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  BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرض
 األوسط الشرق في التصمیم معقل …لبنان

 
 ،BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرض مبادرة قإطال عند 2017 عام في عنھا التعبیر تم التي للتوقعات وفقًا

 22 في وصل إلى خواتیمھ الذي الحدث ھذا من ةالثالث الدورة أثبتت ذلك وقد. األوسط الشرق في لتصمیمل معقًال  بیروت مدینة أصبحت
 .شخص 36.000 حواليالمشاركین فیھ  عدد بلغ حیث ،لبیروت البحریة الواجھة في سبتمبرأیلول/

 
 BEIRUT ART -للفن بیروت ومعرض BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرض بین القت فكرة الجمع وقد

FAIR )وترحیب جمیع المشاركین في الحدثین على حد سواء. العارضین إعجاب) العام ھذا لتأسیسھ العاشرة بالذكرى حتفلا الذي 
 

 مقدًما BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرضفیا على إعداد سینوغرا رزق رواد الشاب المعماري المھندس عمل
 في المعماریة الفوضى إلى على النظر بعین مختلفة الزوار التصمیم وحثا إلبداعات شكال تجسیًدا أثریین مثیرین للمشاعر، تصمیمین
 .بیروت

 
، بدا جلیًا  لكافة كافة المستویات تطوًرا بارًزا على BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرض الثالثة من الدورة شھدت

 .االختیار ولجنة المنظمین الزوار وجاء نتیجة لمساعي
 قدموا ،...)وفرنسا بلجیكا( وأوروبا العاج وساحل...) المتحدة العربیة واإلمارات وإیران لبنان( المنطقة من عارًضا 46 الحدث ھذا جمع

 الفنانین التي ابتكرھا كبار الممیزة مجوھراتال فسحة لتصامیم ص المعرضھذا وخص .من حول العالم مصمم 100 من أكثر إبداعات
 اللبنانیین المصممین من كبیر عدد تمثیل تم باإلضافة إلى ذلك، .مونییھ وماري ج. ندا طباع، رندة ،لییھكافو لو ندى ونذكر منھم اللبنانیین

وأخیًرا ولیس آخًرا، تم تسلیط ) عارضین 5( ینالبلجیكی لمصممینا وأتیحت الفرصة للتعرف على ،)عارًضا 35( والناشئین المعاصرین
 ).الكالسیكي( الحدیث التصمیم في المتخصصة اإلقلیمیة المعارض أكبر الضوء على

 
 تعطش عن فضالً  الدولي، التصمیم مشھد في يلبنانال بداعاإل نموعلى  BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرض یؤكد
بعًضا من تصامیمھم (ومنھم  العارضین من ٪80 من أكثر باعفي الواقع، . معھ المعروضة والقطع الجودة عاليال ثاثلأل المحلیة السوق

 نیتھم عن معظمھم، فیما عبر BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرض خالل!) من باع كافة تصامیمھ المعروضة
 .2020 عام مجدًدا في ھذا الحدث للمشاركة

 
وتجدر . والطموح واالبتكار الناشئة المواھب علىخاص  بشكل العام، فقد سلطت الضوء ھذا تقدیمھا یتم التي یتعلق بالجوائز أما في ما

 BEIRUT DESIGN FAIR 2019 -للتصمیم بیروت معرض اختیار لجنة في أعضاء من المؤلفة التحكیم، لجنة اإلشارة إلى أن
 19 الخمیس یوم ھذه الدورة جوائزب الثالثة الفائزین اختارت باإلجماعوا لوبالن دي سیسیلیا) فرانسو رریبیكا آن بروكتو جابري، نادیا(

 :الدولیة وسمعتھا بیروت تجدد إلى الجوائز ترمزو. سبتمبرأیلول/
 
 - Jean Servais Somian اإلیفواري لمصممل والمبتكر، الفرید اإلبداع تكرم التي "Award Objectجائزة القطعة الفنیة " منح تم

 تصامیمھ تتمیز ".Wooden Coconut Mobile Bar " تصمیمھعن  وذلك – Galerie Véronique Rieffelظھر في  الذي
 ال تفتقر إلى الطابع العملي. ،ذلك ومع. جًدا محدود بعدد بطابع بارز وقوي ویتم إنتاجھا

