
በአስቸኳይ የሚወጣ

ከህዳር 12 እስከ ህዳር 18፣ 2015 ዲዛይን ሳምንት አዲስ አበባ(DWAA)

ዲዛይን ሳምንት አዲስ አበባ(DWAA)

የልዩ ዲዛይን እና የፈጠራ ስራ ውጤቶችን በአፍሪካ እምብርት ላይ አከባበር፡፡

የዲዛይን ሳምንት በአዲስ አበባ ለ5ኛ ጊዜ በደማቅ አከባበር ተከፍቶ ከህዳር 12 እስከ ህዳር 18 በሚዘልቁ በአይነታቸው
ልዩ ልዩ የሆኑ ዝግጅቶች ተከብሮ ይቆያል፡፡

አዲስ አበባ ኢትዮጵያ - ሰኞ ህዳር 12 - ከቀስተ ዳመና እና ድንቅ መልቲሚዲያ ጋር አንድ ላይ በመሆን
በወቅቱ በምስራቅ አፍሪካ በቀዳሚነት የስነ ፈጣራ ውጤቶችን የማስተዋወቅ ስራ እየሰራ የሚገኘው ዲዛይን
ሳምንት አዲስ አበባ መድረክ በአዲስ መንፈስ እና ሙሉ ጉልበት በርካታ ዘርፎችን፣ አጋሮችን እንዲሁም
በጥምረት የሚሰሩ የስነ ጥበብ ባለሞያዎችን ለህዝብ የሚያስተዋውቁ ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ይዞላችሁ ቀርቧል፡፡

ይህ አመታዊ ዝግጅት ከህዳር 12 እስከ ህዳር 18 2015 የሚዘልቅ ሲሆን በከተማችን ሲከበር ለ5ኛ ጊዜ
ነው፡፡ በመሆኑም በአይነታቸው ልዩ የሆኑ ዘርፎችን አንድ ላይ አቅፎ በመያዝ በቴክኖሎጂ፣ ፋሽን እና
የጨርቃጨርቅ ውጤቶች፣ ምግብ እና የአበሳሰል ጥበብ፣ ስነ ህንፃ እና የከተማ ንድፍ፣ ኢንደስትሪያል ዲዛይን
እና የቤት ውስጥ ማስዋብ ስራዎች፣ ምስላዊ መግለጫዎች፣ እንዲሁም የስነ ጥበብ እና የመገናኛ ብዙሃን
ስራዎችን የሚያበረታታ ልዩ መድረክ  ነው፡፡

የዲዛይን ሳምንት የተመሰረተው በደራሲ እና የስነ ጥበብ ውጤቶች አዘጋጅ እና አማካሪ በሆነችው መታሰቢያ
ዮሴፍ ሲሆን አላማውም በኢትዮጵያ ላሉ ስራ ፈጣሪዎች እና የስነ ጥበብ ዘርፍ አባላት አለም አቀፍ የሆነ
መድረክን በማመቻቸት በተመሳሳይ ሂደት በከተማችን አዲስ አበባ ላይ የሚስተዋለውን እድገት በአለም
አቀፍ ደረጀ አጉልቶ ማሳየት ነው ፡፡

በተጨማሪም በኢትዮጵያ እድገት ፈተና ሆነው የተቀመጡ እንቅፋቶችን ለመታገል ዲዛይን ላይ መሰረት
ያደረጉ ጥናቶች ወይም መታሰቢያ ዮሴፍ እንደምትገልፀው "ንድፍ/ዲዛይን ተኮር እድገት" ተግባራዊ
መሆንን  ያበረታታል፡፡



እ.ኤ.አ. በ2015 ከተመሰረተበት ቀን አንስቶ ይህ የዲዛይን ሳምንት አዲስ አበባ እንደ ለንደን ዲዛይን
ክብረበዐል ላይ፣ ዳውንታውን ዲዛይን እና ዱባይ ዲዛይን ሳምንት የመሳሰሉ ዝግጅቶች ላይ ከመጋበዙ ባሻገር
የአለም አቀፍ ዲዛይን ሳምንቶችም( ወርድልድ ዲዛይን ዊክ) አባል ነው፡፡ ይህም በአለም አቀፍ ያለውን
ተሳትፎ በይበልጥ ያሳድጋል፡፡

ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ በተከበሩ የዲዛይን ሳምንት ዝግጅቶች ላይም ከአህጉራችን የተወጣጡ የተለያዩ
የዲዛይን ሳምንት ተቋማት ተሳትፈዋል፡፡ ዲዛይን ሳምንት በአዲስ አበባ ከተለያዩ የአለማችን ክፍሎች
የሚመጡ ጎብኚዎችን በመሳብ ዝግጅቱ የሚያስተዋውቃቸውን በርካታ ዘርፎች በአንድ ላይ እንዲያዩ
አጋጣሚውን በመፍጠር ለሃገሪቷ የቱሪስት መዳረሻ ለመሆን በቅቷል፡፡ አሁን በያዝነውም አመት፣ ዲዛይን
ሳምንት አዲስ አበባ በተለያዩ ትምህርቶች፣ ስልጠናዎች፣ እና እንደ አፍሪካዊ ያለንን ልዩ ማንነት አውጥቶ
የሚያሳዩ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት ለማህበረሰቡ ድጋፍ ያደርጋል፡፡



