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 بيروت ديزاين فير
 أربعة أيام من االبداع

 

يهدف معرض "بيروت ديزاين فـيـر" فـي دورتـه األولـى إلـى جـمـع أبـرز صـاالت الـعـرض والـمـصـّمـمـيـن الـبـارزيـن، ولـكـن أيضـًا 
المبدعين الناشئين الذين يمّثلون جيًال صاعدًا لم يتّم اكتشافه بعد. يعكس المعرض صورة لبنان: صـورة مـلـيـئـة بـالـمـفـاجـآت، كـّم 

 هائل من الجمال، فرص تبادل غير متوّقعة وحيوية ِجّد ملهمة.

هال مبارك، ثراًء من خالل مسـاهـمـة الـمـصـّمـمـيـن الـلـبـنـانـيـيـن و وقد ازداد هذا المشروع األساسي، المبتكر من غييوم تالي ديليان 
، الذين استطاعوا جـمـيـعـهـم تـقـديـم وجـهـة نـظـر خـاصـة حـول بينيديكت كولبانبأفكارهم، ومع الخبرة العالمية للمستشارة الخاصة 

 التصميم في لبنان والمساهمة في احتضان خصائصه.

يطمح "بيروت ديزاين فير" ألن يكون منّصة بارعة وعالـيـة الـمـسـتـوى لـلـتـأكـيـد وتـعـزيـز مـكـانـة لـبـنـان وشـرعـّيـتـه فـي قـلـب سـاحـة 
 التصميم العالمية. 

إحدى التحدّيات الرئيسية التي يواجهها المعرض تبرز في حشد المجتمع اإلبداعي من خالل تأمين المكـان والـزمـان فـي الـوقـت 
نفسه مّما سوف يسّهل عملّية الحوار، والتبادالت، والتعاونات والتفاعالت. بهذا، يمكن تعزيز هـوّيـة الـتـصـمـيـم الـلـبـنـانـي وٕاثـبـات 

 وجودها، مع كّل ميزاتها وخصائصها.

من هذا المنطلق، يرغب "بيروت ديزاين فير" تسليط الضوء محليًا وعالميًا على الحماس الذي يرافق الساحة اإلبداعية المعـولـمـة 
 والمتأّصلة في الوقت نفسه والتي تشّكل اليوم نقطة لقاء بارزة بين الطاقات المحلية والعالمية. 

يأمل "بيروت ديزاين فير" أيضًا المشاركة الفّعالة في تالقي كاّفة التيارات اإلبداعية اإلقليمية التي تجمع بين الديـنـامـيـة الـعـالـمـيـة 
 واإلبداع التصميمي ومهارة الحرفّيين المتفّوقين في خبراتهم ومهاراتهم. 

ويتطّلع "بيروت ديزاين فير" من خالل ذلك إلى تلبية توّقعات الهواة وجامعي القطع النادرة والمحترفين بحثًا عن إبداعات وأفكار 
 ومصادر إلهام جديدة ومختلفة ومبتكرة في مجال التصميم.
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مصّممون، وعالمات تجارية، وصاالت عرض، وموّزعـون، وحـرفـّيـون  -يجمع المعرض، في نسخته األولى، ألمع األسماء اللبنانيين 
وذلك بهدف إقامة الصالت مع الجهات الراعية والمستثمرين في هذه المدينة المثمرة ودائمة التطّور والتي تشهد باستمـرار   –ممّيزون 

 على والدة مشاريع متعّددة مبتكرة منها الخاصة، إلى جانب الفنادق، والمطاعم، واألبنية السكنية الفاخرة والمكاتب، وغيرها...

يقّدم "بيروت ديزاين فير" في الوقت نفسه مساحة عرض واسعة ومنّصة حقيقية للمشاركة والتبادل، كما سـوف يـتـّم تـنـظـيـم الـفـعـالـّيـات 
 والمؤتمرات ومسارات التصميم على مدار المعرض الممتّد على أربعة أّيام. 

، وهي مساحة مخّصصة في قلب المعرض، المشـاركـيـن والـزائـريـن إلـى تـبـادل حـّر ألفـكـارهـم ووجـهـات الـنـظـر Le Banquetيدعو 
عـلـى طـاولـة ضـخـمـة مصـنـوعـة مـن  Le Banquetواكتشافاتهم. في بالد األرز، أحد البلدان الثقافية األقدم في الـعـالـم، تـقـام فـكـرة 

 ألف سنة، وحيث يمكن للمدعّوين تذّوق أفضل أطباق المطبخ اللبناني بإشراف الشيف مارون شديد. ٥٠خشب قديم يعود إلى 

. ويـأتـي الـمـعـرض 2017أيـلـول  24إلـى  20يقام معرض "بيروت ديزاين فير" في البيال (مركز بيروت للمـعـارض والـتـرفـيـه) مـن  
، يهدف إلى الترويج للحماس الفنّي والثقـافـي 2010متزامنًا ومتشاركًا مع معرض "بيروت آرت فير" للفّن المعاصر الذي، ومنذ العام 

في بيروت ولبنان وبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا. هكذا، وعلى مدار المعرض، تنبض بيروت اإلبداعية بـالـحـيـاة وتـتـألّـق حـول 
 محورين بارزين هما الفّن المعاصر والتصميم.  
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"هدفنا أن يحّقق لبنان مكانة جديرة باسمه: أن يكون في مقّدمة الساحة اإلبداعية في المنطقة الواسعة التي تحيط به. وقد 
 جمعنا عددًا كافيًا من الوقائع من أجل التأكيد على شرعّية لبنان وٕامكانّياته لكي يصبح عاصمة التصميم بامتياز". 

 "بيروت ديزاين فير"  غييوم تالي ديليان، المؤسس والمدير لمعرض

               

"إّن إنتاج المصّممين اللبنانيين هو ثمرة أفكار مبتكرة وأنيقة مفعمة باألحاسيس؛ أحيانًا، تقودنا اإلرادة والبحث عن مواصلـة 
 المهارات التقليدية إلى إلهام إبداعي ذي قيمة عالية". 

