بيان صحافي
معرض بيروت للتصميم يطلق دورته الثانية:
بيروت في طور أن تصبح المركز اإلقليمي للتصميم
بيروت 72 -تموز  .7102أعلن " معرض بيروت للتصميم" في مؤتمر صحافي إقامته دورته الثانية في
المقرر
الكورنيش البحري (سيسايد أرينا) المعروف سابقاً بـ"البيال" ،في فترة  72-71أيلول  .7102ومن
ّ

لكبرى الشخصيات في  01أيلول.
إجراء مراسم افتتاح ُ

يرتكز هذا الحدث على النجاح الباهر لدورته األولى في العام  7102التي شهدت على  02.111زائر ،وهو
عدد من المتوقّع أن يفوق الـ  71.111هذه السنة.
وقالت هاله مبارك  ،Hala Moubarakالشريكة في تنظيم المعرض ورئيسة عالقات العارضين ،اآلتي:
"اتّسمت الدورة األولى من معرض بيروت للتصميم في العام  7102بطابع لبناني ،ولكن الهدف االستراتيجي
ومصممين من كل أنحاء العالم ،ضمن نطاق انبثاق
من المعرض هو كذلك عرض أعمال من معارض
ّ
القطع االبتكارية الفريدة من المنتجات واألثاث من التصاميم المحلية والعالمية.

إن المعتقد األساسي لمعرض بيروت للتصميم هو أن قطاع التصميم اللبناني متجذر بعمق ،ومتعدد،
وديناميكي ،ومتصل بالعالم المعاصر ،ويمتاز بإعادة تجديد دائمة .عرضت دورتنا األولى أعمال  72عارضًا

إما بيع البعض من قطعه المعروضة،
ومعرضًا واستديو تصميم
ومصممين ناشئين ،حقّق أكثر من  71منهم ّ
ّ
أو عمليات بيع متعددة لكافة قطعه .حتى يومنا هذا ،ال يزال بعض من العارضين ينتجون المزيد من

نتحرك
الوحدات نتيجة مشاركتهم في الدورة األولى لـمعرض بيروت للتصميم .ستظهر دورتنا الثانية كيف ّأننا ّ
إن العارضين الـ 01والمصممين الـ 051
تدريجيًا ولكن بنمط سريع من أجل الترحيب بالمواهب األجنبيةّ .
سيمثّلون بعضاً من المعارض األوروبية في دورتنا للعام .7102

ال من كيان المعرض من تأليف
هذه السنة ،ستكون التأثيرات المشهدية والمتحفية التي تش ّكل جزءًا متأص ً

وتصميم المهندس المعماري المعروف عالميًا جالل محمود الذي هو شغوف فعلي وحليف أصيل لمعرض
ّ
بيروت للتصميم.
أكملــت هالــه قائلــة ّإنــه باىضــافة إلــى تــوفير فــر للمواهــب اليافعــة تحــت مسـ ّـمى "ســبوت أون" ”!، “SpotOn
ينشط معرض بيروت للتصميم العالقـة مـا بـين التصـميم والصـناعة ،مروجـاً بـذلك نظامـاً تكامليـاً مسـتقالً خاصـاً
ّ
تفرعـ ــه اىيجـ ــابي فـ ــي المجـ ــال
باالقتصـ ــادات الجزئيـ ــة ،يفـ ــيض فـ ــي االقتصـ ــاد الـ ــوطني الشـ ــامل ،ناهيـ ــك عـ ــن ّ
االجتماعي.

مؤسـس المعـرض ومـديره ،فص ّـرح اآلتـي" :حـين
أمـا "ييـوم تاسـليه ديليـان" ّ ،Guillaume Taslé d’Héliand
ّ
ـأن بيــروت فــي طــور فــرض نفســها
باش ـرنا بمعرررض بيررروت للتصررميم ،فعلنــا ذلــك انطالق ـاً مــن قناعتنــا المتينــة بـ ّ
كمنصة ال بل كمركز التصميم فـي المشـرق والشـرق األوسـط بحكـم حضـور العديـد مـن المهندسـين والمص ّـممين
ّ
اللبنانيين فيه ،وتقديمهم الدعم والمساندة للمعرض.

