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Above All, 
a Shared Resource: 
Experiments in design and production

Rooftops are typically out of our view and seemingly disconnected from daily life, 
yet they contain most of the technical appendages that facilitate that same daily 
life. Housing water tanks, satellite dishes, antennas, generators, mechanical 
rooms, and now solar panels, rooftops contain much of our hidden infrastructure. 
Other rooftops, often spectacularly noticeable, exchange infrastructure for 
consumption and enjoyment, attracting a handful of affluent socialites, and using 
economic, cultural and physical barriers to filter out unwanted guests. Between 
these two extremes, Beirut Art Center (BAC) asks whether a rooftop could serve 
as a multi-purpose resource that can be shared beyond private property, while 
Beirut Makers (BM) think of the roof as a sort of tabula rasa to start afresh.

For over 2 years now, we at Beirut Art Center have been working with a growing 
community of artists, artisans, activists and farmers to turn the center’s roof 
into a shared resource where staff, neighbors, collaborators, friends, and 
their friends can gather, plant, rest, play, think, make and organize. The steel 
pergola, wooden planters and benches that punctuate the space have been 
produced through partnerships with craftspeople and through workshops, using 
affordable techniques and materials that are repurposed from discards or locally 
sourced. Building on this approach, in May 2022, we invited Beirut Makers –an 
open collective of designers, who bridge between design and crafts with digital 
fabrication– to develop a collection of outdoor furniture and devices that make 
the roof more habitable. Using information-driven machines and with a hands-on 
approach to manufacturing, the Makers utilize digital tools to make objects that 
are reproducible, streamlined and affordable to a wider audience. Following an 
online open call, the inaugural meeting was held on the BAC rooftop. Between 
the months of June and September, the Makers held biweekly meetings on the 
BAC Rooftop in order to advance site-specific contributions that depart from the 
various social and material systems that surround and sustain the rooftop. 

This 13th exhibition by BM presents prototypes, objects and devices by 6 groups 
of contributors who responded to the material, programmatic and atmospheric 
conditions that characterize BAC’s rooftop. In line with both BAC’s and BM’s 
ongoing efforts to reduce and repurpose waste, most objects are made from 
discarded 3d printing waste, remodeled into various scales and functionalities. 
Other objects tap into the expertise at hand in nearby industrial areas, and 
result from working closely with local craftspeople to produce sustainably with 
available techniques. 

Mirroring the blue circular pergola, Yehia Jammoul presents a lightweight 
geodesic dome spanning a 5-meter radius and made from 3d-printed joints and 
broomsticks. This structure can be assembled manually and clad using different 
kinds of fabric to modulate light and wind according to need and function. 
Guillaume Credoz has developed a planter for trees with an integrated water 
reservoir and drainage system. Credoz is also exhibiting the various prototypes 
of his foldable plastic chair, giving visitors insight into his process as he figures 
out optimal ergonomics, weight and size. Iterations of his translucent lounge 
chairs, as well as a red loveseat are also included in the exhibition. Exil Collective 
uses plywood to manufacture the EC-02, a series of lounge chairs with footrests 
that minimize waste and carbon footprint throughout the various phases of the 
production and shipping. These paired down objects can be flat-packed for 
affordable shipping and are designed to be manually assembled within minutes. 
For her work Morph, Stephanie Korab has grown Reishi and Turkey Tail mycelium 
into porous creature-like forms to explore the sound absorbent properties of 
mycelium networks. Christina Karam, Joe Chamata and Mike Chaiban’s Pliée, 
is a foldable shading device which can create localized and modular shelter 
from the sun while maintaining transparency and a visual relationship with its 
surroundings. For their work Faymakan, Pauline Ohanian and Amy Todman also 
explore the potentialities of light and shade, using fabric, brass and concrete to 
enact instances of rest and regeneration.

As a way to support design and craft that is mindful of materials, labor, and 
waste, Beirut Art Center has commissioned most of the works on display. 
These objects, which propose different ways of sitting, shading, sheltering, 
and dwelling, will remain on the roof beyond the duration of the exhibition. 
Incorporating and expanding the daily uses of the community garden, these 
objects showcase and propose playful, practical, and multivalent ways to 
inhabit space together. Visitors to the exhibition may also purchase these items 
directly from the makers themselves.
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دوريــة كل أســبوعني عــى ســطح املركــز مــن أجــل تعزيــز املســاهمات الخاصــة باملوقــع والــي مــن 
شــأنها الخــروج عــن األنظمــة االجمتاعيــة واملاديــة املختلفــة املحيطــة بالســطح والــي تحافــظ عليــه. 