 هال مبارك، المؤسسة الشريكة لمعرض "بيروت ديزاين فير"

 

"يترجم معرض "بيروت ديزاين فير" حدثًا يطمح إلى تحفيز هذه الـطـاقـات اإلبـداعـيـة فـي مـكـان واحـد، إلـى تـوفـيـر فـرصـة 
المشاهدة، على مدى بضعة أّيام وفي مساحة واحدة، للثروة اإلبداعية المحلية والعالمية المرتبطة بمدينة بيـروت والسـمـاح 

 للعديد من الهواة، في هذا البلد وخارجه، بتقديم قطع استثنائية تشهد على نوعّية التصميم اإلبداعي المعاصر".

 "بيروت ديزاين فير" ، مستشارة خاصة لمعرض بينيديكت كولبان
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 بيروت وفّن التصميم
 أبعاٌد جديدة 

 

خالل السنوات الخمس األخيرة، شهد لبنان والعاصمة بيروت تطّورات ملحوظة في مجال التصميم حيث تشّكل مجـتـمـع بـارز قـادر 
 اليوم على إثبات مكانته وكفاءته. 

وقد أطلق جيل جديد من الطّالب، الذين تابعوا دراساتهم في أوروبا والواليات المّتحدة األميركية، مبادئ خاصة ورؤية جـديـدة. كـمـا 
شهدت السنوات األخيرة على إعادة تنشيط للسوق الفنّية. أّما اليوم، وبفضل صاالت العرض، والناشرين، وجامعـي األعـمـال الـفـنـّيـة 

 وبعض من رعاة الفّن، باتت السوق أكثر نضوجًا خاصة وأّن العديد من المصّممين يواجهون بنجاح تحّدي اإلنتاج في لبنان.

لقد استطاع التصميم اللبناني، خالل بضعة سنوات فقط، أن يفرض نفسه في لبنان والخارج منفردًا بثروة ابتـكـاراتـه، بـبـحـث جـمـالـّي 
 ووظيفي دائم، ببعٍد مرهف وانفتاح على العالم. 

 

 تجذر وتجّدد!
لبيروت مكانة خاصة. موقعها الجغرافي، وتاريخها ونظرتها إلى العالم... كّلها عوامل تمنحها مكانة استـثـنـائـيـة فـي الـواقـع والـخـيـال 

 الجماعّي.

تقّدم بيروت ولبنان منذ عقود شبكة فريدة من المهارات. مصّممون كثيرون قصدوا هـذا الـمـكـان إلنـتـاج أغـراض وتـطـويـر مشـاريـع. 
وبعكس البلدان األخرى في الشرق األوسط، تتباهى بيروت بالحرف اليدوية في مجاالت المعادن، والسيرامـيـك، والـزجـاج والـخـشـب. 
ويرتبط نشاطها الحرفّي ومهاراتها في الصنع بطلب حقيقي متزايد: توّفر الجهات الراعية، أهـمـّيـة الـجـودة الـعـالـيـة لـلـمـنـتـجـات، بـنـاء 

 وٕاعادة بناء متواصل للمدينة. 

يعمل الحرفّيون اللبنانيون بالطريقة نفسها التي يستخدمها المصّممون، فيبدعون في فّنهم ويجمعون مهارات أخرى من بلدان مجـاورة 
من أجل توسيع خبراتهم. أسلوب االنفتاح هذا، والمهارة، والعمل الجماعي يأتي أيضًا ليعّبر عن نـقـطـة قـّوة لـمـديـنـة بـيـروت، فضـًال 

 عن أّن الحوار الوثيق بين الحرفّيين والمصّممين يساهم في تعزيز مكانة الساحة المحلية.   
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 إبداٌع معولم ومّتصل

تابع العديد من المصّممين اللبنانيين دراساتهم في الخارج أو في معاهد تصميم محلّية بارزة (جامعة الـبـلـمـنـد، جـامـعـة الـروح الـقـدس 
 الكسليك أو الجامعة اللبنانية األميركية)، وبالرغم من فرض وجودهم بقّوة في لبنان إّال إّنهم يلمعون أيضًا فـي الـعـالـم. تـقـّدم بـيـروت،

 المتمّيزة بنفحة عالمية بارزة، منّصة فائقة التواصل والثقافة متباهية بحرّية تعبير فريدة في المنطقة.

متألّقة على الساحة المحلية، تستفيد بيروت أيضًا من جالية منتشرة في الـعـالـم أجـمـع ال زالـت هـي أيضـًا، إلـى جـانـب تـعـلّـقـهـا بـبـلـد 
المهجر، متمّسكة بجذورها اللبنانية بطريقة أو بأخرى. وبالرغم من أّن المصّممين اللبنانـيـيـن مـقـيـمـون فـي لـبـنـان أو الـخـارج، إّال إّن 

 Aline، وChahan Minassianنقطة االنطالق تبقى بيروت. هذا ما تؤّكد عليه جـمـيـع الشـخـصـيـات الشـهـيـرة فـي مـجـالـهـا مـنـهـا 
d’Amman Asmarو ،Karim Habibو ،Karen Chekerdjianو ،David & Nicolasو ،Nada Debsو ،Marc Baroud ،

. يجمعهم البحث الدائم عن األصالة والحرّية والـجـودة والـتـفـّرد. Rabih Kayrouzأو  Bernard Khoury، وCharles Kalpakianو
ينشر المصّممون والمهندسون المعمارّيون الـلـبـنـانـّيـون الـبـارزون ثـقـافـة وأسـلـوب من باريس إلى نيويورك، مرورًا بلندن أو ساو باولو، 

 حياة فريدًا من نوعه، مطبوعًا بضوء وألوان البحر المتوسط. 
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  لجنة االختيار
 

تترجم لجنة االختيار فكرة "بيروت ديزاين فير" نفسها: منّصة لقاءات ومواهب حيث تلـتـقـي الـحـاجـات بـالـعـطـاء، وحـيـث يسـود الـتـنـّوع 
 العالمي ويدخل اإلبداع في السياَقين االقتصادي والثقافي. 

