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 خبر صحافي
 2018نیسان  27الجمعة 

 2018أعضاء لجنة االختیار للعام 
 الجودة أوال!

 
 ،یالء اجتماع لجنة االختیار الخاصة به االهتمام االكبرإ )Beirut Design Fair(" بیروت دیزاین فیریواصل "

الرفیع  مستواهعلى الحرص  وهو ،من دورته االولى مع الوعد الذي قطعه على نفسه انطالقاً  وذلك تماشیاً 
 مضمونه الغني.عدم المساومة على و 
 

تنسجم رؤیة المؤسسین مع لجنة االختیار التي تضع في المقدمة كل من معاییر الجودة، االبداع، التنوع، 
اضافة الى  ،دیتهره وتعدّ مشهد التصمیم اللبناني، الذي یشتهر بتجذّ  أمااالبتكار، خبرات األسالف ومعارفهم. 

 ُیعرف بتجدیده المستمر. على العالم المعاصر الذي  منفتحاً فیبدو ه وسعیه الَبّناء، دینامیكیت
 

لجنة االختیار المذكورة، التي تبحث عن الجودة أوال، في جعل المعرض الموكل الى یكمن الدور المحوري 
لناشئین أو المستقلین، مین المعروفین وا، بین المصمّ ینوالعالمی ینالمحلی العارضین التوازن المنشود بین یرسي

وحاسمًا من اجل الحفاظ  جوهریاً  . ففي نهایة المطاف، یشكل التفاعل عنصراً ینعالمیسواء كانوا لبنانیین او 
في منطقة حوض البحر المتوسط حیث وهو ان یصبح واجهة عرض للتصامیم  ،على التوجه االولي للمعرض

 كل أشكال التعاون متاحة خارج الحدود. 
 

قّصته مع بیروت، هذه  ماتیاس اوریل، مارك عبود، كریم شعیا، ةلینا غطم، لین أسمر دمانأ لكل من
المدینة التي ال تنفك عن اعادة اعمار نفسها وتقدیم مشاریع وفرص جدیدة. مهندسون داخلیون، معماریون، 

ركون بشكل یشاكما انهم في صلب اعماله.  االنسانمنهم یضع  مواهب، كلٌّ  مكتشفومصّممون، مبدعون، 
منح خالل التي تُ  ئز التصمیم الثالثالفائزین بجوا، وفي اختیار المشاركین فیه و هذا الصالون تطویروثیق في 

 هذا الحدث. 
 

الى  "بیروت دیزاین فیر" تشتهر ألین أسمر دامان بفیض طاقتها وكرمها وحماسها وجذورها اللبنانیة، مما دفع 
 ث الدولي. هذا الحد سفیرةالطلب منها ان تصبح 



 
 
 
 
 
 

 ألین أسمر دامان
Culture in Architecture 

 
بنت ألین أسمر دامان، التي ولدت في بیروت خالل مرحلة الحرب والشدائد والمحن، درعًا مصنوعة من 

الطالق  زینعنصرین محفّ تقي من الفوضى الخارجیة. شّكل الفراغ والدمار،  كلمات وأدب ومراجع فنیة، درعاً 
كان من الطبیعي لشابة مثلها ان تتجه صوب  .الضوء تالي لالعدادات المسرحیة وكاتدرائیاحّسها الجم

 الهندسة في دولة تولد من جدید وتخضع العادة اإلعمار.
 

تماشیًا مع في بیروت وباریس،  ”Culture in Architecture“ ن، أسست ألین أسمر داما2011في العام 
الذي یبحث عن  ”Culture in Architecture“إن  صقل الروح.على  وقدرتهایمانها العمیق بقوة الجمال 

وصیغ سردیة ولدت من رحم حوارات متوترة بین الخام والثمین، مساحات تتمتع بصدى مدٍو، ینشر عبارات 
عبر توحیدها التراث في ظل حرص خاص على استخدام االحجار االولیة والمواد المصنوعة یدویا. 

