


خبر صحافي
2017كانون الثاني 11

الدورة االولى من "بيروت ديزاين فير"
2017أيلول 24–20

روح مبادرة ، من نوعهاة تصميم فريدمنّصة إبداع لل
مهاراتمجموعة ملتقى عالمّي وال تضاهى، 

معرض "بيروت سيكشفها للعالمميزات :استثنائية
لبنانية في طلق في العاصمة النيديزاين فير" الذي

.2017شهر أيلول 

20من بيالفي ال"بيروت ديزاين فير" يقام معرض 
مع معرض الفّن بالتزامن2017أيلول 24إلى 

الذي يهدف منذ العام "بيروت آرت فير" المعاصر 
تعيشهالفورة الفنيّة والثقافية التي تعزيز اإلى 2010

لبنان وبلدان الشرق األوسط يشهدها ومدينة بيروت
. في الوقت نفسهوشمال أفريقيا

كّل هاٍو تلبية توقّعات إلى "بيروت ديزاين فير" يتطلّع
طرق يبحثون عن ومحترف مّمنلتحف وجامع ل

وأفكار ومصادر إلهام مختلفة ومبتكرة في عالم 
–التصميم. ويهدف المعرض أّوالً إلى تسليط الضوء 

عي التصميم اإلبدامشهدعلى -على الصعيد الّدولي 
مع ةالعالميصناعة التالقى من نوعه حيث تالفريد

    ارات اإلبداعية في المنطقة.التيّ 

من ،"بيروت ديزاين فير" أرقى األسماءيجمع 
المستثمرين ب،ومّوزعينمصّممين وعالمات تجارية 

كّل يوم وتطلقال تنفّك تتطّوروالداعمين لمدينة 
خمة ومنازل فمطاعم من فنادق ومشاريع رائدة 

مكاتب.  و

مركزية تنبض بطاقة ال مثيل لها،نقطة...بيروت
تحتّل عاصمة بالد األرز قى الشرق والغرب.تمل

الثقافة على العالم وانفتاحهافضل بخاصةمكانة 
العيش فيهالّذةمن خالل والعالمية التي تجّسدها. 
، تنشر بيروت منذ المترفةوضيافتها وديناميّتها 

الساحة تغمرحيويّة بل العالم سنوات إبداعها حو
منتشرة في العالمالاللبنانية جاليات التطال المحليّة و

. لبلدهاالثقافية يم قالعن يوماً لم تتخّل التي

في الواقع، يتمتّع مجال التصميم بحيويّة فائقة، 
تتالقى عالم وأصالة في الوقت ذاته. ووبانفتاح على ال

التيّارات اإلبداعية في هذه النقطة المفعمة بالطاقة 
إبداع وعالمية ديناميّة التي تمزج بينواإللهام 
ة، الصناعات الحديديّ : مجاالتهمفيبارعينحرفيّين 

أعمال الزجاج، فّن تطعيم الخشب، صناعة األثاث،
الحياكة، التطريز، صناعة الجلد وغيرها...

دوراً فّعاالً يروت ديزاين فير" معرض "بهكذا، يلعب 
على مستوى ديناميكية المدينة، الملتقى العالمي ونقطة 

إلى بيروتتحويلالتقاء الجالية المنتشرة، بهدف 
واللقاءات وفرصّي من االستكشافاتموعد سنو

في أوروبا، المحترفينوهواة التصميم كافّة األعمال ل
ول الخليج والواليات المتّحدة، والشرق األوسط، ود

وآسيا. 
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