يجمع "بيروت ديزاين فير" في دورته األولى لجنة اختيار استثنائية مؤّلفة من أشخاص متعّلقين بمدينة بيروت ولبنان، سـواء بـالـجـذور 
أو بالنسب. هذا اللقاء بين المحترفين في مجال التصميم والهندسة المعمارية والداخلية، وفي عالم الفخامة والمتاحف والتعـلـيـم، يـمـنـح 

 خبرة متعّددة الثقافات لمراكز االهتمام المتنّوعة المتمحورة حول مقاييس الجمال واإلحساس والتناغم. 

 

 إنـديـا مـهـدافـي(مهندسة معمارية وداخلية، مديرة فنـّيـة)، و ألين أسمر دامانيقود اختيار المشاركين في "بيروت ديزاين فير" كّل من 
مـاريـان (مصّمم ومدير قسم التصميم في األكاديمية اللبنانية للفنون الجمـيـلـة)، و مارك بارود(مهندسة معمارية وداخلية، مصّممة)، و

)؛ كما يشاركون خالل m-O conseil(مؤّسس  "ماتياس أوريل"(من القسم الحديث والمعاصر في متحف الفنون الزخرفية)، و برابان
 في اختيار الفائزين بجائزة بيروت للتصميم عن فئة اإلبداع واالبتكار. 2017أيلول  24إلى  20المعرض الذي يقام من 
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 ألين أسمر دامان 
Culture in Architecture 

 
تــؤّكــد الــمــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة والــداخــلــيــة 
والمديرة الـفـنـّيـة "ألـيـن أسـمـر دامـان" مـنـذ 
وقت طـويـل عـلـى تـعـلّـقـهـا بـالـروابـط بـيـن 

ــعــام  ــهــنــدســة. فــي ال ــثــقــافــة وال ، 2011ال
 Culture in Architectureأّسست أليـن 

ي بيروت وباريس حيث ُتطّبق الـهـنـدسـة ف
الداخلية وتصـمـيـم األثـاث واإلدارة الـفـنـّيـة 
بشــكـــل شـــمــولـــّي ومـــع اقــتـــنــاع تــاّم بـــأّن 
الجمال، مـحـفّـز األحـاسـيـس، يسـاهـم فـي 
التأسيس لعالم أفضل. من بين إنجازاتها، 
نذكر اإلدارة الفنّية لمـشـروع إعـادة تـرمـيـم 
فــنــدق "كــرّيــون" وتصــمــيــم هــنــدســة غــرفــه 
التاريخية وأجنحتـه، فضـًال عـن الـهـنـدسـة 
الــداخــلــيــة لــمــشــاريــع ســكــنــّيــة فــي الــريــاض 
وبيروت ولوزان وباريس، وفنـدق عصـرّي 

 في لندن وسينوغرافيا مطار البحرين. 

 إنديا مهدافي
 هندسة وتصميم

 
تــعــمــل "إنــديــا مــهــدافــي" كــمــهــنــدســة مــعــمــاريــة 
وداخلية ومصّممة وتنفرد بـبـصـمـة أكـيـدة فـي 
مـــجـــال اإلبـــداع الـــمـــعـــاصـــر الـــعـــالـــمـــي. فـــي 
باريس، حيث أّسست االستوديو الخاص بـهـا 

، تــتــصــّور وتــرســم مــنــازل 2000فــي الــعــام 
خــاصــة، مــن بــاريــس إلــى لــنــدن، ونــيــويــورك 
ـــكـــن أيضـــًا فـــنـــادق  وســـيـــوة فـــي مصـــر، ول
ومطاعم وبوتيكات. وتشّكل أغراضهـا، مـنـهـا 

ــ  ، أيــقــونــات مــن الــفــّن الــزخــرفــي Bishopالـ
الــمــعــاصــر. يــأتــي عــالــمــهــا مــزخــرفــًا بــاأللــوان 
ومشـــرقـــًا وســـخـــّيـــًا، مـــتـــأثـــرًا بـــالســـيـــنـــمـــا كـــمـــا 
بـالـتــصـمــيـم والـفــّن. أّمــا الـطــبـعــات الــتـجــريـديــة 
واألنماط الرمزّية التي تـحـمـل نـفـحـات الـبـوب 
فتنضح ثقافة بدوّية، مرتكـزة عـلـى ثـقـافـة مـن 
منطقة البـحـر الـمـتـوسـط، مـع ارتـبـاط خـاص 
بالمدن حيث يـتـبـادل الـنـور واألرض والـبـحـر 
 أسرارًا من األلفّية، على صورة مدينة بيروت.

مارك  بارود                                 
مصّمم ومدير قسم التصميم في 

 –األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة 
 ألبا
 

متنّقًال بين بيروت وباريس، يمتّد 
إبداع "مارك بارود" من التصميم 
التجريبي إلى قاعات العرض، من 
الهندسة إلى التعليم، حيث وحدها 
التعاونات وطرق االبتكار هي 
األساس وحيث يطّور التعاطف 
والحدس أسلوبًا جديدًا للنظر، للحياة، 
للتفكير بالمساحة. من الخيال إلى 
السياق، خطوات قليلة فقط تفصل 

 !"مارك بارود" عن اإلبداع
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 ماريان برابان
القسم الـحـديـث والـمـعـاصـر فـي مـتـحـف الـفـنـون 

 الزخرفية في باريس
 

تعمل "ماريان برابان"، التـي درسـت تـاريـخ الـفـّن 
فــي الــجــامــعــة وحصــلــت عــلــى شــهــادة فــي عــلــم 
المتاحف من مدرسة "لوفر"، في مؤسسة الفنـون 
الزخرفية والتصميم في بـاريـس مـنـذ اثـنـي عشـر 
عـــامـــًا. وتشـــارك حـــالـــيـــًا فـــي الـــقـــســـم الـــحـــديـــث 
والمعاصر في المتحف من خالل مـعـرض يـقـام 
في المؤسسة ويتـمـحـور حـول السـاحـة الـلـبـنـانـيـة 

  للتصميم واإلبداع.

