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منّصة إبداع للتصمیم فریدة من نوعھا، روح مبادرة ال تضاھى، ملتقى عالمّي ومجموعة مھارات استثنائیة: 

الذي ینطلق في العاصمة اللبنانیة في شھر أیلول  "بیروت دیزاین فیر"میزات سیكشفھا للعالم معرض 
2017. 

بالتزامن مع معرض الفّن  2017أیلول  24إلى  20في البیال من  "بیروت دیزاین فیر"یقام معرض 
إلى تعزیز الفورة الفنّیة والثقافیة التي تعیشھا  2010الذي یھدف منذ العام  "بیروت آرت فیر"المعاصر 

 .مدینة بیروت ویشھدھا لبنان وبلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا في الوقت نفسھ

إلى تلبیة توّقعات كّل ھاٍو وجامع للتحف ومحترف مّمن یبحثون عن طرق  "بیروت دیزاین فیر"یتطلّع 
على  –ام مختلفة ومبتكرة في عالم التصمیم. ویھدف المعرض أّوالً إلى تسلیط الضوء وأفكار ومصادر إلھ

على مشھد التصمیم اإلبداعي الفرید من نوعھ حیث تتالقى الصناعة العالمیة مع التّیارات  –الصعید الّدولي 
 .اإلبداعیة في المنطقة

جاریة ومّوزعین، بالمستثمرین أرقى األسماء، من مصّممین وعالمات ت "بیروت دیزاین فیر"یجمع 
 .والداعمین لمدینة ال تنفّك تتطّور وتطلق كّل یوم مشاریع رائدة من فنادق ومطاعم ومنازل فخمة ومكاتب

، ملتقى الشرق والغرب. تحتّل عاصمة بالد األرز مكانة نقطة مركزیة تنبض بطاقة ال مثیل لھا… بیروت
لعالمیة التي تجّسدھا. ومن خالل لّذة العیش فیھا وضیافتھا خاصة بفضل انفتاحھا على العالم والثقافة ا

ودینامّیتھا المترفة، تنشر بیروت منذ سنوات إبداعھا حول العالم بحیوّیة تغمر الساحة المحلّیة وتطال 
 .الجالیات اللبنانیة المنتشرة في العالم التي لم تتخّل یوماً عن القیم الثقافیة لبلدھا

ال التصمیم بحیوّیة فائقة، وبانفتاح على العالم وأصالة في الوقت ذاتھ. وتتالقى التّیارات في الواقع، یتمّتع مج
اإلبداعیة في ھذه النقطة المفعمة بالطاقة واإللھام التي تمزج بین دینامّیة عالمیة وإبداع حرفّیین بارعین في 

الزجاج، الحیاكة، التطریز،  مجاالتھم: الصناعات الحدیدّیة، فّن تطعیم الخشب، صناعة األثاث، أعمال
 …صناعة الجلد وغیرھا

دوراً فّعاالً على مستوى دینامیكیة المدینة، الملتقى العالمي ونقطة  "بیروت دیزاین فیر"ھكذا، یلعب معرض 
التقاء الجالیة المنتشرة، بھدف تحویل بیروت إلى موعد سنوّي من االستكشافات واللقاءات وفرص األعمال 

 تصمیم والمحترفین في أوروبا، والوالیات المّتحدة، والشرق األوسط، ودول الخلیج وآسیا.لكاّفة ھواة ال
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