يقــّدم هــذا املعــرض الثالــث عــر ل Beirut Makers، منــاذج، وأغــراض وأجهــزة صنعتهــا املجموعــات 
الســت املشــاركة، اســتناًدا إىل املــواد، والظــروف الربمجيــة واملناخيــة الــي متــّز ســطح مركــز بــروت 
للفــن. ومتاشــًيا مــع جهــود مركــز بــروت للفــن ومجموعــة Beirut Makers للتقليــل مــن الفضــات 
وإلعــادة اســتخدامها، ُصنعــت أغلــب المنــاذج مــن فضــات الطباعــة الثاثيــة األبعــاد، إذ متــت إعــادة 
تشــكيلها يف مقاســات واســتخدامات متعــددة. أمــا المنــاذج األخــرى، فُتســمتد مــن الخــربات املتاحــة 
يف املناطــق الصناعيــة القريبــة، وهــي نتــاج العمــل الحثيــث مــع الحرفيــني والحرفيــات املحليــني، يف 

ــا.  ســعي إلنتــاٍج مســتدام يســتخدم التقنيــات املتوفــرة محليًّ

ــة جيوديســية خفيفــة  ــاء، عــى شــكل قب ــة الزرق ــا للعريشــة الدائري ــى جمــول انعكاًس يقــدم يحي
الــوزن بشــعاع 5 أمتــار وهــي مصنوعــة مــن وصــات مطبوعــة ثاثيــة األبعــاد ومــن عــي املكانــس. 
ميكــن تجميــع هــذا الهيــكل يدوًيــا وتغليفــه باســتخدام أنــواع مختلفــة مــن القمــاش لتعديــل كميــة 
ــا لزراعــة األشــجار مــزوًدا 

ً
ــا للحاجــة والوظيفــة. طــور غّيــوم كريــدوز حوض

ً
الضــوء والريــاح وفق

ــا منــاذج أوليــة مختلفــة لكرســّيه 
ً

بخــزان ميــاه ونظــام ترصيــف متكامــل. كمــا يعــرض كريــدوز أيض
الباســتييك القابــل للطــي، ممــا مينــح الزائريــن نظــرة دقيقــة عــن طــرق عملــه مــن خــال تعّرفهــم 
ــة  ــا منــاذج مكــررة لكــرايس الصال

ً
ــوزن والحجــم األمثــل. يضــم املعــرض أيض ــة العمــل وال عــى بيئ

الشــفافة، باإلضافــة إىل املقعــد األحــر. تســتخدم Exil Collective الخشــب الرقائقــي لتصنيــع 
EC-02، وهــي سلســلة مــن كــرايس االســتلقاء مــزودة مبســاند للقدمــني بتقنيــة تقلــل مــن النفايــات 
وانبعاثــات الكربــون خــال مختلــف مراحــل اإلنتــاج والشــحن. ميكــن أن تكــون هــذه العنــارص معبــأة 
بشــكل مســطح للشــحن بأســعار معقولــة وممصمــة ليــم تجميعهــا يدوًيــا يف غضــون دقيقــة. حّولــت 
اســتيفاين القــراب مــن أجــل عملهــا “مــورفMorph “، فطــر “ريــي” وذيــل ديــك الرومــي إىل 
أشــكال مســامية تشــبه املخلوقــات الستكشــاف خصائــص امتصــاص الصــوت لشــبكات الفطريــات. 
أّمــا “مطــوي” )Pliée( وهــو عمــل مايــك شــيبان وجــو مشاطــه وكريســتينا كــرم، فهــو عبــارة عــن 
جهــاز تظليــل قابــل للطــي ميكنــه إنشــاء مــأوى موضعــي وقيــايس مــن المشــس مــع الحفــاظ عــى 
ــا يف 

ً
ــان واميــي تودمــن أيض ــن اوهاني ــة مــع املحيــط. تستكشــفان بول الشــفافية والعاقــة املرئي

عملهمــا يّف مــكان Faymakan إمكانــات الضــوء والظــل، باســتخدام النســيج والنحــاس والباطــون 
املســلح لتعزيــز حــاالت الراحــة والتجديــد.

