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صحافيخبر
2018نيسان 5الخميس 

 
ط الضوء على لبنان يسلّ معرض "ميزون ايه اوبجيه" 

 2018دورةفي"جوائز المواهب الصاعدة"ضمن لبنانيين مصّممينستة

 
وذلك في ،على الساحة الدولية الخاصة بالتصميمعالياً مين لبنانيين شباب سيرفعون اسم لبنان ستة مصمّ 

المقبل وحتى أيلول7في باريس من (MAISON&OBJET)ميزون ايه اوبجيه" "إقامة معرضمناسبة 
Rising Talent)بـ"جوائز المواهب الصاعدة" أما الفائزون الستة منه.11 Awards)باز، هم كارالف

وقد تم اعالن االسماء باوال صقر. و ن، استوديو كاراميل، مارك ديبه، كارلو مسعود، أناستازيا نيست
في العاصمة الفرنسية، (Opera Comique)وبرا كوميك" أدار "فيفي عقدضمن مؤتمر صحرةالمذكو
في حضور المدير العام لـ"ميزون ايه اوبجيه" فيليب بروكار، سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، وذلك 

غيوم "بيروت ديزاين فيرفضال عن مؤسسي "، Agence Culture in Architectureدامان من ألين أسمر 
تاليه ديليان وهال مبارك.

مكتشفو المواهب بها"، التي أصبحت واحدة من أكثر األحداث التي يترقجوائز المواهب الصاعدة"يذكر ان 
الضوء على أعمال هؤالء ستسلّط على صعيد التصميم العالمي،االتجاهات الجديدة ن عنباحثوالو

صص لهم.سيخمشتركوذلك ضمن جناح كبيرالمصممين الستة 
الذي " ديزاين فير"بيروتمعرضاالبداعات نفسها ضمنانيون بفرصة التعرف الى كذلك، سيحظى اللبن

منه. في ظل اقامة صالونين رئيسيين على الصعيدين المحلي 23أيلول المقبل وحتى 20سيقام من 
بالتصاميم اللبنانية بامتياز، في باريس وبيروت.حافالً شهرا 2018والعالمي، سيتحول أيلول 

كما سيحظون بفرص .فرصة عرض أعمالهم على مستوى دوليأصحاب "المواهب الصاعدة" الستة سينال
مهنية محترفة ومهمة.

في هذا السياق، قالت المؤسسة الشريكة لـ"بيروت ديزاين فير"، عضو لجنة االختيار الخاصة بـ"جوائز 
تضع المبدعين اللبنانيين ،ممزوجة بالمفاهيم المعاصرةمبارك إن "خبرات االجداداعدة" هالالمواهب الص

في مقدمة الساحة العالمية. يقود مثلث الجمال المصقول والخطوط النظيفة والواضحة والبحث عن المواد 
".ا وترسمهاد هويتهحدّ تت ي بدأتميم الاالتصهالمبادئ التوجيهية لهذوُيبلور الفاخرة، االتجاهات الرئيسية 

Agence Cultureمديرةداخلية وندسة معمارية وألين أسمر دامان (مهتضمّ هينالموجّ لجنة يشار الى ان
in Architecture(، مديرة جوي مارديني ديزاينجوي مارديني)هال مبارك (بيروت ديزاين ،)غاليري

،)House of Todayة هاوس أوف تودايشيرين مغربي (مؤسس،)ومحاضرمارك بارود (مصمم ،فير)
"كورف").مجلة ماريا زيادة (مديرة تسويق ، ونادين فارس كاحيل (رئيسة تحرير مجلة "كورف")
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