الفن الى الموضة، فتمد بذلك شكال التعبیر االبداعي من من خالل كل أ مستمراً  إلهاماً ألین  تنهلواالبتكار، 
 تفسیر الماضي والمستقبل. وبین التفكیر التقدمي والحداثي الذي یعید ومعارفها  الثقافاتواصل بین ت جسور

 
 ،المساكنصمیم تمجال في  ،مستوى عالميعلى  ةمرموق مشاریعحالیا ألین أسمر دامان على تطویر  تعمل

  ، اضافة الى تصمیم االثاث. سینوغرافیاال الضیافة،
باریس،  في )Hôtel de Crillon( "فندق كریون"في عالم التصمیم عبر تولیها تجدید بعدما رسخت حضورها 

تعاونها مع المصمم االیقوني كارل الغرفیلد، ستكشف  ،تزیین عدد من المساحات االسثنائیة داخل القصور
 يسرد القصصالیل الهندسیة و صعلى التفا اً حرصال تقّل ، قةعن مشاریع شیّ  2018في العام  ریباً ق ألین

 .الجريء
 
 



 
 
 
 
 
  
 لینا غطمة 

Lina Ghotmeh-Architecture, Paris 
 

، مقرها باریس إنما أسلوبها Lina Ghotmeh-Architectureلینا غطمة، مهندسة حائزة جوائز، ومؤّسسة 
 ارسات والتطبیق. مالم لناحیةالتخصصات عالمي ومتعّددة 
سلسلة تصامیم متطورة جدا وحداثیة، إنما تقدیمها لنفسها سمعة عالمیة بفضل شخصیتها و  طمةصنعت لینا غ

. من بین المشاریع التي تحمل بإحساس مرهف، وذلك عبر عملها على صعیدي المقاییس والجغرافیات تفیض
، 2016أنجز في العام الذي ستونیا ني، المعلم الثقافي المحوري في إو : المتحف الوطني االستتوقیعها نذكر

 Mies Van Der""میز فان دیر روویه" لنیل جائزة  ةومرشح )Grand Prix Afex( "جائزة أفیكس الكبرىـ"ب ةفائز ال

Rohe" تجدید مطعم ،“Les Grands Verres” وهو عمل فني بالكامل یقع في مبنى ،Palais de Tokyo ،
للكنوز الفرنسیة الوطنیة  ”Wonderlab“؛ معرض 2017فازت بجائزة افضل تصمیم لمطعم للعام انها  علماً 

 في طوكیو. "فضل معرضأ"وانتخب  ،الیابان فيثا یحد تسلیمهالذي تم 
مهندسین معماریین یتمتعون برؤیة  10بین "أفضل واحدة من أشادت بها الصحافة العالمیة مصّنفة ایاها 

كما ُلّقبت بـ"عالمة آثار المستقبل" بفضل أعمالها التي تنبثق من الطبیعة باعتبارها آثار  .الجدید"حالمة للعقد 
 ذكریاتنا وحواسنا.   تستحثوعالمات 

یتم تشییده  ،طبقة 14 بتكر یتألف من، وهو برج خشبي مُ ”Réalimenter Masséna“تتضمن اعمالها كما 
إلى المشاریع االبتكاریة التي أطلقتها مدینة باریس وبرج "ستون في باریس. وقد فاز بجائزة الدعوة حالیا 

  ككتلة منحوتة في مسقط رأسها بیروت.اذ انه یبدو غاردن" 
 

 under 40“التي تمنحها وزارة الثقافة الفرنسیة، اضافة الى جائزة  AJAPمن بین جوائزها، نذكر أیضا جائزة 

التي تمنحها االكادیمیة الفرنسیة  )Dejean(ان" ئزة "دیجحازت جا، ف2016االوروبیة. أما في العام  ”40
 للهندسة المعماریة.