تبــى مركــز بــروت للفــن معظــم األعمــال املعروضــة كوســيلة لدعــم التمصــم والحــرف الــي تراعي 
ــا مختلفــة للجلــوس 

ً
املــواد والعمالــة والنفايــات، كمــا ُيبقــي املركــز هــذه األشــياء، الــي تقــرح طرق

والتظليــل واإليــواء والســكن، عــى الســطح بعــد انتهــاء مــدة املعــرض. تعــرض هــذه الكائنــات 
ــا مرحــة وعمليــة ومتعــددة التكافــؤ للعيــش يف الفضــاء مًعــا مــن خــال دمــج 

ً
بطريقــة تقــرح طرق

ــا رشاء هــذه العنــارص 
ً

وتوســيع االســتخدامات اليوميــة لحديقــة املجمتــع، وميكــن لــزوار املعــرض أيض
مبــارشة مــن صانعيهــا أنفســهم.

عى رأس السطح:  
مورد مشرك:

تجارب يف التمصم واإلنتاج    

ترجمة: حسني نارص الدين

ــة،  ــا اليومي ــة عــن حياتن ــا منفصل ــدو وكأنه ــذا تب ــا، ل ــة عــن نظرن ــا مــا تكــون الســطوح محجوب غالًب
ل يومياتنــا هــذه، ومــن خزانــات 

ّ
لكنهــا، رغــم ذلــك، تتمضــن معظــم امللحقــات التقنيــة الــي تســه

امليــاه، لصحــون الســتااليت، واالنتينــات، واملّولــدات، وغــرف امليكانيــك، مث ألــواح الطاقــة المشســية 
مؤخــًرا، تشــمتل الســطوح عــى معظــم البــى التحتيــة املخبــأة مــن حولنــا. تتبــادل بعــض الســطوح 
ــذات،  ــة أخــرى لاســتهاك واملل ــى تحتي ــر نفســها بشــكل مذهــل، ب ظه

ُ
ــا ت ــا م ــي غالًب األخــرى، ال

ــة مــن الصفــوة املجمتعيــة، وتغربــل زوارهــا غــر املرغــوب فيهــم، عــرب حواجــز ماديــة 
ّ
فتجــذب قل

ــة أن يكــون  ــن، إمكاني ــروت للف ــن النقيضــني، يســائل مركــز ب ــني هذي ــة. ب ــة واقتصادي واجمتاعّي
الســطح مــورًدا متعــدد اإلســتعماالت، تــم ُمشــاركته خــارج حــدود امللكيــة الخاصــة، بيمنــا تقــارب 

ــدة.   ــات جدي ــه صفحــة بيضــاء جاهــزة لبداي ــة )Beirut Makers )BM الســطح عــى أن مجموع

 نعمــل يف مركــز بــروت للفــن، منــذ أكــر عامــني، مــع تجّمــع مزتايــد مــن الفنانــني والفنانــات 
والحرفيــني والحرفيــات والناشــطني والناشــطات واملزارعــني واملزارعــات لتحويــل ســطح املركــز 
ــا ميكــن للموظفــني والجــران واملتعاونــني واألصدقــاء وأصدقائهــم 

ً
إىل مــورد مشــرك يصبــح مكان

التجمــع فيــه، مــكان للزراعــة واالســراحة، واللعــب، والتفكــر، والتصنيــع، والتنظــم. قمنــا بركيــب 
خميــة عريشــة حديديــة وأحــواض زرع الخشــبية ومقاعــد تتــوزع يف املســاحة بالتعــاون مــع الحرفيــني 
ومــن خــال ورش العمــل، باســتخدام تقنيــات ومــواد ميســورة التكلفــة يــم إعــادة اســتخدامها مــن 
تدويــر النفايــات أو مــن مصــادر محليــة. قمنــا بنــاًء عــى هــذا املنهجيــة، يف أّيــار 2022، بدعــوة أعضــاء 
Beirut Makers - وهــي مجموعــة مفتوحــة مــن املمصمــني، الذيــن ميزجــون التمصــم والحــرف اليدويــة 
ــل الســطح أكــر  ــة لجع ــزة الخارجي ــاث واألجه ــة مــن األث ــر مجموع ــع الرقمــي - لتطوي ــع التصني م
ماءمــة للســكن. يلجــأ الصناعيــون إىل آالت تعمتــد نظــام املعلوماتيــة متبعــني نهــج عمــي للتصنيع، 
مبســاعدة أدوات رقميــة لصنــع أغــراض قابلــة إلعــادة اإلنتــاج وســهلة االســتعمال وبأســعار معقولــة 
لتكــون مبتنــاول جمهــور أوســع. وقــد مت عقــد االجمتــاع االفتتاحــي عــى ســطح مبــى مركــز بــروت 
للفــن بعــد إجــراء دعــوة مفتوحــة عــرب اإلنرنــت. وعقــد املعــّدون بــني شــهري متــوز وأيلــول، اجمتاعــات 
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MIKE CHAIBAN, JOE CHAMATA & CHRISTINA KARAM

