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 المعاییر وتوسیع األفق رفع
 

 بعرض التزامھ تأكید المعرض یعید ھذا، BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت من معرضبمناسبة إطالق الدورة الثالثة 

 واستجابة. كذلك خاصة وممیزة مجوھرات ھذه السنة لیشمل ویتوسع اإلصدار محدودةالو الحصریة والحدیثة المعاصرة األثاث قطع

المنتظران في األجواء  الحدثان لیجتمع BEIRUT ART FAIR -للفن بیروت معرض أقیم المعرض على مقربة من الزوار، لرغبة

   .واألرجاء نفسھا

 یعكسون الذین القیّمین االختیار وأعضاء لجنة الفنانین المشاركین بفضل وذلك ھوادة بال معاییر التصمیم ھذا ونسعى ككل سنة لرفع

 .وأقسامھ المعرض أجنحة أنحاء جمیع في الصارمة معاییرھم

 غیر واالكتشافات واللقاءات بالمفاجآت ملیئة بتجربة الزوار لتزوید BEIRUT DESIGN FAIR -مللتصمی بیروت معرض یسعى

 مع السنوي إلعداد السینوغرافیا في حدث لقائنا رزق رواد المھندسذلك، استعّنا بوبھدف تحقیق . المتوقعة ومفعمة بالمشاعر والعاطفة

ویظھران لنا في الوقت  المعماریة بیروت الرمزیان في مواجھة إبداعیة مع فوضى وفي الواقع، یضعنا ھذان التصمیمان الفنیان .التصمیم

 .التي تنطوي علیھا ھذه المدینة العریقة ستثنائیةاال تصمیمال إبداعات نفسھ

 
دیلیان تاسلي غیوم  

والمدیر المؤسس  



 األوسط الشرق التصمیم األبرز في منصة بیروت،
 مقدمة عامة

 
 ھذا. والمحدود اإلصدار العصریة والقطع الفریدة حول األثاث BEIRUT DESIGN FAIR -میمللتص بیروت معرض یتمحور

 50 حوالي ویضم ،)األوسط والشرق أوروبا( العالم أنحاء جمیع من العالمیة والمعارض المصممین لكبار قطًعا العام، یقدم المعرض

 .دول 6 من أكثر من مشارًكا

رغبة المھتمین واألشخاص  تلبیة إلى نسعى وإثرائھ، لبرنامج المعرض المستمر والتوسیع عام كل الجودة مستوى زیادة خالل من

وطرح القطع الفریدة  والمعاصر الحدیث بالتصمیم الوعي ، ساعین إلى تعزیزاألوسط الشرق في راٍق للتصمیم معرض المعنیین بإقامة

 حد على والخبراء جمع القطع الفنیة ھواةمن قبل  إلیھا الوصول یسھل ولكنلالھتمام  مثیرة وجھة وتوفیر والمحدودة اإلصدار في السوق

 .سواء

 مركز في 2018 عام سبتمبرأیلول/ في BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرض من 2018 دورة العام اختتمت

 بیروتمكانة  ومؤكدة تصمیمال في لبنان البحریة حاصدة إعجاب الجمھور المتزاید عاًما بعد عام وعاكسة مدى ثقةبیروت واجھة 

 العاصمة أتاحت األوسط، والشرق المتوسط األبیض البحر في منطقة لتصمیمل مركًزا بصفتھاو. المجال ھذا في األول قلیمياإل سوقكال

 أیام. 5م وإبراز مواھبھم طوال فترة المعرض الذي دا التألق من واإلقلیمیین الدولیین التصمیم نجوم من للكثیر الفرصة اللبنانیة

 بیروت في المعماریة المعرض لیضعنا في مواجھة مع الفوضى مھمة إعداد سینوغرافیا رزق رواد المعماري ى المھندسھذا العام، تولّ 

 الدورة ھذه مستوى ال شك في أن! االستثنائیة التصمیم إبداعات تجسد التي والمذھلة الرمزیة التصامیم الفنیة خالل من مشاعرنا ویثیر

 فرنسا( أوروبا ومن المنطقة من عارًضا 50 االختیار وسیضم ولجنة المنظمین ألھداف تحقیقًا سیكون أرقى، المعرض من ثةالثال

 .مصمم 100 من أكثر إبداعات سیقدمون...)  وبلجیكا

 من كواحد بیروت دور یؤكد ومبتكًرا استثنائیًا برنامًجا یقدم BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرض یُشار إلى أن