 بو سامر اللبناني لفنانالذي یتمیز بموھبة بارزة ل عدالصا المصمم تكرم التي "،Talent Award" الصاعدة جائزة الموھبة منح تم
 التي وتلك الطبیعة أوجدتھا التي األسطح بین العالقة المجموعة تستكشف". Versus" األثاث التي ابتكرھا مجموعة عنوذلك  رجیلي،
 .جدیًدا ویضفي علیھا طابًعا األشیاء یحّول الوقت ؛اإلنسان أنشأھا
في  اإلبداعیة الروح یمثل الذي األعمال ریادة نھج على تسلیط الضوء إلى تھدف التي "،Initiative Award جائزة المبادرة " منح تم
ذات  تصامیم ابتكار على سنوات 10 من ألكثر غدیري حسین محمد مؤسس المعرض عمل. اإلیراني نیشیمان لمعرض األوسط، لشرقا

 .اإلیرانیین والفنانین اریینالمعم والمھندسین المصممین أفضل مع تعاونو طابع أصیل



 حنا، وھالة سھیل أسسھ الذي ، XXème Siécle لمعرض خاصة" تقدیر التحكیم "جائزة لجنة منحت واستثنائیًا لھذا العام، أخیًرا،
 BEIRUT DESIGN -للتصمیم بیروت في معرض عرضھا بشكل ممیزالتي تم و تضاھى ال بجودة المصابیح التي تمیزوالذي 
FAIR ملحمة التصمیم1960" عارش تحت ،." 
 ،BEIRUT ART FAIR -للفن بیروت ومعرض BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرض من كل أعلنھذا و

 فنانین 4 لمنح مفتوحة دعوة عن البرازیلیة، العربیة التجارة غرفة من وبدعم البرازیل في Kaaysá Art Residency مع بالشراكة
 عام في البرازیل في Kaaysá Art Residency في أسابیع 4 لمدة إفریقیا إقامة وشمال األوسط الشرق منطقة من مختارین ومصممین

 المعلومات، من لمزید/  www.kaaysa.com في الطلب نموذج/ / أكتوبرتشرین األول/  31: الطلبات لتقدیم موعد آخر. (2020
 ).info@kaaysa.com.br التواصل عبر یرجى
 BEIRUT -للفن بیروت معرضة ومؤسس رابیة، جان لوردینا ،Kaaysá Art Residency ةمؤسس قام كل من المعرض، خالل

ART FAIR للتصمیم بیروت معرضومؤسس  ،دوتفیل لور- BEIRUT DESIGN FAIR بتقدیم جائزة دیلیان  تاسلي غیوم
 جورج اللبناني المصمم: البرازیل في Kaaysá Art Residency في أسابیع 4 لمدة قامةإلل وتھمابدع وتمثلت متمیزتین ھبتینلمو
 .باران سیروان العراقي والرسام) Ouaiss	Jacques	Espace عرضت تصمامیھ في الذي( سبامح

 
 على وزواره المعرض وشركاء االختیار ولجنة العارضین یشكر أن BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرض یود
 .الخمسة أیامھ خالل معرضال وعلى مشاركتھم في ثقتھم
 20 إلى 17 منالممتدة  الفترة في ستقام BEIRUT DESIGN FAIR -للتصمیم بیروت معرضیذكر أن الدورة القادمة من و

 .2020 سبتمبرأیلول/
 

 



 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 ضمت
 .المعاصر التصمیم وفي المجوھرات تصمیم حدث المشاركة البلجیكیة الجدیدة في إلى اإلشارة تجدر ،العام ھذا. المنطقة

 
 المنصات
BOKJA		/	لبنان	

CHRYSTYNA	SALAM		/لبنان	
DESIGN	KULTUR	X	JIGSAW		/لبنان	

ECUSSON	/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		/إیران 

OPUS	MAGNUM	GALLERY		/لبنان	
RANDA	TABBAH		/لبنان	

THE	ART	DESIGN	LAB		/فرنسا	
	

 المواھب الصاعدة
ALEF	STUDIO		/لبنان	

ANDREA	NASSAR		/لبنان	
ANTOINE	ASMAR		/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	

NOUR	ALI		/لبنان	
OFFGRID		/لبنان	

ROULA	SALAMOUN		/لبنان	
SAMER	BOU	RJEILY		/لبنان	

SOURAYA	CERAMICS		/لبنان	
 
 الھیاكل 

RAIDY 3D PRINTING لبنان / 
UNILUX لبنان وإیطالیا / 

	



 

 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		

  