Pliée 
Price: $600

A blank piece of paper offers infinite experimentation and as structuralists we 
began with a fold. Pliée is a wooden structure inspired by the mechanism of 
simple origami. The folded structure is meant to define its own parameters and 
create functional spaces on the roof through shading mechanisms while the roof’s 
connection to the sky is defined, intentional, and purposeful while remaining 
flexible and mobile.  

(Bio)
Using their different architectural practices, Christina, Joe, and Mike, 
counterbalance each other’s interests towards functional beauty. As a group, 
their interests range from exploring sensuous fluid forms to raw mechanical 
structures. Their creations often result from the clash between ambitious 
conceptual forms and the realities of implementing a technical drawing board.  

joechamata@gmail.com 

مايك شــيبان، جو مشاطه، كريســتينا كرم 

مطوي 
السعر: ٦٠٠ دوالر

ائــني، بطيــة واحــدة. 
ّ
ــا، كبن ــارة عــن قطعــة ورق فارغــة تقــدم تجــارب ال نهائيــة، وقــد بدأن العمــل عب

Pliée هيــكل خشــبي مســتوحى مــن آليــة األوريغامــي البســيطة. يهــدف الهيــكل املطــوي إىل تحديــد 
معاملــه الخاصــة وإنشــاء مســاحات وظيفيــة عــى الســطح مــن خــال آليــات التظليــل، يف حــني يبقــى 

إتصــال الســقف بالمســاء محــدد ومعمتــد وهــادف مــع الحفــاظ عــى املرونــة والحركــة. 
 

)Bio(
يــوازن كّل مــن كريســتينا وجــو ومايــك عــرب اســتخدام ممارســاتهم املعماريــة املختلفــة، بــني اهمتامــات 
بعضهــم البعــض تجــاه الجمــال الوظيفــي. وتــراوح اهمتاماتهــم كمجموعــة، مــن استكشــاف أشــكال 
الســوائل الحســية إىل الهيــاكل امليكانيكيــة الخــام. وغالًبــا مــا تنتــج إبداعاتهــم عــن الصــدام بــني 

األشــكال املفاهمييــة الطموحــة وواقــع تنفيــذ لوحــة الــرمس الفنيــة.  

joechamata@gmail.com
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GUILLAUME CREDOZ & POST INDUSTRIAL CRAFTS  & غيــوم كريــدوز
 

ODUL Armchair, Footrest & Low Table

3D printed Recycled PolyCarbonate (green) 
Armchair: $938 (110 x 90 x 110 cm)
Footrest: $150 (40 x 40 x 65 cm)
Low Table: $281 (40 x 50 x 45 cm)

ODUL is based on its 3D printing orientation where the front of the chair faces the 
ground. Its geometry is designed within the constraints of maximum cantilevers 
of large-scale robotic 3D printing. Carefully crafted for ergonomy, the chair is 
designed for both interior and exterior use. It is shockproof, class B fireproof, and 
low maintenance.

Bio on page 10.

