RAMALLAH, PALESTINE

EXHIBITED OBJECTS ARE PART
OF THE MADE IN SLOVENIA
SELECTION

THE FUTURE
OF LIVING

EXHIBITION OF CONTEMPORARY
SLOVENIAN DESIGN
15TH JULY TO 15TH AUGUST 2021
THE A.M. QATTAN FOUNDATION
PRODUCTS ON THE POSTER
❶ ONE MORE TIME BY FI BY GAJA
❷ LUCI BY LUCI
THE EXHIBITION IS A PART OF THE EVENTS
DURING SLOVENIAN PRESIDENCY OF
THE COUNCIL OF THE EU IN 2021.

إنارة رقيقة للغاية وأنيقة ترتك
انطباعا ً قوياً.

مجموعة من أدوات المطبخ
البسيطة من خشب القيقب.

أقمشة صوفية تقليدية منسوجة
يدويا ً يمكن استخدامها كسجاد
أو كأغطية لرسير أو أريكة ،أو
يمكن تعليقها ببساطة عىل
الحائط.

عانقين حىت نتمكن من
الطريان

مجوهرات فلويوس

لوتىس

موقعك
دولة فلسطني
رام هللا
CURATOR

MIKA CIMOLINI
HEAD OF PROGRAMME,
CFC

CURATOR

ZALA KOŠNIK

EXHIBITION SETUP

KABINET 01

VISUAL IDENTITY

STUDIO KRUH
GREGOR MAKOVEC
GAŠPER URŠIČ

HEAD OF CENTER
)FOR CREATIVITY (CFC

ANJA ZORKO

CFC TEAM

MAJA KOVAČIČ
URŠKA KRIVOGRAD
MARKO PODJAVORŠEK
BLAŽ ŠENICA

ORGANISED IN
PARTNERSHIP WITH

REPRESENTATIVE OFFICE
OF SLOVENIA IN RAMALLAH

P

أتيلية مايل

P

C

@ATELJEMALI

C

أوعية خشبية ذات أوجه من
الخارج ،مما يمنحها الحدة
المعمارية والتنوع الهنديس.

عنرص فاخر يسهل الوصول إليه
يلفت األنظار ويضفي لمسة من
الطبيعة عىل المزنل.

سباق الجائزة الكربى
للسيارات

ايسن لصناعة الخشب

C

BELABELA.EU

تتكون وحدة اإلنارة المصنوعة
من مادة البويل بروبيلني من طبقة
ً
شكال
من الوحدات اليت تخلق
مستقرا ً وضخما ً بدون عنارص
إنشائية أو ربط إضافية.

مجموعة جينكو

P

دونار

P

C

DONAR.SI

C

كريس مبتكر مصنوع من مواد
قابلة إلعادة التدوير بنسبة .٪100

مصباح  LEDصغري ومريح وحديث
يمكنك اصطحابه معك أينما
ذهبت.

كسوف

موجة دائرية

D

مارتينا اوبيد

D

منظمة فلويوس

D

لوتىس

D

ويلسونيك للتصمصم

D

ايسن لصناعة الخشب

D

بويانا كوفاتشيتش زيمليتش

D

تيلني سيبيتش

P

مارتينا اوبيد

P

منظمة فلويوس

P

لوتىس

P

ويلسونيك للتصمصم

P

ايسن لصناعة الخشب

P

اى تو ار دى

P

تيلني سيبيتش

C

MARTINAOBID.COM

C

FLOIOSJEWELRY.COM

C

LUCICLOTHING.COM

C

OOH-NOO.COM

C

ESEN-WOODCRAFT.COM

C

E2RD.ORG

C

ECLIPSE.SEPIC.CC

تجمع مارتينا اوبيد بني تقاليد
حرفة صياغة الذهب والفضة
والمواد والتقنيات الحديثة.

مجوهرات مستدامة يدوية الصنع
مصنوعة من الفضة المعاد
تدويرها اليت يتم الحصول عليها
من النفايات اإللكرتونية  ،واليت
تجسد شكل الطبيعة غري المتغري.

أثاث «محمص»

«فيكر فيجني»

 Dصمم بواسطة
 Pمن إنتاج
 Cمعلومات االتصال

معلومات المعرض

MORE INFO AT
CZK.SI/MADE-IN-SLOVENIA

C

INTRA-LIGHTING.COM

C

RIBRAND.SI

C

KOBEIAGIKILIMS.COM

بيالبيال
BELABELA.EU

P

بيالبيال

D

نينا مارشنيك
نوشا يلينيتس

P

نينا مارشنيك
نوشا يلينيتس

C

NUSAJELENEC.COM

األثاث المصنوع من نفايات
البالستيك اليومية يتم معالجته
بمساعدة «محمصة» بسيطة
ومبتكرة تعمل عىل إذابة النفايات
وتحويلها إىل ألواح بالستيكية
متينة ومقاومة للماء.

مجوهرات خالدة  ،بسيطة ،
مصنوعة يدويا ً من مواد طبيعية.

تفسري لمتسابقي جراند بريكس
الكالسيكيني من عرشينيات
وثالثينيات القرن المايضُ .
صنعت
ألعاب المتسابقني من بالستيك
قوي ومستدام باستخدام الحقن.

منتجات من أنواع محلية من
الخشب للمطبخ ،من األلواح
الخشبية والمالعق الصغرية
والكبرية إىل المغارف وأواين
التقديم.

