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Una escena de disseny únic i creatiu, una excitació, l’esperit empresarial, una cruïlla de camins cosmopolites, i una cultura
de l’artesania excepcional: aquestes qualitats i els altres estaran en exhibició al món durant la primera edició de Beirut �ra
de disseny, que tindrà lloc al capital libanesa al setembre del 2017 (del 20 al 24).

Beirut �ra de disseny, es durà a terme al Centre d’exposicions i d’oci Beirut Internacional, del 20 al 24 de setembre de 2017.
Se celebrarà al mateix temps, i en el mateix lloc, que Beiurt Art Fair (23.000 visitants), una �ra d’art contemporani que des
del 2010 ha intentat promoure l’efervescència artística i cultural de Beirut, Líban i els països de la regió ME.NA (Orient Mitjà,
Àfrica del Nord).

Beirut �ra de disseny, respon a les expectatives dels a�cionats, col·leccionistes i professionals a la recerca de diferents i
innovadors mètodes, idees i inspiracions en el camp del disseny. La �ra pretén, abans de res, per revelar, a escala
internacional, la tremenda emoció que caracteritza l’actual disseny del Líban escena una atmosfera singular que és alhora
global i local, en el qual les tendències internacionals i regionals de disseny es reuneixen i s’in�ueixen mútuament.

Beirut �ra de disseny, té com a objectiu reunir els actors més importants – els dissenyadors, marques, distribuïdors – i per
connectar-los amb els patrocinadors i els inversors presents a Beirut, 1 fertilecity en constant desenvolupament i la llar d’un
sens � de projectes innovadors: hotels, restaurants, residències de luxe i o�cines.

Beirut vibra amb una energia extraordinària com un centre cultural a la cruïlla d’Orient i Occident. En virtut de la seva
obertura al món i la cultura cosmopolita que encarna, la capital libanesa ocupa una posició única. Reconegut pel seu estil de
vida, el seu sentit de l’hospitalitat i el seu enorme dinamisme, Beirut ha estat una font mundial de la creativitat des de fa
molts anys, gràcies tant a la seva escena local de gran activitat i per a la diàspora libanesa, que manté una forta afecció als
valors culturals del país.

Beirut �ra de disseny, ha estat creat a iniciativa de Guillaume d’Taslé Heliand. Apa Mubarak ha estat nomenat “Cap de
Relacions Expositors”. Bénédicte Colpin, de l’agència Lightboard (París), participarà com a “assessor especial”.
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