أودول كــريس بذراعن ومســند للقدمــن وطاولة منخفضة

مطبوعــات مــن البــويل كربونات املعادة التدوير )أخرض(
كــريس بذراعــني: ٩٣٨ دوالر )١١٠ x ٩٠ x ١١٠ مس(

مســند للقدمني: ١٥٠ دوالر )٤٠ × ٤٠ × ٦٥ مس(
كــريس بذراعــني: ٢٨١ دوالر )٤٠ × ٥٠ × ٤٥ مس(

يعمتــد أودول عــى تقنيــة الطباعــة ثاثيــة األبعــاد حيــث يواجــه الجــزء األمامــي مــن الكــريس األرض. 
مت رمس تمصميــه الهنــديس مضــن أقــى قيــود الطباعــة اآلليــة ثاثيــة األبعــاد، كمــا مت تمصــم الكــريس 
بعنايــة مــن أجــل تأمــني الراحــة، وهــو ممصــم لاســتخدام الداخــي والخارجــي، وهــو مقــاوم للصدمــة 

وللحــروق مــن الدرجــة الثانيــة، كمــا تعــد كلفــة صيانتــه منخفضــة.

الســرة الذاتية يف الصفحة ١٠.
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GUILLAUME CREDOZ & POST INDUSTRIAL CRAFTS  & غيــوم كريــدوز
 

Duo Bench

3D printed Recycled ABS (red); 780 x 1400 x 900 cm
Price: $788 (Duo1); $900 (Duo2)

The topology of a bench is equivalent to a compressed tube that is skewed from 
both ends. Subtle deformation allows for ergonomics on the top side and for 
stability on the bottom side.The void underneath the bench seats can be closed 
off, to transform the bench into a seatable planter. Plants would grow to shade 
the bench, while the pot itself has no footprint estate as it is the bench itself. 

 مقعــد ثنايئ

ABS ثــايث أبعــاد معــاد التدويــر )أحر(؛ ٧٨٠ × ١٤٠٠ × ٩٠٠ مس
)Duo2( ؛ ٩٠٠ دوالر)Duo1( الســعر: ٧٨٨ دوالر

املقعــد بشــكله عبــارة عــن أنبــوب مضغــوط مــن كا الطرفــني، يمســح تمصميــه للمســتخدم العمــل يف 
الجانــب العلــوي منــه واالســتقرار يف الجانــب الســفي. ميكــن إغــاق الفراغــات املوجــودة يف األســفل 
لتحويــل املقعــد إىل أحــواض ميكــن الجلــوس عليهــا، كمــا ميكــم زرع النباتــات لتظليــل املقعــد، دون 

أن يأخــذ الحــوض مســاحة إضافيــة، إذ أنــه ممضــّن يف املقعــد نفســه.

Large Tree Pot
Price: $1,200

3D printed Recycled PolyCarbonate (green); 100 x 100 x 100 cm

The giant pot and its topology, process, mono-materiality and sculptural presence 
stem from a continuous research on digital crafts with Mingei values in mind.

وعاء الشــجرة الكبري
السعر: ١٢٠٠ دوالر

مطبوعــات مــن البــويل كربونــات املعــادة التدوير )أخرض(؛ ١٠٠ x ١٠٠ x ١٠٠ مس

اســتوحي القــدر العمــاق وطوبولوجيتــه وعمليتــه وموضوعيتــه األحاديــة ووجــوده النحــي مــن بحــث 
مســمتر حــول الحــرف الرقميــة مــع أخــذ قــم مينجــي يف عــني االعتبــار.
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YEHIA JAMMOUL

Geodesic 3D-printed Dome

3D printed PETG plastic, Wooden broomsticks, White fabric; 520 x 550 x 300 M
Price: $1,500

This geodesic dome is designed to provide shade and an enclosure on the rooftop 
of Beirut Art Center. The design of the dome mainly focused on using 3D printed 
joints connected to struts made from cheap ubiquitous wooden broomsticks. In 
line with the modular design, the white fabric that covers the dome and provides 
shades can also be taken off in sections if needed. The base joints of the design 
feature a flange that can be mounted to a concrete base to secure the dome firmly 
to the ground.

