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ዲዛይን ዊክ አዲስ አበባ በዱባይ የሚካሄደውን ዳውንታውን ዱባይ ዲዛይን ን ለመሳተፍ ኢትዮጵያን ወክለው እንዲቀርቡ 

አክተኤል አርባን ሊቪንግ እና ጆሞ የቤት ዕቃ ዲዛይንን  መምረጡን አስታወቀ፡፡   

ዲዛይን ዊክ አዲስ አበባ ፣ በኢትዮጵያ ቀዳሚው የዲዛይንና የፈጠራ ስራዎች መድረክ ከጥቅምት 15 እስከ 18 ቀን 2009 

ዓ.ም በዱባይ የሚካሄደውን ዳውንታውን ዱባይ ዲዛይን ኤግዚቢሽን ላይ ኢትዮጵያን ወክለው አክተኤል አርባን ሊቪንግ 

እና ጆሞ የቤት ዕቃ ዲዛይን ተሳታፊ እንደሚሆኑ አስታወቀ፡፡ 

በዱባይ በሚካሄደው በዚህ ኤግዚቢሽን የእነዚህ ሁለት ድርጅቶች የፈጠራ ስራዎች ይዞ የሚቀርበው ዲዛይን ዊክ ኢትዮጵያ 

በዚህ የዱባይ ኤግዚቢሽን ተሳትፎ የባላዊና ዘመናዊ የፈጣራ ጥምረትን ያካተተ እንዲሁም የኢትዮጵያውያን የቀድሞ የእጅ 

ስራ ውጤቶችን የሚያንፀባርቁ በእጅ የተፈለፈሉ ወንበሮችና መቀመጫዎችን እንዲሁም የመካከለኛው ዘመን የፈጠራ ሥራ 

አሻራ የሚታይባቸው ዘመናዊ ቅርፅና ቀለማትን ያዘሉ የፈጠራ ሥራዎችን ያካተተ የፈጠራ ውጤቶችን ይዘው እንደሚቀርቡ 

ገልፀዋል፡፡         

የዳውንታውን ዲዛይን ዝግጅት በተከበሩ ሸክ ላቲፋ ቢንት መሀመድ ቢን ራሺድ አል ሙክተም ድጋፍ የሚዘጋጅ ሲሆን 

የዱባይ ዲዛይን ዲስትሪክት (ዲ3) እና በዱባይ የባህልና ስነጥበብ ባለስልጣን የቴክኒክ ድጋፍም ተደርጎለታል፡፡  

በዚህ ከጥር 15 እስከ 18 2009 ዓ.ም በሚካሄደው የዱባይ ዲዛይን ሳምንት ከ 28 አገራት ከተውጣጡ ከ 100 በላይ የሚሆኑ 

ብራንዶች ይቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ በዝግጅቱም በዓለም አቀፍና በአገራት ደረጃ ጥሩ ስም ያተረፉ ተስፋ የተጣለባቸው 

የፈጠራ ሥራዎች በዓለም ዙሪያ ተቀባይነትን እንዲያገኙ ትልቅ መድረክ የሚፈጥር ነው ተብሎም ይጠበቃል፡፡   



እንዲሁም ዲዛይን ዊክ አዲስ አበባ፣ በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ዲዛይነሮችና የፈጠራ ባለሙያዎችን አዳዲስ የፈጠራ 

ሥራቸውን ማየት የሚቻልበት መድረክ እንደሚሆንም ተገምቷል፡፡ ሌሎች ተመሳሳይ የዲዛይን ሳምንት ዝግጅቶች 

እየተጠናቀቀ ባለው የፈረንጆቹ አመት 2016 በባርሴሎና፣ ቤሩት፣ ራይኬቪክና ቴፔ ከተሞችም ይካሄዳል፡፡ በእያንዳንዱ 

መድረክም በተለየ አቀራረብ፣ አዳዲስ የፈጠራ ሥራዎችና ብራንዶች እንደሚቀርቡ፤ ጎብኝዎችም ከተለያየ አለም የተውጣጡ 

የፈጠራ ሥራዎችን ለማየት ዕድል እንደሚኖራቸው ይጠበቃል፡፡   

የዳውንታውን ዲዛይን ዳይሬክተር ሩይ ኮታሪ ዝግጅቱን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ " በዚህ ኤግዚቢሽን የተለያዩ 

