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ستة مصّممین لبنانیین شباب سیرفعون اسم لبنان عالیاً على الساحة الدولیة الخاصة بالتصمیم، وذلك في مناسبة إقامة 

منھ. أما الفائزون  11أیلول المقبل وحتى  7في باریس من  (MAISON&OBJET) "میزون ایھ اوبجیھ"معرض 
ھم كارال باز، استودیو كارامیل، مارك دیبھ، كارلو ف (Rising Talent Awards) ة"جوائز المواھب الصاعد" الستة بـ

أوبرا "ر مسعود، أناستازیا نیستن، و باوال صقر. وقد تم اعالن االسماء المذكورة ضمن مؤتمر صحفي عقد في دا
فیلیب  "میزون ایھ اوبجیھ"في العاصمة الفرنسیة، وذلك في حضور المدیر العام لـ (Opera Comique) "كومیك

، فضال عن Agence Culture in Architecture بروكار، سفیر لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، ألین أسمر دامان من
 .غیوم تالیھ دیلیان وھال مبارك "بیروت دیزاین فیر"مؤسسي 

 
، التي أصبحت واحدة من أكثر األحداث التي یترقبھا مكتشفو المواھب والباحثون "جوائز المواھب الصاعدة"یذكر ان 

عن االتجاھات الجدیدة على صعید التصمیم العالمي، ستسلّط الضوء على أعمال ھؤالء المصممین الستة وذلك ضمن 
 .ص لھمجناح كبیر مشترك سیخص

الذي سیقام من  "بیروت دیزاین فیر"كذلك، سیحظى اللبنانیون بفرصة التعرف الى االبداعات نفسھا ضمن معرض 
منھ. في ظل اقامة صالونین رئیسیین على الصعیدین المحلي والعالمي، سیتحول أیلول  23أیلول المقبل وحتى  20

 .ریس وبیروتشھرا حافالً بالتصامیم اللبنانیة بامتیاز، في با 2018

الستة فرصة عرض أعمالھم على مستوى دولي. كما سیحظون بفرص مھنیة  "المواھب الصاعدة"سینال أصحاب 
 .محترفة ومھمة

جوائز المواھب "، عضو لجنة االختیار الخاصة بـ"بیروت دیزاین فیر"في ھذا السیاق، قالت المؤسسة الشریكة لـ
زوجة بالمفاھیم المعاصرة، تضع المبدعین اللبنانیین في مقدمة الساحة خبرات االجداد مم"ھال مبارك إن  "الصاعدة

العالمیة. یقود مثلث الجمال المصقول والخطوط النظیفة والواضحة والبحث عن المواد الفاخرة، االتجاھات الرئیسیة 
 "وُیبلور المبادئ التوجیھیة لھذه التصامیم التي بدأت تحّدد ھویتھا وترسمھا

 Agence Culture inنة الموّجھین تضّم ألین أسمر دامان (مھندسة معماریة وداخلیة ومدیرة یشار الى ان لج
Architecture جوي ماردیني (مدیرة جوي ماردیني دیزاین غالیري)، ھال مبارك (بیروت دیزاین فیر)، مارك ،(

ن فارس كاحیل )، نادیHouse of Todayبارود (مصمم ومحاضر)، شیرین مغربي (مؤسسة ھاوس أوف توداي 
 )."كورف")، وماریا زیادة (مدیرة تسویق مجلة "كورف"(رئیسة تحریر مجلة 
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