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) إیالء اجتماع لجنة االختیار الخاصة بھ االھتمام االكبر، Beirut Design Fairیواصل "بیروت دیزاین فیر" (

الرفیع وعدم وذلك تماشیاً مع الوعد الذي قطعھ على نفسھ انطالقاً من دورتھ االولى، وھو الحرص على مستواه 
 المساومة على مضمونھ الغني.

  
تنسجم رؤیة المؤسسین مع لجنة االختیار التي تضع في المقدمة كل من معاییر الجودة، االبداع، التنوع، االبتكار، 
خبرات األسالف ومعارفھم. أما مشھد التصمیم اللبناني، الذي یشتھر بتجّذره وتعّددیتھ، اضافة الى دینامیكیتھ وسعیھ 

 َبّناء، فیبدو منفتحاً على العالم المعاصر الذي ُیعرف بتجدیده المستمر.ال
  

یكمن الدور المحوري الموكل الى لجنة االختیار المذكورة، التي تبحث عن الجودة أوال، في جعل المعرض یرسي 
المستقلین، سواء كانوا  التوازن المنشود بین العارضین المحلیین والعالمیین، بین المصّممین المعروفین والناشئین أو

لبنانیین او عالمیین. ففي نھایة المطاف، یشكل التفاعل عنصراً جوھریاً وحاسماً من اجل الحفاظ على التوجھ االولي 
للمعرض، وھو ان یصبح واجھة عرض للتصامیم في منطقة حوض البحر المتوسط حیث كل أشكال التعاون متاحة 

 خارج الحدود.
  

، ماتیاس اوریل قّصتھ مع بیروت، ھذه المدینة التي ال بارود ماركمان، لینا غطمة، كریم شعیا، لكل من ألین أسمر د
تنفك عن اعادة اعمار نفسھا وتقدیم مشاریع وفرص جدیدة. مھندسون داخلیون، معماریون، مصّممون، مبدعون، 

وثیق في تطویر ھذا الصالون،  مكتشفو مواھب، كلٌّ منھم یضع االنسان في صلب اعمالھ. كما انھم یشاركون بشكل
 وفي اختیار المشاركین فیھ والفائزین بجوائز التصمیم الثالث التي ُتمنح خالل ھذا الحدث.

تشتھر ألین أسمر دامان بفیض طاقتھا وكرمھا وحماسھا وجذورھا اللبنانیة، مما دفع "بیروت دیزاین فیر" الى الطلب 
 منھا ان تصبح سفیرة ھذا الحدث الدولي.

 
 ألین أسمر دامان

Culture in Architecture 
  

بنت ألین أسمر دامان، التي ولدت في بیروت خالل مرحلة الحرب والشدائد والمحن، درعاً مصنوعة من كلمات وأدب 
ومراجع فنیة، درعاً تقي من الفوضى الخارجیة. شّكل الفراغ والدمار، عنصرین محّفزین الطالق حّسھا الجمالي 



سرحیة وكاتدرائیات الضوء. كان من الطبیعي لشابة مثلھا ان تتجھ صوب الھندسة في دولة تولد من لالعدادات الم
 جدید وتخضع العادة اإلعمار.

  
في بیروت وباریس، تماشیاً مع ایمانھا ” Culture in Architecture“، أسست ألین أسمر دامان 2011في العام 

الذي یبحث عن مساحات تتمتع ” Culture in Architecture“إن العمیق بقوة الجمال وقدرتھ على صقل الروح. 
بصدى مدٍو، ینشر عبارات وصیغ سردیة ولدت من رحم حوارات متوترة بین الخام والثمین، في ظل حرص خاص 

من على استخدام االحجار االولیة والمواد المصنوعة یدویا. عبر توحیدھا التراث واالبتكار، تنھل ألین إلھاماً مستمراً 
خالل كل أشكال التعبیر االبداعي من الفن الى الموضة، فتمد بذلك جسور تواصل بین الثقافات ومعارفھا وبین التفكیر 

 التقدمي والحداثي الذي یعید تفسیر الماضي والمستقبل.
  

ضیافة، تعمل حالیا ألین أسمر دامان على تطویر مشاریع مرموقة على مستوى عالمي، في مجال تصمیم المساكن، ال
 السینوغرافیا، اضافة الى تصمیم االثاث.