  ماتياس أوريل
m-O 

 
يـــمـــنـــح "مـــاتـــيـــاس أوريـــل" نـــفـــحـــة أوكســـيـــجـــيـــن 
للعالمـات الـتـجـاريـة فـي الـقـطـاعـات اإلبـداعـيـة 
ذات القيمة المضـافـة الـعـالـيـة (مـوضـة، تـرف، 
تــوزيــع، تصــمــيــم، هــنــدســة، وســائــل إعــالمــيــة 
ورقمية، ثقافة) من خالل تـوظـيـف شـخـصـّيـات 
مبدعة تحـتـاج إلـيـهـا. يـبـحـث "مـاتـيـاس" بشـكـل 
دائم عن الـمـواهـب الـمـتـمـّكـنـة والصـاعـدة عـلـى 
الســواء، كــمــا أّن خــبــرتــه تــمــّثــل، عــنــد حــدود 
االنضــبــاط، نــظــرة فــريــدة إلــى عــالــم الــتــصــمــيــم 

 العالمي.
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"اسـتـديـو أدريـان اخـتـيـارمنذ إطالقه، شّدد معرض "بيروت ديزاين فير" على اإلبداع والجودة والعالميـة مـا أّدى بـطـبـيـعـة الـحـال إلـى 
 سينوغرافيا المعرض. لتطوير  (Studio Adrien Gardère)“ غاردير

 ويعّد "استديو أدريان غاردير" من األشهر على الساحة العالمية في مجاالت التنظيم المتحفي والسينوغرافيا. 

يتعاون االستديو مع مؤسسات خاصة وعامة في كندا، والصين، ومصر، والواليات المتحدة األميركية، وفرنسا، والهند، وأندونيسـيـا، 
، Louvre Lensوٕايران، وٕايطاليا، ومالي، وكوريا الجنوبية، وسويسرا والمملكة المتحدة، وهو الذي يـقـف وراء الـتـنـظـيـم الـمـتـحـفـي لــ 

في أوتاوا، والمتحف المستقبـلـي لـلـقـطـع الـرومـانـيـة الـقـديـمـة فـي "نـاربـون"   Aga Khanومتحف الفن اإلسالمي في القاهرة، ومتحف 
 الفرنسية واألكاديمية الملكّية للفنون في لندن.    

يوّقع االستديو على أعمال تقودها رغبة في تنفيذ تصاميم فريدة يخضع فيها الحدس واإلحساس واالبتكار لتحّديات المشاريع الفـنـّيـة 
 والعلمية والتعليمية وتلّبي تطّلعات الزبائن.

يهدف التعاون بين "استديو أدريان غاردير" و"بيروت ديزاين فيـر" إلـى نشـر لـغـة خـاصـة بـمـسـاحـة الـمـعـرض تـقـودهـا روح الـتـرابـط 
واحترام التفّرد اإلبداعي لكّل من العارضين. مستوحاة من التخطيط العمراني لمدينة بـيـروت، تـأخـذ السـيـنـوغـرافـيـا الـّزائـر فـي مسـار 

 معاصر ودينامي.     

   سينوغرافيا 
Studio Adrien Gardère  
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  أسئلة لـ ... 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤسس والمدير لمعرض "بيروت ديزاين 
 "                                فير

 غييوم تالي ديليان                                               
 

ما هي طموحاتك بالنسبة لـ "بيروت 
 ديزاين فير"؟

 
لنذّكر أّوًال كيف سيكون "بيروت ديزاين 
فير": هو معرض يقّدم األثاث وأغراض 
التصميم، المعاصرة والـ "فينتاج"، أو 

 باألحرى تلك الجديرة بالمجموعات.
وتأتي بعض االبتكارت بأسعار معقولة 
فيما غيرها أكثر ثمنًا، غير أّن السوق 
يمكن أن تتكّيف بشكل طبيعي مع 
الوقت. سوف ُتعرض قطع لمصّممين 
وصاالت عالمية بارزة، إلى جانب 
بعض التحف النادرة. كما سوف 
يتضّمن المعرض برنامجًا حافًال 
بالمؤتمرات والطاوالت المستديرة، وورش 

 العمل والتركيبات الفنّية.
هدفنا أن يحّقق لبنان مكانة جديرة 
باسمه: أن يكون في مقّدمة الساحة 
اإلبداعية في المنطقة الواسعة التي 
تحيط به. وقد جمعنا عددًا كافيًا من 
الوقائع من أجل التأكيد على شرعّية 

لبنان وٕامكانّياته لكي يصبح عاصمة 
 التصميم بامتياز. 

لذلك، يتوّجه "بيروت ديزاين فير" إلى أن 
يصبح موعدًا سنوّيًا من االستكشافات، 
واللقاءات وفرص األعمال، لهواة 
التصميم وكّل المحترفين في أوروبا، 
والواليات المتحدة األميركية، والشرق 

 األوسط، وبالد الخليج العربي وآسيا.
ونعرف بأّن طريق االختيار والجودة هي 
الصحيحة. سوف نستمّر، لمصلحة 

 الزائرين والعارضين على السواء.
 

ما الذي يمكن أن يقّدمه "بيروت ديزاين 
 فير" للمصّممين اللبنانيين؟

 
هناك مجتمع إبداعي هاّم جدًا في لبنان 
(تصميم، هندسة، فنون...) يضّم 
مصّممين بارزين ومعروفين. وبالنظر 
إلى الصورة اإلجمالية، يتمّتع المجتمع 
التصميمي بالشباب، والموهبة، والحيوية 
والنشاط. لذلك، نشعر بالحاجة إلى 
 منّصة تسمح بتوازن العرض والطلب.  