التصمیم األبرز  منصة الفن والثقافة، باعتبارهالصحیح على خریطة  إلى موقعھ لبنان معیًدا الیوم، حیویة المعاصرة اإلبداع مراكز أكثر

 األوسط. الشرق في

االفتتاح ( 2019 سبتمبرأیلول/ 22إلى  19من  بیروت في BEIRUT DESIGN FAIR 2019 -للتصمیم بیروت معرض سیقام

 الذيBEIRUT ART FAIR -للفن بیروت معرض مع وبالشراكة بالتوازي ،)سبتمبر أیلول/ 18جًدا:  المھمة صص للشخصیاتالمخ

 .العاشر بعیدهھذا العام  یحتفل

 



       الخبراء التعّرف على 
 2019لجنة االختیار لعام 

 

على رفع مستوى الجودة في المعرض عاًما سیاسة تقوم - BEIRUT DESIGN FAIR منذ تأسیسھ، تبنّى معرض بیروت للتّصمیم

، بما یتماشى وصرامة ) أكثر تشّدًدا2018الدورة الثانیة من المعرض (لعام  ل، تؤتي ھذه السیاسة ثمارھا: فقد اعتُبِرتبعد عاٍم، وبالفع

 مع أھداف لجنة االختیار والمنظّمین.

ثالثة من كبار الخبراء الذي یضطلعون  2019ضّم في دورة العام دور لجنة االختیار التي ست بوضوح من خاللھذا الطموح  ویتجلّى

 بدور رائد في مجال التصمیم الدولي. یتحّدر ھؤالء الخبراء من لبنان، والوالیات المتّحدة األمیركیّة وفرنسا، ویضعون البشریّة في صلب

وفرانسوا لوبالن دي سیسیلیا قد وافقوا على المساھمة بھذا مساعیھم. یسّرنا ویشّرفنا أن یكون كّل من ریبیكا آن بروكتور، ونادیا جابري 

 القدر الكبیر في جودة ھذا الحدث، ونحن نعھد إلیھم بكّل ثقة بمفاتیح "موعدكم المرتقب".

كمنّصة لتعزیز اللقاءات وتسلیط مكانة الحدث  BEIRUT DESIGN FAIR -تعكس لجنة االختیار في معرض بیروت للتصمیم

ھب: فھنا تلتقي الصرامة بالكرم، ویتم االحتفاء بالتنّوع في جو عالمّي، وتترّسخ عملیّة تعزیز اإلبداع في سیاق الموا الضوء على

 اقتصادي وثقافي.

لمعرض إلیجاد توازن بین العارضین لجنة االختیار في إتاحة الفرصة أمام ا مع السعي خلف الجودة أّوالً وقبل كّل شيء، یتمثّل دور

ھؤالء  التبادل بین بتكارات الحدیثة والمعاصرة. یأتيدولییّن، وبین المصّممین المعروفین والناشئین أو المستقلّین، وبین االاإلقلیمیّین وال

خبرة متعّددة الثقافات حول مجموعة متنّوعة من المواضیع التي تتمحور حول البحث عن المعنى والصواب ل كترجمة المحترفین

 والجمال.

: BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم على التوّجھ األساسي لمعرض بیروترورة كبیرة من أجل الحفاظ یكتسب ھذا التفاعل ض

 لیصبح واجھة التصمیم في شرق البحر المتوسط، حیث یمكن تحقیق جمیع أشكال التعاون ما وراء الحدود.

 



 ریبیكا آن بروكتور
 ؛2015وتشغل ھذا المنصب منذ العام وھاربرز بازار للتصمیم الداخلي، ریبیكا آن بروكتور ھي رئیسة تحریر مجلّة ھاربرز بازار للفّن 

،  The New York Times Style Magazine ،Bloomberg Businessweek لھا كتابات وفیرة في عدد من المنشورات مثل
Canvas ،Artnet News ،Frieze ،BBC ،Galerie ،The Nationalو ، The Business of Fashion ،یًضا عّدة وكتبت أ

 كتالوجات فنیّة عن الفن والثقافة في الشرق األوسط.
بعد حصولھا على ماجستیر في الفنون من كریستیز لندن في تاریخ الفن الحدیث والمعاصر، عملت ریبیكا في جالیري في بدایاتھا، و
ط وحل النزاعات من الجامعة ألوسماجستیر مزدوج في اآلداب في دراسات الشرق ا بل االنتقال إلى باریس لمتابعةجاجوسیان ق

