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»معرض بيروت للتصميم«
للمرة األولى وفي قلب العاصمة

بريوت: »الشرق األوسط«

وأخيرًا سيكون لبيروت 
م���ع���رض س���ن���وي للتصميم، 
ي��ل��ي��ق ب���امل���واه���ب وامل����ه����ارات 
اللبنانية التي بلغ بعضها 
مستوى عامليًا، ون��ال شهرة 
دول��ي��ة واس��ع��ة. واع��ت��ب��ارًا من 
20 سبتمبر )أي��ل��ول( املقبل، 
��م 

ّ
��ن��ظ

ُ
م����ن����ه، س��ت ول���غ���اي���ة 24 

»ب����ي����روت  ال����������دورة األول���������ى ل����
ديزاين فير« في البيال )مركز 
بيروت للمعارض والترفيه(، 
ب����ال����ت����زام����ن وال�����ت�����ج�����اور م��ع 
ال����ذي  ف����ي����ر«،  »ب�����ي�����روت آرت 
سيكون قد بلغ سنته الثامنة 
بنجاح متصاعد، على الرغم 
من الظروف األمنية الصعبة 

لها. التي انطلق خ
وع���ق���د م���ؤت���م���ر ص��ح��اف��ي 
ف���ي ب���ي���روت أم����س، وت��ح��دي��دًا 
في »املعهد العالي لألعمال«

له عن برنامج  ESA، وأعلن خ
ال������دورة األول������ى م���ن »ب���ي���روت 
ديزاين فير«، وذل��ك بحضور 
الفرنسي غييوم تالي ديليان، 
وهو مؤسس املعرض ومديره 
وصاحب املبادرة، وكذلك ه 
م����ب����ارك، امل���ؤس���س���ة ال��ش��ري��ك��ة 
ال��ع�اق��ات  للمعرض وم��دي��رة 
مع العارضني، ودان��ي عبود، 
ع��ض��و مجلس إدارة جمعية 
 ، � � ال���ل���ب���ن���ان���ي� ال����ص����ن����اع����ي��
وي����اس����ر ع����ك����اوي، امل��س��ت��ش��ار 
االس����ت����رات����ي����ج����ي ل���ل���م���ع���رض، 
وإدواردو كريزافوللي، مدير 
امل����رك����ز ال���ث���ق���اف���ي اإلي���ط���ال���ي، 
وإريك لوبا، امللحق الثقافي في 
السفارة الفرنسية، وممثلني 
ع�����ن امل�����ؤس�����س�����ات ال���ش���ري���ك���ة، 

ولفيف من املصممني.
ي������ج������م������ع امل����������ع����������رض ف����ي 
نسخته األول��ى، أمل��ع األسماء 
، م����ن م��ص��م��م�  ال���ل���ب���ن���ان���ي��
ع� 

ّ
وع�ام��ات ت��ج��اري��ة وم��وز

وح��رف��ي� م��م��ّي��زي��ن. ويطمح 
ي����ك����ون م��ن��ّص��ة  امل����ع����رض ألن 
ع����ال����ي����ة امل����س����ت����وى ل���ل���ت���أك���ي���د 
وت�������ع�������زي�������ز م������ك������ان������ة ل����ب����ن����ان 

وش���رع���ّي���ت���ه ف����ي ق���ل���ب س��اح��ة 
ع 

ّ
التصميم العاملية. كما يتطل

إل����ى ت��ل��ب��ي��ة ت���وق���ع���ات ال���ه���واة 
وج����ام����ع����ي ال����ق����ط����ع ال�����ن�����ادرة 
واملحترفني، بحثًا عن إبداعات 
وأفكار ومصادر إلهام جديدة 
ومختلفة ومبتكرة في مجال 
التصميم. وأّك��د غييوم تالي 
دي���ل���ي���ان: »ه���دف���ن���ا أن ي��ح��ق��ق 
لبنان مكانة جديرة باسمه، 
وأن يكون في مقّدمة الساحة 
اإلبداعية في املنطقة الواسعة 
ال��ت��ي تحيط ب��ه. وق��د جمعنا 
ع����ددًا ك��اف��ي��ًا م���ن ال��وق��ائ��ع من 
أج�����ل ال���ت���أك���ي���د ع���ل���ى ش��رع��ّي��ة 
لبنان وإمكانياته لكي يصبح 

عاصمة التصميم بامتياز«.
ي���ه���ت���م »ب�����ي�����روت دي����زاي����ن 
فير« باملصممني املحترفني، 
 � ول�������ك�������ن أي�������ض�������ًا ب����امل����ب����دع��

الناشئني الذين يمثلون جي
صاعدًا لم ُيكتشف بعد.

