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املكان مركز الف�سطاط للحرف التقليدية ،الزمان نوفمرب لعام
 ،2009ومب�شاركة حوايل  35من �شباب امل�صممني امل�رصيني،
وال�رشكات املتخ�ص�صة يف ال�صناعات اليدوية ،واحلرف
التقليدية ،واملنظمات غري احلكومية ،بالإ�ضافة �إىل �ستة من
�أف�ضل امل�صممني العامليني يف هذا املجال ،ويرجع الف�ضل يف هذا
ملركز حتديث ال�صناعة ،وهو �صاحب فكرة الور�شة� ،أو برنامج
 ،DEEPالذي يهدف �إىل تطوير املنتجات امل�رصية التقليدية.
الغر�ض الأ�سا�سي من الربنامج هو حماولة الو�صول �إىل
اال�ستخدام الأمثل للموارد ،و�أداء املراحل املختلفة لعمليات
الت�صميم بكفاءة عالية من �أجل احل�صول على منتجات م�رصية
خال�صة لديها القدرة على التعبري عن الثقافة امل�رصية ،كما
يهدف �إىل تطويع هذه املنتجات بحيث تتنا�سب مع متطلبات
ال�سوق ،واحتياجات الأفراد لي�س فقط داخل الأ�سواق املحلية،
أي�ضا.
ولكن على امل�ستوى العاملي � ً
�أما عن ال�صناعات التي مت تناولها فتتمثل يف :ال�صناعات
اخل�شبية ،وال�سرياميك ،واملجوهرات ،بالإ�ضافة �إىل املن�سوجات
ب�أنواعها ،ومنتجات الإ�ضاءة (حتى �أن بع�ض جمموعات العمل
امل�شاركة انق�سمت �إىل فرق فرعية داخل املجموعة الواحدة
لتنويع املنتجات املقدمة).
وبعد حتديد جمموعات ،وفرق العمل ،مت ت�شكيل فرق
م�صغرة برئا�سة �أحد امل�صممني العامليني ،و�أحد كبار امل�صممني
امل�رصيني من �أجل القيام بالدور الإر�شادي ،وتوجيه فرق العمل
امل�شاركة.
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كما يجب تو�ضيح �أننا ال نهدف من هذا املقال �إىل الإ�شارة
ملدى �أهمية� ،أو قيمة هذا احلدث ب�شكل تف�صيلي ،و�إمنا نريد �أن
نعر�ض الر�ؤية ،والتجربة التي خا�ضها جمموعة من م�صممينا
�أثناء م�شاركتهم فيه ..فيمكن القول ب�أن هذا الربنامج
ا�ستطاع حتويل اخلربات ،والقدرات امل�رصية �إىل منتجات ملمو�سة
ناجتة من تفاعل كل من احلرف التقليدية ،والأفكار الإبداعية
للت�صميمات ،وما ميكن �أن ي�ؤول �إليه احلال يف امل�ستقبل يف حالة
اال�ستمرار على هذا املنوال.
وفقًا للنظام الغربي دائ ًما ما ترتك احلرية للدار�سني يف
جمال الت�صميم لإطالق العنان ملخيالتهم للح�صول على
�أفكار �إبداعية جديدة ،على الأقل يف املراحل الأوىل لعملية
الت�صميم ،ولكن على الرغم مما �سبق ال يعترب ذلك �رضوريًا يف
كل احلاالت ،ولقد �أده�شنا كثريًا �أن نعرف من بع�ض امل�شاركني
�أنهم تعلموا من هذه الور�شة كيفية ا�ستخدام مواد جديدة
(مواد خمتلفة عن املواد التقليدية التي اعتادوا ا�ستخدامها)،
كما جنحت الور�شة –بف�ضل اال�ستعانة باخلرباء الأجانب– يف
تعليم امل�شاركني الكثري من الأ�ساليب ،والطرق اجلديدة التي
بالن�سبة لنظرائهم الغربيني يف نف�س املجال تعد من املبادئ،
والأ�سا�سيات التي يتعلمها �أي طالب يف بداية درا�سته.
و نظرًا لأن امل�صممني الأجانب جاءوا معتقدين �أن دورهم
يتمثل يف امل�شاركة يف بع�ض فرق العمل من �أجل عمل
ت�صميمات جديدة� ،أدى ذلك �إىل ظهور م�شكلة نف�سية بني
امل�شاركني ،حيثُ كانوا يتوقعون �أن يتعلموا الكثري من اخلرباء

