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 2019 حزيران
 

 BEIRUT DESIGN FAIR 3.0-معرض بيروت للتصميم

 Beirutال تفصلنا إال ثالثة أشهر عن الموعد المرتقب، وقد بدأت بالفعل االستعدادات الحثيثة للدورة القادمة من معرض بيروت للتصميم

Design Fair-  أيلول(! 22إلى  19)من 

هم لهذا الحدث المتزامن مع معرض بيروت عمل تعزيز فريقعن أن يعلنوا عن تشكيل لجنة االختيار و إنّه لمن دواعي سرور المنّظمين

 الذي سيحتفل بعيده العاشر. -Beirut Art Fairللفنّ 

 تدعوكم بيروت إلى هذا اللّقاء الذي ال ينسى مع اإلبداع في لبنان.
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 2019لجنة االختيار لعام 

 ليةالمواهب والجودة العابين  المزج

 

سياسة تقوم على رفع مستوى الجودة في المعرض عاًما بعد عاٍم،  -Beirut Design Fairمنذ تأسيسه، تبنّى معرض بيروت للتّصميم

، بما يتماشى مع أهداف لجنة وصرامة ( أكثر تشدّدًا2018الدورة الثانية من المعرض )لعام  ل، تؤتي هذه السياسة ثمارها: فقد اعتُبِرتوبالفع

 ار والمنّظمين.االختي

 

ثالثة من كبار الخبراء الذي يضطلعون بدور  2019دور لجنة االختيار التي ستضّم في دورة العام  بوضوح من خاللهذا الطموح  ويتجلّى

ب مساعيهم. رائد في مجال التصميم الدولي. يتحدّر هؤالء الخبراء من لبنان، والواليات المتّحدة األميركيّة وفرنسا، ويضعون البشريّة في صل

لكبير في يسّرنا ويشّرفنا أن يكون كّل من ريبيكا آن بروكتور، وناديا جابري وفرانسوا لوبالن دي سيسيليا قد وافقوا على المساهمة بهذا القدر ا

 جودة هذا الحدث، ونحن نعهد إليهم بكّل ثقة بمفاتيح "موعدكم المرتقب".

 

 كمنّصة لتعزيز اللقاءات وتسليط الضوء علىمكانة الحدث  -Beirut Design Fairتعكس لجنة االختيار في معرض بيروت للتصميم

 المواهب: فهنا تلتقي الصرامة بالكرم، ويتم االحتفاء بالتنّوع في جو عالمّي، وتترّسخ عمليّة تعزيز اإلبداع في سياق اقتصادي وثقافي.

 

لمعرض إليجاد توازن بين العارضين اإلقليميّين ختيار في إتاحة الفرصة أمام الجنة اال مع السعي خلف الجودة أّوالً وقبل كّل شيء، يتمثّل دور

 هؤالء المحترفين التبادل بين بتكارات الحديثة والمعاصرة. يأتيوالدولييّن، وبين المصّممين المعروفين والناشئين أو المستقلّين، وبين اال

 مواضيع التي تتمحور حول البحث عن المعنى والصواب والجمال.خبرة متعدّدة الثقافات حول مجموعة متنّوعة من الل كترجمة

: ليصبح واجهة -Beirut Design Fairيكتسب هذا التفاعل ضرورة كبيرة من أجل الحفاظ على التوّجه األساسي لمعرض بيروت للتصميم

 التصميم في شرق البحر المتوسط، حيث يمكن تحقيق جميع أشكال التعاون ما وراء الحدود.
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 بيكا آن بروكتورري
لها  ؛2015وتشغل هذا المنصب منذ العام ريبيكا آن بروكتور هي رئيسة تحرير مجلّة هاربرز بازار للفّن وهاربرز بازار للتصميم الداخلي، 

، The New York Times Style Magazine ،Bloomberg Businessweek  ،Canvas كتابات وفيرة في عدد من المنشورات مثل
Artnet News ،Frieze ،BBC ،Galerie ،The Nationalو ، The Business of Fashion ، وكتبت أيًضا عدّة كتالوجات فنيّة عن

 الفن والثقافة في الشرق األوسط.
بعد حصولها على ماجستير في الفنون من كريستيز لندن في تاريخ الفن الحديث والمعاصر، عملت ريبيكا في جاليري في بداياتها، و

كية في ط وحل النزاعات من الجامعة األميرماجستير مزدوج في اآلداب في دراسات الشرق األوس بل االنتقال إلى باريس لمتابعةن قجاجوسيا
بعد كتابة أطروحتين أنجزت إحداهما في منطقة بعلبك اللّبنانيّة، انتقلت ومن المعهد الكاثوليكي. « سوسيولوجيا الصراع»باريس، وماجستير في 

 . 2011حيث عملت في جاليري بركات ثّم في جاليري أيام كمستشارة فّنيّة في العام  2009ي في العام إلى أبوظب
في أرجاء الشرق األوسط، وتركيا، وإيران، وشمال  تنقّلتتتفّرد ريبيكا بتوق دائم إلى آفاق ولقاءات جديدة، وهي بالتالي تسافر باستمرار. 