) في باریس، Hôtel de Crillonبعدما رسخت حضورھا في عالم التصمیم عبر تولیھا تجدید "فندق كریون" (
تزیین عدد من المساحات االسثنائیة داخل القصور، تعاونھا مع المصمم االیقوني كارل الغرفیلد، ستكشف ألین قریباً 

  عن مشاریع شّیقة، ال تقّل حرصاً على التفاصیل الھندسیة والسرد القصصي الجريء. 2018في العام 
  

  لینا غطمة
Lina Ghotmeh-Architecture, Paris 

  
، مقرھا باریس إنما أسلوبھا Lina Ghotmeh-Architectureلینا غطمة، مھندسة حائزة جوائز، ومؤّسسة 

 ت والتطبیق.عالمي ومتعّددة التخصصات لناحیة الممارسا
صنعت لینا غطمة لنفسھا سمعة عالمیة بفضل شخصیتھا وتقدیمھا سلسلة تصامیم متطورة جدا وحداثیة، إنما تفیض 
بإحساس مرھف، وذلك عبر عملھا على صعیدي المقاییس والجغرافیات. من بین المشاریع التي تحمل توقیعھا نذكر: 

، الفائزة بـ"جائزة أفیكس 2016المحوري في إستونیا الذي أنجز في العام المتحف الوطني االستوني، المعلم الثقافي 
"، تجدید Mies Van Der Rohe) ومرشحة لنیل جائزة "میز فان دیر روویھ" "Grand Prix Afexالكبرى" (

، علماً انھا فازت Palais de Tokyo، وھو عمل فني بالكامل یقع في مبنى ”Les Grands Verres“مطعم 
للكنوز الفرنسیة الوطنیة الذي تم تسلیمھ حدیثا ” Wonderlab“؛ معرض 2017افضل تصمیم لمطعم للعام بجائزة 

 في الیابان، وانتخب "أفضل معرض" في طوكیو.
مھندسین معماریین یتمتعون برؤیة حالمة للعقد  10أشادت بھا الصحافة العالمیة مصّنفة ایاھا واحدة من بین "أفضل 

بـ"عالمة آثار المستقبل" بفضل أعمالھا التي تنبثق من الطبیعة باعتبارھا آثار وعالمات تستحث  الجدید". كما لُّقبت
  ذكریاتنا وحواسنا. 

 
طبقة، یتم تشییده حالیا  14، وھو برج خشبي ُمبتكر یتألف من ”Réalimenter Masséna“كما تتضمن اعمالھا 

االبتكاریة التي أطلقتھا مدینة باریس وبرج "ستون غاردن" اذ انھ في باریس. وقد فاز بجائزة الدعوة إلى المشاریع 
 یبدو ككتلة منحوتة في مسقط رأسھا بیروت.

 
 under 40“التي تمنحھا وزارة الثقافة الفرنسیة، اضافة الى جائزة  AJAPمن بین جوائزھا، نذكر أیضا جائزة 

) التي تمنحھا االكادیمیة الفرنسیة للھندسة Dejean، فحازت جائزة "دیجان" (2016االوروبیة. أما في العام ” 40
 المعماریة.

  
 
 



 مارك بارود
SPE conseil développement édition,Paris 

Marc Baroud Design Studio, Beirut 
  

 تنتشر أعمال المصمم مارك بارود في میادین مختلفة. قاده حماسھ للمشاریع الجدیدة نحو بلورة مقاربتھ وتجربة أسلوبھ
ضمن مشاریع ال تمت الى التصمیم بصلة. بحسب طریقتھ، فإن آلیة العمل تصّمم أوال، وبالتالي فإنھا تصبح نتیجة 

 قائمة بذاتھا، الن ھذه العملیة تكتسب شكالً مستقال.
 2012، أسس "قسم التصمیم" ضمن "االكادیمیة اللبنانیة للفنون الجمیلة" وقد تولى ادارتھا من العام 2012في العام 

. وقد استخدم منھجھ التصمیمي نفسھ لتغییر رؤیة تعلیم التصمیم، في ظل مناھج دراسیة جدیدة، 2017الى العام 
 تصّور التصمیم كنظام أوسع مقارنة بالطریقة التي كان ُینظر الیھا، أي بصفتھا عالم محدود البتكار الجمالیات.

المعماریة التجاریة، الھندسة الداخلیة، االثاث، الخدمات، یقیم بین باریس وبیروت، فیما تتضمن مشاریعھ الھندسة 
تطویر العالمات التجاریة. بصفتھ مصّمم منتجات، فإنھ یعمل على مجموعة واسعة من المشاریع الصناعیة والحرفیة 

 والتجریبیة. كما یعمل مع الشركات الناشئة والكبرى على حد سواء.
  س ولندن ودیزاین/ میامي ودیزاین/ میامي بازل.عرضت اعمالھ في بیروت ومیالن ودبي وباری

  
 كریم شعیا

ACID & spockdesign 
  

" (كلیة رود آیالند للتصمیم)، Rhode Island School of Designبعد نیلھ اجازة في التصمیم الصناعي من "
ي العام ) فAbillama Chaya Industrial Design (ACIDشارك كریم شعیا المولود في بیروت في تأسیس 

1997. 
ACID  موظفاً بین حرفیین  170شركة متخصصة في التصمیم، الصناعة وتجھیز التفاصیل الھندسیة، لدیھا

فرعھا الجدید في نیویورك  ACID ومھندسین واداریین، علماً انھا تتولى مشاریع في كل انحاء العالم. كذلك، أنشأت
وھي شركة متخصصة في تصمیم المفروشات  spockdesign ، أطلق شعیا2001بالوالیات المتحدة. في العام 

ومتخصص في بالط  1881وھو مصنع تمتلكھ العائلة منذ العام  Blatt Chaya والمنتجات. كما شارك بفاعلیة في
 .االسمنت الملّون

  
لھ في دعي للمشاركة في العدید من المعارض المحلیة والعالمیة، لعرض أثاثھ وأكسسواراتھ وتجھیزاتھ. نشرت اعما

، L’Officiel Design ،Monocle ،Interior Designالعدید من وسائل االعالم المحلیة والعالمیة ومن ضمنھا 
Interni ،The Daily Star.  