الأجانب امل�ستقدمني ،ولكنهم �رسعان ما �أح�سوا �أن امل�صممني
العامليني �أتوا فقط لإعطائهم بع�ض الأفكار ،ولي�س لتعليمهم
فن ابتكار الأفكار اجلديدة ،وعلى حد قول بع�ض امل�شاركني «�إن
امل�صممني الأجانب جاءوا ب�أفكار تتنا�سب مع املنتجات �شائعة
اال�ستخدام يف بالدهم».
وبالطبع كان امل�شاركون الراغبون يف التعلم �أكرث �سعادة،
ومنا �إليهم ال�شعور بالر�ضا عن النتائج التي مت التو�صل �إليها
عن غريهم من الذين �أرادوا امل�شاركة فقط ،ولكن ب�شكل عام
�أح�س كل من �شارك يف هذا الربنامج بال�سعادة الغامرة نظرًا ملا
تعلموه من �أ�ساليب ،و�أفكار جديدة يف جمال الت�صميمات.
وال�شك �أن الور�شة يف -حد ذاتها -تعد �إ�ضافة كبرية
للت�صميمات ،واحلرف امل�رصية ،والأهم من ذلك �أنها مهدت
الطريق مل�ستقبل هذه ال�صناعات.
و من خالل املناق�شات التي دارت بيننا ،وبني امل�شاركني يف
الور�شة مت التو�صل �إىل عدة �أفكار ،ومفاهيم ،ومنها:
كان يتوجب علينا �إطالع امل�صممني ،واخلرباء الأجانب على
جمال الت�صميم يف م�رص حلظة و�صولهم ،وقبل ال�رشوع يف �أي
م�شاركات ،ويت�ضمن ذلك التعريف بامل�صممني امل�رصيني ،واحلرف
التقليدية التي يتم ت�صنيعها ،ومن يقوم بت�صنيعها ،وكل
هذه التفا�صيل الهامة ..فعلى �سبيل املثال لوحظ �أن �أغلبية
امل�صممني القادمني من اخلارج كانوا ي�شكون طوال الوقت من
امل�صنعني امل�شرتكني يف فرق العمل بزعم �أنهم لي�سوا م�ؤهلني
ب�شكل كافٍ للعمل معهم.

international designers, the designers with
more experience and design education came
into the workshop believing that they would
collaborate with the internationals to create a
team-made design. This idea led the majority
of those same participants to feel that the
international designers were simply coming
to share their ideas, rather than helping
them learn how to create unique ideas of their
own. (A couple of participants even replied
that “of course the foreigner” came up with
the idea for their respective products.) Not
surprisingly, those expecting to be taught
were much more satisfied with the outcome
than those expecting collaboration. Though
in part disheartening, it was phenomenal to
see how thrilled the participants were with
what they learned.
The workshop was definitely successful
and an important advance for Egyptian
design and crafts. More importantly it paved
the way for future workshops and exchanges.
Through discussions between us and the
other participants, the following ideas and
perceptions emerged for the route ahead:

