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كـــــل مـــــا يـــمـــكـــن أن يــتــعــلــق 
بـــمـــجـــال الـــهـــنـــدســـة الـــداخـــلـــيـــة 
وفــــنــــون الــــديــــكــــور وأخـــــــرى مــن 
حديث ومعاصر وقديم سيكون 
متاحا أمام اللبنانيني للتعرف 
عــلــيــه ضــمــن مـــعـــرض «بـــيـــروت 
ديزاين فير» في نسخته الثالثة.
ويشارك في هذه املظاهرة 
الــفــنــيــة الـــتـــي ســـتـــدور بـــمـــوازاة 
انـــطـــالق مــعــرض «بـــيـــروت آرت 
فير» على الواجهة البحرية في 
بــيــروت ابــتــداء مــن ١٩ سبتمبر 
(أيـــلـــول) الــحــالــي حــتــى ٢٢ منه 
نحو ٥٠ فنانا من لبنان والعالم.
أمــا جديد النسخة الثالثة 
مـــن هــــذا الـــحـــدث فــهــو مــشــاركــة 
فـــعـــالـــة لــفــنــانــني وغــالــيــريــهــات 
مـــن بــلــجــيــكــا أمـــثـــال إيــمــانــويــل 
جونكيرز و«آتولييه جيسبيرز» 
وبــــــــــــــــرام كــــــيــــــركــــــوفــــــس الــــــذيــــــن 
سيحضرون فــي هــذا املهرجان 

الفني ممثلني بالدهم.
«إننا نشارك في هذا الحدث 
للسنة الثالثة على التوالي بعد 
أن ملـــســـنـــا حـــمـــاســـا كـــبـــيـــرا مــن 
قبل فنانني لبنانيني وعامليني 
لــلــمــشــاركــة فــي حـــدث عــلــى هــذا 
املـــســـتـــوى يــــقــــام بـــــمـــــوازاة آخـــر 
ضــخــم ولــلــســنــة الــعــاشــرة على 
الــتــوالــي، أال وهــو (بــيــروت آرت 
ديــزايــن)»، يقول غيوم تاسليه 
ديــلــيــان، مــديــر بــيــروت ديــزايــن 
فــــــيــــــر. ويـــــضـــــيـــــف فـــــــي حــــديــــث 
«الــــــشــــــرق األوســـــــــــــــط»: «لـــقـــد  لـــــــ
الحظنا وفــي صــالــونــات أخــرى 
من هذا النوع عربية وعاملية أن 
هناك حضورا كبيرا للمصممني 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــني وبــــنــــاء عـــلـــى ذلـــك 
انطلقنا في نسختنا السنوية 
هــذه والــتــي تستقطب جمهورا 

واسعا».
وبـــحـــســـب غــــيــــوم تــاســلــيــه 
ديـــلـــيـــان الـــــذي الــتــقــيــنــاه خــالل 
املؤتمر الصحافي لإلعالن عن 
انــطــالقــة هـــذا املــهــرجــان والـــذي 
عقد في مطعم ليزا في بيروت، 
الــفــنــان اللبناني عن  فــإن تميز 
غــيــره يكمن فــي تلقفه ثقافات 
كــثــيــرة مـــن خــــالل تــنــقــالتــه بني 
لبنان والــخــارج. فيمزج بينها 
وبــــني الـــفـــنـــون الــلــبــنــانــيــة على 
طــريــقــتــه الــخــارجــة عــن املــألــوف 
ال سيما أن بيروت تعد أرضية 

إبداعية بامتياز.
ويــتــابــع فــي ســيــاق حديثه 
«الشرق األوسط»: «لدينا هذه  لـ
الــســنــة فــنــون مــنــوعــة ســتــنــدرج 
عـــلـــى الئـــحـــة الــنــســخــة الــثــالــثــة 