وم��ن��ذ االن��ط�اق��ة األول���ى، 
ش��������������ّدد امل�������ت�������ح�������دث�������ون ع���ل���ى 
اإلب����داع وال���ج���ودة وال��ع��امل��ي��ة، 
ل���ذل���ك ت����م اخ���ت���ي���ار »اس���ت���دي���و 
 Studio( »أدري����������ان غ������اردي������ر
ل��ت��ط��وي��ر   )Adrien Gardère

سينوغرافيا املعرض.
ويهدف هذا التعاون إلى 
ن���ش���ر ل���غ���ة خ���اص���ة ب��م��س��اح��ة 
املعرض، تقودها روح الترابط 
 

ّ
واحترام التفّرد اإلبداعي لكل

من العارضني، مستوحاة من 
ال��ع��م��ران��ي ملدينة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
بيروت، تأخذ السينوغرافيا 
ال������زائ������ر ف�����ي م����س����ار م��ع��اص��ر 

ودينامي.
وستخّصص في املعرض 
مساحة للمشاركني والزائرين 
لتبادل حّر ألفكارهم ووجهات 
ن��ظ��ره��م واك��ت��ش��اف��ات��ه��م، في 
ي��ع��ت��ب��ره��ا  ال����ت����ي  ��اد األرز  ب��
م��دي��ر امل��ع��رض غ��ي��ي��وم تالي 
ديليان، أحد البلدان الثقافية 
م 

ّ
نظ

ُ
األقدم في العالم، حيث ت

ع��ل��ى   ،Le Banquet ف�����ك�����رة 
طاولة ضخمة مصنوعة من 
خ���ش���ب ق���دي���م ي���ع���ود إل�����ى 50 

ألف سنة، ويمكن للمدعّوين 
ت����ذّوق أف��ض��ل أط��ب��اق املطبخ 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ب����إش����راف ال��ش��ي��ف 

مارون شديد.
���� م�����ع�����رض  ي������ج������م������ع ب�����
»ب���������ي���������روت دي���������زاي���������ن ف����ي����ر«
وامل��������������ع��������������رض ال������ف������رن������س������ي 
MAISON&OBJET، مشروع 
م 

ّ
شراكة في عام 2017. فسينظ

ح��دث��ا   ،MAISON&OBJET
م����خ����ّص����ص����ا مل����ج����م����وع����ة م��ن 
�� وم����ه����ن����دس����ي  امل������ه������ن������دس���
����ال م����ع����رض  ال�������دي�������ك�������ور خ�����
»ب���ي���روت دي���زاي���ن ف��ي��ر«، كما 
سيكون فريق العمل الخاص 
ب�������ه م��������وج��������ودًا ف�������ي ب�����ي�����روت 
خ��ال امل���ع���رض. ف��ي امل��ق��اب��ل، 
 ،MAISON&OBJET يستقبل
� ف���ي  � ل����ب����ن����ان����ي�� م����ص����م����م��
���م ف��ي 

ّ
���ن���ظ

ُ
ن��س��خ��ت��ه ال���ت���ي س���ت

ف��رن��س��ا،  ف���ي  س��ب��ت��م��ب��ر 2018 
خّصص لهم منّصة 

ُ
وسوف ت

 ،Rising Talents تحت عنوان
حيث يمكن للزّوار استكشاف 

»مواهب اليوم والغد«.
لجنة اختيار العارضني 
فة من أشخاص لهم صلة 

ّ
مؤل

ب��ل��ب��ن��ان، س�����واء ف���ي ال���ج���ذور 
�� أس��م��ر  أو ف����ي ال���ن���س���ب: أل��
دام������ان )م��ه��ن��دس��ة م��ع��م��اري��ة 
وداخ�����ل�����ي�����ة، م�����دي�����رة ف���ن���ّي���ة(، 
وإن����دي����ا م���ه���داف���ي )م��ه��ن��دس��ة 
معمارية وداخلية، مصممة(، 
ومارك بارود )مصمم ومدير 
قسم التصميم في األكاديمية 
اللبنانية للفنون الجميلة(، 
وم��اري��ان ب��راب��ان )م��ن القسم 
الحديث واملعاصر في متحف 
الفنون الزخرفية(، وماتياس 
 m - O أوري�������������ل )م��������ؤّس��������س
ل  conseil(. كما يشاركون خ
املعرض في اختيار الفائزين 
ب���ي���روت للتصميم  ب���ج���ائ���زة 
)Beirut Design Award( عن 

فئة اإلبداع واالبتكار.
وس������������وف ي������ت������ّم ت���ن���ظ���ي���م 
فعالّيات وطاوالت مستديرة 
ومسارات تصميم على مدار 

أربعة أّيام.