This is not a descriptive account of the
event, but rather an introspection by a group
of us who have participated in the event. It
is a self-reflexive account of our experiences
and where this meeting of design and crafts
can go in the future.
Design students in the West are taught
to free their minds and let creativity flow, at
least in the beginning stages of the design
process. As students in Egypt, however, that
is not necessarily the case, even in the design
world. Nevertheless, we were surprised to
hear a couple of workshop participants explain
how the workshop taught participants to use
“new materials” (as opposed to the traditional
materials they use for their crafts). It is great
that minds are expanding, but is this really
a “new” idea? In fact, a good number of
participants were taught things by foreigners
that most western design students see as
basic design principles.
Participants’ expectations going into the
workshop highlighted another problem the
workshop faced. While some participants
felt that they were going to be taught by the

The location is Fustat Traditional Crafts
Centre, the time is late November 2009, the
participants: a group of 35 crafts companies
and NGOs, six international designers, a
group of senior and young Egyptian designers
brought together by the IMC (Industrial
 ) forةعانصلا ثيدحت زكرمModernization Center
a design and crafts workshop as part of
its recently inaugurated DEEP program
)(Development of Ethnic Egyptian Products
workshop. DEEP aims to foster “inventive
and creative use of material, design and
production processes to achieve a range
’of products that originate from an ‘ethnic
Egyptian background, adapted to modern
uses and marketable internationally.” The
workshop was structured around various
craft sub-sectors: wood, leather, jewellery,
ceramics, textiles and lighting (some groups
were further divided internally as well). The
companies and craftspeople in each sub-sector
were guided by a design team headed by an
international designer, a senior Egyptian
designer and were assisted by a number of
Egyptian junior designers.
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International designers should be given a
more comprehensive idea or summary about
design in Egypt well before their visit. The
information package should include current
Egiptian designers in along with the various
local crafts and manufacturers involved in the
workshop. The majority of the international
designers, for instance, complained about
the manufacturers they were working with,
perhaps because they were not prepared to
work with them.
Egyptian designers should be grouped
according to design knowledge and experience.
Those who are familiar with basic design
principles should be grouped together, so they
can take their learning experience to the next
level. Those with less background need to be
with the more experienced and not grouped
together; supplementary preparation and
training before the workshop is also a good
idea.
A workshop with a true collaborative
atmosphere serves our needs much better
than the “foreigner knows best and will give
us ideas” mindset. Regardless of background,
we are all creative by nature and we need
opportunities to utilize that creativity.
A comprehensive workshop manual:
true to form, we did not stick to the timeline
that was given. But, why was there such a
stringent timeline in the first place? Why not
simply give participants general knowledge
regarding who is in the workshop, what
the purpose of the workshop is and what is
expected from the participants - including
recommended paths?
It is an achievement that we held this
workshop here, that we had an opportunity
to work alongside very talented international
and local designers and that beautiful final
products came from it. However, we have to
demand more from ourselves and from our
fellow countrymen, not because of nationalistic
pride, but because we should live in a place
that fosters creativity and helps us achieve
design recognition in the global sense. Now,
here’s what a few days achieved:
Glass Team
These designs may not be revolutionary or
push many envelopes, but they are executed
very well. The inspiration behind this group’s
product was the sun and the earth. Again,
nothing really novel, but the end-product is
rather beautiful. The idea was what this
group learned; they can have inspiration
from designs in other media, not just other
glass products. For instance, designs found
in rugs can also be used in glass products.
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Again, this is not going to rock most western
designers’ processes, but it did ignite
something here. The Egyptians in the team
were able to use their vast knowledge of glass
in a new way; their group leader was very
impressed by the local techniques employed.
It was the international designer’s idea to use
the sun and moon as inspiration, but it was
the group’s creative glass techniques that
made the end-product impressive.
Lighting Team – Randa Fahmy
We got the chance to sit one-on-one
with the Egyptian leader of the lighting
team, Randa Fahmy. A few weeks after
the workshop, Mrs. Fahmy invited us to
her home and took us through her journey
in the workshop. Overall, her feedback was
rather positive; she relished the creative
environment brought about by both the local
and international designers, and enjoyed the
wide range of skilled manufacturers available
on location. She loved the latter so much that
she has decided to, rather than wait, have
all the manufacturers she needs gathered

