
مصممتان أردنيتان
Two Jordanian Designers

 6 December - 5 January 2011

A
ll 

Pr
in

tin
g 

w
as

 e
xe

cu
te

d 
at

 th
e 

N
at

io
na

l P
re

ss
   

A
m

m
an

.



وفي أول معرض لها مستخدمًة مواد غير الطين تقوم ُرال عطا ا� بتجربة مواد متنوعة �نتاج أول تشكيلة مجوهرات لها. ومن 
خالل مشروع "رواد"، حققت ُرال ما كانت تسعى إليه دائما، وهو المشاركة في العطاء ا�جتماعي. تتعامل عطا ا� بالخرز والقطع 
والقيام  الشرقية،  عمان  في  النظيف  جبل  سكان  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  ا§طفال  من  مجموعة  صنعتها  التي  الخزفية 
بتجميعهم في لوحات نحت معبرة ليذهب ريع مبيعات هذه اللوحات إلى مشروع "رواد". وستعرض ُرال أيضا مجموعة مختارة من 

شجرات عيد الميالد زِينت بطريقة صديقة للبيئة.

In her �rst exhibition working with mediums other than clay, Rula Atalla experiments with a variety of materi-
als to create her �rst jewellery collection. She creates unique necklaces, bracelets, pendants and earrings 
using semi-precious stones, delicate fabrics, vintage cameo brooches and silver, among other materials, to 
produce a dazzling array of trendy jewellery. 

Atalla’s long-time aspiration to make a social impact has involved her in the “Ruwwad” project, a non-pro�t 
undertaking that assists the underprivileged community of Jabal al-Nathif. The result is a beautiful collection 
of framed landscapes that she creates using clay shapes crafted by teenagers with disabilities. The proceeds 
from the sale of these landscapes go to “Ruwwad” and back into the community. In addition, Rula has 
produced a large selection of eco-friendly Christmas trees made from pruned branches and decorated with 
colourful fabric and other items that she crafts into attractive tree ornaments.  

تمزج سمر حبايب بين فن الخط العربي التقليدي وا§لوان المعاصرة من جهة، والتصميم من جهة أخرى، بغية إنتاج قطع من ا§ثاث 
تجسد التميز وا�بداع. وباستخدام زجاج الفايبر، والمعادن، والسيراميك والمواد ا§خرى تقوم بدمج ا§نماط ا�سالمية بالمواد وا§فكار 
بإحياء  ويقوم  ا§ثاث،  تصميم  §عراف   Àتحدي يمثل  سمر  عمل  إن  والوظيفية.  العملية  بالنواحي  الجماليات  مزج  وبالتالي  الحديثة، 

واستحضار العناصر الكالسيكية، وفي الوقت ذاته إضفاء حياة متجددة عليهم وعاطفة وخياالً.

Samar Habayeb combines traditional Arabic calligraphy with contemporary colour and design to create 
unique and innovative tables and chairs that are slick and modern, yet anchored in the Arab tradition. Using 
�berglass, metal, ceramic and resin, she sets Islamic motifs against modern materials and concepts, blending 
functionality and aesthetics. Samar’s work is a challenge to the conventions of furniture design, reviving and 
engaging classical elements, while breathing new life, passion, and imagination into them.  

Jordanian Artist Samar Habayeb was born in Amman in 1984.  She completed her undergraduate studies at Tufts 
University in Massachusetts in architectural design and economics—in�uences that commonly surface in her 
designs.  Habayeb continued her education in ceramic design at the University of Wales Institute in Cardi�. Currently, 
she is the creative director of Silsal Ceramics, in addition to being a freelance designer.

ولدت الفنانة ا§ردنية سمر حبايب في عمان عام 1984، وقد حازت على شهادة البكالوريوس من جامعة تْفتس في مساتشوستس في 
العمارة واالقتصاد؛ وهي مؤثرات ظاهرة في تصاميمها. وقد استمرت حبايب في دراساتها في مجال تصميم الخزف في جامعة ويلز 
المشاكل  إلى كونها مصممة مستقلة. "حل  الفنية في صلصال للسيراميك، إضافة  المديرة  اÉن، فهي  أما  إنستيتيوت في كارديف. 
بإبداع" يمثل، حسب سمر، التحدي ا§كبر وا§هم في عملها. وتحديدا، هذا يعني التعامل مع العوائق الفريدة التي ترافق كل وسيلة من 

الوسائل، أو دمج عدد من المواد المتنوعة والتحكم في تفاعلها بتلقائية تتسم با�بداع.

ُرال عطا ا� مبدعة تعمل منذ 1989. لقد استكشفت عالم فناني الخزف في ا§ردن والحظت اضمحالل هذه الصناعة على مدى ا§عوام. 
وعلى هذه الخلفية، وبشيء من التفاؤل، جربت ُرال مقاربة جديدة تستفيد من معرفة صناعة الصلصال وتحافظ عليها في آن معÀ. ومن 
للسيراميك، وهي  بلورتها شخصيÀ، شاركت في تأسيس صلصال  التي  الطالء  المحلية وأصناف من  الطين  أنواع من  خالل استخدام 
مؤسسة رائدة تشكل ملتقى بين صناع الخزف والفنانين، كما أنها تجمع بين كفاءاتهم من أجل إنتاج خزفيات راقية. وفي الوقت الحالي، 
صلصال للسيراميك هي ورشة سيراميك رائدة على مستوى ا�قليم. ومنذ تقاعدها من صلصال عام 2009، تقوم ُرال باستكشاف وسائط 

فنية أخرى.

Rula Atalla is an established ceramic artist who has been working creatively since 1989. She has explored the world of 
clay artisans in Jordan and has observed this particular artisanal industry dying out as a craft over the years. With that 
in mind, Rula optimistically tried a new approach in which the knowledge of clay making and the skill of throwing on 
the mound could be preserved. Using local clays and personally formulated glazes, she co-founded Silsal Ceramics, a 
pioneering establishment that integrates potters and artists and combines their talents to produce �ne stoneware 
pottery. Today, Silsal Ceramics is the leading ceramic workshop in the region. Since retiring from Silsal in 2009, Rula 
has been exploring other media. 

سمر حبايب ُرال عطا ا�


