


Crafting connections and empowering women, Irthi 
Contemporary Crafts Council debuted it’s first product 
collection in 2019, at the London Design Fair. 

From its base in Sharjah in the United Arab Emirates, 
Irthi Contemporary Crafts Council operates a pioneering 
programme of creative, cultural and commercial initiatives 
designed to empower women through craft. 

Spanning Middle East, North Africa and South-East and 
Central Asia, Irthi’s activities centre on the preservation 
and promotion of indigenous craft heritage, the 
engagement of young generations and the development 
of new international market opportunities.

As part of its mission to educate young practitioners on 
the cultural importance of  Emirati heritage crafts, Irthi 
aims to nurture and nourish creative connections between 
renowned global designers and artisans with the next 
generation of female makers in the UAE. 

Irthi Contemporary 
Crafts Council’s first 
Product Collection

أطلق مجلس إرثي للحرف المعاصرة أول مجموعة منتجات له في 2019 
في معرض لندن للتصميم. ومن مقره الرئيسي في إمارة الشارقة باإلمارات 

العربية المتحدة، يجمع مجلس إرثي للحرف المعاصرة تحت رايته مبادرات 
مة خصيًصا لتمكين المرأة من إبداعية وثقافية وتجارية رائدة ُمصمَّ

خالل الحرف. 

ومع َتشْعب أنشطته وقوة حضوره في مختلف أنحاء منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرقي ووسط آسيا، تتمحور أنشطة 

مجلس إرثي على حفظ التراث الحرفي المحلي وإشراك األجيال الشابة 
واستحداث فرص جديدة في مختلف األسواق الدولية.

وكجزء من رسالة المجلس لتوعية الشباب بأهمية اإلرث الحرفي اإلماراتي، 
يهدف مركز إرثي إلى تعزيز ودعم األواصر اإلبداعية بين ُنَخب الُمصممين 

والحرفيين العالميين المعروفين مع الجيل الُمقبل من الحرفيات في
دولة اإلمارات. 

المجموعة االولى من منتجات 
مجلس إرثي للحرف المعاصرة 



هذه المجموعة من التصاميم هي ثمرة مبادرتين من مبادرات المجلس: 
"مختبرات التصميم" و"حوار الِحرف"، وكالهما مبني على التعاون اإلبداعي. 
تمزج المجموعة التراث الحرفي اإلماراتي مع حرف وتقنيات عالمية، حيث قام 

المجلس بالتعاون مع مصممين وحرفين من باكستان واليابان والواليات 
المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفلسطين، فضاًل عن أعمال 

ُنخبة من الحرفيين اإلقليميين.

تضم تشكيلة األعمال المعروضة أربع مجموعات من برنامج "حوار الِحرف" 
وثماني مجموعات من "مختبرات التصميم". تضم كل مجموعة 10-3 

عناصر، وجميعها مصنوعة يدوًيا بأنامل أكثر من 40 سيدة من ِحرفيات 
برنامج بدوة للتنمية االجتماعية*. ومن مدينة دبا الحصن بإمارة الشارقة. 

يهدف برنامج بدوة إلى منح الفرصة لكل حرفية إماراتية تمارس الِحرف 
التقليدية مثل التلي* والسفيفة* )جدل سعف النخيل( التدريب وتوفير 

مستقبل مستدام لهذه الحرف والحرفيات الالتي يمارسنها، عبر فتح 
أسواق جديدة لمنتجاتهن لضمان مصدر دخل ُمستدام لهن وتمكينهن 

مهنًيا واجتماعًيا.

Irthi’s first range of crafted design objects is the result 
of two initiatives: Design Labs and Crafts Dialogue, 
both of which are founded on the creative potential of 
collaboration. Although based in the Emirates, both 
programmes are thoroughly international in outlook, and 
features contributions from Pakistan, Japan, the US, the 
UK, Spain, Italy and Palestine, alongside regional artisans.

The works on display include four collections from the 
Crafts Dialogue project, and eight from the Design Labs. 
Each collection includes 3-10 items, all made by hand by 
over 40 women artisans employed by Irthi’s Bidwa Social 
Development Programme*. 

Based in the Sharjah city of Dibba Al Hisn, Bidwa aims 
to give Emirati women practising traditional handicrafts 
such as Talli* (hand braiding) and Safeefah* (palm-frond 
weaving) the training and market access they need to 
generate a sustainable income and achieve professional 
and social empowerment.



Crafts 
Dialogue

"Crafts Dialogue", is one of Irthi’s collaborations that seeks 
to merge the arts and crafts of the UAE with global crafts. 

The programme allows for a design and production 
dialogue between pairs of international and local designers 
to create collections that combine Emirati and European 
elements. This project is a result of a collaboration 
between the Barcelona-based "Creative Dialogue" cultural 
agency and Irthi Contemporary Crafts Council.

The Crafts Dialogue project features a series of four limited 
edition collections.

Featured Artists and Designers: Fatima Al Zaabi of Studio 
D04, Matteo Silverio, Sheikha bin Dhaher of Abjaad Studio, 
Adrian Salvador Candella of Estudio Savage, Ghaya Bin 
Mesmar, Mermeladea Estudio, Abdalla Al Mulla, and
Pepa Reverter

Creative Direction: Samer Yamani
Featured Curators: Samer Yamani, Farah Nasri

يرتكز مشروع "حوار الحرف" على المزج بين الِحرف التقليدية اإلماراتية 
والعالمية مع إدخال فنون التصميم الحديث. نجح المشروع في إتاحة 

فرصة للحوار وتبادل األفكار بين مصّممين من اإلمارات وأوروبا، حول تقنيات 
التصميم واإلنتاج، حيث تعاونوا إلنتاج أربع مجموعاٍت حصرّية تتداخل في 

صناعتها وتصميمها عناصر وفنون إماراتية وأوروبية.

ويأتي هذا المشروع بتنفيذ مجلس إرثي للحرف المعاصرة وبالتعاون مع 
مؤسسة “كريتيف ديالوغ” في برشلونة. 

 ،"D04 الفّنانون والمصّممون المشاركون: فاطمة الزعابي من "استوديو
ماتيو سيلفيريو، شيخة بن ظاهر من "استوديو أبجد"، وأدريان سلفادور 

كانديال من "استوديو سافاج"، وغاية بن مسمار، "ميرميالدا استوديو"، 
وعبد اهلل المال، وبيبا ريفيرتر

التوجيه اإلبداعي: سامر يماني 
القّيمان الفنيان للمشروع: سامر يماني، فرح نصري

حوار 
الحرف





تستكشف هذه المجموعة التشابهات بين المواد والحرف والثقافات 
المختلفة، وتهدف إلى إثراء الِحرفة من خالل دمج التقنيات اليدوية واآللية. 

تم استخدام تقنية التصميم البارامتري والتصنيع الرقمي لصناعة 
القوالب، فيما شكل الفنانون الزجاج والفخار بشكل مباشر في القوالب. 

تعرض هذه المجموعة العالقة المشتركة بين التقاليد واإلبداع واالبتكار 
وإمكانية الدمج بينها في مشروٍع واحد، كما تعّد تجربًة جريئًة لدراسِة 

إمكانية جمِع الزجاج والفخار في منتٍج واحد.

إرثي x كريتيف ديالوغ
تقّدمه فاطمة الزعابي و ماتيو سيفيريو

الفخار اإلماراتي وزجاج المورانو اإليطالي
مجموعة حوار الحرف

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 

The collection explores the analogies between the 
different materials, crafts, cultures and heritages. 
It aims to enhance the craft by merging hand and machine-
made techniques.

Using parametric design and digital fabrication tools to 
create moulds, while artisans directly manipulate the glass 
and clay in the moulds. 

This collection aims to demonstrate how tradition and 
innovation can coexist in the same project, which is why 
the daring experiment highlights how glass and clay can 
be elements of the same object.

Irthi x Creative Dialogue
by Fatima Al Zaabi and Matteo Silverio 
Emirati Clay x Italian Murano Glass 
Crafts Dialogue Collection

Irthi Product Line 



Murano Vase 
Blue Murano glass
14 x 14 x 45 cm 
Handmade
3,145 USD | 11,552 AED

مزهرية   من   زجاج   المورانو   
زجاج   مورانو   أزرق    

x 14 x 45 14 سم 
صناعة يدوية

3,145 دوالر | 11,552 درهم

مزهرية فخارية 
فخار بني فاتح

x 14 x 45 14 سم 
صناعة يدوية

2,859  دوالر | 10,501  درهم

Clay Vase 
Light brown clay
14 x 14 x 45 cm 
Handmade
2,859 USD | 10,501 AED



Clay-Murano Glass Phone Charger I 
Light brown clay ; Blue Murano glass
20 x 30 x 5 cm 
Handmade
2,259 USD | 8,297 AED

شاحن هاتف من الفخار وزجاج المورانو 1 
فخار بني فاتح، زجاج مورانو أزرق  

x 30 x 20 5 سم 
صناعة يدوية

2,259  دوالر | 8,297  درهم

شاحن هاتف من الفخار وزجاج المورانو 2
فخار بني فاتح، زجاج مورانو أزرق  

x 30 x 20 5 سم 
صناعة يدوية

2,430 دوالر | 8,926 درهم

Clay-Murano Glass Phone Charger II  
Light brown clay ; Blue Murano glass
20 x 30 x 5 cm 
Handmade
2,430 USD | 8,926 AED



Clay-Murano Glass Lamp II   
Light brown clay ; Blue Murano glass
27 x 27 x 32 cm 
Handmade
2,573 USD | 9,451 AED

مصباح من الفخار وزجاج المورانو 2 
فخار بني فاتح، زجاج مورانو أزرق  

x 27 x 27 32 سم 
صناعة يدوية

2,573 دوالر | 9,451 درهم

مصباح من الفخار وزجاج المورانو 1 
فخار بني فاتح، زجاج مورانو أزرق  

x 27 x 27 32 سم 
صناعة يدوية

3,002 دوالر | 11,027 درهم

Clay-Murano Glass Lamp I   
Light brown clay ; Blue Murano glass
27 x 27 x 32 cm 
Handmade
3,002 USD | 11,027 AED



قدم المصممون لورا بالسكو وخوانمي خواريز وأليكس استيفيز من 
"ميرميالدا استوديو" في برشلونة اإلسبانّية والمصممة اإلماراتية غاية 

بن مسمار هذه المجموعة المبتكرة من الكراسي، التي تستخدم نسج 
السفيفة في فن صناعة األثاث، والذي لم يتم تطبيقه من قبل.

 
خالل بحث المصّممين عن صور ومصادر إلهام للعمل على هذه المجموعة، 

وجد المصممون مجموعة من صور لبيوت "العريش" التقليدية، التي 
تبنى من سعف النخيل وتتواجد في المناطق الصحراوية. وُتظهر إحدى 

تلك الصور منزًلا عصفت به الريح فإذ به يبدو كمخروط، مما جعل الصورة 
فنية ساحرة، ألهمت المصممين لتصميم هذه الكراسي التي جمعت في 

تصميمها النهائي بين عنصري الخصوصية والحماية.
 

قامت حرفيات بدوة باستخدام تقنيات نسج السفيفة التقليدية وتقنيات 
نسج حديثة أخرى لصناعة النسيج المستخدم في هذه الكراسي.

إرثي x كريتيف ديالوغ
تقّدمه غاية بن مسمار وميرميالدا استوديو

"السفيفة "
مجموعة حوار الحرف

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 

In this chair collection, Laura Blasco, Juanmi Juárez, and 
Alex Estévez from Barcelona-based Mermelada Estudio 
and Emirati Ghaya Bin Mesmar envisioned a new use for 
Safeefah weaving - furniture.

During their research, the designers came across images 
of traditional “Areesh” houses in the desert, which are 
made from palm fronds. One of the images showed a 
“Areesh” blown down by the wind, making it look like 
a majestic cone, which fascinated the designers who 
wondered if this unique narrative can be turned into a seat. 

They designed this chair collection using palm fronds, and 
by combining both themes of privacy and protection from 
the image they drew inspiration from. 

Bidwa artisans* wove the upholstery of the chairs by 
combining old and new Safeefah and other weaving 
techniques, using a new colour range. 

Irthi x Creative Dialogue
by Ghaya Bin Mesmar and 
MERMELADA ESTUDIO  
"Safeefah" 
Crafts Dialogue Collection

Irthi Product Line 



كرسي سفيفة بيج 
فوالذ مطلي، نسيج سفيفة من الخوص 
الغير مصبوغ، قماش الكتان باللون البيج 

x 100 x 100 100 سم 
صناعة يدوية

2,687 دوالر | 9,870 درهم

كرسي سفيفة أزرق 
فوالذ مطلي، نسيج سفيفة من الخوص 

األزرق، قماش الكتان باللون األزرق
x 100 x 100 100 سم 

صناعة يدوية
3,773 دوالر | 13,860 درهم

Beige Safeefah Chair 
Beige powder coated steel ;
 natural-coloured safeefah weaves ; beige linen 
100 x 100 x 100 cm 
Handmade
2,687 USD | 9,870 AED 

Blue Safeefah Chair 
Blue powder coated steel ; 
blue safeefah weaves ; blue linen 
100 x 100 x 100 cm 
Handmade
3,773 USD | 13,860 AED



Beige and Blue Checkered
Safeefah Chair 
Blue powder coated steel ; blue and
 natural-coloured safeefah weaves ; 
Beige linen 
100 x 100 x 100 cm 
Handmade
3,087 USD | 11,340 AED 

كرسي سفيفة  بيج و أزرق 
فوالذ مطلي، نسيج سفيفة من الخوص الغير 

مصبوغ والخوص األزرق، 
قماش الكتان باللون البيج

x 100 x 100 100 سم 
صناعة يدوية

3,087 دوالر | 11,340 درهم



مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 

ترتكز هذه المجموعة من أواني تقديم الفاكهة على الميزات الطبيعية 
للجلد، إذ يمكن التحّكم بالجلد بسهولة ومرونة عند تبليله بالماء كونه 

من المواد النفاذية. وتمزج هذه األواني الجلد الطبيعي ومنسوجات التّلي 
الراقية لتعرض حواًرا بين حرفتين وثقافتين.

وتجمع التصاميم المتموجة لهذه المجموعة بين مشاهد الكثبان 
الصحراوية وطيات حجاب النساء، وتعيد لنا ألوانها وملمسها مشاهد 

األيادي المتمرسة التي تنسج ضفائر التّلي بحركاٍت متكررة.

إرثي x كريتيف ديالوغ
تقّدمه شيخة بن ظاهر و أدريان سلفادور كانديال

التّلي اإلماراتي  و الجلد اإلسبانّي
مجموعة حوار الحرف

This collection of fruit bowls embraces the natural qualities 
of leather. As a permeable material, leather becomes very 
flexible when wet. It can take on any shape, as though, 
once again, it has come back to life. 

The sculptural, curvilinear forms of this collection take 
inspiration from desert dunes and the smooth folds in 
draped women’s veils. 

These fruit bowls combine natural leather and subtle Talli 
weaves, creating a dialogue between two crafts 
and cultures.

The colours and textures of the leather, which are 
transformed naturally by water and sunlight, also evoke 
images of weathered hands weaving Talli threads in 
perpetual meditative movements.

Irthi x Creative Dialogue
by Shaikha Bin Dhaher and 
Adrian Salvador Candela  
Emirati Talli x Spanish Leather  
Crafts Dialogue Collection

Irthi Product Line 



Fruit Bowl I 
Vegetal tanned leather from Valencia;  
Talli – cotton threads and synthetic
silver khose 
36 x 36 x 55 cm 
Handmade
1,687 USD | 6,195 AED 

إناء فاكهة 1 
جلد معالج بمواد طبيعية من فالينسيا، 

التلي - قطن وخوص صناعي باللون الفضي
x 36 x 36 55 سم 

صناعة يدوية
1,687 دوالر | 6,195 درهم



Fruit Bowl II 
Vegetal tanned leather from Valencia; 
Talli – cotton threads and 
synthetic silver khose 
47 x 47 x 28 cm 
Handmade
1,772 USD | 6,510 AED 

إناء فاكهة 2 
جلد معالج بمواد طبيعية من فالينسيا، 

التلي - قطن وخوص صناعي باللون الفضي
x 47 x 47 28 سم 

صناعة يدوية
1,772 دوالر | 6,510 درهم



Fruit Bowl III 
Vegetal tanned leather from Valencia;  
Talli – cotton threads and
synthetic silver khose 
46 x 46 x 20 cm 
Handmade
1,943 USD | 7,140 AED 

إناء فاكهة 3 
جلد معالج بمواد طبيعية من فالينسيا، 

التلي - قطن وخوص صناعي باللون الفضي
x 46 x 46 20 سم 

صناعة يدوية
1,943 دوالر | 7,140 درهم



Fruit Bowl IV  
Vegetal tanned leather from Valencia; 
Talli – cotton threads and
synthetic silver khose 
48 x 48 x 18 cm 
Handmade
2,001 USD | 7,350 AED 

إناء فاكهة 4 
جلد معالج بمواد طبيعية من فالينسيا، 

التلي - قطن وخوص صناعي باللون الفضي
x 48 x 48 18 سم 

صناعة يدوية
2,001 دوالر | 7,350 درهم



Fruit Bowl V 
Vegetal tanned leather from Valencia;  
Talli – cotton threads 
and synthetic silver khose 
59 x 59 x 29 cm 
Handmade
2,087 USD | 7,665 AED 

إناء فاكهة 5 
جلد معالج بمواد طبيعية من فالينسيا، التلي -

 قطن و خوص صناعي باللون الفضي
x 59 x 59 29 سم 

صناعة يدوية
2,087 دوالر | 7,665 درهم



Fruit Bowl VI   
Vegetal tanned leather from Valencia;  
Talli – cotton threads and 
synthetic silver khose 
70 x 70 x 31 cm 
Handmade
2,158 USD | 7,928 AED

إناء فاكهة 6 
جلد معالج بمواد طبيعية من فالينسيا،

التلي - قطن وخوص صناعي باللون الفضي
x 70 x 70 31 سم 

صناعة يدوية
2,158 دوالر | 7,928 درهم



Fruit Bowl VII  
Vegetal tanned leather from Valencia;  
Talli – cotton threads and 
synthetic silver khose 
72 x 72 x 46 cm 
Handmade
2,244 USD | 8,243 AED 

إناء فاكهة 7 
جلد معالج بمواد طبيعية من فالينسيا، 

التلي - قطن وخوص صناعي باللون الفضي
x 72 x 72 46 سم 

صناعة يدوية
2,244 دوالر | 8,243 درهم



مجموعة "السفيفة و الفخار" هي عبارة عن مجموعة مقاعد وطاوالت 
مصنوعة من الفخار كأثاث لغرفة الطعام، ويمكن جمعها عموديًا لتبدو 

كأنها عمود منحوت.

 ابتكر المصمم اإلماراتي عبداهلل المال والمصّممة اإلسبانية بيبا ريفيرتر 
قطع أثاث فخارية ضخمة تتجاوز في عرضها 60 سنتمتًرا ومترًا في 

ارتفاعها لهذة المجموعة المميزة. 

وكجزء من رؤية هذا المشروع الدامجة للحرف، تم إستخدام نسيج 
السفيفة التقليدي كعنصر تصميم بتناغم مع األشكال الفخارية.

إرثي x كريتيف ديالوغ
يقّدمه عبداهلل الُمال و بيبا ريفيرتر

السفيفة و الفخار
مجموعة حوار الحرف

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 

The "Safeefah X Clay" collection consists of clay stools and 
tables that function as dining furniture, and can be stacked 
to look like a totem pole.

The collection, which is a collaboration between Emirati 
designer Abdallah Al Mulla and Spanish designer Pepa 
Reverter will push the limits of clay design by creating 
pieces that surpass a diameter of 60cm and a height of 
one metre. 

As part of this integrated vision, the design incorporates 
traditional palm frond Safeefah* as decorative belts and 
elements with the clay forms.

Irthi x Creative Dialogue
by Abdallah Al Mulla and Pepa Reverter
Safeefah x Clay
Crafts Dialogue Collection

Irthi Product Line 



Medium seat - Beige clay 
Beige clay, red and 
orange Safeefah weaves
65 x 65 x 40 cm 
Handmade
1,143 USD | 4,200 AED

ِمقعد مرتفع - فخار بني فاتح 
فخار بني فاتح، سفيفة - أحمر وبرتقالي

x 48.5 x 48.5 37 سم 
صناعة يدوية

1,415 دوالر | 5,198 درهم

طاولة مرتفعة - فخار بني فاتح 
فخار بني فاتح، سفيفة - أحمر وبرتقالي

x 57 x 57 50 سم 
صناعة يدوية

1,286 دوالر | 4,725 درهم

ِمقعد متوسط االرتفاع - فخار بني فاتح 
فخار بني فاتح، سفيفة - أحمر وبرتقالي

x 65 x 65 40 سم 
صناعة يدوية

1,143 دوالر | 4,200 درهم

ِمقعد منخفض - فخار بني فاتح 
فخار بني فاتح، سفيفة - أحمر وبرتقالي

x 38 x 38 32 سم 
صناعة يدوية

1,018 دوالر | 3,738 درهم

Low seat - Beige clay 
Beige clay, red and 
orange Safeefah weaves
38 x 38 x 32 cm 
Handmade
1,018 USD | 3,738 AED

High seat - Beige clay
Beige clay, red and 
orange Safeefah weaves
48.5 x 48.5 x 37 cm 
Handmade
1,415 USD | 5,198 AED

High table- Beige clay
Beige clay, red and 
orange Safeefah weaves
57 x 57 x 50 cm 
Handmade
1,286 USD | 4,725 AED



Low seat - Black clay 
Black clay, purple and 
black Safeefah weaves
38 x 38 x 32 cm 
Handmade
1,018 USD | 3,738 AED

High seat - Black clay
Black clay, purple and 
black Safeefah weaves
48.5 x 48.5 x 37 cm 
Handmade
1,415 USD | 5,198 AED

High table- Black clay 
Black clay, purple and
 black Safeefah weaves
57 x 57 x 50 cm 
Handmade
1,286 USD | 4,725 AED

Medium seat - Black clay 
Black clay, purple and 
black Safeefah weaves
65 x 65 x 40 cm 
Handmade
1,143 USD | 4,200 AED

طاولة مرتفعة - فخار أسود  
سفيفة - أسود وبنفسجي

x 57 x 57 50 سم 
صناعة يدوية

1,286 دوالر | 4,725 درهم

ِمقعد مرتفع  - فخار أسود 
فخار أسود، سفيفة - أسود وبنفسجي

x 48.5 x 48.5 37 سم 
صناعة يدوية

1,415 دوالر | 5,198 درهم

طاولة مرتفعة - فخار أسود  
سفيفة - أسود وبنفسجي

x 57 x 57 50 سم 
صناعة يدوية

1,286 دوالر | 4,725 درهم

ِمقعد متوسط االرتفاع - فخار أسود 
فخار أسود، سفيفة - أسود وبنفسجي

x 65 x 65 40 سم 
صناعة يدوية

1,143 دوالر | 4,200 درهم



يجمع مشروع "مختبرات التصميم" الذي أطلقه ويشرف على تنفيذه مجلس 
إرثي، مصّممين عالميين، وِحرفيات ومتدربات من مركز بدوة للتنمية 

االجتماعية التابع لمجلس إرثي، لتوفير فرص لتبادل الخبرات والمعارف في 
مجال الِحرف والتصميم. 

ويعّرف المصّممون حرفّيات مركز بدوة للتنمية االجتماعية التابع لمجلس 
إرثي على تقنياٍت فنيٍة وحرٍف جديدة، وبدوره، يوّفر مركز بدوة مساحات 

للتدريب والعمل، واأليدي الحرفّية المنتجة من منتسبات المركز، لتعزيز آفاق 
التعاون واإلنتاج المشترك. 

أثمر المشروع ثمانية مجموعات من خالل تلك الشراكات، وتناولت كل 
مجموعة تقنيات وِحرف ومحاور مختلفة.

الفّنانون والمصّممون المشاركون: مهر وفرحانة من "ليل كولكيشن"، 
كازوهيتو تاكدوي، ديما سروجي من "هولو فورمز استوديو"، ندى تريم، 

فيصل طّبارة وخولة الهاشمي من "العمارة وأشياء أخرى"، علياء بن عمير 
من "استوديو علياء عمير للمجوهرات"، جنيفر زوريك، خلود آل ثاني من 

"بنت ثاني استوديو"، وأدي توك

القّيم الفني للمشروع: فرح نصري

مختبرات
التصميم

Design
Labs 

Irthi’s “Design Labs”, much like art residencies, allow for 
an exchange of crafts, design, and knowledge between 
international or regional designers, and Bidwa artisans and 
trainees under the creative direction of Irthi. 

The designers bring in new production techniques and 
crafts into the Bidwa Centre*, while the Bidwa Centre offers 
the space and productive capacity of Emirati artisans and 
trainees for collaboration, and product manifestation.

Featured Artists and Designers: Meher and Farhana of 
The Lel Collection, Kazuhito Takadoi, Dima Srouji of Hollow 
Forms Studio, Nada Taryam, Faisal Tabarrah and  Khawla Al 
Hashimi of Architecture and Other Things Studio, Alia bin 
Omair of Alia bin Omair Jewellery, Jennifer Zurick, Khuloud 
Al Thani of Bint Thani Studio, and Adi Toch

Featured Curator: Farah Nasri



تعاون مجلس إرثي للحرف المعاصرة مع كل من "باتريشا سوانيل" 
و"كازويتو تاكادوي"، الفنانان اللذان يعمالن في معرض "جاغيدارت" في 

المملكة المتحدة. يشترك الفنانان في مصدر إلهامهما، حيث يستوحي 
فنانان أعمالهما من الطبيعة ويستخدمان مواد عضوية وطبيعية في 

أعمالهما الفنية. 
 

وعلى الرغم من أن لكل منهما لغته الفنية الخاصة، نتج عن هذا التعاون 
حواًرا ملهًما وفهًما عميًقا وتقديًرا إلمارة الشارقة. 

 
ففي مختبر تصميم "السفيفة والعشب الياباني" أنتج كل من تاكادوي 

وحرفيات مركز بدوة* ثالثة لوحات حائطية مزخرفة من ورق "الواشي" 
الياباني وسعف النخيل اإلماراتي والعشب الياباني.

 
عكست هذه اللوحات المناظر الطبيعية في الشارقة كما يراها تاكادوي، 

الفنان الذي يقيم في المملكة المتحدة، ويعمل لدى متحف "فيكتوريا 
ح لجائزة "لويفي". وألبرت" والذي ُرشِّ

وقد جمعت حرفيات برنامج بدوة للتنمية االجتماعية* خبراتهن في تقنيات 
نسج السفيفة* اإلماراتية مع خبرات تاكادوي العريقة في حرفة التطريز 

اليابانية لتقديِم لوحات فنية مميزة تجمع بين العناصر الطبيعة اليابانية 
واإلماراتية، باستخدام سعف النخيل "الخوصة" بأقل سماكة ممكنة، والذي 

طّور من استخدامات واساليب حرفة السفيفة اإلماراتية. 

إرثي x كازويتو تاكادوي
 السفيفة والعشب الياباني
مجموعة مختبرات التصميم

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 

Irthi Contemporary Crafts Council collaborated with 
Patricia Swannell and Kazuhito Takadoi from the UK-based 
Jaggedart Gallery, who share a rapport with the natural 
world, using and being inspired by organic materials and 
approaching their practice in a measured, labour intensive 
and serene way.

Despite of each artist having their own distinct art 
language, the result of this collaboration was an inspiring 
dialogue and deeper understanding and appreciation 
of Sharjah. 

In the “Safeefah x Japanese Grass” Design Lab, three wall 
tapestries incorporating Emirati palm fronds and Japanese 
grass were produced by Takadoi and Irthi’s Bidwa artisans.*

The tapestries reflect the landscapes of Sharjah through 
the eyes of Takadoi, who is a UK-based, V&A acquired and 
Loewe shortlisted artist.  

Artisans from Irthi’s Bidwa Social Development 
Programme* combined their knowledge of Emirati 
Safeefah* weaving techniques with Takadoi’s refined 
Japanese embroidery techniques to produce delicate 
woven elements that link Emirati and Japanese landscapes 

Irthi x Kazuhito Takadoi
Safeefah x Japanese Grass
Design Labs Collection 

Irthi Product Line 



 
في موازاة ذلك، بحثت "باتريشا سوانيل" عن ثالثة أنواع من األشجار 

المحلية اإلماراتية التي تلعب دوًرا هاًما في بيئة البالد وثقافتها 
واقتصادها.

 
نجحت "سوانيل" المعروفة بأسلوبها الفريد الذي يجمع بين الفن 

والرسوم التوضيحية العلمية بابتكار ثالثة رسومات جرافيتية معقدة 
تصور أشجار الغاف والسدر والنخيل.

 
فبتكرار االسم الشائع لكل شجرة واسمها الالتيني وموقعها 

وتاريخها، ترسم سوانيل مخطًطا للمقاطع العرضية لهذه األشجار، 
وفي منتصف كل من هذه الرسومات تضع سوانيل بذرة الشجرة، 

تعبيرًا عن نقطة انطالق الشجرة ومستقبلها.
 

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 

The tapestries exhaust the palm frond “Khosa” to the 
thinnest possible dimension; elevating the Emirati 
Safeefah. 

In parallel, Patricia Swannell sought out three of the 
UAE’s native tree species that play a significant role in 
its environment, culture and economy.

Swannell is known for her unique style that merges 
naturalist illustrations with art. She created three 
intricate graphite drawings portraying a Ghaf tree, a 
Sidr tree and a palm tree.

Using repetition of each tree’s common name, Latin 
name, location and date, Swannell creates an outline 
of the trees’ cross sections. At the centre of each 
drawing is a seed, representing both the starting point 
of the tree and its future.

Irthi Product Line 



YASHI / Palm 
Safeefah, gold threads, palm tree bark, 
linen twine, gold leaf, washi paper
84 x 64 cm 
Handwoven and embroidered
6,575 USD | 24,152 AED

"ياشي" النخيل 
السفيفة، خيوط ذهبية، لحاء شجر النخيل، 

خيوط الكتان، رقائق الذهب، ورق الواشي
x 84 64 سم 

منسوج ومطرز يدويًا
6,575 دوالر | 24,152 درهم



SABAKU / Desert 
Safeefah, cotton thread, linen twine, 
hawthorn twigs, green grass,
gold leaf, washi paper
64 x 119 cm 
Handwoven and embroidered
7,623 USD | 28,001 AED

"ساباكو" الصحراء 
السفيفة، خيوط قطنية، خيوط الكتان، 

أغصان الزعرور، عشب أخضر، رقائق الذهب، 
ورق الواشي

x 119 64 سم 
منسوج ومطرز يدويًا

7,623 دوالر | 28,001 درهم



HAMABE / Beach 
Safeefah, gold and silver threads,
coloured cotton thread, shell, linen twine,
gold leaf, washi paper
84 x 64 cm 
Handwoven and embroidered
5,479 USD | 20,126 AED

"هامابي" البحر 
السفيفة، خيوط ذهبية وفضية، خيوط قطنية 

ملونة، صدف، خيوط كتان، 
رقائق الذهب، ورق الواشي

x 84 64 سم 
منسوج ومطرز يدويًا

5,479 دوالر | 20,126 درهم



Al Bait’s Sidr
N25.359126 E55.383777 
Graphite on Arches Aquarelle paper
56 x 76 cm 
Hand drawn
3,702 USD | 13,598 AED

سدر فندق البيت  
N25.359126 E55.383777 

الجرافيت، ورق ألوان مائية 
x 76 56 سم 

رسم يدويًا
3,702 دوالر | 13,598 درهم



Fatmah’s Ghaf
 N25.615916 E56.267192 
Graphite on Arches Aquarelle paper
56 x 76 cm 
Hand drawn
3,281 USD | 12,052 AED

غاف فاطمة  
 N25.615916 E56.267192 

الجرافيت، ورق ألوان مائية 
x 76 56 سم 

رسم يدويًا
3,281 دوالر | 12,052 درهم



Art Square’s Date Palm
N25.345780 E55.386300 
Graphite on Arches Aquarelle paper
56 x 76 cm 
Hand drawn
4,102 USD | 15,068 AED

نخلة ساحة الفنون  
N25.345780 E55.386300 

الجرافيت، ورق ألوان مائية 
x 76 56 سم 

رسم يدويًا
4,102 دوالر | 15,068 درهم



For the “Talli x Misbah Collection - A” Design Lab, Irthi 
collaborated with The Lél Collection, a Pakistan-based 
studio supported by the Bill and Melinda Gates Foundation, 
whose workforce comprises of displaced Afghani artisans. 

This Misbah Collection is a reinterpretation of the 
traditional Misbah* (Emirati word for prayer beads), using 
it as an “open work of beads”, that can be used as prayer 
beads or a piece of jewellery.
 
This line of jewellery Misbahs was made by jewellery 
artisans from Lél and Irthi’s Bidwa trainees* using lapis 
lazuli and woven gold and silver threads and beads. The 
use of real gold and silver threads is reminiscent of when 
Talli first started in the UAE, where women would weave 
real gold and silver threads, unlike the synthetic metallic 
threads used today. 

The threads used to create the misbah were woven by 
Bidwa’s artisans* using the “Sayr Yaay” and “Single 
Talli” Talli * techniques. 

Irthi x The Lél Collection 
Talli x Misbah Collection - A
Design Labs Collection 

Irthi Product Line 

تعاون مجلس إرثي للحرف المعاصرة من خالل مختبر التصميم "التّلي 
والمسباح - المجموعة أ"، مع استوديو التصميم الباكستاني "ذا ليل 
كولكشن" الذي تدعمه مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، ويعمل فيه 

مجموعٌة من الحرفيين األفغان النازحين. 

ُتقدم هذه المجموعة الِمْسباح التقليدي بطريقة مختلفة ومبتكرة، الذي 
يمكننا من استخدامها كِمْسباح أو كقطعة مجوهرات.

 
ُصِنَعت هذه المجموعة من المسابح على يِد مجموعٍة من حرفيي 

صناعة المجوهرات من استوديو "ليل" ومتدّربات برنامج "بدوة" للتنمية 
االجتماعية* التابع لمجلس إرثي باستخدام خرز من الالزورد وخيوط وخرز 

من الذهب والفضة المجدولة. يعود استخدام خيوط من الذهب والفضة 
إلى بدايات حرفة التّلي* في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث كانت 

النساء قديمًا ينسجن خيوًطا من الذهب والفضة الحقيقية، على عكس 
الخيوط المعدنية االصطناعية المستخدمة اليوم.

 
وقد قامت حرفّيات برنامج بدوة* بنسج الخيوط المستخدمة في المسابح 

باستعمال تقنيات "ساير ياي" )أو الذهاب واإلياب( و"التّلي الفردي".

إرثي x "ذا ليل كولكشن" 
التّلي والِمْسباح - المجموعة أ

مجموعة مختبرات التصميم

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 



Single Talli Misbah - Gold 
Lapis Lazuli ; 21k gold 
0.4 cm diameter; 30 cm length
Handmade
8,489 USD |31,182 AED

مسباح التلي الفردي - ذهبي 
حجر الالزورد، ذهب 21 قيراط

قطر 0.4 سم، طول 30 سم
صناعة يدوية

8,489 دوالر | 31,182 درهم



Sayr Yaay Misbah - Gold
Lapis Lazuli ; 21k gold 
0.4 cm diameter; 30 cm length
Handmade
7,146 USD | 26,249 AED

مسباح "ساير ياي" - ذهبي 
حجر الالزورد، ذهب 21 قيراط
قطر 0.4 سم، طول 30 سم

صناعة يدوية
7,146 دوالر | 26,249 درهم



Single Talli Twisted Misbah - Gold 
Lapis Lazuli ; 21k gold 
0.4 cm diameter; 30 cm length
Handmade
8,004 USD | 29,401 AED

مسباح التلي الفردي المتشابك - ذهبي 
حجر الالزورد، ذهب 21 قيراط
قطر 0.4 سم، طول 30 سم

صناعة يدوية
8,004 دوالر | 29,401 درهم



Single Talli Misbah - Silver
Lapis Lazuli ; silver 
0.4 cm diameter; 30 cm length
Handmade
5,288 USD | 19,424 AED

مسباح التلي الفردي - فضي 
حجر الالزورد، فضة

قطر 0.4 سم، طول 30 سم
صناعة يدوية

5,288 دوالر | 19,424 درهم



Single Talli Twisted Misbah - Silver 
Lapis Lazuli ; silver 
0.4 cm diameter; 30 cm length
Handmade
5,088 USD | 18,690 AED

مسباح التلي الفردي المتشابك - فضي 
حجر الالزورد، فضة

قطر 0.4 سم، طول 30 سم
صناعة يدوية

5,088 دوالر | 18,690 درهم



Sayr Yaay Misbah -  Silver
Lapis Lazuli ; silver 
0.4 cm diameter; 30 cm length
Handmade
4,859 USD | 17,848 AED

مسباح "ساير ياي" - فضي 
حجر الالزورد، فضة

قطر 0.4 سم، طول 30 سم
صناعة يدوية

4,859 دوالر | 17,848 درهم



For the “Talli x Misbah Collection - B” Design Lab, Irthi 
collaborated with The Lél Collection, a Pakistan-based 
studio supported by the Bill and Melinda Gates Foundation, 
whose workforce comprises of displaced Afghani artisans.

The Misbah Collection - B focuses on the Misbah as a 
home décor element. 

Bidwa’s trainees* learned how to cut and engrave semi 
precious stones, marble and wood beads, in addition to an 
array of resin inlay techniques. The challenge was carving 
and setting inlays in a three dimensional format rather 
than the traditionally used flat format for a “larger than life” 
Misbah Collection ranging from three to eight meters long, 
engraved with geometric shapes inspired by traditional 
patterns carved on Emirati doors.

Bidwa’s artisans* have combined their knowledge of 
Emirati Talli weaving techniques with Macramé weaving 
techniques to produce woven rope elements that link the 
beads together. The result is a series of sculptural design 
elements that may be placed on a dining table, hung, or 
simply laid on the floor to highlight the poetics of a space.

Irthi x The Lél Collection
Talli x Misbah Collection - B 
Design Labs Collection 

Irthi Product Line 

تعاون مجلس إرثي للحرف المعاصرة من خالل مختبر التصميم "التّلي 
والِمْسباح- المجموعة ب"، مع استوديو التصميم الباكستاني "ذا ليل 
كولكشن" الذي تدعمه مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، ويعمل فيه 

مجموعٌة من الحرفيين األفغان النازحين. 

تعاون حرفّيو نحت األحجار من استوديو "ليل" مع متدّربات برنامج بدوة* 
إلنتاج مجموعة مسابح ضخمة يتراوح طول الواحدة منها بين الثالثة إلى 

ثمانية أمتار وتستخدم كقطع ديكور منزلية. 

تعّلمت متدّربات برنامج "بدوة" كيفية تقطيع ونقش الحجر والخشب، كما 
تدّربن على أساليب استخدام تقنيات تطعيم الحجر باستخدام الراتنج 
لحفر أشكال هندسية مستوحاة من األنماط التقليدية المنحوتة على 

األبواب اإلماراتية. تَمْثل التحدي في صنع هذه المجموعة في تطعيم األحجار 
بأبعادها الثالثية، حيث أن التطعيم يكون عادة على أسطح مسطحة.

وقد دمجت حرفّيات برنامج بدوة* خبرتهن في أساليب نسج التّلي 
اإلماراتي مع طريقة المكرامية لصناعة حبل منسوج لجمع الخرزات 

الحجرية والخشبية. 

نتج عن هذه المجموعة تصاميم أشبه بمنحوتات فنية ُيمكن عرضها 
على طاولة الطعام أو تعليقها على الحائط أو حّتى وضعها على األرض 

لتضفي جمالية للمكان الذي تعرض فيه.

إرثي x "ذا ليل كولكشن" 
التّلي والِمْسباح - المجموعة ب

مجموعة مختبرات التصميم

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 



Jais
Lapis Lazuli, Amazonite, marble,
 resin, wood, cotton rope, silk rope,
 and nylon thread 
20 cm diameter ; 120 cm length
Handmade
16,770 USD | 61,600 AED

جيس 
حجر الالزورد، العقيق، الرخام، راتينج، خشب، حبل 

قطني، حبل حرير، خيط نايلون
20 سم، 120 سم

صناعة يدوية
16,770 دوالر | 61,600 درهم



Mebrah 
Lapis Lazuli,  Serpentine, marble, resin,
wood, cotton rope, silk rope, nylon thread 
8 cm diameter ; 75 cm length
Handmade
14,678 USD | 53,916 AED

مبرة  
حجر الالزورد والسربنتين، رخام، راتينج، خشب،

 حبل قطني، حبل حرير، خيط نايلون
8 سم، 75 سم

صناعة يدوية
14,678 دوالر | 53,916 درهم



Hafeet 
Serpentine, Nephrite, resin, wood, cotton 
rope, silk rope, nylon thread  
10 cm diameter ; 60 cm length
Handmade
15,722 USD | 57,751 AED

حفيت 
حجر السربنتين، حجر النفريت، راتينج، خشب، 

حبل قطني، حبل حرير، خيط نايلون
10 سم، 60 سم

صناعة يدوية
15,722 دوالر | 57,751 درهم



For the “Oud x Palestinian Glass Blowing” Design Lab, Irthi 
Contemporary Crafts Council collaborated with designer 
Dima Srouji and Palestinian Glassblowers, to produce 
non-traditional glass blown perfume and Oud oil bottles, 
and Midkhans (incense burners) in collaboration with 
Bidwa trainees* that merged the craft of perfume-making 
from the UAE, with the craft of glass making from Palestine. 

The glass blowing industry in Palestine is one of the most 
beautiful and technically advanced local traditions. This 
project experiments with more contemporary glass forms 
and gives the craft a new narrative.

The Bidwa trainees* learned how to create small glass 
forms, as well as glass beads from the expert Palestinian 
glassblowers, which were used in the creation of this 
playful and feminine collection that is inspired by both the 
Palestinian and Emirati natural landscapes, textures, and 
forms, such as the cactus, coral stones, and jellyfish.

Irthi x Hollow Forms by Dima Srouji  
Oud x Palestinian Glass Blowing
Design Labs Collection 

Irthi Product Line 

في مختبر التصميم "العود ونفخ الزجاج الفلسطيني"، تعاون مجلس 
إرثي للحرف المعاصرة مع الفنانة والمصممة الفلسطينية ديما سروجي 
وحرفي نفخ الزجاج الفلسطينيين بالتعاون مع متدّربات برنامج "بدوة"* 
إلنتاِج زجاجاٍت للعود والعطور ومداخن زجاجية للعود، والتي تمزِج حرفة 

صناعة العطور اإلماراتية مع حرفة صناعة الزجاج الفلسطينية. 

تعتبر حرفة نفخ الزجاج من أجمل الحرف التقليدية المحلية في فلسطين 
وأكثرها تقنية. عمل هذا المشروع على صنع أشكال عصرية من الزجاج 

والتعاون مع الحرفيين إلنتاج تصاميم جديدة ومختلفة.

تعّلمت متدّربات برنامج "بدوة" كيفية صنع أشكال زجاجية صغيرة 
وصناعة خرز زجاجي من أمهر حرفيي نفخ الزجاج الفلسطينيين، والتي 
تم استخدامها في صنع هذه المجموعة المرحة واألنثوية من الزجاجات 

والمداخن التي استلهمت أشكالها من نباتات وحيوانات من البيئة 
الفلسطينية واإلماراتية مثل  نبات الصّبار واألحجار المرجانية وقناديل 

البحر.

إرثي x "هولو فورمز" لديما سروجي 
العود ونفخ الزجاج الفلسطيني

مجموعة مختبرات التصميم

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 



“Murjan” Oud Oil Container 
Borosilicate glass - clear
7 x 7 x 15 cm 
Handmade
1,575 USD | 5,785 AED

زجاجة "مرجان" لحفظ دهن العود
زجاج البوروسيليكات  -شفاف

x 7 x 7 15 سم 
صناعة يدوية

1,575 دوالر | 5,785 درهم 



“Sahil” Midkhan 
Borosilicate glass - black 
7 x 7 x 10 cm 
Handmade
1,859 USD | 6,829 AED

مدخن "ساحل" 
زجاج البوروسيليكات  -أسود

x 7 x 7 10 سم 
صناعة يدوية

1,859 دوالر | 6,829 درهم 



“Sadaf” Oud Oil Container
Borosilicate glass – pink, black and clear
12 x 4 x 17 cm 
Handmade
2,100 USD | 7,714 AED

زجاجة "صدف" لحفظ دهن العود 
زجاج البوروسيليكات  -وردي، أسود، وشفاف

x 4 x 12 17 سم 
صناعة يدوية

2,100 دوالر | 7,714 درهم 



“Minsharah” Midkhan 
Borosilicate glass – black 
10 x 10 x 13 cm 
Handmade
1,973 USD | 7,247 AED

مدخن "منشارة" 
زجاج البوروسيليكات  -أسود

x 10 x 10 13 سم 
صناعة يدوية

1,973 دوالر | 7,247 درهم 



“Minsharah” Midkhan 
Borosilicate glass –  pink
10 x 10 x 13 cm 
Handmade
1,973 USD | 7,247 AED

مدخن "منشارة" 
زجاج البوروسيليكات  -وردي

x 10 x 10 13 سم 
صناعة يدوية

1,973 دوالر | 7,247 درهم 



“Qunfuth” Oud Oil Container 
Borosilicate glass - black and pink
10 x 10 x 10 cm 
Handmade
1,715 USD | 6,300 AED

زجاجة "قنفذ" لحفظ دهن العود 
زجاج البوروسيليكات  -أسود و وردي

x 10 x 10 10 سم 
صناعة يدوية

1,715 دوالر | 6,300 درهم 



“Qindeel” Oud Oil Container 
Borosilicate glass – black and pink
10 x 10 x 8 cm 
Handmade
1,575 USD | 5,785 AED

زجاجة "قنديل" لحفظ دهن العود  
زجاج البوروسيليكات  - أسود و وردي

x 10 x 10 8 سم 
صناعة يدوية

1,575 دوالر | 5,785 درهم 



“Minqar” Oud Oil Container
Borosilicate glass - pink
9 x 3 x 17 cm 
Handmade
1,990 USD | 7,310 AED

زجاجة "منقار" لحفظ دهن العود 
زجاج البوروسيليكات  -وردي

x 3 x 9 17 سم 
صناعة يدوية

1,990 دوالر | 7,310 درهم 



“Salsuluh”  Oud Oil Container Pendant I 
Borosilicate glass - black
3 x 5 x 3 cm 
Handmade
2,001 USD | 7,350 AED

قالدة "سلسلة" لحفظ دهن العود 1
زجاج البوروسيليكات  -  أسود

x 5 x 3 3 سم 
صناعة يدوية

2,001 دوالر | 7,350 درهم 



“Salsuluh”  Oud Oil Container Pendant I 
Borosilicate glass - clear
3 x 5 x 3 cm 
Handmade
2,001 USD | 7,350 AED

قالدة "سلسلة" لحفظ دهن العود 1
زجاج البوروسيليكات  -  شفاف

x 5 x 3 3 سم 
صناعة يدوية

2,001 دوالر | 7,350 درهم 



“Salsuluh”  Oud Oil Container Pendant I 
Borosilicate glass - pink
3 x 5 x 3 cm 
Handmade
2,001 USD | 7,350 AED

قالدة "سلسلة" لحفظ دهن العود 1
زجاج البوروسيليكات  - وردي

x 5 x 3 3 سم 
صناعة يدوية

2,001 دوالر | 7,350 درهم 



“Almas” Oud Oil Container Pendant 
Borosilicate glass - pink
10 x 3 x 1 cm 
Handmade
1,372 USD | 5,040 AED

قالدة "ألماس" الزجاجية لحفظ دهن العود 
زجاج البوروسيليكات - وردي

x 3 x 10 1 سم 
صناعة يدوية

1,372 دوالر | 5,040 درهم 



“Gharzah” Oud Oil Container Pendant 
Borosilicate glass - black
10 x 3 x 5 cm 
Handmade
1,203 USD | 4,419 AED

قالدة "غرزة" الزجاجية لحفظ دهن العود
زجاج البوروسيليكات  - أسود

x 3 x 10 5 سم 
صناعة يدوية

1,203 دوالر | 4,419 درهم 



Salsuluh”  Oud Oil Container Pendant II 
Borosilicate glass - clear
3 x 4 x 3 cm 
Handmade
1,200 USD | 4,408 AED

قالدة "سلسلة" لحفظ دهن العود 2
زجاج البوروسيليكات  - شفاف

x 4 x 3 3 سم 
صناعة يدوية

1,200 دوالر | 4,408 درهم 



For the “Safeefah x Sand Casting” Design Lab, Irthi 
collaborated with Architecture + Other Things designers 
Nada Taryam, Faisal Tabbarah, and Khawla Al Hashimi to 
produce a collection of sand casted furniture -a table and a 
set of stools.

The designers and Irthi’s Bidwa trainees* experimented 
with different combinations of water, sand, concrete, clay, 
and soil, to create a substance that can set into a rock-like 
material. The final material was cast into special frames 
filled with sand. 

Bidwa Artisans* used their Safeefah* weaving skills to 
weave camel leather to create the stools’ seats, resulting in 
this exquisite and unique collection of furniture. 

Irthi x Architecture and Other Things
Safeefah x Sand Casting
Design Labs Collection 

Irthi Product Line 

تعاون مجلس إرثي للحرف المعاصرة مع مصّممي "العمارة وأشياء أخرى" 
ندى تريم وفيصل طّبارة وخولة الهاشمي إلنتاج مجموعة من قطع األثاث 

المكّونة من طاولة ومجموعة من المقاعد المصنوعة في قوالب رملية 
للمشاركة في مختبر التصميم "السفيفة والسباكة الرملية".

قام المصّممون ومتدّربات برنامج "بدوة" للتنمية االجتماعية* التابع 
لمجلس إرثي بإجراء تجارب مستخدمين كميات متفاوتة من الماء والرمل 

واإلسمنت والطين والتراب لصنع مادة مشابهة للصخر، والذي استخدموها 
لصناعة قطع األثاث بصبها في القوالب الرملية.

نسجت حرفيات برنامج "بدوة"* المتمرسات في فن السفيفة* مقاعد 
للكراسي من جلد اإلبل مستخدمين تقنيات نسج السفيفة إلنتاج هذه 

مجموعة من قطع األثاث الرائعة والممّيزة.

إرثي x العمارة وأشياء أخرى
السفيفة والسباكة الرملية

مجموعة مختبرات التصميم

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 



Hajar Chair II 
Sun-dried combination of water, sand, 
concrete, clay, and soil;  grey camel 
leather; cotton threads
50 x 50 x 50 cm 
Handmade
8,575 USD | 31,496 AED

مقعد حجر 1
  خليط مجفف من الماء والرمل واإلسمنت والطين 

والتراب، جلد إبل بني فاتح، خيوط قطنية 
x 50 x 50 50 سم 

صناعة يدوية
7,670 دوالر | 28,172 درهم

مقعد حجر 2
خليط مجفف من الماء والرمل واإلسمنت والطين 

والتراب، جلد إبل رمادي، خيوط قطنية 
x 50 x 50 50 سم 

صناعة يدوية
8,575 دوالر | 31,496 درهم

Hajar Chair I 
Sun-dried combination of water, sand, 
concrete, clay, and soil;  beige camel 
leather; cotton threads
50 x 50 x 50 cm 
Handmade
7,670 USD | 28,172 AED



Hajar Table 
Sun-dried combination of water, sand, 
concrete, clay, and soil; brown camel 
leather; safeefah
120 x 80 x 45 cm 
Handmade
10,671 USD | 39,195 AED

طاولة "حجر" 
خليط مجفف من الماء والرمل واإلسمنت 

والطين والتراب، جلد إبل بني، سفيفة
x 80 x 120 45 سم 

صناعة يدوية
10,671 دوالر | 39,195 درهم



Irthi collaborated with the Smithsonian Museum acquired 
artist and Loewe craft prize commissioned craft artist, 
Jennifer Zurick, from the United States, to combine 
Safeefah and other weaving techniques to braid camel 
leather, creating a collection of sculptural hand bags.

Designed using an innovative combination of ancient 
indigenous weaving traditions from both the United 
Arab Emirates and the United States, these finely woven 
contemporary handbags cross international borders 
and portray the bond of the creative spirit of women and 
weavers from different cultures around the world.  

The unique quality of this collection comes from the 
traditional Safeefah techniques. Safeefah products have 
traditionally been made of palm fronds and used as mats 
and baskets, constructed as long woven strips, coiled and 
sewn together. 

Zurick, who is a contemporary basket-weaver, worked with 
Irthi’s Bidwa artisans and trainees* to create fashionable 
and functional bag designs, with a natural rustic aesthetic, 
utilising Emirati camel leather in place of the palm, taking 
the traditional weave in an exciting new direction.  

Irthi x Jennifer Zurick  
Safeefah x Camel Leather Bags
Design Labs Collection 

Irthi Product Line 

تعاون مجلس إرثي في مختبر التصميم "السفيفة x حقائب جلد اإلبل" 
مع الفنانة األمريكية جنيفر زوريك، التي تعمل في متحف "سميثسونيان" 
والمكلفة من جائزة "لويفي" للحرف، لدمِج تقنياِت نسِج السفيفة وتقنيات 
النسيج األخرى لصناعة مجموعة من حقائب اليد المصنوعة من جلد اإلبل.

ر عن روح  تحمل هذه حقائب المنسوجة بدّقة متناهية طابًعا عالمًيا وُتعبِّ
الترابط اإلبداعي لدى النساء والنّساجين من مختلف الثقافات حول العالم، 
فقد ُصّممت باستخدام مزيج مبتكر من أساليب النسج التقليدية في كل 

من دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.  

