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یجمع "بیروت دیزاین فیر" في دورتھ األولى لجنة اختیار استثنائیة مؤلّفة من أشخاص متعلّقین بمدینة بیروت ولبنان، 
والھندسة المعماریة والداخلیة، وفي عالم سواء بالجذور أو بالنسب. ھذا اللقاء بین المحترفین في مجال التصمیم 

الفخامة والمتاحف والتعلیم، یمنح خبرة متعّددة الثقافات لمراكز االھتمام المتنّوعة المتمحورة حول مقاییس الجمال 
 .واإلحساس والتناغم

 ألینمصّممة)، و" " (مھندسة معماریة وداخلیة،إندیا مھدافيیقود اختیار المشاركین في "بیروت دیزاین فیر" كّل من "
" (مصّمم ومدیر قسم التصمیم في األكادیمیة مارك بارود" (مھندسة معماریة وداخلیة، مدیرة فنّیة)، و"أسمر دامان

ماتیاس " (من القسم الحدیث والمعاصر في متحف الفنون الزخرفیة)، و"ماریان براباناللبنانیة للفنون الجمیلة)، و"
 24إلى  20لتوظیف اإلبداعي)؛ كما یشاركون خالل المعرض الذي یقام من ومستشار في ا m-0 " (مؤّسسأوریل

 .في اختیار الفائزین بجائزة بیروت للتصمیم عن فئة اإلبداع واالبتكار 2017أیلول/سبتمبر 
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 إندیا مھدافي

العالمي.  تعمل "إندیا مھدافي" كمھندسة معماریة وداخلیة ومصّممة وتنفرد ببصمة أكیدة في مجال اإلبداع المعاصر
، تتصّور وترسم منازل خاصة، من باریس إلى لندن، 2000في باریس، حیث أّسست االستودیو الخاص بھا في العام 

، أیقونات من Bishop ونیویورك وسیوة في مصر، ولكن أیضاً فنادق ومطاعم وبوتیكات. وتشّكل أغراضھا، منھا الـ
لوان ومشرقاً وسخّیاً، متأثراً بالسینما كما بالتصمیم والفّن. أّما الفّن الزخرفي المعاصر. یأتي عالمھا مزخرفاً باأل

الطبعات التجریدیة واألنماط الرمزّیة التي تحمل نفحات البوب فتنضح ثقافة بدوّیة، مرتكزة على ثقافة من منطقة 
، على صورة مدینة البحر المتوسط، مع ارتباط خاص بالمدن حیث یتبادل النور واألرض والبحر أسراراً من األلفّیة

 .بیروت

البوب فتنضح ثقافة بدوّیة، مرتكزة على ثقافة من منطقة البحر المتوسط، مع ارتباط خاص بالمدن حیث یتبادل النور 
 .واألرض والبحر أسراراً من األلفّیة، على صورة مدینة بیروت

 Culture in Architecture ألین أسمر دامان

والداخلیة والمدیرة الفنّیة "ألین أسمر دامان" منذ وقت طویل على تعلّقھا بالروابط بین الثقافة تؤّكد المھندسة المعماریة 
والھندسة. ولدت "ألین" في لبنان، وتقیم حالیاً في باریس حیث تعمل متنقّلة بین الشرق األوسط وأوروبا والوالیات 

لمشروع إعادة ترمیم فندق "كرّیون" وتصمیم ھندسة غرفھ  المّتحدة األمیركیة. ومن بین إنجازاتھا، نذكر اإلدارة الفنّیة
، وتحویل ”Grands Appartments“التاریخیة وأجنحتھ، فضالً عن تعاونھا مع "كارل الغرفلد" في تصمیم الـ 

بناء تجاري إلى فندق عصرّي في لندن، وسینوغرافیا محطة الوصول في مطار البحرین، إلى جانب المنازل الخاّصة 
 اض، وبیروت، ولوزان وباریس.في الری

 أوریل ماتیاس

 موضة،( العالیة المضافة القیمة ذات اإلبداعیة القطاعات في التجاریة للعالمات أوكسیجین نفحة" أوریل ماتیاس" یمنح
 یبحث. إلیھا تحتاج مبدعة شخصّیات توظیف خالل من) ثقافة ورقمیة، إعالمیة وسائل ھندسة، تصمیم، توزیع، ترف،

 نظرة االنضباط، حدود عند تمّثل، خبرتھ أنّ  كما السواء، على والصاعدة المتمّكنة المواھب عن دائم بشكل" ماتیاس"
 .العالمي التصمیم عالم إلى فریدة

 بارود مارك

 إلى الھندسة من العرض، قاعات إلى التجریبي التصمیم من" بارود مارك" إبداع یمتدّ  وباریس، بیروت بین متنّقالً 
 للنظر، جدیداً  أسلوباً  والحدس التعاطف یطّور وحیث األساس ھي االبتكار وطرق التعاونات وحدھا حیث التعلیم،
 !اإلبداع عن" بارود مارك" تفصل فقط قلیلة خطوات السیاق، إلى الخیال من. بالمساحة للتفكیر للحیاة،

 برابان ماریان

 مدرسة من المتاحف علم في شھادة على وحصلت الجامعة في الفنّ  تاریخ درست التي ،"برابان ماریان" تعمل
 الحدیث القسم في حالیاً  وتشارك. عاماً  عشر اثني منذ باریس في والتصمیم الزخرفیة الفنون مؤسسة في ،"لوفر"

 .واإلبداع للتصمیم اللبنانیة الساحة حول ویتمحور المؤسسة في یقام معرض خالل من المتحف في والمعاصر

 

http://bit.ly/2rg62zL 
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