
 

 

 هندسة الحياة المدينية»: بيروت ديزاين فير«

  2017أيار  30

نفسها: منّصة لقاءات ومواهب حيث تلتقي الحاجات » بيروت ديزاين فير«تترجم لجنة االختيار فكرة 
بالعطاء، وحيث يسود التنّوع العالمي ويدخل اإلبداع في السياقَين االقتصادي والثقافي ويالقي عالم التصميم 
ً من جمهور عريض، ومن سوق تسويقية واسعة تسمح بالتمايزات اإلبداعية الفردية  ً مهما استقطابا
وببصمات فنية تعزز الملكية الفردية لألعمال. أسابيع التصميم صارت جزءاً من النسيج التشكيلي نفسه، 

في ة المدنية، والذي يجمع الرسم والزخرفة والتلوين والتجهييز والهندس» النثر التشكيلي«من نوع 
اختبارات لثقافة صناعية بادواتها وأغراضها وأسواقها وأفكارها السيٌارة،وتتدفق الظاهرة الى المنطقة، 

وتنشط في بيروت حالياً. الظاهرة تتسع » ابو ظبي«وفي » دبي«وصارت لها مساحاتها الواسعة في 
الفنية وتنظيم لقاءات وورش عمل  بمشاركة تيارات واتجاهات جديدة وبمشاركة غاليريات تقدم مادتها

وتختبر تواصالً مهماً مع ذائقات مختلفة وأنماط من أشكال هندسة الحياة المدينية المعاصرة، مع عدم إغفال 
أهمية الصناعات التقليدية. لكن األهم هو اختبار اللجنة التحكيمية التي تختار موضوعات العرض وتنسق 

ي دبي هذا العام اتساع لسينوغرافيا العرض واستقطاب أفكار تشكيلية ما بين أفكارها وأشيائها وشهدنا ف
أكثر من السابق، الى عالم التجهيز والديكور والزخرفة. الى دينامية أكثر وحيوية في فكرة التصميم 

  .والتواصل مع سكان المدينة ومختبري الجماليات البسيطة

ر استثنائية مؤلّفة من أشخاص متعلّقين بمدينة في دورته األولى لجنة اختيا» بيروت ديزاين فير«جمع 
بيروت ولبنان، سواء بالجذور أو بالنسب. هذا اللقاء بين المحترفين في مجال التصميم والهندسة المعمارية 
والداخلية، وفي عالم الفخامة والمتاحف والتعليم، يمنح خبرة متعّددة الثقافات لمراكز االهتمام المتنّوعة 

  .مقاييس الجمال واإلحساس والتناغمالمتمحورة حول 

(مهندسة معمارية وداخلية، » إنديا مهدافي«كّل من » بيروت ديزاين فير«يقود اختيار المشاركين في 
(مصّمم ومدير » مارك بارود«(مهندسة معمارية وداخلية، مديرة فنيّة)، و» ألين أسمر دامان«مصّممة)، و

عاصر (من القسم الحديث والم» ماريان برابان«فنون الجميلة)، وقسم التصميم في األكاديمية اللبنانية لل
؛ كما (ومستشار في التوظيف اإلبداعي m-0 مؤّسس) «ماتياس أوريل«في متحف الفنون الزخرفية)، و

في اختيار الفائزين بجائزة بيروت  2017أيلول  24إلى  20يشاركون خالل المعرض الذي يقام من 
  .البتكارللتصميم عن فئة اإلبداع وا

http://www.tawhidarabi.org/archives/218365 

   