የዲዛይን ውጤቶችን ማሰባሰብ በመቻላችን በጣም ተደስተናል፡፡ እያንዳንዱ ተሳታፊ በተለየ አቀራረብ የመጣበትን አገርና 

ባህል ብሎም የተለያዩ ዘመናዊና ባህላዊ ስታይሎችን በሥራዎቹ በማሳየት ለዝግጅቱ የተለየ ድምቀት በመስጠት 

ተመልካቾችም ማራኪ የፈጠራ ውጤቶችን ተመለክተው እንዲሄዱ ዕድል የሚሰጥ እንደሚሆን እናምናለን" ብለዋል፡፡  

ዲዛይን ዊክ አዲስ አበባም በዚህ ስመጥር በሆነ መድረክ ላይ የአዲስ አበባን ገፅታ ወደ አለም ዓቀፍ የዲዛይን ማዕከል ከፍ 

በማድረግ፤ ጎን ለጎንም የኢትዮጵያውንን የዲዛይንና የፈጠራ ስራ ለማስተዋወቅ ዓላማ ሰንቋል፡፡ 

 
ለኤዲተሮች ማስታወሻ  
ስለ ዲዛይን ዊክ አዲስ አበባ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ  www.designweekaa.org ይጎብኙን  
የሶሻል ሚዲያችንንም በመከታተል አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ፡፡  
@designweek_aa #DWAA17 

ጥያቄዎች ካሉ info@designweekaa.org ይላኩልን፡፡  
 

ዲዛይን ዊክ አዲስ አበባ ምንድነው -  

ዲዛይን ዊክ አዲስ አበባ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን የሚቀርብ፣ በኢትዮጵያ የፈጠራ ስራዎች እድገት አስተባባሪና መድረክ 

ፈጣሪ በመሆን በዩኔስኮም እውቅና የተሰጠው መድረክ ነው፡፡ ይህ መድረክ "ልማት በዲዛይን" በሚል ተነሳሽነት የዲዛይን 

ፈጠራን የሚያበረታታ ነው፡፡  

ባለፈው አመት 2008 ዓ.ም ጥር ወር ላይ በይፋ ስራውን የጀመረው ዲዘይን ዊክ አዲስ አበባ በምስራቅ አፍሪካ አገራት 

ደረጃ በየአመቱ በናፍቆት የሚጠበቅ የዲዛይን መድረክ ለመሆን ችልዋል፡፡  መድረኩም የፈጠራ ስራዎችን፣ የባህልና የንግድ 

ትስስሮችን ለመፍጠር ትልቅ መድረክ መሆን ችልዋል፡፡ በዚህኛውም አመታዊ ክብረ በዓል በአርክቴክቸር የተደገፉ ጥሩ 

የፈጠራ ውጤችን፣ ዘመናዊና ኢንደስትሪያል የዲዛይን ውጤቶችን ያካተቱ የቤት ውስጥ ቁሳቁሶችን፣ ቴክኖሎጂና የምግብ 

አቀራረብና አሰራርን፣ ፋሽን፣ ስነ-ጥበብ፣ መልቲሚዲያንና ሌሎች ተያያዥ ስራዎችን ያካተተ ይሆናል፡፡ ዲዛይን ዊክ አዲስ 

አበባ ከተለያዩ በአገር ውስጥም ሆነ ከዓለም አቀፍ ደረጃ ከሚሰሩ የንግድ ዘርፎች ጋር ተባብሮ የሚሰራ ሲሆን የስነ- ፈጠራ 

ጽንሰ ሀሳብን፣ ምርቶችንና አገልግሎቶችን በተሻለ ጥራት ለህዝቡ ለማቅረብ የሚተጋ ነው፡፡ ቀስ በቀስ በአገር አቀፍ ደረጃ 

የባህልና የፈጠራ ሥራዎች እምብርትም እየሆነ ነው፡፡  

 

አክተኤል አርባን ሊቪንግ ማን ነው?  