 آسيا. أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب
في ل الفنون، والثقافة وفّن الوسائط باإلضافة إلى ذلك، يُطلَب من ريبيكا بانتظام إحياء حلقات النقاش، والمناظرات والموائد المستديرة حو 

 كا الشماليّة، في األحداث الفنيّة أو على شاشات التلفزيون، أمام أكثر الجماهير تنوًعا.يرأوروبا والشرق األوسط وأم
 

 ابريناديا ج
جر من خالل مت ،الدوليّة في نيويورك المتخّصصة في الفّن والتّصميم المعاصر في الّشرق األوسط Letternoonأّسست ناديا جابري منّصة 

 الّطبعة.  على اإلنترنت، ومعارض وإصدار محدود
المناصرة  كولومبيا، واضطلعت بعدد من أدوارة بجامعة ناديا في مجال الّشؤون الدوليّة وحقوق اإلنسان في كليّة الّشؤون الدوليّة والعامّ  تدّربت

غفها ش ها بالتقدّم والرفاه االجتماعي عبرالدوليّة في مجال الّشؤون القانونّية والعاّمة. بوحي من تجاربها الثقافيّة، رأت فرصة لمواصلة التزام
وأخذت على عاتقها مهّمة  ،ّولّي إلى التّصميم والمحتوى الناشئيناألوصول الإلتاحة  Letternoonأنشأت وقد  األساسي للتصميم واالبتكار.

على الروابط اإلبداعية وعمليّات التشارك التي نحن بأمّس  "دبلوماسية التبادل"وهي تأمل في أن تحّث  ئة عن المنطقة.تغيير المفاهيم الخاط
 الحاجة إليها.

 

 فرانسوا لوبالن دي سيسيليا
في الكشف عن المواهب.  منذ عشر سنوات، والمعروف عنه براعتهفي باريس  S. Bensimonا هو مدير جاليري فرانسوا لوبالن دي سيسيلي

فه يقدّم فرانسوا شخصيًا المشورة إلى استوديوهات تصميم وعالمات تجاريّة لمساعدتهم على التطّور في المجالين اإلبداعي والتجاري. نما شغ
 ريس.ربع التي أمضاها في العمل لصالح جاليري مجموعة الفاييت في متحف الفن الزخرفي في باللتّصميم والحرف في خالل السنوات األ

 .يتمثّل التزامه في الحياة بمشاركة المعارف واإلبداع لبناء الجسور بين الناسو
بون مارشيه )باريس( والين  بعض أبرز األعمال: معرض ياباني وفنلندي لمتحف الفّن الزخرفي، أّول معرض للتصميم اإلبداعي في متجر لو

 كراوفورد )هونج كونج(، أّول معرضين للتصميم األرجنتيني ثّم للتصميم اللّبناني في باريس.
 
 
 
 

، أعمال مايكل أناستاسيادس، وسابين العرض األّولعمل فرانسوا مع عدد كبير من المصّممين والمبدعين، وقد عرض، وغالبًا ما كان ذلك 
رميكس، ومارك ديبه، وسيباستيان رونج، وكريستيان مهاديد، وخوسيه ليفي، وفورمافانتازما، وكريستيان هاس مارسيليس، وجيرمن إي

 وكثيرين غيرهم.
 

 فريق عمل معّزز
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 . 2011حيث عملت في جاليري بركات ثّم في جاليري أيام كمستشارة فّنيّة في العام  2009ي في العام إلى أبوظب
في أرجاء الشرق األوسط، وتركيا، وإيران، وشمال  تنقّلتتتفّرد ريبيكا بتوق دائم إلى آفاق ولقاءات جديدة، وهي بالتالي تسافر باستمرار. 

 آسيا. أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب
في ل الفنون، والثقافة وفّن الوسائط باإلضافة إلى ذلك، يُطلَب من ريبيكا بانتظام إحياء حلقات النقاش، والمناظرات والموائد المستديرة حو 

 كا الشماليّة، في األحداث الفنيّة أو على شاشات التلفزيون، أمام أكثر الجماهير تنوًعا.يرأوروبا والشرق األوسط وأم
 

 ابريناديا ج
جر من خالل مت ،الدوليّة في نيويورك المتخّصصة في الفّن والتّصميم المعاصر في الّشرق األوسط Letternoonأّسست ناديا جابري منّصة 

 الّطبعة.  على اإلنترنت، ومعارض وإصدار محدود
المناصرة  كولومبيا، واضطلعت بعدد من أدوارة بجامعة ناديا في مجال الّشؤون الدوليّة وحقوق اإلنسان في كليّة الّشؤون الدوليّة والعامّ  تدّربت

غفها ش ها بالتقدّم والرفاه االجتماعي عبرالدوليّة في مجال الّشؤون القانونّية والعاّمة. بوحي من تجاربها الثقافيّة، رأت فرصة لمواصلة التزام
وأخذت على عاتقها مهّمة  ،ّولّي إلى التّصميم والمحتوى الناشئيناألوصول الإلتاحة  Letternoonأنشأت وقد  األساسي للتصميم واالبتكار.