بعد كتابة أطروحتین أنجزت إحداھما في منطقة ومن المعھد الكاثولیكي. » سوسیولوجیا الصراع«كیة في باریس، وماجستیر في األمیر
 . 2011ة في العام حیث عملت في جالیري بركات ثّم في جالیري أیام كمستشارة فنّیّ  2009بعلبك اللّبنانیّة، انتقلت إلى أبوظبي في العام 

في أرجاء الشرق األوسط، وتركیا، وإیران،  تنقّلتتتفّرد ریبیكا بتوق دائم إلى آفاق ولقاءات جدیدة، وھي بالتالي تسافر باستمرار. 
 وشمال أفریقیا، وأفریقیا جنوب الصحراء وجنوب آسیا.

ل الفنون، والثقافة وفّن الوسائط مناظرات والموائد المستدیرة حوباإلضافة إلى ذلك، یُطلَب من ریبیكا بانتظام إحیاء حلقات النقاش، وال 
 كا الشمالیّة، في األحداث الفنیّة أو على شاشات التلفزیون، أمام أكثر الجماھیر تنوًعا.یرفي أوروبا والشرق األوسط وأم

 

 نادیا جابري
من خالل  ،لفّن والتّصمیم المعاصر في الّشرق األوسطالدولیّة في نیویورك المتخّصصة في ا Letternoonأّسست نادیا جابري منّصة 

 الطّبعة.  جر على اإلنترنت، ومعارض وإصدار محدودمت
 كولومبیا، واضطلعت بعدد من أدوارنادیا في مجال الّشؤون الدولیّة وحقوق اإلنسان في كلیّة الّشؤون الدولیّة والعاّمة بجامعة  تدّربت

ھا بالتقّدم والرفاه ن القانونیّة والعاّمة. بوحي من تجاربھا الثقافیّة، رأت فرصة لمواصلة التزامالمناصرة الدولیّة في مجال الّشؤو
 ،ّولّي إلى التّصمیم والمحتوى الناشئیناألوصول الإلتاحة  Letternoonأنشأت وقد  غفھا األساسي للتصمیم واالبتكار.ش االجتماعي عبر

على الروابط اإلبداعیة  "دبلوماسیة التبادل"وھي تأمل في أن تحّث  ئة عن المنطقة.وأخذت على عاتقھا مھّمة تغییر المفاھیم الخاط
 وعملیّات التشارك التي نحن بأمّس الحاجة إلیھا.

 

 فرانسوا لوبالن دي سیسیلیا
في الكشف عن  منذ عشر سنوات، والمعروف عنھ براعتھفي باریس  S. Bensimonفرانسوا لوبالن دي سیسیلیا ھو مدیر جالیري 

المواھب. یقّدم فرانسوا شخصیًا المشورة إلى استودیوھات تصمیم وعالمات تجاریّة لمساعدتھم على التطّور في المجالین اإلبداعي 
مجموعة الفاییت في متحف  والتجاري. نما شغفھ للتّصمیم والحرف في خالل السنوات األربع التي أمضاھا في العمل لصالح جالیري

 .یتمثّل التزامھ في الحیاة بمشاركة المعارف واإلبداع لبناء الجسور بین الناسو ریس.الفن الزخرفي في با
بعض أبرز األعمال: معرض یاباني وفنلندي لمتحف الفّن الزخرفي، أّول معرض للتصمیم اإلبداعي في متجر لو بون مارشیھ (باریس) 

 نج كونج)، أّول معرضین للتصمیم األرجنتیني ثّم للتصمیم اللّبناني في باریس.والین كراوفورد (ھو
، أعمال مایكل أناستاسیادس، العرض األّولعمل فرانسوا مع عدد كبیر من المصّممین والمبدعین، وقد عرض، وغالبًا ما كان ذلك 
یان مھادید، وخوسیھ لیفي، وفورمافانتازما، وسابین مارسیلیس، وجیرمن إیرمیكس، ومارك دیبھ، وسیباستیان رونج، وكریست

 وكریستیان ھاس وكثیرین غیرھم.

 
 
 

    معرض؟ ماذا لو تجسدت الفوضى في



 RR | architects مؤسس رزق، رواد بقلم
 

 المعماري التراث حمایةھذا العام ھي BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیممعرض بیروت من القضایا التي یتمحور حولھا 
بنظر ھدى  غیر على تسیروالتي  رؤیة، دونب ،مدروسة خطة دونب الیوم ركتتُ  التي بیروت لمدینة الحالي الحضري لوضعوا اللبناني
 البعض.