حقيبة نيكولس

المناظر الطبيعية

هومارداي

D

داريا ماليشتش

P

فلوي

P

C

DARJAMALESIC.COM

C

مجموعة من زجاجات المياه
المصنوعة من الخزيران  ،بنا ًء
عىل الحرفة السلوفانية التقليدية
باستخدام المواد المحلية
والمستدامة مثل الصفصاف
وقرش الذرة والقش.

D

ستوديو بريموزيازا
دونار

P

DONAR.SI

C

كريس محمول مصنوع من اللباد
المعاد تدويره .العمل كما نعرفه
هو يشء من المايض.

جينكو بيلوبا  ،ورقة عمرها مليون
عام قبضت يف حلية أذن.

خالل النهار تكون دائرة خشبية
مثالية عىل الحائط  -رمز أو قطعة
ديكور .بمجرد غروب الشمس،
يصبح الكسوف مصدرا ً رائعا ً
للضوء الخافت والهادئ.

مرة أخرى

«أوم نوم»

D

ايزتوك ليمايتش

D

دافيد تاوتشار

اى دى اف ال

P

دافيد تاوتشار

P

IDFL.SI

C

DAVIDTAVČAR.COM

C

صينية تقديم مستوحاة من
المناظر الطبيعية السلوفانية.

الفراش والمنسوجات المزنلية
بزخارف مضغوطة باليد.

D

جايا هانزل
يف باى جايا

P

FIBYGAJA.COM

C

تعد حقائب «مرة أخرى» متعددة
االستخدامات نظرًا لتصميمها
العرصي والنظيف بعناية .ال تقترص
عىل الموسم  ،بل يمكن دمجها
يف أنماط مختلفة.

أكليخ
AKLIH.EU

D

راكيتا ماتيوشا كرانس روك
كوهار

P

بيكا

C

PIKKA.SI

رف متحرك بسيط لجميع األشياء
اليت تحتاجها عىل مقربة منك.

مطبوعات

D

عدة فنانني
وكالة اومر للمبدعني
DISPLEJ.ART

D

نينا مالوفرخ
شوبيدو

P

OMNOM.EU

C

وعاء كبري مثل معدة ممتلئة ،
ولكن غري متخمة ،مصنوع يدويا ً

من البورسلني عايل الجودة.

اعمل بنشاط واحلم
احالم كبرية

THE
FUTURE
OF
LIVING

فهرس

P

إضاءة انرتا

P

مركز الحرف يف ريبنيسا

P

كوباجى كليمس

D

يرنىي ماىل

D

اندراج شابتس

RAMALLAH,
PALESTINE

تجمع ا لمنتجا ت و ا لخد ما ت
المقدمة هنا بني العمل اإلبداعي
ورؤية األعمال .نسلط الضوء عىل
قصص العالمات التجارية الصغرية
اليت تعرب عن الوظائف  ،والشغف
بالحياة والطبيعة  ،والتطبيقات
المبتكرة للمواد المحلية (خاصة
الخشب)  ،وتقنيات اإلنتاج الجديدة
اليت تعتمد عىل الحرفية اإلقليمية
و ا لتقنيا ت ا لمتقد مة لإل نتا ج
المستدام.
تم تطوير مجموعة من  90منتجا ً
يحمل عالمة التمزي «صنع يف
سلو فينيا » عىل مد ا ر ا لعا مني
الماضيني وتمثل بشكل جيد
الجهود المتضافرة لمركز اإلبداع
 الذي يعمل تحت جناح متحفالعمارة والتصميم  -للتواصل
وتعزيز ودعم وتطوير القطاع الثقايف
واإلبداعي يف سلوفينيا  ،كل ذلك
بهدف تسهيل التعاون مع قطاعات
األعمال والعلوم والتعليم.
تتنبأ المنتجات بمستقبل المعيشة
 ،حيث لم تعد المواد الخام
متوفرة بكرثة  ،ويجب ترشيد طرق
اإلنتاج والموارد البرشية  ،ويتم
تكييف المنتجات مع جيل جديد
من المستخدمني الذين يريدون
حلوالً مخصصة .تأيت هذه المنتجات

مع إنتاج مبتكر ومتقدم تقنيا ً
يجمعه المنتجون والمصممني مع
حبهم الشامل للحياة والطبيعة.

D

يانز ميساريتش
ماشوىن

D

يانز ميساريتش
ماشوىن

D

ايفانا بالج
نينا مرشنيك

D

يا مرشنيك

D

يانا مرشنيك
فسنا شتيح

D

أكليخ أستوديو التصميم

FROM 15. 07.
TO 15. 08. 2021

مجموعة مختارة جديدة من
إنتاج التصميم السلوفيين
المعارص والمكونات المحلية
والمبادئ المستدامة!

ضوء رفيع

ريرباند

كليم

تاكيتا

رشانق

 ∞1ضوء

كولودي

كوب

RAMALLAH
PALESTINE

تقدم وكالة اومر للمبدعني
مجموعة من المؤلفني الموهوبني
والعمل الذي يؤكد أنماطهم
المختلفة.

مدفأة دائمة التوهج

ORGANISED BY
EXHIBITED OBJECTS
ARE PART OF THE
MADE IN SLOVENIA
SELECTION

D

أكليخ أستوديو التصميم

D

توماج تشيليجوي

P

أكليخ

P

TOJO.I.TO

C

AKLIH.EU

C

TOJOITO.SI

مصنوعة من الفلني وشعرت
بعالمات ،قلم للجيب وشبكة
لتثبيت الصور أو بطاقات العمل،
تم تصميم هذه اللوحات لتنظيم
المهام وضمان عدم نسيانها.

مدفأة حديقة بسيطة تشعل
األفكار