التصميم هو سوق ناشئة، كما في كّل 
مكان في العالم: يحتاج العرض 
اإلقليمي لنافذة عالمية، انتقائية وعالية 
الجودة، لكي يكون محّط األنظار. 
والطلب، مهما كان متقنًا، يحتاج دائمًا 
إلى عالمات محّددة، وٕاثارة، ونقاط 
مقارنة ودعم. هي المهّمة الرئيسية ألّي 
معرض والروح التي نستوحي منها. 
بالنسبة للمصّممين اللبنانيين، سوف 
يسعى "بيروت ديزاين فير" إلى جذب 
جامعي األعمال الفنية، والجهات 
الراعية، والمستثمرين، والناشرين، 
والصناعّيين، والهواة وأبرز الشخصيات. 
باختصار، هي شبكة، كما في كل 

 معرض بارز. 
 

 
 

 لَم جئتم للعرض في لبنان؟
 

قليلة هي البلدان التي تقع على حوض 
البحر األبيض المتوسط وتتمّيز بجودة 
التصميم المعاصر فيها. إيطاليا تفرض 
نفسها، بصورة طبيعية. ولكن، من 
الجهة الشرقية للحوض والداخل، يبقى 
لبنان البلد األكثر تمّيزًا. لكّل بلد 
خصائصه فيما يختلف لبنان بثقافته 
التي تعود إلى آالف السنين والعالمية، 
إلى جانب مكانته الرائعة. هو ملتقى 
طرق بين المشرق العربي وأوروبا 

 وشمال أفريقيا.         
تمّثل مكانة لبنان الفريدة مسألة تاريخ 
وجغرافيا تفّسر كل الحماس الممّيز 
والمتواصل فيه، (حيث إّن جذوره 
الفينيقية ال تزال واضحة وهي قد سبقت 

 والدة أثينا، وبعدها روما!).
باإلضافة إلى ذلك، من المهّم النظر في 
الظاهرة الفريدة لالنتشار اللبناني: 

 14فلنتصّور هذه الشبكة المؤّلفة من 
مليون شخص في العالم، تجعل من هذا 
البلد منّصة تصميم، وهو أمر ال يخفى 

 على جامعي األعمال الفنّية. 
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الــمــؤســســة الشــريــكــة ومــديــرة الــعــالقــات مــع 

 العارضين في "بيروت ديزاين فير"
 

 هال مبارك
 

كونك مصّممة، وأستاذة في التـصـمـيـم، 
ــة ومــؤّســســة مشــاركــة فــي  ــّي وصــحــاف
معرض "بـيـروت ديـزايـن فـيـر" وخـبـيـرة 
بارزة في التصمـيـم الـلـبـنـانـي، مـا هـي 
برأيك التـطـّورات الـرئـيـسـيـة فـي مـجـال 

 اإلبداع وسوق التصميم في بيروت؟
 
لقد تـطـّورت سـاحـة الـتـصـمـيـم الـلـبـنـانـي  

كثيرًا وبسرعة وحملت معـهـا الـكـثـيـر مـن 
الوعود! في خـالل خـمـس سـنـوات، كـان 
هــذا الــتــطــّور ســريــعــًا جــدًا: فــقــد تشــّكــل 
مــجــتــمــع بــارز أثــبــت بــراعــتــه فــي هــذه 
المهنة ومهاراتـه. حـتّـى ذلـك الـحـيـن، لـم 
يكن عدد المصّمـمـيـن الـلـبـنـانـّيـيـن كـبـيـرًا. 
فــقــد كــانــوا يــؤّســســون لــمــكــان لــهــم بــيــن 
الــمــهــنــدســيــن ومــهــنــدســي الــديــكــور الــذيــن 
كانوا ينّفذون كل شيء: من األبـنـيـة إلـى 
األثــــاث، مــــرورًا بــــكــــافــــة الــــتــــعــــديــــالت 
والتركيبات. ثّم تبّدلت نقطة التركيز شيئًا 
فشــيــئــًا بــعــد أن أطــلــق جــيــل جــديــد مــن 

، الـذيـن تـابـعـوا ALBAطّالب جامعة الــ 
دراساتهم فـي أوروبـا والـواليـات الـمـتّـحـدة 
األميركية، مبادئ خاصة ورؤية جـديـدة، 
في بلد كان ُيـظـهـر حـاجـة مـلـّحـة لـذلـك. 
وهكذا بدأت السـوق تـأخـذ شـكـًال خـاصـًا 
لها أيضًا. لقد قطعنا شـوطـًا طـويـًال مـنـذ 
االبــتــكــارات األســاســيــة، ال بــل الــراقــيــة، 

ــيــوم،  ــنــخــبــة. ال ــل والــتــي كــانــت تــتــوّجــه ل
ـــة،  ـــي ـــن ـــف ـــعـــرض ال ـــفـــضـــل صـــاالت ال وب
والــنــاشــريــن، وجــامــعــي األعــمــال الــفــنــيــة 
وبــعــض الــجــهــات الــراعــيــة، أصــبــحـــت 
الســوق نــاضــجــة. بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، 
يواجه العديد من المصّممين بنجـاح هـذا 

 التحّدي لإلنتاج في لبنان. 
اليوم، التصميم اللبناني هو أمر حـقـيـقـي 
وقـــد أصـــبـــح واقـــعـــًا، فـــي ديـــارنـــا وفـــي 
الــخــارج. وهــو يــتــمــّيــز بــثــروة ابــتــكــاراتــه، 
ــبــعــٍد  ــّي ووظــيــفــي دائــم، ب بــبــحــث جــمــال
مـرهـف وانـفـتــاح عـلــى الـعــالـم. إّن إنـتــاج 
المصـّمـمـيـن الـلـبـنـانـيـيـن هـو ثـمـرة أفـكـار 
ــيــقــة مــفــعــمــة بــاألحــاســيــس؛  مــبــتــكــرة وأن
أحـــيـــانـــًا، تـــقـــودنـــا اإلرادة والـــبـــحـــث عـــن 
مواصـلـة الـمـهـارات الـتـقـلـيـديـة إلـى إلـهـام 

 إبداعي ذي قيمة عالية.
 