(Bio)
Yehia Jammoul (B. 1996, Beirut), a mechanical design engineer, full-time maker, 
and founder of 3D Maker for engineering, design, and 3D printing.

yehiajammoul@gmail.com 

يحيى جمول 

قبــة جيوديســية بطباعة ثالثية األبعاد 

ــض؛ ٣٠٠ ×  ــاش أبي ــس خشــبية، قم ــاد باســتخدام باســتيك PETG، عــي مكان ــة األبع ــة ثاثي طباع
٥٢٠ × ٥٥٠ مس 

السعر: ١٥٠٠ دوالر

مت تمصــم هــذه القبــة الجيوديســية لتوفــر الظــل ولإلحاطــة بســطح مركــز بــروت للفنــون، فارتكــز 
تمصميهــا بشــكل أســايس عــى اســتخدام وصــات مطبوعــة ثاثيــة األبعــاد متصلــة بدعامــات مصنوعــة 
ــا بــزع القمــاش 

ً
مــن عــي املكانــس الخشــبية الرخيصــة املتوفــرة بكــرة. يمســح التمصــم املعيــاري أيض

األبيــض الــذي يغطــي ويظلــل بعــض أقســام القبــة إذا لــزم األمــر، كمــا تمتــز الوصــات األساســية 
للتمصــم بشــفة ميكــن تثبيتهــا عــى قاعــدة خرســانية لتأمــني القبــة بإحــكام عــى األرض.

)السرة الذاتية( 
 3D 1996، بــروت(، مهنــدس تمصــم ميكانيــيك، صانــع متفــرغ، ومؤســس  يحيــى جمــول )مواليــد 

األبعــاد. والطباعــة ثاثيــة  والتمصــم  للهندســة   Maker

yehiajammoul@gmail.com
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GUILLAUME CREDOZ & POST INDUSTRIAL CRAFTS  & غيــوم كريــدوز
 

Folding Chair and Table

3D printed Recycled PolyCarbonate (green) 
Chair: $90 (80 x 50 x 50 cm)
Table: $281 (72 x 80 x 80 cm)

Designed for a balcony which acts as a smaller version of a roof, the lightweight 
and foldable table and chairs can at any moment transform an empty space into 
a small private café terrace for a social moment. The typical iconic anonymous 
design is reimagined and gives a new edge to the timeless typology by being 
manufactured through large scale robotic 3D printing.

كــريس وطاولة قابالن للطي

مطبوعــات مــن البــويل كربونات املعادة التدوير )أخرض(
كــريس: ٩٠ دوالر )٨٠ × ٥٠ × ٥٠ مس(

طاولــة: ٢٨١ دوالر )٧٢ × ٨٠ × ٨٠ مس(

والكــرايس  للطاولــة  املركــز، ميكــن  مــن ســطح  أصغــر  نســخة  عــن  عبــارة  مناســبان لرفــة تكــون 
خفيفــة الــوزن والقابلــة للطــي يف أي لحظــة تحويــل مســاحة فارغــة يف رشفــة إىل مقهــى خــاص صغــر 
للمناســبات االجمتاعيــة. يــم إعــادة تصــور التمصــم األيقــوين المنوذجــي ليعطــي مــزة جديــدة للتصنيــف 

ــة األبعــاد الضخمــة. ــة ثاثي ــة الطباعــة اآللي ــد مــن خــال تصنيعــه بتقني الخال
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EXIL COLLECTIVE

7. EC-02 Lounge Chair (Homebrew collection)

Plywood, Lacquer; 69 x 52 x 72 cm (Chair); 40 x 52 x 31 cm (Footrest)
Price: $270

Born out of a passion for simple, refined, and understated objects, Homebrew 
pieces are designed in-house by Exil’s team members as an embodiment of what 
the collective stands for:
Flat-packed, lightweight, user-friendly, and affordable, the EC-02 lounge chair is 
the ideal home addition for a relaxed corner, indoors and outdoors.

(Bio)
Exil Collective founded in 2021 in Lebanon explores ways of making design 
accessible.  Their approach is based on democratizing the design industry of our 
region by offering equal opportunities to talents, sharing the extensive production 
capability of our country and creating an ecosystem for a more sustainable 
approach to design. Their work has recently been exhibited and sold at Galerie 
Tanit in Beirut and the Jameel Arts Centre in Dubai. Exil has been awarded the 
Architectural Digest Emerging Talent of the year award in 2021 & is part of the 
AD50 best designers in the Middle-East.

exilcollective@gmail.com 

فريق إكزيل

)Homebrew مجموعة( EC-02 كــريس صالة

خشــب رقائقي، الكر)ورنيش(؛ ٦٩ × ٥٢ × ٧٢ مس )كريس(؛ ٤٠ × ٥٢ × ٣١ مس )مســند للقدمني(

ُولــدت قطــع Homebrew مــن الشــغف باألشــياء البســيطة والراقيــة والبســيطة، وقــد مت تمصميهــا 
داخلًيــا مــن قبــل أعضــاء فريــق إكزيــل Exil كتجســيد ملــا متثلــه املجموعــة:

يعتــرب كــريس الصالــة EC-02 املعبــأ بشــكل مســطح وخفيــف الــوزن وســهل االســتخدام وبأســعار 
معقولــة إضافــة مزليــة مثاليــة لزاويــة مريحــة، يف الداخــل والخــارج.