بيــروت قطــب رئيســي مــن أقطــاب التصــميم فــي حــوض البحــر المتوســط ،وجســر بــين الشــرق والغــرب ويعــود
المتميز إلى تاريخ بيروت وموقعها الجغرافي.
فضل ابتكارية اللبنانيين وفضولهم وثقافتهم وذوقهم
ّ
فض ـالً عــن ذلــكّ ،بينــت الــدورة األولــى لمعررررض بيرررروت للتصرررميم موقــع بيــروت كســوق التصــميم فــي الش ــرق
متقدمـة
ألن المدينة هي نقطة اللقاء اىقليمية للعرض والطلب في التصميم ،بـل أيضـًا ّ
ألنهـا ّ
األوسط ،ليس فقط ّ
بأشواط عن سواها من البلدان في المنطقة في هذا المجال.

ـاء علــى ذلــك ،فــرض معرررض بيررروت للتصررميم نفســه علــى الســاحة لتلبيتــه حاجـةً لــم تكــن ظاهري ـاً موج ـودة،
وبنـ ً
قوة الشراء موجودة فيه.
وأثبت ّأنه بالريم من
التصورات المسبقة ،فإن ّ
ّ
وعــالوة علــى ذلــك ،رّكــز معرررض بيررروت للتصررميم عرضــه علــى د ّقــة االختيــار ورقــي الجــودة ،باتخــاذه هــاتين

الركيـزتين كشــرطين ال ينــى عنهمــا لضــمان هيمنــة مســتدامة لبيــروت فــي مســائل التصــميم .هــو تموضــع مكلــف
ألن
أن عـدداً كبيـ اًر مـن طلبـات الـدخول إلـى دورة العـام ُ 7102رفضـت مـن قبـل لجنـة االختيـارّ ،
للمعرض ،بمـا ّ
ذلك

هو

الطريقة الوحيدة الحتالل المرتبة األولى في المنطقة ،واالرتقاء إلى المستوى التالي سنة بعد سنة.

المكونـات األخــرى فـي درجـة نجـاح حـدث مــا
والـى جانـب اعتبـارات الجـودة التـي تعلــو علـى سـواها ،تـؤثّر بعـض
ّ
ينمـي معررض بيرروت للتصرميم بحـر التفاعـل العـاطفي باألعمـال ،والتجربــة
والـوفرة الناجمـة عنـه .مـن بينهـاّ ،
تعجـب وانـذهال ناجمـة
الزوار هم مشاركون .لـذا نريـب فـي مـنل المشـاركين لحظـات ّ
المشهودة ،واللقاء البشريّ .
عن عناصر استثنائية ومفاجأة تتأتى من المضمون والتأثيرات المشهدية والمتحفية.

وبــالتركيز المــزدو للمعــرض علــى تســليط الضــوء علــى المصــممين اللبنــانيين واب ـراز أعمــال عارضــين معــروفين
عالميـاً ،يــوفّر معرررض بيررروت للتصررميم شــبكة التواصــل الالزمــة فــي مــا بــين اىثنــين ويعـ ّـزز مقــام بيــروت علــى
ساحة التصميم العالمية".