مــا هــي بــرأيــك الــمــيــزات الــتــي يــمــكــن 
للزائرين رؤيتها في "بيروت ديزاين فير" 

 مقارنة مع بلدان المنطقة المجاورة؟
 

ــمــتــوســط، االخــتــالط  ــبــنــان، مــنــطــقــة ال ل
الــثــقــافــي، الــنــســيــج الــحــضــري لــمــديــنــة 
بيروت... كّلها ثروة تمّيزنـا عـن الـبـلـدان 
العربـيـة. نـمـلـك الـتـاريـخ والـذاكـرة، الـروح 
وحــرّيــة االبــتــكــار مــن دون حــدود ومــن 
دون االعــتــمــاد عــلــى أحــد. ويــمــكــن أن 
نــجــد، فــي كــل زاويــة تــقــريــبــًا فــي لــبــنــان، 
حرفّيين يبـرعـون فـي اسـتـخـدام الـتـقـنـيـات 
القديمة. يبقى أن نعمل عـلـى اسـتـمـرارهـا 
من خالل التصميم المعاصر والمـبـتـكـر. 
يـؤّدي الـتــبـادل بــيـن الـمــصـّمـم والـحـرفــّي، 
وبــيــن االبــتــكــار والــتــنــفــيــذ، إلــى إنــتــاج 
إبداعات غنّية بالحكايات. ونحن نـعـرف 
جـــيـــدًا كـــيـــف نـــخـــبـــر الـــحـــكـــايـــات! لـــكـــّل 
مصمم، لكل ثنائي أو لكل استديو، خـّط 
وأســلــوب خــاص. فــالــتــصــامــيــم ال تشــبــه 

 بعضها!
أراقــــب اســــتــــجــــابــــات الــــزّوار األجــــانــــب 
فأجدهم متفاجئين، منـبـهـريـن بـالـتـعـدديـة، 
باإلبداع، بالتجّدد، بالنفحة الحديثـة الـتـي 
يستكشفونها هـنـا. وفـي نسـخـتـه األولـى، 

يـــجـــمـــع "بـــيـــروت ديـــزايـــن فـــيـــر" أفضـــل 
ـــــمـــــيـــــن  صـــــاالت الـــــعـــــرض والـــــمـــــصـــــّم
المشهورين، ولكن أيضًا مبدعين ناشئيـن 
وجــيــل صــاعــد لــم يــتــّم اكــتــشــافــه بــعــد. 
يــعــكــس الــمــعــرض صــورة لــبــنــان: صــورة 
مليئة بالمفاجآت، كّم هائل من الـجـمـال، 
فرص تبـادل غـيـر مـتـوقّـعـة وحـيـويـة ِجـّد 

 ملهمة.
 

ما هـي ردود الـفـعـل والـتـوّقـعـات الـتـي 
 أثارها معرض "بيروت ديزاين فير"؟

 
إن مشروعنا تطّور قبـل أن يـرى الـنـور، 
فضــًال عــن أّن هــنــدســتــه تــرتــكــز عــلــى 
أســــاس مــــتــــيــــن. وقــــد شــــارك مــــعــــظــــم 
المصّممين بـهـذه الـرؤيـة الـتـي نـدعـمـهـا، 

وأنـا، والـتـي تشـاركـنـاهـا وبـنـيـنـاهـا  غيـيـوم
 معهم.

في الواقع، كثيرون يـظـهـرون اهـتـمـامـهـم 
الشــديــد بــمــعــرض "بــيــروت ديــزايــن فــيــر" 
فيحّولونه إلى مشروع لبناني حقيقي. لقـد 
شــعــرنــا جــمــيــعــنــا بــهــذه الــحــاجــة البــتــكــار 
مــنــّصــة بــارعــة وعــالــيــة الــمــســتــوى تــؤّكــد 
وتـــعـــّزز مـــكـــانـــة لـــبـــنـــان وشـــرعـــّيـــتـــه فـــي 

 المجاالت اإلبداعية العالمية. 
أكـثـر مـن   –كل تلك اللقاءات في لبنـان 

سمحـت لـنـا بـتـحـديـد الـمـوقـع   –مئة لقاء 
وخـــلـــق عـــلـــبـــة عـــلـــى مـــقـــاس الـــمـــواهـــب 

 والحاجات.  
يبرز دورنا في جمع المجتـمـع اإلبـداعـي 
مـن خــالل تــأمـيــن الــمـكــان والــزمـان مـعــًا 
مـــّمـــا ســـوف يســـّهـــل عـــمـــلـــّيـــة الـــحـــوار، 
والــتــبــادالت، والــتــعــاونــات والــتــفــاعــالت. 
ــهــذا يــمــكــن تــعــزيــز هــوّيــة الــتــصــمــيــم  ب
اللبناني، مع كّل ميزاتها واختالفاتها. لقد 
حان الوقت للتأكيـد عـلـى بصـمـة "ُصـنـع 
في لبنـان" هـنـا وٕالـى أبـعـد مـن حـدودنـا. 
أشياء جميلة تنتظر التـصـمـيـم الـلـبـنـانـي، 
هنا وفي أوروبا، بفضل البعد العالـمـي لـ 
"بيروت ديزاين فير"، الذي سوف يصبـح 

 ملموسًا شيئًا فشيئًا.  
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مستـشـارة خـاصـة لـمـعـرض "بـيـروت ديـزايـن 
 فير"

 بينيديكت كولبان 
 

يــبــدو لــبــنــان الــيــوم فــي الــعــديــد مــن 
المجاالت الفنّية علـى شـكـل "حـاضـن". 
أين هو مكان التصـمـيـم فـيـه ومـا هـي 
برأيك ميزات بيروت مقارنة مع مدن أو 