على الروابط اإلبداعية وعمليّات التشارك التي نحن بأمّس  "دبلوماسية التبادل"وهي تأمل في أن تحّث  ئة عن المنطقة.تغيير المفاهيم الخاط
 الحاجة إليها.

 

 فرانسوا لوبالن دي سيسيليا
في الكشف عن المواهب.  منذ عشر سنوات، والمعروف عنه براعتهفي باريس  S. Bensimonا هو مدير جاليري فرانسوا لوبالن دي سيسيلي

فه يقدّم فرانسوا شخصيًا المشورة إلى استوديوهات تصميم وعالمات تجاريّة لمساعدتهم على التطّور في المجالين اإلبداعي والتجاري. نما شغ
 ريس.ربع التي أمضاها في العمل لصالح جاليري مجموعة الفاييت في متحف الفن الزخرفي في باللتّصميم والحرف في خالل السنوات األ

 .يتمثّل التزامه في الحياة بمشاركة المعارف واإلبداع لبناء الجسور بين الناسو
بون مارشيه )باريس( والين  بعض أبرز األعمال: معرض ياباني وفنلندي لمتحف الفّن الزخرفي، أّول معرض للتصميم اإلبداعي في متجر لو

 كراوفورد )هونج كونج(، أّول معرضين للتصميم األرجنتيني ثّم للتصميم اللّبناني في باريس.
 
 
 
 

، أعمال مايكل أناستاسيادس، وسابين العرض األّولعمل فرانسوا مع عدد كبير من المصّممين والمبدعين، وقد عرض، وغالبًا ما كان ذلك 
رميكس، ومارك ديبه، وسيباستيان رونج، وكريستيان مهاديد، وخوسيه ليفي، وفورمافانتازما، وكريستيان هاس مارسيليس، وجيرمن إي

 وكثيرين غيرهم.
 

 فريق عمل معّزز

 بيكا آن بروكتورري
لها  ؛2015وتشغل هذا المنصب منذ العام ريبيكا آن بروكتور هي رئيسة تحرير مجلّة هاربرز بازار للفّن وهاربرز بازار للتصميم الداخلي، 

، The New York Times Style Magazine ،Bloomberg Businessweek  ،Canvas كتابات وفيرة في عدد من المنشورات مثل
Artnet News ،Frieze ،BBC ،Galerie ،The Nationalو ، The Business of Fashion ، وكتبت أيًضا عدّة كتالوجات فنيّة عن

 الفن والثقافة في الشرق األوسط.
بعد حصولها على ماجستير في الفنون من كريستيز لندن في تاريخ الفن الحديث والمعاصر، عملت ريبيكا في جاليري في بداياتها، و

كية في ط وحل النزاعات من الجامعة األميرماجستير مزدوج في اآلداب في دراسات الشرق األوس بل االنتقال إلى باريس لمتابعةن قجاجوسيا
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غفها ش ها بالتقدّم والرفاه االجتماعي عبرالدوليّة في مجال الّشؤون القانونّية والعاّمة. بوحي من تجاربها الثقافيّة، رأت فرصة لمواصلة التزام
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 الحاجة إليها.
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 BEIRUT DESIGN FAIR 3.0-معرض بيروت للتصميم

 Beirutال تفصلنا إال ثالثة أشهر عن الموعد المرتقب، وقد بدأت بالفعل االستعدادات الحثيثة للدورة القادمة من معرض بيروت للتصميم

Design Fair-  أيلول(! 22إلى  19)من 

هم لهذا الحدث المتزامن مع معرض بيروت عمل تعزيز فريقعن أن يعلنوا عن تشكيل لجنة االختيار و إنّه لمن دواعي سرور المنّظمين

 الذي سيحتفل بعيده العاشر. -Beirut Art Fairللفنّ 

 تدعوكم بيروت إلى هذا اللّقاء الذي ال ينسى مع اإلبداع في لبنان.
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 آسيا. أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب
في ل الفنون، والثقافة وفّن الوسائط باإلضافة إلى ذلك، يُطلَب من ريبيكا بانتظام إحياء حلقات النقاش، والمناظرات والموائد المستديرة حو 

 كا الشماليّة، في األحداث الفنيّة أو على شاشات التلفزيون، أمام أكثر الجماهير تنوًعا.يرأوروبا والشرق األوسط وأم
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المناصرة  كولومبيا، واضطلعت بعدد من أدوارة بجامعة ناديا في مجال الّشؤون الدوليّة وحقوق اإلنسان في كليّة الّشؤون الدوليّة والعامّ  تدّربت
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 الحاجة إليها.

