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منا�ضبة  يف  وذل��ك  بالت�ضميم،  اخلا�ضة  الدولية  ال�ضاحة  على 

 )MAISON&OBJET( اوب��ج��ي��ه«  اي���ه  »م��ي��زون  م��ع��ر���ض  اإق��ام��ة 

الفائزون  اأم���ا  م��ن��ه.  اأي��ل��ول املقبل وح��ت��ى 11  م��ن 7  يف باري�ض 

 )Rising Talent Awards( »ال�ضتة ب�»جوائز املواهب ال�ضاعدة

فهم: كارال باز، ا�ضتوديو كاراميل، مارك ديبه، كارلو م�ضعود، 

اأنا�ضتازيا ني�ضنت، وباوال �ضقر. وقد مت اإعالن االأ�ضماء املذكورة 

 Opera( »ض��م��ن م��وؤمت��ر ���ض��ح��ايف ع��ق��د يف دار »اأوب�����را ك��وم��ي��ك���

املدير  ح�ضور  يف  وذل��ك  الفرن�ضية،  العا�ضمة  يف   )Comique
لدى  لبنان  �ضفري  بروكار،  فيليب  اوبجيه«  ايه  ل�»ميزون  العام 

 Agence Culture in فرن�ضا رامي ع��دوان، األني اأ�ضمر دامان من 

غيوم  فري«  ديزاين  »بريوت  موؤ�ض�ضي  عن  ف�ضاًل   ،Architecture
تاليه ديليان وهال مبارك.

ُيذكر اأن »جوائز املواهب ال�ضاعدة«، التي اأ�ضبحت واحدة من 

عن  والباحثون  املواهب  مكت�ضفو  يرتقبها  التي  االأح��داث  اأك��ر 

�ضت�ضّلط  العاملي،  الت�ضميم  �ضعيد  على  اجل��دي��دة  االجت��اه��ات 

جناح  �ضمن  وذل��ك  ال�ضتة  امل�ضممني  ه��وؤالء  اأعمال  على  ال�ضوء 

كبري م�ضرتك �ضيخ�ض�ض لهم.

االإب��داع��ات  اإىل  التعرف  بفر�ضة  اللبنانيون  �ضيحظى  كذلك، 

نف�ضها �ضمن معر�ض »بريوت ديزاين فري« الذي �ضيقام من 20 

اأيلول املقبل وحتى 23 منه. يف ظل اإقامة �ضالونني رئي�ضيني 

 2018 اأي��ل��ول  �ضيتحول  وال��ع��امل��ي،  امل��ح��ل��ي  ال�ضعيدين  ع��ل��ى 

�ضهرًا حافاًل بالت�ضاميم اللبنانية بامتياز، يف باري�ض وبريوت.

عر�ض  فر�ضة  ال�ضتة  ال�ضاعدة«  »املواهب  اأ�ضحاب  و�ضينال 

مهنية  بفر�ض  �ضيحظون  كما  دويل.  م�ضتوى  على  اأعمالهم 

حمرتفة ومهمة.

ويف ه����ذا ال�������ض���ي���اق، ق���ال���ت امل��وؤ���ض�����ض��ة ال�����ض��ري��ك��ة ل����»ب���ريوت 

املواهب  ب�»جوائز  اخلا�ضة  االختيار  جلنة  ع�ضو  فري«،  ديزاين 

باملفاهيم  ممزوجة  االأج���داد  »خ��ربات  اإن  مبارك  هال  ال�ضاعدة« 

امل��ع��ا���ض��رة، ت�����ض��ع امل��ب��دع��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني يف م��ق��دم��ة ال�ضاحة 

ي��ق��ود مثلث اجل��م��ال امل�����ض��ق��ول واخل��ط��وط النظيفة  ال��ع��امل��ي��ة. 

الرئي�ضية  االجت��اه��ات  الفاخرة،  امل��واد  عن  والبحث  والوا�ضحة 

حتّدد  ب��داأت  التي  الت�ضاميم  لهذه  التوجيهية  املبادئ  وُيبلور 

هويتها وتر�ضمها«.

ُي�ضار اإىل اأن جلنة املوّجهني ت�ضّم األني اأ�ضمر دامان )مهند�ضة 

 ،)Agence Culture in Architecture معمارية وداخلية ومديرة

ج��وي م��اردي��ن��ي )م��دي��رة ج��وي م��اردي��ن��ي دي��زاي��ن غ��ال��ريي(، هال 

م��ب��ارك )ب���ريوت دي��زاي��ن ف���ري(، م���ارك ب���ارود )م�ضمم وحما�ضر(، 

 ،)House of Today ضريين مغربي )موؤ�ض�ضة هاو�ض اأوف توداي�

نادين فار�ض كاحيل )رئي�ضة حترير جملة »ك��ورف«(، وماريا 

زيادة )مديرة ت�ضويق جملة »كورف«(.

معر�ض »ميزون ايه اوبجيه« ي�سّلط ال�سوء على لبنان
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