
 

Beirut Design Fair in September 
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The organizers of this year's first edition of Beirut Design Fair announced the event’s program in a press 
conference yesterday attended by founder/ director of the fair, Guillaume Tasle d’Heliand, co-founder/ 
head of exhibitors relations, Hala Mubarak, and a number of designers. The exhibition which will take 
place from 20 to 24 September will embrace prominent Lebanese names in the world of design, 
trademarks, showrooms, artisans and distributors along with emerging designers who represent a 
promising generation of creators yet to be discovered. The fair also seeks to become an upscale 
platform to promote Lebanon’s standing in the heart of the global design arena, while meeting the 
expectations of amateurs, collectors and practiced innovators on the lookout for inspiring projects and 
objects in the field. On the occasion, Guillaume underlined the purpose of the fair which is to help 
Lebanon forge a prestige worthy of its name and be in the forefront of the creative space in the region. 
Mubarak for her part, said the inventions by Lebanese designers are the outcome of innovative, 
sensational and elegant ideas, aided with a will to polish traditional skills and craft inspirations of high 
value.  

 

 المقبل ایلول في للتصمیم بیروت معرض

أعلن القّیمون على الدورة األولى من "بیروت دیزاین فیر" برنامج الفعالیات خالل مؤتمر صحافي عقد یوم 
امس حضره غّیوم تالي دیلیان، مؤسس المعرض ومدیره، ھال مبارك، المؤسسة الشریكة للمعرض ومدیرة 

ن المصممین/ات والمھتمین/ات. یجمع المعرض في نسختھ العالقات مع العارضین/ات، اضافة الى عدد م
أیلول المقبل والذي سیقام في مجمع البیال ألمع األسماء اللبنانیة في عالم التصمیم،  24حتى  20األولى من 

وعالمات تجاریة وصاالت عرض وموّزعین/ات، وحرفّیین/ات، وأیضاً المبدعین/ات الناشئین/ات 
جیالً صاعداً لم یتّم اكتشافھ بعد. كما یطمح المعرض ألن یكون منّصة عالیة الذین/اللواتي یمّثلون/ن 

المستوى لتعزیز مكانة لبنان وشرعّیتھ في قلب ساحة التصمیم العالمیة، ویتطلّع إلى تلبیة توّقعات الھواة 
ومبتكرة في وجامعي القطع النادرة والمحترفین/ات بحثاً عن إبداعات وأفكار ومصادر إلھام جدیدة ومختلفة 

مجال التصمیم. وبالمناسبة، افاد غّیوم تالي دیلیان في كلمتھ "ھدفنا أن یحقّق لبنان مكانة جدیرة باسمھ، وأن 
یكون في مقّدمة الساحة اإلبداعیة في المنطقة الواسعة التي تحیط بھ، مضیفا "قد جمعنا عدداً كافیاً من الوقائع 

كي یصبح عاصمة التصمیم بامتیاز". من جھتھا اشارت مبارك الى من أجل تأكید شرعّیة لبنان وامكاناتھ ل
"أّن إنتاج المصّممین/ات اللبنانیین/ات ھو ثمرة أفكار مبتكرة وأنیقة مفعمة باألحاسیس، أحیاناً، تقودنا اإلرادة 

 والبحث عن مواصلة المھارات التقلیدیة إلى إلھام إبداعي ذي قیمة عالیة". 

september-fair-design-lb.org/news/beirut-http://www.weeportal 

124

http://www.weeportal-lb.org/news/beirut-design-fair-september
http://www.weeportal-lb.org/news/beirut-design-fair-september



