معرض بيروت للتصميم :8102
لبنان يؤ ّكد مكانته كمنبر أساسي للتصميم في المنطقة
اختتم معرض بيروت للتصميم في دورته للعام  8102فعالياته في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر على كورنيش بيروت
البحري (سيسايد أرينا) بعد أن نال إعجاب جمهور متزايد .وقد أظهر لبنان عبر هذا المعرض مدى ثقته بنفسه في مجال التصميم،
فيما أ ّكدت بيروت مكانتها كسوق أعمال إقليمية في هذا المجال نفسه .فإنّ العاصمة اللبنانية التي باتت مركزاّ للتصميم في
حوض المتوسط والشرق األوسط قد أتاحت الفرصة للكثير من نجوم التصميم الدوليين واإلقليميين أن يسطعوا على مدى خمسة
أيام.
أما السينوغرافيا المتحفية للمعرض والتي أعدها جالل محمود فقد شكلت مساحة معمارية فريدة من نوعها مليئة بالعواطف،
األمر الذي سلط الضوء على قيمة التصاميم .وقد اتضح أنّ مستوى هذه الدورة الثانية من معرض بيروت للتصميم كان أعلى
بكثير من الدورة السابقة ،وقد تأكد ذلك عبر أهداف المنظمين* ولجنة االختيار** ،وأيضاّ عبر الـ 00211زائر (أي أعلى بنسبة
 %81مقارنة بالعام .)8102
وقد جمعت هذه الدورة الثانية  82عارضاً (أي  %82أكثر من العام  )8102من المنطقة وللمرة األولى من أوروبا (إيطاليا؛
فرنسا؛ بلجيكا؛ اإلمارات العربية المتحدة )...قدموا إبداعات  000مصمماّ (أي أكثر بنسبة .)%82
وبعد نجاح جائزة المواهب الصاعدة اللبنانية برعاية ( Maison&Objetباريس 00-2 ،أيلول/سبتمبر) ،أظهر معرض
بيروت للتصميم مكانة لبنان المبدع الشرعية والنامية على الساحة الدولية كما وبين رغبة السوق المحلّية باألثاث والمنتجات
عالية الجودة التي كانت معروضة .وبالفعل ،قد حقق  %01من العارضين مبيعات خالل فعاليات المعرض ،وقد أبدى معظمهم
عن رغبته بالمشاركة مجدداّ في العام .8102
أما الجوائز الثالث التي منحتها لجنة االختيار يوم الخميس  81أيلول/سبتمبر فقد سلطت الضوء بشكل خاصّ على الموهبة،
واالبتكار ،والطموح .وقد كانت جائزة المبادرة من نصيب جوي مارديني ،مؤسسة غاليري جوي مارديني للتصميم في العام
 8100والمعروفة بمواقفها الفريدة في الترويج للمصممين اللبنانيين والدفاع عنهم بحرارة في لبنان وفي الخارج (الواليات
المتحدة األميركية؛ سويسرا؛ فرنسا؛ اإلمارات العربية المتحدة .)...كما أنّ جائزة الغرض قد حاز عليها فادي سري الدين الذي
قدم مجموعة من األغراض المشخصة ،بما فيها منصة في معرض بيروت للتصميم مصممة على شكل مشغل حرفي ما أتاح
المجال للكثير من التفاعل .وبالتالي ،تسنى لكلّ زائر أن يصبح مصمماّ بطريقته الخاصة عبر هذه العملية المبتكرة.
كما أنّ فيفيان فان بليرك حصل على جائزة الموهبة التي تميز شخصية مصمم(ة) شابّ(ة) ،وذلك تقديراّ لفكرة عالم األحالم الذي
يدعو الجميع إليه بلمسة من الفكاهة تجعل الطفل الموجود داخل كلّ منا يبتسم.
وتبقى أخيراّ جائزة التف ّوق ،وهي المبادرة الخاصة الملموسة والناجحة األولى التي تمنح فرصة للطالب اللبنانيين (العمارة
الداخلية؛ التصميم) ،وقد تمّ تقديمها يوم الجمعة  80أيلول/سبتمبر .وكان موضوع العام " 8102إعرف جذورك" ،اختارت على
أساسه لجنة التحكيم والموجهون***  2مشاريع ،ثمّ اختاروا من بينهم مايا صافي للحصول على الجائزة بفضل مالعق الزيت
المبتكرة ،والجميلة ،والعملية التي صممتها ( .)eliasوسوف يتمّ تطوير هذا االبتكار باالشتراك مع شركة  WxHxDوبدعم
منها ،وسوف يُعرض في مساحة االبتكارات المميزة  SpotOnفي معرض بيروت للتصميم في العام .8102
ويُقام معرض بيروت للتصميم برعاية جمعية الصناعيين اللبنانيين ،وقد حظي منذ بداياته بدعم ميرنا وطارق خليفة ،وما كان
ليكون اليوم بهذه المكانة وهذا التطور لوال دعم الشركاء المميزين الذين يعزّ عليهم هذا المعرض ،وأولهم الشريكّالمؤسّس بنك
اإلعتماد المصرفي
ً)  (Creditbankالذي يجدد التزامه كلّ عام بصورة مؤكدة.
وخالل هذه النسخة من معرض بيروت للتصميم ،أعلنً Creditbankعن مبادرة غير مسبوقة تتمثل بتقديم قرضّمنّدون
فائدة يهدف إلى تشجيع المصممين اللبنانيين على ابتكار منتجات وتصميمات يمكن إنتاجها صناعياّ في لبنان بكميات ضخمة.
وسوف يتمّ تقديم المشاريع إلى لجنة تحكيم قيد التشكيل مؤلفة من خبراء ،وتخضع هذهّالتصاميم بعدها ألبحاث السوق لتأكيد
قابليتها على البقاء وتحديد إمكانية دخولها إلى سوق التجارة(www.Creditbankproductdesignersloan.com) .

