بيان صحفي

 GAIA-Heritageلمشروع  MEDNETAتطلق معرض "مدّ وجزر" في بيروت
بيروت 42 ،تشرين الثاني  /نوفمبر  - 4102تطلق شركة  GAIA-Heritageمعرضا
يستمر إلسبوعين بعنوان "م ّد وجزر" في فيال عودة (األشرفية) ،تحت رعاية معالي وزير
الثقافة ،ريمون عريجي ،كجزء من مشروع "الشبكة الثقافية المتوسطية لتعزيز االبداع في
مجاالت الفنون والحرف والتصميم لتجديد المجتمعات في المدن التاريخية" MEDNETA
الممول من االتحاد األوروبي ،لتعزيز اإلبداع وللنهضة باألحياء السكنية في منطقة البحر
األبيض المتوسط .وسوف يتواجد ممثلون عن ست مدن متوسطية مشاركة أيضا في المعرض.
ّ
"تتمثل فرادة هذا المعرض في
وحول هذا الشأن قال جورج زوين ،مدير GAIA-Heritage
كونه األول من نوعه الذي يجمع سويا الكثير من المصممين والفنانين والحرفيين ذائعي الصيت
من مدن واقعة في مختلف أنحاء منطقة البحر األبيض المتوسط في سبيل مزيد من فرص
للتعاون متعددة الثقافات والتخصصات .كما أنه يوفر إمكانية لإلطالع على القدرات الحرفية
والفنية لهذه المدن في مكان واحد".
يهدف معرض "م ّد وجزر" إلى التعريف بالتصميم المتوسطي في جميع تقاليده ودرايته ،حيث
يعمد إلى تقديم مصممي األزياء ،والخزافين ،ومصممي المجوهرات ،وصانعي المعادن
والفنانين ومصممي األثاث ،وغيرهم من الحرفيين الناجحين للغاية.
المدن المشاركة هي أثينا ،فلورنسا ،باليرمو ،الخليل ،تونس ،فالنسيا ،وبيروت.
وأضاف زوين "نحن نهدف من خالل هذا الحدث إلى تعزيز القيمة السوقية وإبراز المصممين
والحرفيين المشاركين .وكذلك إظهار جودة وتفرد التصميم واألعمال الحرفية اآلتية من مدن
جنوب منطقة البحر األبيض المتوسط".
وقد جرى إشراك أربعة حرفيين وأربعة مصممين من كل مدينة شريكة من أجل خلق أعمال
تعاونية تؤدي إلى اثني عشر غرضا فريدا مستوحى من منطقة البحر األبيض المتوسط .ويشمل
هؤالء صانعة الخزف ،ناتالي خياط من بيروت بالتعاون مع الخزاف الفلسطيني ،خالد فاخوري؛
مصممة المنتجات ،تمارا برّ اج من بيروت بالتعاون مع حرفي من فالنسيا فيسنتي لونا سيرفيرو،
فالنسيا سي بي؛ مصممة األزياء ،نادية حزبون من الخليل مع صانع الجبّة التقليدية من تونس،
طاهر شلبي .مصمم األثاث ،ماركو تاتاريني من فلورنسا مع جوليا آنيالّو صانعة الخزف من

باليرمو؛ ومصممة الهندسة الداخلية ،سامية بن عبد هللا من تونس مع هاريس فاسيلياديس مصمم
مجوهرات من أثينا ،وغيرهم الكثير من الفنانين.
يفتتح المعرض في  42تشرين الثاني  /نوفمبر ،الساعة  00:11وينتهي في  5كانون األول /
ديسمبر في تمام الساعة  04:11في فيال عودة ،شارع مار نقوال ،في األشرفية.

مالحظة للمحررين:
نبذة عن ( GAIA-Heritageش.م.ل):
( GAIA-Heritageش.م.ل) هي شركة مساهمة لبنانية تتخذ من بيروت مقراً لها ،تقوم بتقديم الخدمات
االستشارية في ميدان التراث الثقافي والطبيعي وكذلك اإلنتاج الفني .و ُتعتبر اقتصاديات الثقافة والتراث،
والتجديد المدني القائم على الثقاف ة ،والتنمية اإلقليمية ،وإعداد المتاحف ومراكز الفنون هي المجاالت الرئيسية
لخبرة  .GAIA-Heritageهذه المؤسسة التي أسسها جورج س .زوين في عام  ،4114تنشط في العديد من
البلدان ،مع شبكة حيوية وعالمية من االستشاريين والمنظمات الشريكة التي تش ّكل الركيزة لتعددية البراعات
عند  .GAIA-Heritageوتستمد GAIA-Heritageتميّزها في جميع المشاريع التي تقوم بها ،من
استراتيجيتها الفريدة القائمة على المشاركة التي تستفيد من الدراية المحلية المترافقة جنبا إلى جنب مع خبرة
االستشاريين الدوليين.
نبذة عن :MEDNETA-EU
" الشبكة الثقافية المتوسطية لتعزيز االبداع في مجاالت الفنون والحرف والتصميم لتجديد المجتمعات في المدن
التاريخية"  )www.medneta.eu( MEDNETAهي واحدة من بين المشروعات الخمس وتسعين ()55
المنفذة في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في البحر األبيض المتوسط 4102/4112 CBC ENPI
( .)www.enpicbcmed.euتمتلك  MEDNETAميزانية إجمالية قدرها  0505552،05يورو ويبلغ
تمويلها  0208550،51يورو من جانب االتحاد األوروبي عبر اآللية األوروبية للجوار والشراكة.
تم إعداد هذه الوثيقة بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في البحر
األبيض المتوسط ُ .CBC ENPIتعتبر محتويات هذه الوثيقة مسؤولية شركة ( GAIA-Heritageش.م.ل)
فحسب ،وال يمكن تحت أي ظرف من الظروف اعتبار ان تلك المحتويات تعكس موقف االتحاد األوروبي أو
الهياكل اإلدارية للبرنامج( .المادة  2.4.2من "الشروط الخاصة" إلتفاقية الهبة).
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