 
. ذاكرة تاریخھا أحیانًامتجاھلة  ،بناء مخلّفاتھا إعادةوعن  وتكراًرا مراًرا نفسھا وعن إحیاء ،عن النھوض من رمادھا بیروت ال تتوانى

 التاریخ. الصفحة البیضاء ومؤیدي المیراث عن المدافعین وبین العقارات، ومطوري اآلثار علماء بین نزاعاتولھا الوعادة ما تتمحور ح
 زاویة في المارة السارة الحوادث تنتظر حیث ،على حد سواء لكوارثوا الجمیلة بالمفاجآت ملیئة مدینة بیروت تجعل الحالیة والظروف

 .زلفناء أحد المنا فيو الشوارع، أحد
 
 الوقت في ومفیدة استفزازیة إنھا. بیروت لھندسة اتكریمً  BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیمبیروت  معرضسینوغرافیا  تمثل
 سكانیرغب ویحتاج  التي المدینة صورة في للتفكیر وتدعوه للمدینة المعماریة الحقائق دیتعقنحو  الجمھور توجیھ تركیزتحاول  نفسھ،
 والدولیة واإلقلیمیة المحلیة التصمیم إلبداعات عرض تشكیل إلى السینوغرافیا ھذه تھدف شيء، كل قبل. ھملرؤیتھا في مدینت بیروت

 .BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیمبیروت  معرض في العارضون قدمھا التي والحدیثة االستثنائیة
 
فاتحة  األوسط، الشرق في أھمیة األكثر التصمیم مركز بمكانة الیوم وتتمیز عریق تاریخبھ من  تتمتع ما بقدر عالمیة مدینة بیروت تعد

 -للتصمیمبیروت  معرض فيالمصممان  والرمزیان المذھالن الھیكالن یھدف. ككل المنطقة وحاضنة لثقافة الغرب أمام أبوابھا
BEIRUT DESIGN FAIR  الجناح یشید. والزمان المكان عبر رحلةاالنطالق ب إلى والدعوة ومثیرة، فریدة تجربة ابتكار إلى 

 التي میّزت الدقیقة األشكال خالل من الحداثة فیما یجسد الثاني التقلیدیة، اللبنانیة المنازل التي تمیّز المھدمة واألروقة بالقناطر األول
 معماريال المشھد عناصر مثل اتمامً  ،البعض امبعضھ لیكمال سوى ھیكلین یتواجھان لیسا التصمیمان وھذان الماضي، القرن ستینیات

تأتي و تقالیدالو التجارب التي تغوص في العمیقة جذوره إلى یرجع فذلك حاضرنا، أغراض تجسید في الیوم تصمیم نجح إذا. بیروت في
 -للتصمیمبیروت  معرضل المضیفة المدینة بیروت، صورة في. والحضارات على ھذه األرض الشعوب وتعاقب التبادالت راثممن 

BEIRUT DESIGN FAIR. 
 
 

RR	|	architects		والھندسة الشامل التخطیط انتقل من. ومستداًما للھندسة وحدیًثا مبتكًرا نھًجا طرح المعماریة للھندسة مكتب ھو 
 لبنان، ،	architects	|	RR - العمیل احتیاجات تلبیة أجل من المجاالت جمیع جامًعا المنتجات، وتصمیم الداخلي التصمیم إلى المعماریة
 +961 76 080 111بیروت، 



 2019لعام  المشاركون في المعرض
 BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرضالدورة الثالثة من 

 
 من أو من لبنان معظمھم ،عارًضا خمسین حوالي BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرض من الثالثة الدورة تضم

 .المعاصر التصمیم وفي المجوھرات تصمیم حدث كیة الجدیدة فيالمشاركة البلجی إلى اإلشارة تجدر ،العام ھذا. المنطقة
 

 المنصات
BOKJA		/	لبنان	

CHRYSTYNA	SALAM		/لبنان	
DESIGN	KULTUR	X	JIGSAW		/لبنان	

EMMANUEL	JONCKERS		/بلجیكا	
ESPACE	JACQUES	OUAISS		/لبنان	
GALERIE	PIERRE	GHATTAS		/لبنان	

GALERIE	XXè	SIÈCLE		/لبنان	
GEORGE	GEARA		/لبنان	

LA	GALERIE	NATIONALE		/اإلمارات	العربیة	المتحدة	
MAD	BRUSSELS	+	ATELIER	JESPERS		/بلجیكا	