كما انضمّ داعمون مهمون وفعليون للمرة األولى إلى فعاليات معرض بيروت للتصميم هذا العام ،ومن بينهمّGM :
( Architectsالسينوغرافيا)؛ ( Koreأسلوب الحياة والصرف الصحي)؛ ( Colortekالرسم)؛ سكاف ( Skaffاألنسجة
والتزيين)؛ ( Uniluxاإلنارة)؛ ( Maison&Objetجائزة المواهب الصاعدة اللبنانية).
وسوف تجري الدورة القادمة من معرض بيروت للتصميم من  00إلى  88أيلول/سبتمبر  ،8100إلى جانب معرض "بيروت
آرت فير".
*هال مبارك  ،غيوم تاسلي ديليان ،بنك اإلعتماد المصرفيًش.م.ل ((Creditbank S.A.L.
**لجنة االختيار :ألين أسمر دامان؛ لينا غطمة؛ كريم شعيا؛ مارك بارود؛ ماثياس أوريل.
***لجنة التحكيم :نادين توما (مؤسسة دار قنبز)؛ جوليو فيناتشيا (مصمم صناعي إيطالي؛ مستشار مع منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية)؛ جان-مارك ريف (شريك إداري – )Boisseliers du Rif ،الموجهون :ماريلين سماحة (مصممةMAD ،
)Architeture؛ إتيان باستورماجي (مصمم.)Borgi/Bastermagi ،

8102 العارضون في معرض بيروت للتصميم
أكنر من العام

1% ARCHITECTURE

GEORGES AMATOURY STUDIO

6+2 EDITION

GEORGES MOHASSEB

OPUS MAGNUM GALLERY

ALBA

GINETTE X USM

RETRIEVING BEIRUT

ALBI

HHD HENRY DAKAK JR.

RIFO

ANASTASIA NYSTEN

ILLY CAFFÈ

SACCAL DESIGN HOUSE

ANTOINE SHAPIRA

INOUT

SAHAR BIZRI DESIGN

BALSAM MADI

IWAN MAKTABI

STARCH FOUNDATION

BOOABBOOD

JOY MARDINI DESIGN GALLERY

STUDIO-A

BORGI / BASTORMAGI

JOYCE SAMAHA

T SAKHI

CARWAN GALLERY

KARIM NADER STUDIO

TAREK ELKASSOUF

CEDAR ENVIRONMENTAL

KARINA SUKAR GALLERY

THE GOOD THYMES

C COMME CHLOE

LA GALERIE NATIONALE

THOMAS TRAD

CHRYSTYNA SALAM

MARIE MUNIER

UNILUX

DAMJ DESIGN + CRAFT

MARK HACHEM GALLERY

VIVIAN VAN BLERK

DIMORE GALLERY

MARTA SALA EDITIONS

WHITE WALLS GALLERY

FADI SARIEDDINE STUDIO

MAWSAM DESIGN

YAD (CONTEMPORARY CRAFTS)

GALERIE PIERRE GHATTAS

NADA ZEINEH

+ AIRE POP UP

GALERIE XXÈME SIÈCLE

NEVINE BOUEZ

GEORGE GEARA

OMAR NAKKASH

لألتصال
Who’s who

المنظمون
غيومّتاتسليّديليان

مؤسسّمشاركّومديرّالمعرض
+961 76 711 990
+33 6 72 50 14 36
gth@beirut-design-fair.com

هالّمبارك

مؤسسةّمشاركةّوّمديرةّالتصميم
+961 3 925 230
hmbk@beirut-design-fair.com

FACEBOOK/@BeirutDesignFair
INSTAGRAM/beirutdesignfair

