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} بيروت - »الحياة«

> أعلن القّيمون على الدورة األولى من »بيروت 
ديزاين فير« برنامج الفعاليات في مؤتمر صحافي 
حض���ره غّي���وم تال���ي ديليان، مؤس���س المعرض 
ومديره، وهال مبارك، المؤسسة الشريكة للمعرض 
ومديرة العالقات م���ع العارضين، اضافة الى عدد 

من المصممين والمهتمين.
يجمع المعرض في نسخته األولى من 20 حتى 
24 أيلول )سبتمبر( المقبل ألمع األسماء اللبنانية 
ف���ي عالم التصمي���م، وعالمات تجاري���ة وصاالت 

عرض وموّزعين، وحرفّيين ممّيزين.
يطمح »بيروت ديزاين فير« إلى أن يكون منّصة 
عالية المس���توى لتأكي���د مكانة لبنان وش���رعّيته 
وتعزيزهم���ا في قلب س���احة التصمي���م العالمية. 
ويتطّل���ع المع���رض إلى تلبي���ة توّقع���ات الهواة 
وجامع���ي القطع الن���ادرة والمحترفي���ن بحثًا عن 
إبداعات وأفكار ومصادر إله���ام جديدة ومختلفة 

ومبتكرة في مجال التصميم.
وقال غّي���وم تالي ديلي���ان: »هدفن���ا أن يحّقق 
لبنان مكانة جديرة باس���مه: أن يك���ون في مقّدمة 
الس���احة اإلبداعية ف���ي المنطقة الواس���عة التي 
تحيط به. وقد جمعنا ع���ددًا كافيًا من الوقائع من 
أجل تأكيد ش���رعّية لبن���ان وامكاناته لكي يصبح 

عاصمة التصميم بامتياز«.
وأش���ارت هال مبارك الى أّن إنتاج المصّممين 
اللبنانيين هو ثمرة أف���كار مبتكرة وأنيقة مفعمة 

باألحاس���يس، أحيانًا، تقودنا اإلرادة والبحث عن 
مواصلة المهارات التقليدية إلى إلهام إبداعي ذي 

قيمة عالية«.
ويهدف معرض »بيروت ديزاين فير« في دورته 
األولى إلى جمع أبرز صاالت العرض والمصّممين 
البارزين، ولكن أيضًا المبدعين الناش���ئين الذين 
يمّثل���ون جي���اًل صاع���دًا لم يت���ّم اكتش���افه بعد. 
يعك���س المع���رض صورة لبن���ان: ص���ورة مليئة 
بالمفاج���آت، كّم هائ���ل من الجمال، ف���رص تبادل 
غي���ر متوّقع���ة وحيوية ِج���ّد ملهمة. من���ذ إطالقه، 
ش���ّدد معرض »بي���روت ديزاين في���ر« على اإلبداع 
والج���ودة والعالمية، م���ا أّدى بطبيعة الحال إلى 
 Studio Adrien( »اختيار »استديو أدريان غاردير

Gardère( لتطوير سينوغرافيا المعرض. 
يه���دف هذا التع���اون إلى نش���ر لغ���ة خاصة 
بمس���احة المعرض تقودها روح الترابط واحترام 
التف���ّرد اإلبداع���ي لكّل من العارضين. مس���توحاًة 
م���ن التخطي���ط العمران���ي لمدينة بي���روت، تأخذ 

السينوغرافيا الزائر في مسار معاصر ودينامي.
ويدعو Le Banquet، وهي مس���احة مخّصصة 
ف���ي قل���ب المع���رض، المش���اركين والزائرين إلى 
تبادل حّر ألفكارهم ووجهات النظر واكتشافاتهم. 
في ب���الد األرز، أح���د البلدان الثقافي���ة األقدم في 
العالم، تقام فكرة Le Banquet على طاولة ضخمة 
مصنوعة من خش���ب قديم يعود إلى 50 ألف سنة، 
وحيث يمكن المدعّوين تذّوق أفضل أطباق المطبخ 

اللبناني بإشراف الشيف مارون شديد.

دورة أوىل من »بريوت ديزاين فري«


