
 

 إفتتاح الدورة األولى من بیروت دیزاین فیر برعایة وزیر االقتصاد
20-09-2017 

افتتحت  الدورة األولى من "بیروت دیزاین فیر"، برعایة وزیر االقتصاد والتجارة رائد خوري، في مركز 
 Hall 3).بیروت للمعارض والترفیھ، (البیال،

أیلول، ألمع األسماء من المصممین اللبنانیین،  24ویجمع المعرض في نسختھ األولى، الذي یستمر حتى 
وعالمات تجاریة، وصاالت عرض، وموزعین، وحرفیین ممیزین. ویطمح ألن یكون منصة عالیة 
المستوى للتأكید وتعزیز مكانة لبنان وشرعیتھ في قلب ساحة التصمیم العالمیة. ویتطلع أیضا إلى تلبیة 

والمحترفین بحثا عن إبداعات وأفكار ومصادر إلھام جدیدة ومختلفة توقعات الھواة وجامعي القطع النادرة 
 .ومبتكرة في مجال التصمیم

وقال منظما المعرض مؤسس ومدیر المعرض غییوم تالي دیلیان والمؤسسة الشریكة للمعرض ومدیرة 
د مفترق العالقات مع العارضین ھال مبارك، لمناسبة االفتتاح: ان "بیروت، بموقعھا الجیوستراتیجي عن

الشرق والغرب، ھي نقطة التقاء المتناھیة لفن التصمیم. وقد ثبت بأن بیروت ما زالت مركزا لالبداع 
 ."والمبدعین، فكان من الطبیعي لمعرض بیروت دیزاین فیر أن یبصر النور

الشریك المؤسس للمعرض  Creditbank وقال رئیس مجلس إدارة ومدیر عام بنك اإلعتماد المصرفي
لیفة : "إن ثقافتنا انصھار للثقافات الماضیة والحاضرة، وھي تحتضن ثروة من اإلبداع ینعكس جلیا طارق خ

 ."في األسواق المحلیة والعالمیة التي منحت المصممین اللبنانیین كما خصتھم بشھرة ممیزة ورفیعة المستوى

 أربعة أیام من االبداع

ت العرض والمصممین البارزین، ولكن أیضا ویھدف المعرض في دورتھ األولى إلى جمع أبرز صاال
المبدعین الناشئین الذین یمثلون جیال صاعدا لم یتم اكتشافھ بعد. ویعكس المعرض صورة لبنان: صورة 

 .ملیئة بالمفاجآت، كم ھائل من الجمال، فرص تبادل غیر متوقعة وحیویة ملھمة

، مشروع شراكة في MAISON&OBJETویجمع بین معرض "بیروت دیزاین فیر" والمعرض الفرنسي
حدثا مخصصا لمجموعة من المھندسین ومھندسي الدیكور  MAISON&OBJET . ینظم2017العام 

خالل معرض "بیروت دیزاین فیر"، كما أن فریق العمل الخاص بھ متواجدا في بیروت خالل المعرض. 
في  2018ي أیلول مصممین لبنانیین في نسختھ التي تقام ف MAISON&OBJET في المقابل، یستقبل

حیث یمكن للزوار استكشاف "مواھب  Rising Talentsفرنسا، وسوف تخصص لھم منصة تحت عنوان
 ."الیوم والغد

  ویسلط المعرض الضوء على المواھب الشابة والصاعدة من جیل جدید من المصممین من خالل مساحة
SPOT ON!.  وتھدف المساحة إلى إبراز ھؤالء المصممین من خالل عرض بعض من أعمالھم في جناح

مشترك. ویضم في دورتھ األولى لجنة اختیار استثنائیة مؤلفة من أشخاص متعلقین بمدینة بیروت ولبنان، 
افي (مھندسة سواء بالجذور أو بالنسب: ألین أسمر دامان (مھندسة معماریة وداخلیة، مدیرة فنیة)، وإندیا مھد



معماریة وداخلیة، مصممة)، ومارك بارود (مصمم ومدیر قسم التصمیم في األكادیمیة اللبنانیة للفنون 
الجمیلة)، وماریان برابان (من القسم الحدیث والمعاصر في متحف الفنون الزخرفیة)، وماتیاس أوریل 

 m-O conseil ) (مؤّسس

 :ل المواضیع اآلتیةویتخلل المعرض مؤتمرات وطاوالت مستدیرة حو
"For optimal results, apply the Milanese model" لماتیو أوریغوني. 

"Leading by Design" لمارزیا أریكو وجو أیوب. 
"What's old is new again" لغییوم كوري، بیارغطاس، جان مارك لولوش . 

"Maison Tarazi: on History, Adaptation and mutation" ي، ألین أسمر لكمیل طرز
 .دامان ، رنا نصر وجالل محمود

"Renewable spaces: a dynamic platform for collaborative creations"  لكریم
 .نادر

"Italian Design: what else?" لماتیو أوریغوني. 
"Beirut: a hub for international residencies" لجوي ماردیني. 

"Beirut design, Beirut conçoit …" لنادین توما وھال مبارك. 
 

أیلول سیتم مزاد علني، بإدارة فالیري أركاش أواد، على نسخة محدودة  24وخالل حدث خاص یوم األحد 
 ، للمصمم غیوم كریدوز.3Dلكراسي طبعت بتقنیة الـ
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