وتتمّيز هذه المجموعة من الحقائب عن غيرها بفضل استخدام أساليب 
ع منتجات السفيفة* عادًة  نسج السفيفة التقليدية في صنعها، إذ ُتصنَّ

من الخوص المستخرج من سعف النخيل وُتستخَدم لصناعة مفارش 
وسّلات.

وقد عملت زوريك، التي تنسج سّلات بتصاميم عصرية، مع حرفيات 
ومتدربات برنامج "بدوة" للتنمية االجتماعية* لصنع هذه الحقائب العصرية 

ذات التصاميم األنيقة والعملية، باستخدام جلد اإلبل اإلماراتي بدالً من 
خوص النخيل لعرض طريقة جديدة الستخدام السفيفة.

إرثي x جنيفر زوريك
السفيفة و حقائب جلد اإلبل
مجموعة مختبرات التصميم

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 



Linear Bucket bag (Brown) 
Brown camel leather
8 x 8 x 30 cm 
Handwoven 
1,643 USD | 6,035 AED

حقيبة على شكل الدلو - طولية )بني( 
جلد إبل - بني 

x 8 x 8 30 سم 
صناعة يدوية

1,643 دوالر | 6,035 درهم



Linear Bucket bag 
(Honey and brown )
Honey- colored camel leather
8 x 8 x 30 cm 
Handwoven 
1,643 USD | 6,035 AED

حقيبة على شكل الدلو - طولية 
)بني و عسلي(

جلد إبل - عسلي
x 8 x 8 30 سم 

صناعة يدوية
1,643 دوالر | 6,035 درهم



Bucket bag (brown)  
Brown camel leather
8 x 8 x 8 cm 
Handwoven 
1,335 USD | 4,904 AED

حقيبة على شكل الدلو )بني( 
جلد إبل - بني

x 8 x 8 8 سم 
صناعة يدوية

1,335 دوالر | 4,904 درهم



حقيبة على شكل الدلو )عسلي( 
جلد إبل - عسلي

x 8 x 8 8 سم 
صناعة يدوية

1,335 دوالر | 4,904 درهم

Bucket bag (Honey)  
Honey-colored camel leather
8 x 8 x 8 cm 
Handwoven 
1,335 USD | 4,904 AED



Wide Bucket bag (Honey and brown) 
Brown and Honey-colored
camel leather
15 x 15 x 15 cm 
Handwoven 
1,418 USD | 5,209 AED

حقيبة على شكل الدلو )عسلي و بني( 
جلد إبل - عسلي و بني

x 15 x 15 15 سم 
صناعة يدوية

1,418 دوالر | 5,209 درهم



Safeefah Tote 
Beige camel leather; Irish waxed
linen threads
35.5 x 7.5 x 25.5  cm 
Handwoven 
2,144 USD | 7,876 AED

حقيبة السفيفة 
جلد إبل - بيج - خيوط الكتان 

األيرلندي المشمعة
x 7.5 x 35.5 25.5 سم 

صناعة يدوية
2,144 دوالر | 7,876 درهم



Camel Bag (brown) 
Brown camel leatherIrish waxed
linen threads
18 x 7.5 x 18 cm 
Handwoven 
2,287 USD | 8,401 AED

حقيبة اإلبل )بني( 
جلد إبل - بني- خيوط الكتان 

األيرلندي المشمعة  
x 7.5 x 18 18 سم 

صناعة يدوية
2,287 دوالر | 8,401 درهم



Safeefah Desert Bag (grey) 
Grey camel leather; Irish waxed
linen threads
28 x 6.5 x 23 cm 
Handwoven 
1,930 USD | 7,089 AED

حقيبة السفيفة "الصحراء" )رمادي( 
جلد إبل - رمادي - خيوط الكتان 

األيرلندي المشمعة
x 6.5 x 28 23 سم 

صناعة يدوية
1,930 دوالر | 7,089 درهم



Safeefah Desert Bag (brown) 
Brown camel leather; Irish waxed
linen threads
20.5 x 4.5 x 21 cm 
Handwoven 
2,334 USD | 8,573 AED     

حقيبة السفيفة "الصحراء" )بني( 
جلد إبل - بني - خيوط الكتان 

األيرلندي المشمعة
x 4.5 x 20.5 21 سم 

صناعة يدوية
2,334 دوالر | 8,573 درهم



For the “Safeefah x Gold Casting” Design Lab, Irthi 
Contemporary Crafts Council collaborated with the
UAE-based jewellery designer, Alia bin Omair, to produce 
gold cast weaves.

Bidwa’s artisans* elevated the production of Safeefah 
weaves into wearable elements by implementing an 
additional step to the process: casting the weaves in gold.

The nimble fingers of the artisans of Irthi’s Bidwa Social 
Development Programme* have combined their knowledge 
of Emirati Safeefah weaving techniques with Alia’s designs 
to produce a collection of necklaces, rings, earrings, and 
wearable perfume bottles.

The artisans wove the palm fronds to execute bin Omair’s 
vision. A mould was created by imprinting the Safeefah 
creations in wax, and 18k gold was cast to create the 
unique collection of jewellery. 

Irthi x Alia bin Omair  
Safeefah x Gold Casting
Design Labs Collection 

Irthi Product Line 

تعاون مجلس إرثي للحرف المعاصرة في مختبر التصميم "السفيفة 
وصب الذهب" مع مصّممة المجوهرات اإلماراتية علياء بن عمير، لصناعة 

مجوهرات من الذهب على شكل السفيفة.
 

دمج مختبر التصميم خبرات حرفّيات برنامج "بدوة"* في فن نسج 
السفيفة* التقليدي مع تصاميم علياء بن عمير إلنتاج مجموعة من 

المجوهرات والتي تضم قالئد وخواتم وأقراط باإلضافة إلى زجاجات عطور 
يمكن ارتداؤها.

 
نسجت الحرفيات خوص النخيل لصنع تصاميم علياء بن عمير، والتي تم 

استخدامها لصناعة قوالب شمعية للقطع، ومن ثم تم صب ذهب من عيار 
18 قيراط في القوالب لتصنيع هذه المجموعة من المجوهرات.

إرثي x علياء بن عمير
السفيفة وصب الذهب

مجموعة مختبرات التصميم

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 



“Sawy” perfume bottle Pendant
18k gold 
1.5 x 1.5 x 2 cm 
Handmade
2,516 USD | 9,240 DHS 

قالدة زجاجة العطر "صاوي"  
ذهب 81 قيراط 

x 1.5 x 1.5 2 سم 
صناعة يدوية

2,516 دوالر | 9,240 درهم



“Dhuhoori” Bangle 
18k gold 
6.6 x 5.9 x 3.7 cm 
Handmade
4,202 USD | 15,435 AED

إسوار "ظهوري"   
ذهب 81 قيراط 

x 5.9 x 6.6 3.7 سم 
صناعة يدوية

4,202 دوالر | 15,435 درهم



“Haleema” Cone-shaped Earrings 
18k gold 
3 x 8 cm 
Handmade
3,573 USD | 13,125 AED

أقراط "حليمة" - مخروطية الشكل
 ذهب 81 قيراط 

x 3 8 سم 
صناعة يدوية

3,573 دوالر | 13,125 درهم



“Hanoona” Ring
18k gold 
4.1 x 3.8 cm 
Handmade
2,859 USD | 10,500 AED

خاتم "حنونة" 
  ذهب 81 قيراط 

x 4.1 3.8 سم 
صناعة يدوية

2,859 دوالر | 10,500 درهم



“Yebbeh” Hair Clip
18k gold 
1.9 x 6 cm 
Handmade
2,401 USD | 8,820 DHS

مشبك الشعر "يبه" 
  ذهب 81 قيراط 

x 1.9 6 سم 
صناعة يدوية

2,401 دوالر | 8,820 درهم



For the “Embroidery x Camel Leather” Design Lab Irthi 
collaborated with Emirati Khuloud Al Thani’s Atelier to 
produce embroidered camel leather screens; transforming 
haute couture techniques into interior design applications.

The embroidered designs are based on Emirati folktales or 
“Al Kharrarif”, an intangible culture that this collection aims 
to document and pass on.

These stories are part of the Emirati collective conscious, 
as most children hear these stories to enrich their 
imagination, teach them life lessons or discourage
bad behaviour.

Each folktale revolves around a mythical creature or 
character, and this collection illustrates three of them 
- Himarat Al Qaila (The Afternoon Donkey- half woman 
and half donkey), Um Al Dowais (A seductress who lures 
men with her gazelle-like eyes and then turns into a 
monster and kills them) and Salama and her Daughters 
(Sea creatures feared by fishermen), using Talli* braids, in 
addition to embroidery on camel leather panels. 

Irthi x Bint Thani Collection 
Embroidery x Camel Leather 
Design Labs Collection

Irthi Product Line 

جمع مختبر التصميم "التطريز وجلد اإلبل" كاًل من مجلس إرثي للِحرف 
المعاصرة ومصممة األزياء خلود ثاني مؤسسة عالمة "بنت ثاني" لصناعة 

لوحات من الجلد المطّرزة بتطبيق تقنيات األزياء الراقية في 
التصميم الداخلّي.