ዲዛይን ሳምንት አዲስ አበባ 2015

ከህዳር 12 - ህዳር 18

ስለ ዝግጅቱ ሙሉ መረጃ ለማግኘት ወይም ለተጠሩ እንግዶች ብቻ በሆኑት ዝግጅቶች ላይ ለሚኖሩ ልዩ ዕድሎች
አጋጣሚውን  ለማግኘት በመተግበሪያው ላይ ያሉ መመሪያዎችን ይከተሉ፡፡

የዲዛይን ሳምንት ዝግጅት ዕውን ሊሆን የቻለው በሃገር ውስጥ እና አለም አቅፍ በሆኑ አጋሮቻችን ነው፡፡
እነዚህም ቀስተ ዳመና፡ ድንቅ መልቲሚዲያ፣ ኪኔቲክ ዳውን መልቲ ሚዲያ፣ ቶሞካ ኮፊ፣ ክሪኤቲቭ ሃብ
ኢትዮጵያ፣ ኧርባን ሴንተር፣ ዊሊያም ግራንት ኤንድ ሰንስ፣ አዋሽ ወይን፣ ሰላምታ መፅሄት፣ ዋትስ አውት
አዲስ፡፡ እንዲሁም በህብረት ከሰራናቸው አጋሮቻችን እንደ ኤሊት ኢቨንትስ፣ ኑሜክ፣ ዊ ዲኮር፣ ቪሌጅ፣
አትሞስፌር፣ ሊንክአፕ አዲስ፣ ቁንጮ ስቱዲዮ፣ ጥላ አፍሪካ፣ ኮንቴምፖራሪ ጎጆ፣ ሃብ ኦፍ አፍሪካ ዊክ፣ ዋን
ቴክ ፎቶግራፊ፣ ስ_ነ ዲዛይን ስቱዲዮ እና መሆን ሌዘር ናቸው፡፡

ህዳር 12 እስከ ህዳር 18 2015

ሙሉ መርሃግብር ዝርዝር

ሰኞ

ህዳር 12

መክፈቻ ዝግጅት በክቡራን እንግዶች

ለተጠሩ እንግዶች ብቻ ዝግጅት

ቦታ፡ የግል መኖሪያ ቤት



ከ12፡00- 3፡00 ሰዐት

ማክሰኞ

ህዳር 13

ቴክኖሎጂ

ለህዝብ ክፍት

ቦታ፡  ኧርባን ሴንተር (መስቀል አደባባይ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ፊትለፊት)

ከ12፡00- 3፡00 ሰዐት

ረቡዕ

ህዳር 14

ፋሽን እና የጨርቃጨርቅ ውጤቶች

ለህዝብ ክፍት

አትሞስፌር (አትላስ)

ከ12፡00- 3፡00 ሰዐት

ሐሙስ

ህዳር 15

ስነ ጥበብ፤ መገናኛ ብዙሃን እና ግራፊክስ ዲዛይን

ለህዝብ ክፍት

ዲዛይን ሳምንት አዲስ አበባ የስነ-ጥበብ እና አዲስ ሚዲያ አውደርዕይ

አትሞስፌር (አትላስ)

ከ12፡00- 3፡00 ሰዐት

ዘ ዌይ ዊ ወርክ

ለህዝብ ክፍት

አለ የስዕል እና ዲዛይን ተቋም የስዕል ማሳያ

ከከ12፡30 ጀምሮ



አርብ

ህዳር 16

ስነ-ህንፃ፣ የውስጥ ዲዛይን እና የቤት ውስጥ ማስዋብ

አክቱዌል ኢንቴርየር (መጠጥ + ግብይት)

ለህዝብ ክፍት

ላፍቶ ሞል

ከ12፡00- 3፡00 ሰዐት

ኒው ፓራሜትርስ ኦፍ ሜኪንግ

ለህብረተሰብ ክፍት

ፎዚያ እንድሪያስ ቡቲክ (ቦሌ ትሮፒካል ህንፃ 3ኛ ፎቅ)

ከ10፡00- 12፡00 ሰዐት

በኢትዮጵያ የተዘጋጀ ከቀስተ ዳመና

ለተጠሩ እንግዶች ብቻ ዝግጅት
ከ1፡00 - 4፡00 ሰዐት

ቅዳሜ

ህዳር 17

ምግብ እና የአበሳሰል ጥበብ

ከድንቅ ቲቪ መስራች እና አዘጋጆች ጋር የመብል እና የትውውቅ ዝግጅት

በምዝገባ ብቻ

ቶሞካ ካፌ

ከ2፡00 - 4:00 ሰዐት

የምግብ እና የወይን መጠጥ ቅምሻ

በምዝገባ ብቻ

አትሞስፌር (አትላስ)

ከ12፡00 - 3፡00 ሰዐት



እሁድ

ህዳር 18

የእሁድ መዝናኛ, የዲዛይን ገበያ ባዛር እና ግብይት ዝግጅት

በምዝገባ ብቻ

ኤደን ገነት ፓርክ (ወሎ ሰፈር ከድሬ-ደዋ ህንፃ ፊትለፊት)

ከ8፡00 - 2፡00 ሰዐት

ለበለጠ መረጃ

Designweeaa.com ይጎብኙ፡፡

SCAN ME

ስለ ዝግጅቱ በይበልጥ ለመረዳት https://www.designweekaa.com ይጎብኙ፡፡
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