء ومحیطھ، وتعتمد على أشخاص لدیھم الخبرة والمعرفة بالحظیرة، لذا

استخدمت عنصري الضوء والخیال كأساس ألجسد تلك المشاعر في الصور”.     

وأضافت عال: “بالتفكیر عن الوجھة التي سنأخذ الزوار إلیھا راودتني مخاوف كثیرة، ولكني سرعان ما أدركت بأن الغایة من المعرض
ھي الرحلة ولیست الوجھة. أحب التصویر الذي یُعنى بالتفاصیل التي ال تستوقف الناس، وألتقط الصور لتوثیق العالم من حولي. عملیة
استكشاف ما ال یستوقف الغیر، تساعدني على التفّكر في مكاني من حیث المساحة والوقت. أركز على التقاط الصور التي تضع المشاھد

في الحاضر.  فالعنایة بالتفاصیل یجعلنا نواكب اللحظة وتحیل دوننا ودون الخوف من المستقبل أو الندم على الماضي”.

 برنامج المعرض

 االثنین الموافق 11 نوفمبر

تقدیم القھوة (12 ظھرا – 5 مساء)

http://gulf-tourism.net/?attachment_id=45308
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التصویر مع الصقور (1 ظھرا – 6 مساء)
جلسات تصویر فوتوغرافي مع عال (4-6 مساء)

موسیقى على انغام العود (1 ظھرا – 4 مساء)

 الثالثاء الموافق 12 نوفمبر

تقدیم القھوة (12 ظھرا – 5 مساء)
التصویر مع الصقور (1 ظھرا – 6 مساء)

جلسات تصویر فوتوغرافي مع عال (4-6 مساء)

 األربعاء الموافق 13 نوفمبر – حفل االستقبال وجولة حول المعرض

تقدیم القھوة (12 ظھرا – 9 مساء)
التصویر مع الصقور (4 – 9 مساء)

جلسات تصویر فوتوغرافي مع عال (6 – 9 مساء) 
عرض على أنغام الربابة (6 – 9 مساء)

 الخمیس الموافق 14 نوفمبر

تقدیم القھوة (12 ظھرا – 5 مساء)
التصویر مع الصقور (1 ظھرا – 6 مساء)

جلسات تصویر فوتوغرافي مع عال (4-6 مساء)

 الجمعة الموافق 15 نوفمبر

تقدیم القھوة (12 ظھرا – 5 مساء)
التصویر مع الصقور (1 ظھرا – 6 مساء)

جلسات تصویر فوتوغرافي مع عال (4-6 مساء)

 السبت الموافق 16 نوفمبر

تقدیم القھوة (12 ظھرا – 5 مساء)
التصویر مع الصقور (1 ظھرا – 6 مساء)

الشعر خالل المعرض مع:

عفراء عتیق وحمدان بطي الشامسي

http://gulf-tourism.net/?p=45306 : وصلة دائمة لھذا المحتوى