تهدف هذه التشكيلة إلى توثيق إحدى عناصر التراث اإلماراتي الغير 
ملموسة والمتمثلة في القصص الفولكلورية المعروفة باسم »الخراريف«، 

والتعبير عن شخصياتها من خالل تصاميم هذه المجموعة.
 

هذه القصص جزء من الوعي الجماعي اإلماراتي، حيث كانت تقص هذه 
القصص على معظم األطفال إلثراء خيالهم أو لتعليمهم دروسًا حياتية أو 

لحثهم على االبتعاد عن السلوكيات سيئة.
 

عادة ما تدور أحداث هذه القصص حول شخصيات ومخلوقات خرافية، 
وتجسد هذه المجموعة من اللوحات ثالثة من هذه الشخصيات الخرافية 
باستخدام التلي* والتطريز على لوحات من جلد اإلبل. الثالث شخصيات 

هم: حمارة القايلة، وأم الدويس، وسالمة وبناتها.
  

إرثي x بنت ثاني
التطريز وجلد اإلبل

مجموعة مختبرات التصميم

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 



Irthi’s Bidwa trainees* were trained by Bint Thani’s 
embroidery artisans on stitching and embroidering onto 
camel leather, while Irthi’s artisans created intricate 
traditional Talli braids, which were intergrated with various 
embroidery techniques to bring the characters to life. The 
traditional Emirati craft of Talli weaving was chosen for its 
rich cultural history. 

The folktales:

Hamarat Al Qaila: “The Afternoon Donkey”, described 
as half woman and half donkey. This story was told to 
children to discourage them from playing outside without 
supervision while their parents napped in the afternoon.

Um Al Dowais: A seductress who lures men using her 
gazelle-like eyes. She is famous for wearing stacks of 
gold and once men are captivated by her, she turns into a 
monster and kills them. This tale was meant to discourage 
fishermen and pearl divers who spent days away from their 
families from being unfaithful to their wives. 

Salama and her Daughters: These are sea creatures that 
live in the ocean and are feared by fishermen and divers. 
Salama once lived on land with her daughters and her 
abusive husband, who was a fisherman. He would beat her 
and her daughters, and when she threatened to complain 
to the authrorities, he drowned them all in the sea. The 
folktale says that she and her daughters transformed into 
sea creatures that cause storms and waves to sinks ships.

Irthi Product Line 

تدربت متدربات مركز بدوة* على يد حرفيي تطريز عالمة بنت ثاني على 
تقنيات التطريز على جلد اإلبل، وتم دمج حرفة التلي اإلماراتية لتاريخها 

الثقافي الغني وذلك لعرض هذه الشخصيات بطريقة جديدة.

الخراريف:

حمارة القايلة: هي شخصية خرافية توصف على أنها نصف امرأة ونصف 
حمار وتظهر في الخراريف وقت العصر. تقص هذه على األطفال لمنعهم 

من اللعب خارج البيت وحدهم خالل فترة العصر حين يأخذ األهل.
 

أم الدويس: هي امرأة فاتنة معروفة بارتداء كمية كبيرة من الذهب، تغري 
الرجال بعينيها اللتين تشبهان عيني المها، ثم تتحول لوحش لتقتلهم. 

كانت هذه الحكاية تروى لردع الصيادين وغواصي اللؤلؤ الذين يمضون 
أياًما بعيًدا عن عائالتهم من التفكير في خيانة زوجاتهن.

 
سالمة وبناتها: هن مخلوقات بحرية يخشاهن الصيادون والغواصون. 

القصة تقول أن سالمة كانت تعيش مع بناتها وزوجها الصياد، إال أنه كان 
يضربها وبناتها باستمرار حتى سئمت منه وهددته بتقديم الشكوى إلى 

الُسلطات، فما كان منه إال أن ألقى بها وببناتها في البحر فتحولوا إلى 
كائنات بحرية تهوج وتموج حول قوارب الصيادين حتى تغرقهم.

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 



لوحة "حمارة القايلة"   
جلد اإلبل، خيوط قطنية، التّلي، خرز، فوالذ 
مقاوم للصدأ )ستانلس ستيل( مؤكسد  

12 قدم مربع 
صناعة يدوية

5,359 دوالر | 19,684 درهم

Hamarat Al Qaila Leather Screen
Camel leather; cotton threads; Talli braids; 
beads; blackened steel
12ft2  
Handmade
5,359 USD | 19,684 AED



Salama and Daughters
 Leather Screen Camel leather; 
cotton threads; Talli braids; beads; 
blackened steel
11 ft2   
Handmade
4,383 USD | 16,099 AED

لوحة "سالمة وبناتها"    
جلد اإلبل، خيوط قطنية، التّلي، خرز، 

فوالذ مقاوم للصدأ )ستانلس ستيل( مؤكسد  
11 قدم مربع 

صناعة يدوية
4,383 دوالر | 16,099 درهم



لوحة "أم الدويس" 
جلد اإلبل، خيوط قطنية، التّلي، خرز، 

فوالذ مقاوم للصدأ )ستانلس ستيل( مؤكسد  
 8.2 قدم مربع 

صناعة يدوية
6,098 دوالر | 22,398 درهم

Um Al Dowais Leather Screen 
Camel leather; cotton threads; 
Talli braids; beads; blackened steel
8.2 ft2   
Handmade
6,098 USD | 22,398 AED



For the “Oud x Metal” Design Lab, Irthi collaborated with 
UK-based, V&A acquired and Loewe shortlisted artist, Adi 
Toch, to produce a series of contemporary metal Oud oil 
containers and Oud wood incense burners inspired by 
Islamic metalwork aesthetics. 

The hand-made vessels use traditional silversmithing 
techniques with experimental surface texturing
and patination.

Irthi’s Bidwa trainees* learned how to texture and colour 
the metal as part of the design lab, and contributed to the 
final products. 

The incense burners (Midkhans in Arabic) are wide and 
open to help disperse the scent of the burning Oud, while 
the Oud oil containers are smaller and cover and protect
its content. 

Irthi x Adi Toch  
Oud x Metal 
Design Labs Collection 

Irthi Product Line 

جمع مختبر التصميم"العود والمعدن" بين مجلس إرثي للِحرف المعاصرة 
والفنانة "أدي توك" التي تعمل مع متحف "فيكتوريا وألبرت" والمرشحة 

لجائزة "لويفي" في المملكة المتحدة، لصنِع مجموعة من مداخن العود 
المعدنية وآنية لحفظ دهن العود، مستوحاة من األشكال والتموجات 

المماثلة على لألواني اإلسالمية التاريخية.
 

وقد ُصنع كل وعاء يدويًا باستخدام تقنيات صياغة الفضة التقليدية، إلى 
جانب تقنيات التشكيل والباتينا التي تعلمتها حرفيات بدوة* كجزء من 

مختبر التصميم.
 

تم تصميم مداخن العود لتكون واسعة وكبيرة لتنشر دخان العود، بينما 
تم تصميم آنية مغلقة لدهن العود لتحافظ عليه وتحميه من 

العوامل الجوية.

إرثي x أدي توك
العود والمعدن

مجموعة مختبرات التصميم

مجموعة منتجات مجلس إرثي للحرف المعاصرة 



Oud Oil Container I 
Silver, gold leaf, stainless 
steel, glass
8.5 x 10 cm 
Handmade
6,860 USD | 25,199 AED

إناء لحفظ دهن العود 1
فضة، رقائق الذهب، فوالذ مقاوم للصدأ 

)ستانلس ستيل(، زجاج
x 8.5 10 سم  

صناعة يدوية
6,860 دوالر | 25,199 درهم



Oud Oil Container II  
Silver, gold leaf, stainless steel, glass
9.5 x 15 cm 
Handmade
7,684 USD | 28,225 AED 

إناء لحفظ دهن العود 2
فضة، رقائق الذهب، فوالذ مقاوم للصدأ 

)ستانلس ستيل(، زجاج
x 9.5 15 سم  

صناعة يدوية
7,684 دوالر | 28,225 درهم



Midkhan I   
Patinated brass, stainless steel
11.5 x 10 cm 
Handmade
6,618 USD | 24,310 AED 

ِمدخن 1 
نحاس معالج بطريقة الباتينا، 

الفوالذ المقاوم للصدأ )ستانلس ستيل(
x 11.5 10 سم  

صناعة يدوية
6,618 دوالر | 24,310 درهم



Midkhan II 
Patinated brass, stainless steel
13.5 x 9 cm 
Handmade
6,983 USD | 25,650 AED

ِمدخن 2 
نحاس معالج بطريقة الباتينا، 

الفوالذ المقاوم للصدأ )ستانلس ستيل(
x 13.5 9 سم  

صناعة يدوية
6,983 دوالر | 25,650 درهم



Midkhan III 
Patinated brass, stainless steel
20 x 12 cm 
Handmade
7,350 USD | 26,998 AED

ِمدخن 3
نحاس معالج بطريقة الباتينا، 

الفوالذ المقاوم للصدأ )ستانلس ستيل(
x 20 12 سم  

صناعة يدوية
7,350 دوالر | 26,998 درهم