together in her factory. The availability of all
these people together, she believes, will build
a fun work environment while speeding the
design process and creating a design synergy
that will help expand her and her designers‘
imagination, and result in higher quality
design products.
Leather Team
One of our personal favorite pieces was
the palm leaf embossed red leather. Visually
it is very pleasing but the real inspiration
was the team’s inspiration. Their team
leader had asked them to be motivated
by something Egyptian, and the Egyptian
team leader chose the palm tree. With our
amazingly vast historical and design past, it
is sometimes easy to forget the natural beauty
that can be found throughout Egypt.
Pottery Team
Participants in this team probably had
the most opportunities and information
regarding their products as they had the
largest manufacturing/design team on-

 ومعرفتهم،فا�ستطاع امل�صممون امل�رصيون ا�ستغالل خرباتهم
 كما �أن قائد الفريق �أ�شاد،الكاملة بهذه احلرفة عند الت�صميم
 وعلى الرغم من،بالأ�ساليب املحلية التي اعتدنا ا�ستخدامها
 والقمر،�أن فكرة االعتماد على عنا�رص الطبيعة مثل ال�شم�س
،كم�صادر الإلهام هي فكرة امل�صمم العاملي �إال �أن التقنيات
والطرق التي ا�ستخدمها الفريق امل�رصي هي التي �أدت يف
 والذي،النهاية �إىل احل�صول على املنتج النهائي يف �أف�ضل �صوره
.حاز �إعجاب اجلميع
:فريق منتجات الإ�ضاءة – راندا فهمي
�سنحت لنا الفر�صة بعمل مقابلة �شخ�صية مع «راندا
 وهي قائدة الفريق املتخ�ص�ص يف املنتجات املتعلقة،»فهمي
 حيثُ قامت راندا فهمي بدعوتنا �إىل منزلها عقب،بالإ�ضاءة
 ودار احلديث يف هذه،انتهاء �أعمال الور�شة بعدة �أ�سابيع
 حيثُ كان لديها انطباع،املقابلة عن جتربة العمل يف الور�شة
 و�أ�شارت �إىل ا�ستمتاعها ببيئة العمل،�إيجابي رائع عن العمل
، والعاملي،التي جمعت بني امل�صممني على امل�ستويني املحلي
 ولعل،بالإ�ضافة �إىل احلرفيني ذوي املهارات من خمتلف املهن
 وقررت،�أكرث ما �أحبته هو احلرفيون لدرجة �أنها مل تطق االنتظار
 والذي دفعها،�أن تتفق مع احلرفيني للعمل مب�صنعها اخلا�ص
لذلك هو �إميانها القوي ب�أن االعتماد على ه�ؤالء احلرفيني ذوي
 واخلربة ي�ؤدي �إىل خلق بيئة عمل منا�سبة قادرة على،املهارة

 ومع انتهاء، والعامليني، ومواهب امل�صممني املحليني،بخربات
، واجلمال،الور�شة ح�صلنا على منتجات نهائية غاية يف الروعة
.والتي متثل نتاج التعاون بني امل�شاركني
ويف نهاية هذا التحليل ن�شري �إىل �أننا نتوقع املزيد من
 ولي�س هذا من باب،الإبداع من قِبل م�صممينا امل�رصيني
 و�إمنا لأننا نتمتع يف بلدنا بثقافة، وح�سب،النزعة الوطنية
 واملواد اخل�صبة البتكار �أفكار،تزخر بالعديد من م�صادر الإلهام
 و�إليكم نتاج عمل.جديدة للت�صميمات يف خمتلف املجاالت
:الور�شة التي دامت لأيام معدودة
:فريق املنتجات الزجاجية
ا�ستلهم الفريق �أفكار الت�صميمات من بع�ض عنا�رص الطبيعة
 وعلى الرغم من �أن ما مت ت�صميمه ال، والرتبة،مثل ال�شم�س
يعد طفرة يف املجال �إال �أن املنتجات النهائية مت تنفيذها مبنتهى
 وهو �إمكانية، واملهم هو ما تعلمه امل�صممون امل�رصيون،الدقة
 وعدم،�أخذ بع�ض الأفكار من املنتجات الأخرى باختالف �أنواعها
 فعلى،االقت�صار على �أفكار الت�صميمات التي تتبع نف�س املجال
�سبيل املثال ميكن ا�ستخدام الت�صميمات املوجودة على ال�سجاد
–وهو منتج خمتلف متا ًما– وحماولة تطبيقها على املنتجات
 وكما �أ�رشنا من قبل �أن ما مت �إنتاجه لن ي�شكل تغيريًا،الزجاجية
، �أو طفرة كبرية يف هذا املجال بالن�سبة مل�صممي الغرب،جذريًا
،ولكنها تعد م�ؤ�رشًا جي ًدا مل�ستقبل هذه ال�صناعة يف م�رص

