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} بيروت - »الحياة«

> افتتح���ت أول من أمس الدورة األولى 
من »بي���روت ديزاين فير« ف���ي مركز بيروت 
للمع���ارض والترفيه، برعاية وزير االقتصاد 

رائد خوري.
وقال منظما »بيروت ديزاين فير« غييوم 
تال���ي ديليان، مؤس���س المع���رض ومديره، 
وهال مبارك، المؤسس���ة الشريكة للمعرض 
ومدي���رة العالقات م���ع العارضين: »بيروت، 
بموقعه���ا الجيواس���تراتيجي عن���د مفترق 
الش���رق والغرب، هي نقطة التقاء المتناهية 
لف���ن التصميم. وقد ثب���ت أن بيروت ال تزال 
مركزًا لإلبداع والمبدعين، فكان من الطبيعي 
لمع���رض بي���روت ديزاي���ن في���ر أن يبصر 

النور«.
يجمع المعرض في نسخته األولى التي 
تس���تمر حتى 24 أيلول )سبتمبر( الجاري، 
ألم���ع األس���ماء اللبنانية م���ن المصّممين، 
وعالمات تجارية، وصاالت عرض، وموّزعين، 

وحرفّيين ممّيزين.
يطمح »بيروت ديزاين فير« إلى أن يكون 
منّصة عالية المستوى لتأكيد وتعزيز مكانة 
لبنان وش���رعّيته في قلب س���احة التصميم 

العالمية.
ويتطّل���ع إل���ى تلبي���ة توّقع���ات الهواة 
وجامعي القطع الن���ادرة والمحترفين بحثًا 
عن إبداعات وأفكار ومص���ادر إلهام جديدة 

ومختلفة ومبتكرة في مجال التصميم.
وقال طارق خليفة، رئيس مجلس اإلدارة 
المدي���ر الع���ام لبن���ك االعتم���اد المصرفي، 
الش���ريك المؤس���س للمع���رض: »إّن ثقافتنا 
انصه���ار للثقاف���ات الماضي���ة والحاضرة، 
وهي تحتضن ثروة من اإلبداع تنعكس جليًا 
في األسواق المحلّية والعالمّية التي منحت 
المصّممين اللبنانّيين، كما خصتهم بشهرة 

مميزة ورفيعة المستوى«.

أربعة أيام من اإلبداع
يهدف معرض »بي���روت ديزاين فير« في 
دورته األولى إلى جمع أبرز صاالت العرض 
والمصّممي���ن البارزين، وأيض���ًا المبدعين 
الناش���ئين الذي���ن يمّثلون جي���اًل صاعدًا لم 
ُيكتش���ف بع���د. ويعك���س المع���رض صورة 
لبنان: صورة مليئة بالمفاجآت، كّم هائل من 
الجمال، فرص تب���ادل غير متوّقعة وحيوية 

ملهمة.
منذ إطالقه، شّدد معرض »بيروت ديزاين 
فير« على اإلبداع والجودة والعالمية، ما أّدى 
بطبيعة الحال إلى اختيار »اس���تديو أدريان 
غاردير« )Studio Adrien Gardère( لتطوير 
سينوغرافيا المعرض. وهذا التعاون ينشر 
لغة خاصة بمس���احة المعرض تقودها روح 
التراب���ط واحترام التف���ّرد اإلبداعي لكّل من 
العارضين. مستوحاة من التخطيط العمراني 
لمدينة بيروت، تأخذ الس���ينوغرافيا الزائر 
 Le في مس���ار معاص���ر وديناميك���ي. يدعو
Banquet، وهو مس���احة مخّصصة في قلب 
المعرض، المش���اركين والزائرين إلى تبادل 
حّر ألفكارهم ووجهات النظر واكتش���افاتهم. 
في بالد األرز، أحد البلدان الثقافية األقدم في 
العال���م. تقام فكرة Le Banquet  على طاولة 
ضخمة مصنوعة من خش���ب قديم يعود إلى 
٥٠ ألف س���نة، وحيث يمكن المدعّوين تذّوق 
أفض���ل أطب���اق المطبخ اللبناني بإش���راف 

الشيف مارون شديد.
يجم���ع بي���ن مع���رض »بي���روت ديزاين 
 MAISON & في���ر« والمع���رض الفرنس���ي
OBJET مش���روع ش���راكة في العام 2٠17. 
ينّظم MAISON&OBJET  حدث مخّصص 
ومهندس���ي  المهندس���ين  م���ن  لمجموع���ة 
الديكور خالل معرض »بيروت ديزاين فير«، 

كما أن فريق العم���ل الخاص به موجود في 
بيروت خالل المعرض. في المقابل، يستقبل 
MAISON&OBJET مصّممين لبنانيين في 
نسخته التي تقام في أيلول )سبتمبر( 2٠18 
في فرنس���ا، وس���وف ُتخّصص له���م منّصة 
تح���ت عن���وان Rising Talents حيث يمكن 

الزّوار استكشاف »مواهب اليوم والغد«.
يس���ّلط معرض »بي���روت ديزاي���ن فير«
الضوء على المواهب الشاّبة والصاعدة من 
جيل جديد من المصممين من خالل مساحة 
SPOT ON بهدف إب���راز هؤالء المصّممين 
م���ن خالل ع���رض بعض عماله���م في جناح 

مشترك. 
يض���ّم »بي���روت ديزاين فير« ف���ي دورته 
األول���ى لجنة اختيار اس���تثنائية مؤّلفة من 
أش���خاص متعّلقين بمدينة بيروت ولبنان، 
س���واء بالج���ذور أو بالنس���ب: ألين أس���مر 
دامان )مهندس���ة معماري���ة وداخلية، مديرة 
فنّي���ة(، وإنديا مهدافي )مهندس���ة معمارية 
وداخلي���ة، مصّممة(، ومارك ب���ارود )مصّمم 
ومدي���ر قس���م التصمي���م ف���ي األكاديمي���ة 
اللبناني���ة للفنون الجميلة(، وماريان برابان 
)من القس���م الحدي���ث والمعاصر في متحف 
الفنون الزخرفية(، وماتياس أوريل )مؤّسس 

.)m-O conseil
وعلى هامش المعرض، تنظم ورش عمل 
وندوات وط���اوالت مس���تديرة تتعلق بالفن 
والتصميم. وخالل حدث خاص سيقام مزاد 
علن���ي األحد، ب���إدارة فالي���ري أركاش أواد، 
على نسخة محدودة لكراسي ُطبعت بتقنية 

ال�3D، للمصمم غيوم كريدوز.
يذكر أن مع���رض »بي���روت ديزاين فير«
ينظم بالتزامن والتعاون مع معرض »بيروت 
آرت في���ر« للف���ّن المعاصر ال���ذي يهدف إلى 
التروي���ج الفنّي والثقافي في بيروت ولبنان 

وبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

بريوت تفتتح الدورة األوىل
 من معرض التصميم املتخصص