 مناطق أخرى في العالم؟
 

لطـالـمـا تـمـّيـزت بـيـروت بـمـكـانـة خـاصـة 
بــفــضــل مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي، وتــاريــخــهــا، 
وطريقتها في أسر الـعـالـم، مـّمـا يـمـنـحـهـا 
مــكــانــة اســتــثــنــائــيــة فــي الــواقــع والــخــيــال 
الجماعّي. بيروت، مدينة تخضع إلعادة 
إعمار متواصلة وغالبًا ما تـكـون الـحـالـة 
الــطــارئــة فــيــهــا مصــدرًا لــإلبــداع. مــّمــا ال 
شك فيه أّن الـمـصـّمـمـون يـتـأثّـرون بـهـذه 
األرض الثقافية الخـصـبـة والـغـنـّيـة حـيـث 
يتمـّيـز الـبـيـروتـّيـون بـخـاصـيـة فـريـدة هـي 
العالمية. إدراك كلّي للعالـم ال يـبـرز فـي 
الواجهة وليس مرتبطًا فقط بعالمنـا فـائـق 

 االتصال وٕاّنما هو واقع بالفعل.  
تابع العديد من المصّممين دراساتهم فـي 
الــخــارج أو فــي مــعــاهــد تصــمــيــم مــحــلــّيــة 

، جـامـعـة الـروح ALBAبارزة (جامعة الـ 
الـقـدس الـكـســلـيـك أو الــجـامـعـة الــلـبـنـانـيــة 
األميركية)، وبالرغم من فرض انـتـمـائـهـم 
بقّوة في لبنان إّال إّنهم يلمعـون جـمـيـعـهـم 
أيضــًا فــي الــعــالــم. هــي مــنــّصــة فــائــقــة 

التواصل والثقافة تـتـبـاهـى بـحـرّيـة تـعـبـيـر 
 فريدة.

يبرز االنتشار الـلـبـنـانـي فـي الـمـقـّدمـة 
عندما نتحّدث عن اإلبداع في بـيـروت. 
بالـنـسـبـة لـلـتـصـمـيـم، مـا هـي الـوجـوه 
الــبــارزة فــي فــرنســا، وأوروبــا وســائــر 

 أنحاء العالم؟
 

هو جانب آخر يجعل من بيروت مـديـنـة 
فــريــدة. مــتــألــّقــة عــلــى الســاحــة الــمــحــلــيــة، 
تستفيد بيروت أيضًا مـن جـالـيـة مـنـتـشـرة 
في العالم أجمع ال زالت هي أيضًا، إلـى 
جانب تـعـلّـقـهـا بـبـلـد الـمـهـجـر، مـتـمـّسـكـة 

 بجذورها اللبنانية بطريقة أو بأخرى. 
ولو كان المصّممون اللبنانـيـون مـقـيـمـيـن 
فـــي لـــبـــنـــان أو الـــخـــارج، تـــبـــقـــى نـــقـــطـــة 
االنــطــالق هــي بــيــروت. هــذا مــا تــؤّكــد 
عــلــيــه جــمــيــع الشــخــصــيــات الشــهــيــرة فــي 

، Chahan Minassianمــجــالــهــا مــنــهــا 
 Karim، وAline d’Amman Asmarو

Habibو ،Karen Chekerdjian ،
، Nada Debs، وDavid & Nicolasو
 Charles، وMarc Baroudو

Kalpakianو ،Bernard Khoury 
 وغيرهم.  Rabih Kayrouzأو

وال يــعــنــي هــذا بــأّن الــنــمــاذج األصــلــيــة 
لــألــســلــوب فــي الشــرق األوســط تــكـــون 
مــنــتــشــرة بــل عــلــى الــعــكــس، كــون لــبــنــان 
هــو، بــحــكــم تــعــريــفــه، نــقــطــة الــتــقــاء بــيــن 
الشرق والغرب. واألساليب مختلفـة جـدًا. 
بالمقابل، يجتمع الـمـبـدعـون فـي بـيـروت 
عـــلـــى الســـعـــي الـــدائـــم عـــن األصـــالـــة، 
والحريـة، والـنـوعـيـة والـتـفـّرد. مـن بـاريـس 
إلــى نــيــويــورك، مــرورًا بــلــنــدن أو ســاو 
باولو، يـنـشـر الـمـصـّمـمـون والـمـهـنـدسـون 
المعـمـارّيـون الـلـبـنـانـّيـون الـبـارزون ثـقـافـة 

 وأسلوب حياة فريدًا من نوعه. 
 

منذ عقود، يقّدم لبنان وبـيـروت شـبـكـة 
فريدة من المهارات. مصّممون كثيرون 
قصــدوا هــذا الــمــكــان إلنــتــاج أغــراض 
وتطوير مشاريع. هل يـمـكـنـك تـذكـيـرنـا 

 بالمراحل البارزة لهذا التاريخ؟
 

بـــعـــكـــس الـــبـــلـــدان األخـــرى فـــي الشـــرق 
األوسط، تتباهى بيروت بالحرف اليدويـة 
فــي مـــجــاالت الــمـــعــادن، والســيـــرامــيـــك، 
والــزجــاج والــخــشــب؛ ويــرتــبــط نشــاطــهــا 
الــحــرفــّي ومــهــاراتــهــا فــي الصــنــع بــطــلــب 
حــقــيــقــي مــتــزايــد. نــظــرة الــلــبــنــانــيــيــن إلــى 
النوعية، وتوّفر الجـهـات الـراعـيـة، وبـنـاء 
وٕاعــادة بــنــاء مــتــواصــل لــلــمــديــنــة، كــّلــهــا 
سمحت باستمرار تلك المهارة الفريدة فـي 
الصــنــع. يــعــمــل الــحــرفــّيــون الــلــبــنــانــيــون 
بـــالـــطـــريـــقـــة نـــفـــســـهـــا الـــتـــي يســـتـــخـــدمـــهـــا 
المصّممون فيبدعون في فّنهم ويجمعـون 
مــهــارات أخــرى مــن بــلــدان مــجــاورة مــن 
أجــل تــوســيــع خــبــراتــهــم. يــأتــي أســلــوب 
االنفتاح هذا، والمهارة، والعمل الجماعي 
أيضًا نقطـة قـّوة لـمـديـنـة بـيـروت، فضـًال 
عــن أّن الــحــوار الــوثــيــق بــيــن الــحــرفــّيــيــن 
والمصّممين يساهم فـي تـعـزيـز مـكـانـتـهـا 