يجب عند ت�شكيل فرق العمل �أن يراعى جتميع الأفراد الذين
 فعلى �سبيل املثال يجب جتميع امل�صممني،لديهم نف�س املهارات
 وامل�صممني الآخرين، والكفاءة يف جمموعة،امل�رصيني ذوي اخلربة
 و�أ�صول فن الت�صميم يف،الذين على دراية وا�سعة ب�أ�سا�سيات
وبهذا ن�ضمن �إمكانية االنتقال بني.. وهكذا،جمموعة واحدة
 كما يجب اال�ستعانة مبن لديهم،مراحل التعلم املختلفة
 �أو ذوي اخلربة القليلة حتى يت�سنى،اخلربات مل�ساعدة املبتدئني
النهو�ض بهم �إىل م�ستوى �أف�ضل بدال ً من جتميعهم يف فريق
 بالإ�ضافة �إىل،واحد ال ي�ؤدي يف النهاية �إىل �أي نتائج �إيجابية
. والتدريب الكايف قبل بداية العمل،الإعداد امل�سبق
 والإميان ب�أن،»يجب التخل�ص من فكرة «عقدة اخلواجة
االعتماد على ور�ش العمل القائمة على التعاون املتبادل هي
 كما يجب �أن ن�ؤمن ب�أن الإن�سان،�أف�ضل الطرق لتحقيق ما نريد
 ويحتاج فقط للفر�ص،بطبيعته لديه القدرة على الإبداع
.املنا�سبة لإظهار قدراته بغ�ض النظر عن م�ستوى اخلربات
 ولكن ال�س�ؤال،مل ن�ستطع االلتزام باجلدول الزمني املو�ضوع
الأهم هو ملاذا مت حتديد هذا اجلدول الزمني املرهق يف تنفيذه من
البداية ؟ كان من الأف�ضل �أن يتم تعريف جميع امل�شاركني
 بالإ�ضافة �إىل، والغر�ض من الور�شة،باخلرباء الكبار امل�شاركني
. و�أف�ضل الطرق لتنفيذها،املخرجات املتوقع احل�صول عليها
يجب االعرتاف ب�أن جمرد عمل هذه الور�شة يف م�رص هو
 واالحتكاك، بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من العمل،�إجناز يف حد ذاته
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�إلهام امل�صممني ،وت�شجيعهم على �إطالق خميالتهم بال حدود
البتكار ت�صميمات جديدة ،وبالتايل نح�صل يف النهاية على
منتجات جديدة ،ومبتكرة ،وعالية اجلودة يف نف�س الوقت.
فريق املنتجات اجللدية:
و لعل �أحب املنتجات اجللدية �إلينا هي عبارة عن ورقة نخلة
منقو�شة ،وم�صنوعة من اجللد الأحمر ،ف�شكلها رائع ،وتعرب
عن روح الفريق الذي ا�ستلهم هذا الت�صميم من الأجواء
امل�رصية على حد توجيه قائد الفريق الذي �شجعهم على �أخذ
فكرة الت�صميم من �أي �شيء م�رصي الهوية ،ولهذا اختار لهم
«النخل» باعتباره م�صدر �إلهام نابع من البيئة امل�رصية.
فريق املنتجات الفخارية:
يعترب هذا الفريق على وجه اخل�صو�ص �أكرث الفرق امل�شاركة حظاً
يف احل�صول على املعلومات ،والتفا�صيل املتعلقة مبنتجاته،
وذلك لتوافر �أف�ضل عنا�رص اخلربة يف الفريق �سواء �أكانوا
م�صممني� ،أم حرفيني حتى �أن مركز حتديث ال�صناعة �أوىل هذه
خا�صا عن غريها نظرًا لأهميتها ،وذلك بهدف
احلرفة اهتما ًما
ً
احل�صول على منتجات فخارية عالية اجلودة( .ين�صح بزيارة
مركز الف�سطاط للحرف التقليدية مل�شاهدة املنتجات).
و لقد ا�ستطاع امل�صممون �إثبات �أنه ميكن ب�سهولة
تطبيق ت�صميمات الن�سيج على �أي منتجات �أخرى باختالف
�أنواعها ،ولكن ب�رشط �أن ت ُنفذ بطريقة �سليمة ،وعلى الرغم
من �أن الأ�شكال الفخارية التي مت ت�صميمها لي�ست جديدة،
واعتدنا ر�ؤيتها �إال �أنها متثل �سلعة غاية يف الروعة ،واجلمال
بالن�سبة للم�ستهلك الأجنبي ،ولهذا �ساد ال�شعور بال�سعادة
من قبل امل�شاركني مثل «ح�سام ح�سن» (م�ؤ�س�س ،ورئي�س ق�سم
الت�صميمات ب�رشكة  ) SamDzineنظرًا لأنهم �أ�صبحوا الآن
قادرين على ر�ؤية منتجاتهم ،وت�صميماتهم ت�أ�رس قلوب ،وعقول
الأجانب.