  
 ماتیاس أوریل

m-O  
  

حین تخلّى كنزو تاكادا عن عالمتھ التجاریة التي تحمل اسمھ، كان ماتیاس اوریل یعمل في الدار وابتكر صورة 
]). كانت عالمة تجاریة ثقافیة kOzen ([kaos]&[zenرمزیة ألكثر مصمم یجمع بین البعدین الباریسي والیاباني: 

مة التجاریة، ورعایة الفنون، واألحداث، والكتب، مصّممة من أجل تحریر وتصحیح مشاریع التواصل الخاصة بالعال
 الحائزة جوائز والتي تجمع مجتمًعا مھًما حولھا بفضل محتواھا. www.kOzen.comوالمشاریع الخاصة، ومجلة 

  
 ,Les Inrockuptibles, Vogueأصبح ماتیاس الحقا صحافیا ومحررا في العدید من المطبوعات منھا 

Magazine, Jalouse, Mixt(e), Rezo, Elle, Radio Nova, L’Officiel, Beaux Arts 
Magazine, DS  ،اضافة الى انخراطھ في الخدمات االستشاریة في وضع االستراتیجیات والتواصل   وسواھا



االعالمي لدور مرموقة منھا دیور، ھیرمس، بویفوركا، مؤسسة كارتییھ للفن المعاصر، غالیري الفاییت، باریس 
 Dior, Hermès, Puiforcat, Colette, the Cartier Foundation forل + (برومییر، كانا

Contemporary Art, Galeries Lafayette, Paris Première, Canal(...+ 
  

لیمنح الصناعة المبتكرة سواء في قطاعات الموضة، الرفاه،  m-O Conseil، أطلق ماتیاس 2009في العام 
رفیھ، وسائل االعالم ذاك النفس الجدید الذي تحتاج الیھ في التوظیف. ساعد ماتیاس التصمیم، الھندسة، الثقافة، الت

العالمات التجاریة والمؤسسات في تثبیت رؤیتھا وترسیخ صوتھا. وقد وظف لھم بھذا الھدف، شخصیات رئیسیة، 
 تتمتع بدور أساسي وقادرة على رؤیة مستقبل العالمة والتحدث بلغة المستقبل.

 La Société de la“المحرر الرئیسي لالعداد االستثنائیة الخاصة بمجالت متخصصة بالفنون الجمیلة كان ماتیاس 
Fashion ” و“Vies mode d’emploi .” كما اشرف على كتابMen Under Construction  رجال في)

شر الذي ن Rencontresوكتب  Première Visionو  Editions du Regardطور البناء)، من دار نشر 
 .Magazineفي 

  
 حول "بیروت دیزاین فیر"

  
، من تحدید ھویة التصامیم اللبنانیة بكل 2017تمكن "بیروت دیزاین فیر" في دورتھ االولى التي انطلقت في العام 

غناھا وتفاصیلھا وترسیخ حضورھا، وذلك عبر عرض أعمال اكثر من مئة مصّمم لبناني وافكارھم، فیما استقطب 
 زائر. 16,700

  
 - 2018إنطالقاً من النجاح الباھر الذي حققھ في دورتھ السابقة، یسعى "بیروت دیزاین فیر" الى الكشف في العام 

عن التأثیر الذي یمیز المشھد االبداعي الذي یتمتع بُبعد عالمي رغم  -على الصعیدین الوطني والدولي على حد سواء 
وم نقطة لقاء مھمة بین الطاقات المحلیة والدولیة. عالوة على ذلك، واحدة تجذره في التقالید، ھذه المیزة التي تشكل الی

من اھداف المعرض الرئیسیة ھو توفیر مساحة مشتركة لمجتمع ابداعي ومنحھ الوقت الالزم من اجل الحوار والتبادل 
 والتفاعل والتعاون.

، Seaside Arena - Hall 2 ،Beirut Central districtستقام الدورة الثانیة من "بیروت دیزاین فیر" في الـ 
 19منھ، فیما سیقام االفتتاح الرسمي بحضور كبار الشخصیات في  23أیلول الى  20الواجھة البحریة الجدیدة، من 

 أیلول.
  

"بیروت دیزاین فیر" من تنظیم المشاركین في تأسیسھ غییوم تالي دیلیان وھال مبارك، بدعم من الشریك المؤسس 
Creditbank. 
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