 على الساحة المحلية.     
يترجم معرض "بيروت ديزاين فير" حـدثـًا 
يـــطـــمـــح إلـــى تـــحـــفـــيـــز هـــذه الـــطـــاقـــات 
اإلبــداعــيــة فــي مــكــان واحــد، إلــى تــوفــيــر 
فرصة المشاهدة، على مدى بضعـة أّيـام 
وفــي مســاحــة واحــدة، لــلــثــروة اإلبــداعــيــة 
الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة الــمــرتــبــطــة بــمــديــنــة 
بيروت والسماح لـلـعـديـد مـن الـهـواة، فـي 
هذا البلد وخارجه، بتقديم قطع استثنـائـيـة 
تشهـد عـلـى نـوعـّيـة الـتـصـمـيـم اإلبـداعـي 

 المعاصر.
أّما تزامن "بيروت ديزاين فـيـر" وتشـاركـه 
مـــــع مـــــعـــــرض "بـــــيـــــروت آرت فـــــيـــــر" 
فــيــضــاعــف أهــمــّيــة الــحــدث ويــعــّزز هــذه 
الــروح مــع اقــتــراب مــوعــد االنــطــالق فــي 

 . 2017أيلول 
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 LE BANQUET 
 ومارون شديد YEW Studioبالشراكة مع 

 

ألـف سـنـة، لـلـمـّرة األولـى فـي  ٥٠ُتعرض هذه الطاولة الضخمة واالستثنائية، المنحوتة من خشب قديم يعود إلى أكثر من 
 إطار معرض "بيروت ديزاين فير".

وٕاّنـمـا  - 8m x 2.20 m -، ال تتمّيز الطاولـة بـحـجـمـهـا االسـتـثـنـائـي فـحـسـب Rani Kikو  YEW Studioمن تصميم 
 أيضًا وبشكل خاص بماّدتها وعملّية ابتكارها.

القديم جدًا ومستوردة من نيوزيالندا، تخرج الطاولة مباشرة من العصر الجليـدي. وقـد تـّم  Kauriمصنوعة من خشب شجرة 
تنفيذها تحت المراقبة الصارمة وبموافقة الحكومة النيوزيلندية لتعبر بعدها إلى الواليات المّتحدة األميركية وتستقّر فيهـا قـبـل 

 أن تصل إلى لبنان حيث تّم نحتها ورسمها. 

وعلى صورة هذا اإلبداع وهذا التاريخ، يقّدم الشيف مارون شديد، الوجه اللبناني البارز في عالم الطـبـخ، سـلـسـلـة ابـتـكـارات 
تذّوقية مبتكرة من مكّونات من عالَمي البّر والبـحـر، مـع مـراعـاة الـتـراث وٕاضـفـاء لـمـسـة خـاصـة ومـعـاصـرة عـلـى الـمـطـبـخ 

 المتوسطي.-اللبناني
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 المؤسسات الشريكة

 داعمو المعرض 

 الشركاء اإلعالميون 

  الشركاء
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 معلومات تقنية

 المكان
 مركز بيروت الدولي للمعارض  ،BIELالبيال 

 بيروت، لبنان   
 

 علىمعلومات عامة متاحة 
55 55 99 1 )961 +(  

fair.com-design-info@beirut 
 

 اإلفتتاح (دعوة خاصة)
  2017أيلول  20األربعاء 

   من السادسة مساًء حتى العاشرة مساءً 
 

 يفتح للعموم
 2017أيلول  24أيلول لغاية األحد  21 خميسمن ال

 من الثالثة والنصف بعد الظهر حتى التاسعة والنصف مساءً 
 

 لمزيد من المعلومات 
fair.com-design-beirut 

 

mailto:info@beirut-design-fair.com�
http://www.beirut-design-fair.com�
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 المنظمون
 

 غييوم تالي ديليان
 مؤسس ومدير المعرض
+961 76 711 990 

+33 6 72 50 14 36 
fair.com-design-gth@beirut 

 
 هال مبارك

 المؤسسة الشريكة ومسؤولة عن العالقات مع العارضين
+961 3 925 230 

fair.com-design-hmbk@beirut 
 

 بينيديكت كولبان 
 Lightboard-Paris/  مستشارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكتب االعالمي
 

Fouchard Filippi Communications 
 آسيا أوروبا، الواليات المتحدة األمريكية،

 فيليب فوشار فيليبي
 وراجيش ميتال

 
+33 1 53 28 87 53 

phff@fouchardfilippi.com 
rmittal@fouchardfilippi.com 

 
MIRROS Communication & Media Services 

 لبنان والشرق االوسط
 جمانه رزق
 كارين جبجي

+961 1 497494 
joumana@mirrosme.com 

karine@mirrosme.com 
 
 
 

 BeirutDesignFair@فيسبوك/ 
 beirutdesignfair انستغرام/

 لالتصال

mailto:gth@beirut-design-fair.com�
mailto:hmbk@beirut-design-fair.com�
mailto:phff@fouchardfilippi.com�
mailto:rmittal@fouchardfilippi.com�
mailto:joumana@mirrosme.com�
mailto:karine@mirrosme.com�
http://www.facebook.com/BeirutDesignFair�
http://www.instagram.com/beirutdesignfair�


 من تنظيم 

CEDRALYS SARL 

 ، شارع مدرسة السالم11

 الطابق الثالث - IIبناية سماحة 

 االشرفية، بيروت

 لبنان

beirut-design-fair.com 
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