بع�ض املهارات الفردية للحفاظ على زجاج ال�صينية يف مكانه،
وقطعة �أخرى م�صممة ال�ستخدامها يف الوجبات اخلفيفة،
وهي حتتوي على  4زهرات مت جتميعها يف مكان واحد كما ميكن
طيها �أو فردها –على غرار مائدة امل�رشبية ال�شهرية– وذلك
ح�سب رغبة امل�ستهلك.

املنتجات اخل�شبية:
قام الفريق بت�صميم مناذج ،ومنتجات كثرية �أجملها من حيثُ
ال�شكل – يف اعتقادنا اخلا�ص– «الوردة» ،والتي ا�ستوحيت
فكرتها من امل�رشبية مثل باقي الت�صميمات ،حيثُ ن ُحت �شكل
امل�رشبية على اخل�شب لت�صميمها ،كما مت تثبيتها جزئيًا على
قطعة من احلجر مع �إمكانية �أن تتحرك كلما يلم�سها �أحد،
وذلك با�ستخدام ع�صا حديدية �شديدة املرونة ت�صل بني الوردة،
وقطعة احلجر املثبتة عليها ،ويف النهاية ح�صلنا على حتفة
�صغرية جميلة ميكن االحتفاظ بها يف املنازل ،ولعل �أهم ما
مييز هذه القطعة الفنية هو �أنها جتمع بني جمال الت�صميم،
والعن�رص الفني م ًعا.
و �أهم ما مييز الفريق على وجه اخل�صو�ص هو ت�صميماته
ذات الأفكار اجلديدة ،حيثُ ا�ستطاعوا تنفيذها من خالل
با�ستثناء الزهرة املتحركة -التقنيات التي ي�ستخدمهااحلرفيون فعلى �سبيل املثال �صمم الفريق بع�ض املنتجات
التي ت�ضمنت �صينية امل�رشبية ،والتي تتطلب االعتماد على