 



 
 

  
 
 
 
 

 مارك بارود 
SPE conseil développement édition,Paris 

Marc Baroud Design Studio, Beirut 
 

قاربته بلورة م نحوللمشاریع الجدیدة تنتشر أعمال المصمم مارك بارود في میادین مختلفة. قاده حماسه 
وتجربة أسلوبه ضمن مشاریع ال تمت الى التصمیم بصلة. بحسب طریقته، فإن آلیة العمل تصّمم أوال، 

 مستقال.شكًال  تكتسبهذه العملیة ن ال، تیجة قائمة بذاتهاوبالتالي فإنها تصبح ن
وقد تولى ادارتها من العام  "انیة للفنون الجمیلةناالكادیمیة اللب"قسم التصمیم" ضمن ، أسس "2012في العام 

وقد استخدم منهجه التصمیمي نفسه لتغییر رؤیة تعلیم التصمیم، في ظل مناهج . 2017الى العام  2012
دراسیة جدیدة، تصّور التصمیم كنظام أوسع مقارنة بالطریقة التي كان ُینظر الیها، أي بصفتها عالم محدود 

  البتكار الجمالیات.
، االثاثت، فیما تتضمن مشاریعه الهندسة المعماریة التجاریة، الهندسة الداخلیة، یقیم بین باریس وبیرو 

م منتجات، فإنه یعمل على مجموعة واسعة من المشاریع الخدمات، تطویر العالمات التجاریة. بصفته مصمّ 
 كما یعمل مع الشركات الناشئة والكبرى على حد سواء. الصناعیة والحرفیة والتجریبیة. 

 ولندن ودیزاین/ میامي ودیزاین/ میامي بازل.  ماله في بیروت ومیالن ودبي وباریسعرضت اع
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 

 یم شعیاكر 
ACID & spockdesign 

 
(كلیة رود آیالند للتصمیم)،  "Rhode Island School of Design"بعد نیله اجازة في التصمیم الصناعي من 

في العام  Abillama Chaya Industrial Design (ACID)یس شارك كریم شعیا المولود في بیروت في تأس
1997. 
ACID  بین حرفیین  موظفاً  170 الدیه ة وتجهیز التفاصیل الهندسیة،متخصصة في التصمیم، الصناعشركة

فرعها الجدید في  ACIDأنشأت  ،تولى مشاریع في كل انحاء العالم. كذلكانها ت ومهندسین واداریین، علماً 
ي تصمیم فوهي شركة متخصصة  spockdesign ، أطلق شعیا2001والیات المتحدة. في العام نیویورك بال

 1881مصنع تمتلكه العائلة منذ العام  وهو Blatt Chayaكما شارك بفاعلیة في المفروشات والمنتجات. 
  الملّون. بالط االسمنتومتخصص في 

 
لعرض أثاثه وأكسسواراته وتجهیزاته. نشرت اعماله  دعي للمشاركة في العدید من المعارض المحلیة والعالمیة،

 L’Officiel Design ،Monocle ،Interiorفي العدید من وسائل االعالم المحلیة والعالمیة ومن ضمنها 

Design ،Interni ،The Daily Star . 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 

 ماتیاس أوریل
 m-O 
 

ل اسمه، كان ماتیاس اوریل یعمل في الدار وابتكر عالمته التجاریة التي تحمعن ى كنزو تاكادا حین تخلّ 
عالمة . كانت kOzen ([kaos]&[zen])صورة رمزیة ألكثر مصمم یجمع بین البعدین الباریسي والیاباني: 

اریة، ورعایة الفنون، الخاصة بالعالمة التج التواصلمشاریع وتصحیح تحریر تجاریة ثقافیة مصّممة من أجل 
التي تجمع مجتمًعا مهًما و  الحائزة جوائز www.kOzen.comمجلة ، و مشاریع الخاصة، والكتب، والواألحداث

 .امحتواه ها بفضلحول
 

 ,Les Inrockuptibles, Vogueأصبح ماتیاس الحقا صحافیا ومحررا في العدید من المطبوعات منها 

Magazine, Jalouse, Mixt(e), Rezo, Elle, Radio Nova, L’Officiel, Beaux Arts Magazine, DS   ،وسواها 
التواصل االعالمي لدور مرموقة منها و ستراتیجیات اضافة الى انخراطه في الخدمات االستشاریة في وضع اال

