
 
 

 فيابيان صح
 

 :بيروت للتصميم يطلق دورته الثانية معرض
 أن تصبح المركز اإلقليمي للتصميم في طوربيروت 

 
في إقامته دورته الثانية في ابيروت للتصميم" في مؤتمر صح معرض . أعلن "7102تموز  72 -بيروت

. ومن المقّرر 7102أيلول  72-71 فترةفي  بقًا بـ"البيال"،ساالكورنيش البحري )سيسايد أرينا( المعروف 
  أيلول.  01الشخصيات في  لُكبرىإجراء مراسم افتتاح 

 
زائر، وهو  02.111التي شهدت على  7102يرتكز هذا الحدث على النجاح الباهر لدورته األولى في العام 

 هذه السنة.  71.111عدد من المتوّقع أن يفوق الـ 
 

، اآلتي: ورئيسة عالقات العارضين المعرض الشريكة في تنظيم،  Hala Moubarakله مباركوقالت ها
بطابع لبناني، ولكن الهدف االستراتيجي  7102بيروت للتصميم في العام  معرض"اّتسمت الدورة األولى من 

انبثاق  ضمن نطاقهو كذلك عرض أعمال من معارض ومصّممين من كل أنحاء العالم، معرض المن 
 .من التصاميم المحلية والعالمية من المنتجات واألثاث القطع االبتكارية الفريدة

 
 ومتعدد، بعمق، متجذر اللبناني التصميم قطاع أن هو للتصميم بيروت لمعرض األساسي المعتقد إن

عارضًا  72 أعمالعرضت دورتنا األولى  .دائمة تجديد بإعادةيمتاز و  المعاصر، بالعالم ومتصل وديناميكي،
بعض من قطعه المعروضة، ال بيعمنهم إّما  71ومعرضًا واستديو تصميم ومصّممين ناشئين، حّقق أكثر من 

لمزيد من أو عمليات بيع متعددة لكافة قطعه. حتى يومنا هذا، ال يزال بعض من العارضين ينتجون ا
تظهر دورتنا الثانية كيف أّننا نتحّرك بيروت للتصميم. س معرضلوحدات نتيجة مشاركتهم في الدورة األولى لـا

 051والمصممين الـ  01تدريجيًا ولكن بنمط سريع من أجل الترحيب بالمواهب األجنبية. إّن العارضين الـ
  . 7102سيمثّلون بعضًا من المعارض األوروبية في دورتنا للعام 

 



 من تأليف كيان المعرض متأصاًل منهذه السنة، ستكون التأثيرات المشهدية والمتحفية التي تشّكل جزءًا 
 لمعرض هو شغوف فعلّي وحليف أصيلالمعروف عالميًا جالل محمود الذي  المعماري المهندس وتصميم
 . للتصميم بيروت

 
،  ”!SpotOn“"ســبوت أون"  للمواهــب اليافعــة تحــت مســّمى أكملــت هالــه قائلــة إّنــه باىضــافة إلــى تــوفير فــر 

مسـتقاًل خاصـًا  تكامليـاً العالقـة مـا بـين التصـميم والصـناعة، مروجـًا بـذلك نظامـًا  بيروت للتصميممعرض ينّشط 
الشــــامل، ناهيــــك عـــــن تفّرعــــه اىيجــــابي فــــي المجـــــال  الــــوطنيقتصـــــاد االباالقتصــــادات الجزئيــــة، يفــــيض فــــي 

 االجتماعي. 
 

ومـديره، فصـّرح اآلتـي: "حـين  المعـرض ، مؤّسـسGuillaume Taslé d’Héliand" أّمـا "ييـوم تاسـليه ديليـان
، فعلنــا ذلــك انطالقــًا مــن قناعتنــا المتينــة بــأّن بيــروت فــي طــور فــرض نفســها بيررروت للتصررميم بمعرررضباشــرنا 

مـن المهندسـين والمصـّممين  العديـدكمنّصة ال بل كمركز التصميم فـي المشـرق والشـرق األوسـط بحكـم حضـور 
 .معرضتقديمهم الدعم والمساندة للاللبنانيين فيه، و 

، وجســـر بــين الشـــرق والغــرب  ويعـــود البحـــر المتوســط حــوضقطــب رئيســـي مــن أقطـــاب التصــميم فـــي بيــروت 
 فضل ابتكارية اللبنانيين وفضولهم وثقافتهم وذوقهم المتمّيز إلى تاريخ بيروت وموقعها الجغرافي.

يم فـــي الشـــرق بيـــروت كســـوق التصـــم موقـــع بيرررروت للتصرررميم لمعررررضالـــدورة األولـــى  بّينـــتفضـــاًل عـــن ذلـــك، 
األوسط، ليس فقط ألّن المدينة هي نقطة اللقاء اىقليمية للعرض والطلب في التصميم، بـل أيضـًا ألّنهـا متقّدمـة 

 بأشواط عن سواها من البلدان في المنطقة في هذا المجال.