MARIE	MUNIER		/لبنان	
STUDIO	NADA	DEBS	/لبنان	

NADA	G	FINE	JEWELRY		/لبنان	
NADA	LE	CAVELIER			/لبنان	

NATHALIE	GHARBI	LUXURY	DESIGN		/لبنان	
NESHIMAN		/نإیرا 

OPUS	MAGNUM	GALLERY		/لبنان	
RANDA	TABBAH		/لبنان	

THE	ART	DESIGN	LAB		/فرنسا	
	

 المواھب الصاعدة
ALEF	STUDIO		/لبنان	

ANDREA	NASSAR		/لبنان	
AEA	STUDIO		/فرنسا	ولبنان	

BITS	TO	ATOMS		/لبنان	
BRAM	KERKHOFS	/بلجیكا	

CHRISTIAN	ZAHR	STUDIO			/لبنان	
	
	

	
DAMJ	DESIGN	+	CRAFT		/لبنان	

D.	M.	FEGHALY	+	M.HATOUM	/لبنان	
FADI	SARIEDDINE	/	اإلمارات العربیة المتحدة 

FARAH	DESIGN		/لبنان	
FLUKKA	/لبنان	

GALERIE	VERONIQUE	RIEFFEL		/فرنسا	
HAG	DESIGN		/لبنان	

JEAN–MARC	GEAGEA		/لبنان	
KRJST	STUDIO	/بلجیكا	

LAU		/لبنان	
MAWSAM	DESIGN		/لبنان	
MAYA	SAFI	STUDIO		/لبنان	
NADA	LE	CAVELIER		/لبنان	

NAJWA	NAHAS		/لبنان	
NEVINE	BOUEZ		/لبنان	

NOHMA		/لبنان	
NOUR	ALI		/لبنان	
OFFGRID		/لبنان	

ROULA	SALAMOUN		/لبنان	
SAMER	BOU	RJEILY		/لبنان	

SOURAYA	CERAMICS		/لبنان	
 
 الھیاكل 

RAIDY 3D PRINTING لبنان / 
UNILUX لبنان وإیطالیا / 

	



 وسھالً  أھال
   وموقع الحدث الزمني دولالج

 
 الجدیدة البحریة الواجھة ،وسط بیروت   والشخصیات المھمة جًدا المھنیة االفتتاح المخصص للشخصیات

 لبنان بیروت،      2019 سبتمبر/ أیلول 18 األربعاء
 info@beirut-design-fair.com   مساءً  10.00 الساعة إلى مساءً  6.00من الساعة 

 فقط الدعوة طریق عن
 

 العادیة األیام
 2019 سبتمبر/ أیلول 19 الخمیس

 مساءً  9.00 الساعة إلى مساءً  3.00  من الساعة
 2019 سبتمبر/ أیلول 20 الجمعة
 مساءً  9.00 الساعة إلى مساءً   من الساعة 3.00
 2019 سبتمبر/ أیلول 21 السبت

 مساءً  9:00 الساعة إلى ظھراً  12:00 الساعة من  
 2019 سبتمبر/ أیلول 22 األحد
 مساءً  9:00 الساعة إلى ظھراً  12:00 الساعة من

 
 BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم معرض بیروت

 للمحاماة نجار سیرج مكتب
 السالم مدرسة شارع 11
 الثالث الطابق - II سماحة مبنى

 بیروت األشرفیة،
 لبنان

 
 

www.beirut-design-fair.com 
www.facebook/@BeirutDesignFair 

www.instagram/beirutdesignfair 
 
 
 

 )2(القاعة  واجھة بیروت البحریةمركز  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فریق العمل
 لنبَق على اتصال!

 
    دیلیان تاسلي غیوم

   المؤّسس والمدیر
fair.com-design-gth@beirut 

 
 

 الخوري مارك/ THINK LUXE         أرمنازي رندة
 لبنان والشرق األوسط       التخطیط االستراتیجي والتطویر

.comgmailrandaarmanazi@      luxe.com-marc@think  
  
 

 واتو بوال / COMMUNIC’ART         رزق رواد
 فرنسا وأوروبا         سینوغرافیاال

rawadrizk@rrarchitects.design       pwateau@communicart.fr  
   
        

 
 ریتا فرزلي 
 التنسیق

rf@beirut-design-fair.com 
 
 

 فانسان بواناس
الجرافیكي التصمیم  

readytobepublished@yahoo.fr 	
 

	
بخعازي	إیلي 	

	التصویر
eliebek@inco.com.lb		

  