 ,Dior(لیري الفاییت، باریس برومییر، كانال + ادیور، هیرمس، بویفوركا، مؤسسة كارتییه للفن المعاصر، غ
Hermès, Puiforcat, Colette, the Cartier Foundation for Contemporary Art, Galeries Lafayette, 

Paris Première, Canal+... ( 
 

لیمنح الصناعة المبتكرة سواء في قطاعات الموضة، الرفاه،  m-O Conseilأطلق ماتیاس ، 2009في العام 
ساعد جدید الذي تحتاج الیه في التوظیف. ال ذاك النفسالعالم التصمیم، الهندسة، الثقافة، الترفیه، وسائل ا

صوتها. وقد وظف لهم بهذا الهدف، ماتیاس العالمات التجاریة والمؤسسات في تثبیت رؤیتها وترسیخ 
 على رؤیة مستقبل العالمة والتحدث بلغة المستقبل. شخصیات رئیسیة، تتمتع بدور أساسي وقادرة 

 La Société“ سي لالعداد االستثنائیة الخاصة بمجالت متخصصة بالفنون الجمیلةكان ماتیاس المحرر الرئی

de la Fashion”  و “Vies mode d’emploi”.  كما اشرف على كتابMen Under Construction  رجال في)
الذي نشر في  Rencontresوكتب  Première Vision و Editions du Regardطور البناء)، من دار نشر 

Magazine.  

http://www.kozen.com/


 
  "بیروت دیزاین فیر"  حول

 
، من تحدید هویة التصامیم اللبنانیة 2017في دورته االولى التي انطلقت في العام  "بیروت دیزاین فیر" تمكن

بكل غناها وتفاصیلها وترسیخ حضورها، وذلك عبر عرض أعمال اكثر من مئة مصّمم لبناني وافكارهم، فیما 
 زائر. 16,700استقطب 

 
الى الكشف في العام  "فیر دیزاین بیروت"یسعى من النجاح الباهر الذي حققه في دورته السابقة،  إنطالقاً 
الذي المشهد االبداعي عن التأثیر الذي یمیز  - على الصعیدین الوطني والدولي على حد سواء - 2018

لطاقات المحلیة بین ا ء مهمةهذه المیزة التي تشكل الیوم نقطة لقا ،في التقالید هتجذر  رغمیتمتع بُبعد عالمي 
لى ذلك، واحدة من اهداف المعرض الرئیسیة هو توفیر مساحة مشتركة لمجتمع ابداعي عالوة ع والدولیة.

 ومنحه الوقت الالزم من اجل الحوار والتبادل والتفاعل والتعاون. 
 

، Seaside Arena - Hall 2 ،Beirut Central district الـ في "بیروت دیزاین فیر"ستقام الدورة الثانیة من 
منه، فیما سیقام االفتتاح الرسمي بحضور كبار الشخصیات  23أیلول الى  20الواجهة البحریة الجدیدة، من 

 أیلول.  19في 
 
وهال مبارك، بدعم من الشریك  غییوم تالي دیلیانمن تنظیم المشاركین في تأسیسه  "فیر دیزاین بیروت"

 .Creditbankالمؤسس 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 التنظیم
 غییوم تالي دیلیان

 مؤسس ومدیر "بیروت دیزاین فیر"
+96176711990 
+33672501436 

fair.com-design-gth@beirut  
 

 هال مبارك
 المؤسسة الشریكة ومدیرة العالقات مع العارضین

+9613925230 
fair.com-design-hmbk@beirut  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المكتب االعالمي
MIRROS Communication & Media 

Services 

 جمانه رزق
joumana@mirrosme.com 

 كرین جبجي
@mirrosme.comkarine 

+9611497494 

 
 
 

 BeirutDesignFair@/ فیسبوك

 beirutdesignfair /انستغرام
 
 
 
 

 
 من تنظیم 

Cedralys SARL 
C/O Serge Najjar Law Firm 

 ، شارع مدرسة السالم11
 ، الطابق الثالث2 بنایة سماحة

 االشرفیة، بیروت
 لبنان

Beirut-design-fair.com 
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