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، عن  ESA Business Schoolتموز/یولیو في مؤتمر صحافي عقد في الـ 13أعلن، أمس الخمیس 

بحضور غییوم تالي دیلیان، مؤسس ومدیر المعرض، » بیروت دیزاین فیر«برنامج الدورة األولى من 
للمعرض ومدیرة العالقات مع العارضین، وداني عبود، عضو مجلس ادارة وھال مبارك، المؤسسة الشریكة 

جمعیة الصناعیین اللبنانیین، ویاسر عكاوي، المستشار االستراتیجي للمعرض، وادواردو كریزافوللي، مدیر 
المركز الثقافي االیطالي، واریك لوبا، الملحق الثقافي في السفارة الفرنسیة، وممثلین عن المؤسسات 

 .یكة، ولفیف من المصممینالشر
 

ألمع األسماء اللبنانیین  2017أیلول/سبتمبر  24إلى  20یجمع المعرض في نسختھ األولى، الذي یقام من 
 .من مصّممین، وعالمات تجاریة، وصاالت عرض، وموّزعین، وحرفّیین ممّیزین

كانة لبنان وشرعّیتھ في قلب یطمح "بیروت دیزاین فیر" ألن یكون منّصة عالیة المستوى للتأكید وتعزیز م
ساحة التصمیم العالمیة. ویتطلّع المعرض إلى تلبیة توقّعات الھواة وجامعي القطع النادرة والمحترفین بحثاً 

 .عن إبداعات وأفكار ومصادر إلھام جدیدة ومختلفة ومبتكرة في مجال التصمیم

باسمھ: أن یكون في مقّدمة الساحة اإلبداعیة في أّكد غییوم تالي دیلیان: "ھدفنا أن یحقّق لبنان مكانة جدیرة 
المنطقة الواسعة التي تحیط بھ. وقد جمعنا عدداً كافیاً من الوقائع من أجل التأكید على شرعّیة لبنان 

 ."وٕامكانّیاتھ لكي یصبح عاصمة التصمیم بامتیاز

وأنیقة مفعمة باألحاسیس، أحیاناً،  وقالت ھال مبارك: "إّن إنتاج المصّممین اللبنانیین ھو ثمرة أفكار مبتكرة
 ."تقودنا اإلرادة والبحث عن مواصلة المھارات التقلیدیة إلى إلھام إبداعي ذي قیمة عالیة



 بیروت دیزاین فیر: أربعة أیام من االبداع

یھدف معرض "بیروت دیزاین فیر" في دورتھ األولى إلى جمع أبرز صاالت العرض والمصّممین 
أیضاً المبدعین الناشئین الذین یمّثلون جیالً صاعداً لم یتّم اكتشافھ بعد. یعكس المعرض البارزین، ولكن 

 .صورة لبنان: صورة ملیئة بالمفاجآت، كّم ھائل من الجمال، فرص تبادل غیر متوقّعة وحیویة ِجّد ملھمة

ى بطبیعة الحال إلى منذ إطالقھ، شّدد معرض "بیروت دیزاین فیر" على اإلبداع والجودة والعالمیة ما أدّ 
 .لتطویر سینوغرافیا المعرض (Studio Adrien Gardère) "اختیار "استدیو أدریان غاردیر

یھدف ھذا التعاون إلى نشر لغة خاصة بمساحة المعرض تقودھا روح الترابط واحترام التفّرد اإلبداعي لكّل 
السینوغرافیا الزائر في مسار معاصر من العارضین. مستوحاة من التخطیط العمراني لمدینة بیروت، تأخذ 

 .ودینامي

، وھي مساحة مخّصصة في قلب المعرض، المشاركین والزائرین إلى تبادل حّر Le Banquet یدعو
 Leألفكارھم ووجھات النظر واكتشافاتھم. في بالد األرز، أحد البلدان الثقافیة األقدم في العالم، تقام فكرة

Banquet  ألف سنة، وحیث یمكن للمدعّوین  ٥۰ة من خشب قدیم یعود إلى على طاولة ضخمة مصنوع
 .تذّوق أفضل أطباق المطبخ اللبناني بإشراف الشیف مارون شدید

مشروع شراكة في العام  MAISON&OBJET بین معرض "بیروت دیزاین فیر" والمعرض الفرنسي
سي الدیكور حدث مخّصص لمجموعة من المھندسین ومھند MAISON&OBJET. فسوف ینّظم2017

خالل معرض "بیروت دیزاین فیر"، كما سوف یكون فریق العمل الخاص بھ متواجداً في بیروت خالل 
مصّممین لبنانیین في نسختھ التي تقام في أیلول  MAISON&OBJET المعرض. بالمقابل، یستقبل

ار حیث یمكن للزوّ   Rising Talentsفي فرنسا، وسوف ُتخّصص لھم منّصة تحت عنوان 2018
 ."استكشاف "مواھب الیوم والغد

یسلّط معرض "بیروت دیزاین فیر" الضوء على المواھب الشاّبة والصاعدة من جیل جدید من المصممین 
وتھدف المساحة إلى إبراز ھؤالء المصّممین من خالل عرض بعض من  .!SPOT ON من خالل مساحة

 .أعمالھم في جناح مشترك

ي دورتھ األولى لجنة اختیار استثنائیة مؤلّفة من أشخاص متعلّقین بمدینة كما یضّم "بیروت دیزاین فیر" ف
بیروت ولبنان، سواء بالجذور أو بالنسب: ألین أسمر دامان (مھندسة معماریة وداخلیة، مدیرة فنّیة)، وإندیا 

یمیة مھدافي (مھندسة معماریة وداخلیة، مصّممة)، ومارك بارود (مصّمم ومدیر قسم التصمیم في األكاد
اللبنانیة للفنون الجمیلة)، وماریان برابان (من القسم الحدیث والمعاصر في متحف الفنون الزخرفیة)، 

كما یشاركون خالل المعرض في اختیار الفائزین بجائزة  .(m-O conseil وماتیاس أوریل (مؤّسس
 .عن فئة اإلبداع واالبتكار (Beirut Design Award) بیروت للتصمیم

وت دیزاین فیر" في الوقت نفسھ مساحة عرض واسعة ومنّصة للمشاركة والتبادل، كما سوف یتّم یقّدم "بیر
 تنظیم الفعالّیات والطاوالت المستدیرة ومسارات التصمیم على مدار المعرض الممتّد على أربعة أّیام.
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