አክተኤል አርባን ሊቪንግ በኢትዮጵያ በዘመናዊ ዲዛይን የቤት ውስጥ የእንጨት ምርቶችን በማቅረብ በኢትዮጵያና 

በሌሎችም አገራትም ቀዳሚ የዘመናዊ ዲዛይን ፈጠራ ባለቤት የመሆን እቅድ ያለው ተቋም ነው፡፡  የአክተኤል አርባን 



ሊቪንግ የፈጠራ ሥራዎች ለዕለት ተዕለት የቤት ውስጥ አገልግሎት ምቹ የሆኑ፣ ውበትንና ጥራትን አጣምረው የያዙ 

ናቸው፡፡ አክቶል ዲዛይነሮችን፣ አርክቴክቶችን፣ የቅርፃርፅ ባለሙያዎችን እንዲሁም ሰዓሊዎችን አጣምሮ የሚሰራ ተቋም 

ሲሆን በአፍሪካ እያደገ በመጣው የኮንቶምፖራሪ ዲዛይንና ፖፕ ካልቸር ላይ አሻራውን እየጣለ ያለ የፈጠራ ተቋም ነው፡፡  

 

አክተኤል አርባን ሊቪንግ ከቅርብ አመታት ወዲህ ወደ አገር ውስጥ በመግባት ጥራታቸውን ባልጠበቁ ሁኔታ የኢትዮጵያን 

ገበያ እያጥለቀለቁ ያሉ ምርቶችን ለማስቀረትና በተሻለ ጥራትና ባህሉን በጠበቀ ሁኔታ የተዘጋጁ ዘመናዊ የቤት ውስጥ 

የእንጨት መገልገያዎችን ለተጠቃሚዎች ማቅረብ አላማው ነው፡፡  

ለተጨማሪ መረጃ  www.actuelinteriors.com  

 

ጆሞ ዲዛይን ፈርኒቸር ማን ነው

የቤት እቃዎች ዲዛይነር የሆነው ዲዛይነር ጆሞ ታሪኩ የአፍሪካን ጥንታዊ የቤት ውስጥ መገልገያ ቁሳቁሶችን እንደ መነሻ 

ዲዛይን በመውሰድ የራሱን የኮንተፖራሪ ዲዛይን ፈጠራውን በማካተት ላለፉት 20 አመታት ሲሰራ የቆየ ዲዛይነር ነው፡፡ 

በጆሞ ስራዎች ውስጥ የአፍሪካ የእጅ ጥበብ ስራዎች፣ ጥንታዊ የህንፃ ስራዎች፣ የሸክላና ቅርጫት ዲዛይኖች ተካተው 

ይታያሉ፡፡  

ጆሞ በካንሳስ ዩንቨርስቲ ኢንደስትሪያል ዲዛይን ያጠና ሲሆን በሱ የዲዛይን ዘርፍ በተለይ በአሜሪካውያን፣ በጣልያንና 

በእስካንዲኔቪያን የተያዘውን ገበያ በሱ ስራዎች መሙላትም የሚፈልግ የፈጠራ ባለሙያ ነው፡፡  

እስካሁን ድረስ ስራዎቹ በሳይንስና ኢንዱስትሪ ሙዚያም የቀረቡ ሲሆን በአርክቴክቸራል ሪኮርድና ሆምስ ኦፍ ከለር 

መፅሄትም ላይ ስለ ስራዎቹ በሰፊው ቀርቧል፡፡ በቅርቡም የአፍሪካ የፈጠራ ስራዎች በሚቀርቡበት ኮንተምፖራሪ ዲዛይን 

አፍሪካ መፅሀፍም ላይ ለመቅረብ ችሏል፡፡  

ለተጨማሪ መረጃ www.jomofurniture.com  

 
በዳውንታውን ዱባይ ዲዛይን ላይ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ: http://www.downtowndesign.com/exhibitors/exhibitors-

2016/ 
@downtowndesignd| #DTD2016 ይጎብኙ  

 

 

 

በዱባይ ዲዛይን ዲስትሪኪት ላይ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ  http://www.dubaidesigndistrict.com/ ይጎብኙ  

 

በዱባይ ዲዛይን ዊክ ላይ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ  http://www.dubaidesignweek.ae/ 

#DXBDW | #DXBDW2016 ይጎብኙ 

 