فريق املجوهرات:
مت تق�سيم الفريق �إىل جمموعات �صغرية ،وبقيادة امل�صممني
العامليني الذين نفذوا الت�صميمات بناءً على فهمهم العميق
للمالمح امل�رصية ،ومنهم امل�صممة امل�رصية «كارما ثابت»
وهي متخ�ص�صة يف ت�صميم املجوهرات ،والتي قدمت عدة
ت�صميمات منها:
العقد ذو ال�شكل الكروي� ،أو امل�ستدير ،الذي يتميز بال�شكل
الع�رصي من اخلارج ،ومبجرد فتحه نالحظ احللي اجلميلة الداخلة
يف الت�صميم مثل اجلعران ،والأحجار الكرمية ..ف�إذا �أرادت من
مفتوحا،
ت�ضع العقد �أن تظهر جماله فيمكنها �أن ترتكه
ً
و�إذا �أرادت �أن تتمتع بقدر من اخل�صو�صية فيمكنها غلق دائرة
العقد.
ويف النهاية يجب الإ�شادة بوجهة نظر امل�صممة «كارما
ثابت» والتي ترى �أن وجود فئات خمتلفة من امل�صممني ،واحلرفيني
يف ور�شة عمل «� »DEEPأظهر القدرة الإبداعية له�ؤالء الأفراد،
وامل�ستقبل الذي ينتظرهم يف جماالتهم املختلفة.
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outside, but once inside, one can see a much
larger space full of beautiful details. Karma
Sabet, an established Egyptian jewelry
designer, used this as an inspiration for the
pieces she worked on.
The sphere necklace that was created has
a simple modern exterior composition, but
once opened, one is surprised to see scarabs
and stones. Whether the sphere is open or
closed, the wearer has a good luck charm
near her, and if she prefers that it stays
private, she can simply close the sphere.
This same concept also works for bookmarks,
as they are only exposed when the user
decides. Though not technically ‘jewelry’,
the bookmark showcases Karma’s point that
the availability of different types of designers
and manufacturers at DEEP highlighted the
limitless opportunities offered to designers in
this multidisciplinary transcultural setting.

element of the mashrabyia and a tray to create
a sculptural piece for small knick-knacks.
“The Flower” is not firmly fixed into the stone,
rather, it uses a flexible metal rod that allows
it to wobble securely when touched. Perhaps
the most whimsical outcome of the event,
“the Flower” is both art and design.
Most interesting about this team was that
their designs were fresh and new; yet using
existing manufacturing techniques (excepting
the wobbly flower). For example, other
products created by the team included a
mashrabyia tray that uses the individual
elements to hold the tray’s glass in place,
and a piece designed for small snacks that
combines four of the flowers into a single
piece that folds - like the famous mashrabyia
tables - as the user wishes.

site. The specializes in pottery and has an
extensive display of high quality ceramics.
(A visit to the Fustat Traditional Crafts
Centre is highly recommended). Having the
most opportunities and resources also meant
that expectations for this team were higher.
The end results were definitely intriguing
and, like the glass team, they proved that
a design for textiles can be a design for
anything, if executed properly. Though we
have seen the patterns and the pottery shapes
before, together they created something
that is beautiful and also quite marketable
to foreign buyers. Team participants, like
Hossam Hassan (founder and head designer
at SamDzine), felt that they were now better
equipped to see their designs from a foreign
perspective.

Jewellery
The jewellery team, also sub-divided
into smaller groups, created pieces based
on the team’s international leader’s insight
on Egyptian houses and flats. He felt that
most looked rather simple and small on the

Wood Team
The most practical and visually appealing
”piece, in our opinion, was “the Flower
designed by the wood team. Inspired by the
mashrabyia, as were all the team’s other
designs, “the Flower” uses a decorative

MAGAZ FEBRUARY - MARCH 2010

76