ودة، الســاحة لتلبيتــه حاجــًة لــم تكــن ظاهريــًا موجــ نفســه علــى بيررروت للتصررميم معرررضوبنــاًء علــى ذلــك، فــرض  
 .موجودة فيه الشراء فإن قّوةأّنه بالريم من التصّورات المسبقة،  وأثبت

الجــودة، باتخــاذه هــاتين رقــي االختيــار و  دّقــة عرضــه علــى بيررروت للتصررميم معرررضوعــالوة علــى ذلــك، رّكــز  
فــي مســائل التصــميم. هــو تموضــع مكلــف  لبيــروت الركيـزتين كشــرطين ال ينــى عنهمــا لضــمان هيمنــة مســتدامة

 ألنّ  ُرفضـت مـن قبـل لجنـة االختيـار، 7102، بمـا أّن عـددًا كبيـرًا مـن طلبـات الـدخول إلـى دورة العـام للمعرض
   ل المرتبة األولى في المنطقة، واالرتقاء إلى المستوى التالي سنة بعد سنة.حتالالطريقة الوحيدة ال هوذلك 



لـى جانـب اعتبـارات الجـودة التـي  اح حـدث مــا المكّونـات األخــرى فـي درجـة نجـ، تـؤّثر بعـض تعلــو علـى سـواهاوا 
، والتجربــة باألعمـال العـاطفي التفاعـلبحـر   بيرروت للتصرميم معررضمـن بينهـا، ينّمـي والـوفرة الناجمـة عنـه. 

كين لحظـات تعّجـب وانـذهال ناجمـة ار نريـب فـي مـنل المشـلـذا ركون. ، واللقاء البشري. الزّوار هم مشاالمشهودة
 ة تتأتى من المضمون والتأثيرات المشهدية والمتحفية.عن عناصر استثنائية ومفاجأ

بــراز أعمــال عارضــين معــروفين  للمعــرض المــزدو  وبــالتركيز علــى تســليط الضــوء علــى المصــممين اللبنــانيين وا 
اىثنــين ويعــّزز مقــام بيــروت علــى الالزمــة فــي مــا بــين  التواصــل شــبكة بيررروت للتصررميم معرررض عالميــًا، يــوّفر

 ".ميةساحة التصميم العال

 

 

 بيروت للتصميم معرضحول 

 Guillaume Taslé" ديليـــان "ييـــوم تاســـليه  هتأسيســـالشـــريكان فـــي  بيرررروت للتصرررميم معررررض أطلـــق
d’Héliand وهاله مبارك Hala Moubarakالتأسيسي  ، بدعم من شريك المعرضCreditbank  . 

ــــ  أبـــواب المســـتقبل بيرررروت للتصرررميم معررررض، فـــتل 7102ان فـــي نيســـ مصـــممين لبنـــانيين ليـــتم اختيـــارهم  0ل
"ميـزون إيـه أوبجيـه"  معـرضالتي يمنحهـا  Rising Talent Awardsللمشاركة في "جائزة المواهب الصاعدة" 

MAISON&OBJETوالتــــــزيين  ألســــــلوب الحيــــــاةالتجــــــاري االحترافــــــي فــــــي بــــــاريس المخصــــــ   ، المعــــــرض
هم وتمثيـل لبنـان خـالل معـرض "ميـزون إيـه أوبجيـه"، بتقـديم أحـدث ابتكـارات لهـموالتصميم، وهي فرصة ستسـمل 

 . 7102أيلول  00و 2التي سيقام في باريس بين 

وذلــك للتعبيــر عــن تموضــعه ورؤيتــه التــي  هيكليــة لجنــة االختيــار لديــه بحــر  بيررروت للتصررميم معرررضيضــع 
 والمعرفة المتوارثة عن األسالف صـلب مجموعـة المعـايير والحداثةاحتالل الجودة واالبتكارية والتنّوع تتمثل في 

بـإبراز تـوازن مـا بـين العارضـين  لجنـة االختيـار هـو السـماح للمعـرض. كمـا أّن الـدور الـذي تؤّديـه التي يتقّيد بها
ل والناشـئين، سـواء كـانوا لبنـانيين أم أوروبيـين. وهـذا التفاعــ الراسـخينالمحليـين والعـالميين، ومـا بـين المصـممين 
األساســي أال وهــو تحويــل بيــروت إلــى قطــب التصــميم فــي  المعــرضال بــد منــه مــن أجــل الحفــاظ علــى هــدف 



بــين التصــميم  لعمليــات التعـاون، كمــا إلـى منشــأ حــوض البحـر المتوســطالمشـرق والشــرق األوســط، وبالتـالي فــي 
 .  لبنانوالصناعة خار  حدود 

، Aline Asmar d’Ammanألـين أسـمر داّمـان  7102للعـام  بيروت للتصرميم معرضتتضّمن لجنة اختيار 
، وماثيـاس  Marc Baroud ، ومـارك بـارود Karim Chaya شـعيا، وكـريم  Lina Ghotmeh ولينـا يطمـة

، وهـم بحـد علـى العـالم احها االستثنائي والوثيـقتبيروت وانف جميعاً  ، الذين يحتضنونMathias Ohrelأوهريل 
ريون، ومصــممون، وابتكــارّيون، وصــّيادو مواهــب ال مثيــل لهــم. تشــارك ذاتهــم مهندســو ديكــور، ومهندســون معمــا

، والتــدقيق فـــي العارضــين، واتخــاذ القـــرار حــول متلّقــي جـــوائز تيــار بشـــكل وثيــق فــي إعـــداد المعــرضلجنــة االخ
 . 7102للعام  بيروت للتصميم معرضالتصميم الثالث في دورة 

ســفيرًة  داّمــان ألــين أســمر عالميــاً  عماريــة اللبنانيــة المعروفــةباىضــافة إلــى ذلــك، تــم تعيــين مهندســة الــديكور والم
أّن طاقتهـا الفائضـة وكرمهـا وحماسـها وخبرتهــا المتميـزة تجعـل منهـا المناصــرة  حيــث، ميمبيرروت للتصر لمعررض
 .بعده الدولي و بيروت للتصميم لمعرضالمثالية 

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