حول معرض بيروت للتصميم
أطل ــق معررررض بيرررروت للتصرررميم الشـ ـريكان ف ــي تأسيسـ ـه "يي ــوم تاس ــليه ديلي ــان "

Taslé

Guillaume

 d’Héliandوهاله مبارك  ،Hala Moubarakبدعم من شريك المعرض التأسيسي .Creditbank
ف ــي نيسـ ـان  ،7102ف ــتل معررررض بيرررروت للتصرررميم أبـ ـواب المس ــتقبل ل ـ ـ  0مص ــممين لبن ــانيين لي ــتم اختي ــارهم
للمشاركة في "جائزة المواهب الصاعدة"  Rising Talent Awardsالتي يمنحهـا معـرض "ميـزون إيـه أوبجيـه"
 ،MAISON&OBJETالمع ـ ــرض التج ـ ــاري االحت ارفـ ـ ــي ف ـ ــي بــ ــاريس المخصـ ـ ـ

ألسـ ـ ــلوب الحي ـ ــاة والت ـ ـ ـزيين

والتصميم ،وهي فرصة ستسـمل لهـم بتقـديم أحـدث ابتكـاراتهم وتمثيـل لبنـان خـالل معـرض "ميـزون إيـه أوبجيـه"،
التي سيقام في باريس بين  2و 00أيلول .7102
يضــع معرررض بيررروت للتصررميم هيكليــة لجنــة االختيــار لديــه بحــر

وذلــك للتعبيــر عــن تموضــعه ورؤيتــه التــي

التنوع والحداثة والمعرفة المتوارثة عن األسالف صـلب مجموعـة المعـايير
تتمثل في احتالل الجودة واالبتكارية و ّ
تؤديـه لجنـة االختيـار هـو السـماح للمعـرض بـإبراز تـوازن مـا بـين العارضـين
أن الـدور الـذي ّ
يتقيد بها .كمـا ّ
التي ّ
المحليـين والعـالميين ،ومـا بـين المصـممين ال ارسـخين والناشـئين ،سـواء كـانوا لبنـانيين أم أوروبيـين .وهـذا التفاعـل

ال بــد منــه مــن أجــل الحفــاظ علــى هــدف المعــرض األساســي أال وهــو تحويــل بيــروت إلــى قطــب التصــميم فــي

المشـرق والشــرق األوســط ،وبالتـالي فــي حــوض البحـر المتوســط ،كمــا إلـى منشــأ لعمليــات التعـاون بــين التصــميم
والصناعة خار حدود لبنان.
دامـان ،Aline Asmar d’Amman
تتضمن لجنة اختيار معرض بيروت للتصرميم للعـام  7102ألـين أسـمر ّ
ّ
ولينـا يطمـة  ، Lina Ghotmehوكـريم شـعيا  ، Karim Chayaومـارك بـارود  ، Marc Baroudوماثيـاس
أوهريل  ،Mathias Ohrelالذين يحتضنون جميعاً بيروت وانفتاحها االستثنائي والوثيـق علـى العـالم ،وهـم بحـد
ذاتهــم مهندســو ديكــور ،ومهندســون معمــاريون ،ومصــممون ،وابتكــارّيون ،وصـ ّـيادو مواهــب ال مثيــل لهــم .تشــارك
لجنــة االختيــار بشــكل وثيــق فــي إعــداد المعــرض ،والتــدقيق فــي العارضــين ،واتخــاذ الق ـرار حــول متل ّقــي ج ـوائز
التصميم الثالث في دورة معرض بيروت للتصميم للعام .7102

دامــان ســفيرةً
باىضــافة إلــى ذلــك ،تــم تعيــين مهندســة الــديكور والمعماريــة اللبنانيــة المعروفــة عالمي ـاً ألــين أســمر ّ
أن طاقتهـا الفائضـة وكرمهـا وحماسـها وخبرتهــا المتميـزة تجعـل منهـا المناصـرة
لمعررض بيرروت للتصرميم ،حيــث ّ

المثالية لمعرض بيروت للتصميم و بعده الدولي.

ويجدر الذكر أن معرض بيروت للتصميم لديه عالقة وثيقة مع معرض بيـروت للفنـون "بيـروت آرت فيـر" الـذي
سيقيم دورته التاسعة في المكان والزمان نفسهما ويتوقع أكثر من  21ألف زائر هذه السنة.

للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة موقع:

www.beirut-design-fair.com
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