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 "الدورة األولى من "بيروت ديزاين فير برنامج االعالن عن

 

من  األولىلإلعالن عن برنامج الدورة   ESA Business Schoolـال فياليوم  عقد مؤتمر صحفي
هال مبارك، المؤسسة و، لمعرضامدير غييوم تالي ديليان، مؤسس و بحضور» فير ديزاين بيروت«
عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين  وداني عبود، ،ومديرة العالقات مع العارضين شريكة للمعرضال

المركز  اللبنانيين، وياسر عكاوي، المستشار االستراتيجي للمعرض، وادواردو كريزافوللي، مدير
ت الشريكة، ، وممثلين عن المؤسساالملحق الثقافي في السفارة الفرنسية، واريك لوبا، الثقافي االيطالي

 ولفيف من المصممين.
 

 -ألمع األسماء اللبنانيين  2017 أيلول 24 لغاية 20 منض في نسخته األولى، الذي يقام المعريجمع 
 .مصّممون، وعالمات تجارية، وصاالت عرض، وموّزعون، وحرفّيون ممّيزون

كانة لبنان وشرعّيته في عالية المستوى للتأكيد وتعزيز مفير" ألن يكون منّصة  ديزاين يطمح "بيروت
إلى تلبية توّقعات الهواة وجامعي القطع النادرة  المعرضويتطلّع  قلب ساحة التصميم العالمية.

 ومصادر إلهام جديدة ومختلفة ومبتكرة في مجال التصميم. والمحترفين بحثاً عن إبداعات وأفكار
 

باسمه: أن يكون في مقّدمة الساحة اإلبداعية  "هدفنا أن يحّقق لبنان مكانة جديرة :غييوم تالي ديليان أّكد
في المنطقة الواسعة التي تحيط به. وقد جمعنا عدداً كافياً من الوقائع من أجل التأكيد على شرعّية لبنان 

 وٕامكانّياته لكي يصبح عاصمة التصميم بامتياز".
 
 ،رة وأنيقة مفعمة باألحاسيسر مبتكإّن إنتاج المصّممين اللبنانيين هو ثمرة أفكا: "قالت هال مباركو

 ."التقليدية إلى إلهام إبداعي ذي قيمة عالية المهارات والبحث عن مواصلة اإلرادةودنا أحياناً، تق
 

 أربعة أيام من االبداع بيروت ديزاين فير:
 

فير" في دورته األولى إلى جمع أبرز صاالت العرض والمصّممين  ديزاين يهدف معرض "بيروت
ن أيضاً المبدعين الناشئين الذين يمّثلون جيالً صاعداً لم يتّم اكتشافه بعد. يعكس المعرض البارزين، ولك

صورة لبنان: صورة مليئة بالمفاجآت، كّم هائل من الجمال، فرص تبادل غير متوّقعة وحيوية ِجّد 
 ملهمة.

ّدى بطبيعة الحال إلى منذ إطالقه، شّدد معرض "بيروت ديزاين فير" على اإلبداع والجودة والعالمية ما أ
  .فيا المعرضرالتطوير سينوغ )Studio Adrien Gardère( غاردير" "استديو أدريان اختيار



م التفّرد اإلبداعي راابط واحترالتعاون إلى نشر لغة خاصة بمساحة المعرض تقودها روح التهذا يهدف 
 في مسارئر االزافيا رخذ السينوغي لمدينة بيروت، تأرانلكّل من العارضين. مستوحاة من التخطيط العم

 معاصر ودينامي.
 