 

 فرانسوا لوبالن دي سيسيليا
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 خبرة متنامية

 
ه المبادرة يترّسخ األساس اللبناني لهذا الحدث البيروتي مع تعزيز فريق العمل )التطوير، السينوغرافيا(: دعم رندة أرمنازي لتطوير هذ

 المشرقيّة مع تجربة التنظيم المتحفي والسينوغرافيا التي يدعونا إليها رواد رزق. الجذوروتأثيرها في الشرق األوسط وأوروبا؛ تأكيد 
 

 
 أرمنازي رندة

 التخطيط االستراتيجي والتطوير 
 

ر حكوميّة تعمل على تشجيع ودعم المواهب اللّبنانيّة في ، وهي منّظمة غيALFACالجمعية اللبنانية للمهرجانات والنشاطات الثقافية  ةمؤّسس
 مجاالت الفّن، والموسيقى، واألزياء والتّصميم.

عاًما من الخبرة في تطوير المشاريع واألنشطة الثقافيّة، والفنيّة والترفيهية التي تتكامل من أجل إعطاء مكانة جديدة  38تتمتّع رندة بأكثر من 
 ية والمراكز الثقافيّة في الشرق األوسط، وشمال إفريقيا وأوروبا.للمدن، والمشاريع العقار
، ومجتمعات الفنانين، كما قامت بتنسيق SV، وجاليري قرية الصيفي ((BECية الصيفي، ومركز بيروت للمعارض أنشأت حّي الفنون في قر

 ت كعاصمة ثقافيّة في الشرق األوسط.في وسط بيروت إلعطاء مكانة جديدة لبيرودوليّة عدّة معارض وأعمال فنيّة مرّكبة 
أطلقت رندة وقادت استراتيجيات للتسويق وتكوين العالمات التجارية، واإلعالنات، واالتصاالت والعالقات العامة، ونجحت في الترويج 

 لمشاريع جديدة ووجهات جديدة.
 
 

 رزق رواد
 سينوغرافيا

 
( منذ سّت سنوات بينما كان ال يزال طالبًا في األكاديمية اللبنانية RR | architectsاستوديو التصميم الخاّص به في بيروت )رواد رزق أّسس 

يمتدّ نطاق عمله من الهندسة المعماريّة إلى تصميم المنتجات. على الّرغم من صغر سنّه، استطاع أن يصنع اسًما لنفسه و (؛ألبا)للفنون الجميلة 
ت اوهو بار لمشروب« union marks»رد اسمه في مشاريع مثل قد وة وحّل المشاكل. وفي مجال عمله بفضل مقاربته للهندسة المعماريّ 

 2017الذي جرى اختياره كأفضل تصميم بين المنّصات في معرض هوريكا « neo comet»الكوكتيل في برج حمود )بيروت(، وجناح 
 )بيروت(.

 

 خبرة متنامية
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ر حكوميّة تعمل على تشجيع ودعم المواهب اللّبنانيّة في ، وهي منّظمة غيALFACالجمعية اللبنانية للمهرجانات والنشاطات الثقافية  ةمؤّسس
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 لمشاريع جديدة ووجهات جديدة.
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 BEIRUT DESIGN FAIR 3.0-معرض بيروت للتصميم
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 الذي سيحتفل بعيده العاشر. -Beirut Art Fairللفنّ 

 تدعوكم بيروت إلى هذا اللّقاء الذي ال ينسى مع اإلبداع في لبنان.

 

Facebook/@BeirutDesignFair
Instagram/beirutdesignfair

 جهات االتّصال
 نألشخاص المعنيّوا

 العالقات الصحفيّة
 
 THINK LUXE 

 لبنان والشرق األوسط
 

 الخوري مارك 
+961 (0) 3 484 777  
+961 (0) 1 426 677 

luxe.com-marc@think  
 
 

COMMUNIC’ART 
 فرنسا وأوروبا

 
 واتو بوال

+ 33 (0) 6 83 84 61 22 
+ 33 (0) 1 43 20 10 20 

pwateau@communicart.fr  
 

 وايت ايما
+ 33 (0)7 69 98 73 96 
+ 33 (0)1 43 20 12 22 

ewhite@communicart.fr  
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    ديليان تاسلي غيوم
   المؤّسس والمدير
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 أرمنازي رندة
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