وتــــشــــمــــل الـــــفـــــنـــــون املــــعــــاصــــرة 
لفنانني معروفني أمثال ديفيد 
ونـــيـــقـــوال ونـــــدى دبــــس ونـــاديـــا 
جــبــري وغــيــرهــم. وفـــي الــفــنــون 
الــحــديــثــة والــقــديــمــة مــن أنتيكا 
وفــــــنــــــتــــــدادج وغـــــيـــــرهـــــا لـــديـــنـــا 
فــنــانــون وأصــحــاب مجموعات 
مــــعــــروفــــة فــــي لـــبـــنـــان والـــعـــالـــم 
كفرنسوا لوبالن دي سيسيليا. 
كما سنستضيف من بلجيكا ٥ 
مشاركني وبينهم متحف الفنون 
الـــذي استغرقت  فــي بــروكــســل، 
محادثاتنا معهم وقــتــا طويال 

إلقناعهم باملجيء إلى لبنان».
بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  والــــــــجــــــــديــــــــر 
مــعــارض فنية عــاملــيــة تــقــام في 
موعد انــطــالق «بــيــروت ديزاين 
فــيــر» نــفــســه كــصــالــون «مــيــزون 
وأوبـــجـــيـــه» فـــي بـــاريـــس. وهــي 
تــســلــط الــــضــــوء بـــــدورهـــــا عــلــى 
أعــــمــــال مــصــمــمــني بــلــجــيــكــيــني 
بعد أن أثبتوا رؤيــة مستقبلية 
مــغــايــرة فـــي هــــذا املـــجـــال لفتت 
أنــظــار القيمني على هــذا النوع 

من املشاريع.
ســيــحــتــضــن  مــــــــرة  وألول 
«بيروت ديزاين فير» فن تصميم 
املــجــوهــرات مــن خــالل مجموعة 
فنانني لبنانيني معروفني كرندة 
طباع ونــدى لوكافالييه ونــدى 

دبس وماري مونييه وغيرهم.
والــــالفــــت أن هـــــذا املـــعـــرض 
الـــــذي يـــقـــام فـــي مـــوقـــع «بـــيـــروت 
آرت ديزاين» نفسه على الواجهة 
البحرية في بيروت ولكن بشكل 
مـــنـــفـــصـــل، ســـيـــكـــرم الـــعـــاصـــمـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة عـــــلـــــى طــــريــــقــــتــــه. 
فــيــعــبــق بـــديـــكـــورات مــســتــوحــاة 
مــــن هـــنـــدســـة بــــيــــروت الــعــريــقــة 
والتي استحدثها في املناسبة 
املــهــنــدس رواد رزق. وسيجمع 
في هذه السينوغرافيا الخاصة 
التراثية  بالحدث بيوت بيروت 
والهندسة املعمارية املعاصرة 
لها، من خالل أدوات ومجسمات 
هندسية فنية ترمز إليها. «لقد 
رغــبــنــا فـــي تــقــديــم هـــذه التحية 
ملــــديــــنــــة تـــشـــكـــل عــــبــــر الــــتــــاريــــخ 
مــــركــــزا فــنــيــا عـــريـــقـــا يــســتــقــطــب 
الـــشـــرق والــــغــــرب. فــبــيــروت هي 
واجــهــة ووجــهــة فنيتني نفتخر 
بهما. ومع هذه الديكورات التي 
تــغــمــر مـــوقـــع الــــحــــدث، ســيــتــاح 
لـــزائـــر املـــعـــرض بـــأن يــســافــر مع 
عـــمـــارة بـــيـــروت فـــي الــســتــيــنــات 
وما قبل، وكذلك الحديثة منها 
وهـــــي بــمــثــابــة عــــصــــارة تـــاريـــخ 
الــيــوم». يختم  هندستها حتى 
«الشرق  لـ غيوم تاسليه ديليان 

األوسط».

البلجيكي سيباستيان هركنر أحد املشاركني في «بيروت ديزاين فير»
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