 مشاركين والزائرين إلى تبادل حرّ ، وهي مساحة مخّصصة في قلب المعرض، الLe Banquetدعو ي

 Leفكرة ألفكارهم ووجهات النظر واكتشافاتهم. في بالد األرز، أحد البلدان الثقافية األقدم في العالم، تقام
Banquet  ألف سنة، وحيث يمكن للمدعّوين  ٥۰صنوعة من خشب قديم يعود إلى على طاولة ضخمة م

 .مارون شديد تذّوق أفضل أطباق المطبخ اللبناني بإشراف الشيف
 

مشروع شراكة في  MAISON&OBJETالمعرض الفرنسي  يجمع بين معرض "بيروت ديزاين فير" و
المهندسين ومهندسي  لمجموعة من حدث مخّصص  MAISON&OBJET ينّظم . فسوف2017العام 

متواجداً في  به الديكور خالل معرض "بيروت ديزاين فير"، كما سوف يكون فريق العمل الخاص
مصّممين لبنانيين في نسخته التي تقام  MAISON&OBJET بيروت خالل المعرض. بالمقابل، يستقبل

حيث يمكن   Rising Talentsعنوانحت توسوف ُتخّصص لهم منّصة  في فرنسا، 2018في أيلول 
 لغد".واللزّوار استكشاف "مواهب اليوم 

 
من جيل جديد من  يسلّط معرض "بيروت ديزاين فير" الضوء على المواهب الشاّبة والصاعدة

إلى إبراز هؤالء المصّممين من خالل  مساحةالتهدف و. !SPOT ONمن خالل مساحة المصممين 
  في جناح مشترك. بعض من أعمالهمعرض 

 
استثنائية مؤلّفة من أشخاص متعلّقين بمدينة  لجنة اختيارت ديزاين فير" في دورته األولى "بيرو يضمّ 

بيروت ولبنان، سواء بالجذور أو بالنسب: ألين أسمر دامان (مهندسة معمارية وداخلية، مديرة فنّية)، 
تصميم في وإنديا مهدافي (مهندسة معمارية وداخلية، مصّممة)، ومارك بارود (مصّمم ومدير قسم ال

األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة)، وماريان برابان (من القسم الحديث والمعاصر في متحف الفنون 
كما يشاركون خالل المعرض في اختيار  ).m-O conseilالزخرفية)، وماتياس أوريل (مؤّسس 

 كار.عن فئة اإلبداع واالبت (Beirut Design Award) الفائزين بجائزة بيروت للتصميم
 

، كما سوف للمشاركة والتبادل فير" في الوقت نفسه مساحة عرض واسعة ومنّصةديزاين يقّدم "بيروت 
 ت التصميم على مدار المعرض الممتّد على أربعة أّيام.راومساوالطاوالت المستديرة  يتّم تنظيم الفعالّيات

 
 "بيروت ديزاين فير" حول

 أيلول 24إلى  20 (مركز بيروت للمعارض والترفيه) من يقام معرض "بيروت ديزاين فير" في البيال
2017. 

مع الخبرة العالمية للمستشارة الخاصة بينيديكت  وم تالي ديليان وهال مبارك،غييالمعرض كل من  نّظمي
 كولبان.

المعاصر الذي، ومنذ العام  ويأتي المعرض متزامناً ومتشاركاً مع معرض "بيروت آرت فير" للفنّ 
في بيروت ولبنان وبلدان الشرق األوسط وشمال  إلى الترويج للحماس الفنّي والثقافي، يهدف 2010

محورين بارزين هما  أفريقيا. هكذا، وعلى مدار المعرض، تنبض بيروت اإلبداعية بالحياة وتتألّق حول
 الفّن المعاصر والتصميم.

 



fair.com-signde-www.beirut 
 

 BeirutDesignFair فيسبوك:

 beirutdesignfair انستغرام:
#BeirutDesignFair 

  
 

 المكتب االعالمي
MIRROS Communication & Media Services 

2TUjoumana@mirrosme.comU2T Joumana Rizk 
 2TUkarine@mirrosme.comU2TKarine Jabaji  

+961 1 497494  
Facebook: Mirrosme | Instagram: mirrosme | Twitter: mirrosme 

http://www.beirut-design-fair.com/
http://www.beirut-design-fair.com/
mailto:joumana@mirrosme.com
mailto:karine@mirrosme.com