)السرة الذاتية( 
تأسســت إكزيــل وهــي مؤسســة جماعيــة عــام 2021 يف لبنــان الستكشــاف طــرق لتنفيــذ التصامــم. 
تعمــل عــى إضفــاء الطابــع الدميقراطــي عــى صناعــة التمصــم يف منطقتنــا مــن خــال توفــر فــرص 
ــا، وإنشــاء نظــام بيــي لنهــج أكــر  متســاوية للمواهــب، ومشــاركة القــدرة اإلنتاجيــة الواســعة لبلدن
اســتدامة للتمصــم. مت عــرض أعمالهــا وبيعهــا مؤخــًرا يف غالــري تانيــت يف بــروت ومركــز جميــل 
 Architectural Digest عــى جائــزة املواهــب الناشــئة للهندســة املعماريــة Exil للفنــون يف دبــي. حــازت
Emerging Talent لعــام 2021 وتعــد Exile مضــن قامئــة AD 50 ألفضــل املمصمــني يف الــرق األوســط.

exilcollective@gmail.com
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PAULINE OHANIAN & AMY TODMAN / PAP (PROSHYAN ARTS PROJECT)

Faymakan 

concrete, plastic, waxed canvas, brass
Price: $700

Faymakan is an exterior shader and a table, a screen and a seat. It’s an object 
you can rest beside and recover from the heat of the day or project your favorite 
movies onto. You can hang your jacket, take cover and get lost in the lines, shapes 
and forms across the concrete tabletop while the brass arms and fabric act as 
sails in the wind that offer you shade. 

(Bio)
Pauline and Amy (PAP: Proshyan Arts Project) are two artists and makers from 
Lebanon and Scotland who met in Armenia and are now based in Beirut. Pauline 
(Concrete Space) loves to experiment with forms and to cast in concrete. Using 
what is found in everyday life, she gives a new twist to functional design.
Amy is an artist who works with images and objects and uses a combination of 
digital and analogue techniques. Her work is a form of attention to the world 
expressed through a balance of process and product. 

proshyanartsproject@gmail.com 

بولــن اوهانيــان، اميي تودمن / PAP )مرشوع بروشــيان للفنون(

يّف مكان 

خرســانة وباســتيك وقماش ممشع ونحاس
السعر: ٧٠٠ دوالر

يّف مــكان مظلــة خارجيــة وطاولــة وشاشــة عــرض ومقعــد. هــو عمــل يتيــح ملســتخدميه اإلســراحة 
لــة، كمــا ميكنهــم تعليــق ســراتهم، 

ّ
بجانبــه والوقايــة مــن حــرارة اليــوم أو مشــاهدة أفامهــم املفض

ــة الخرســاين بيمنــا  ــاع يف الخطــوط واألشــكال واألمنــاط عــرب ســطح الطاول ــاء والضي واالحمتــاء واالختب
ــر لهــم الظــل. ــح لتوف ــر يف الري  تتطاي

ً
تشــبه األذرع النحاســية والقمــاش أرشعــة

)السرة الذاتية( 
بولــني وإميــي / PAP )مــروع بروشــيان للفنــون( فنانتــان وصانعتــان مــن لبنــان واســكتلندا التقتــا 
يف أرمينيــا وتقميــان حاليــا يف بــروت. تهــوى بولــني تجربــة األشــكال والقولبــة بالباطــون باســتخدام 
ــا إميــي فهــي  مــا هــو موجــود يف الحيــاة اليوميــة، إذ تضفــي ملســة جديــدة عــى التمصــم الوظيفــي. أّم
فنانــة تعمــل بالصــور واألغــراض، وتســتخدم مزيًجــا مــن التقنيــات الرقميــة والتناظريــة. يعتــرب عملهــا 

 مــن أشــكال االهمتــام بالعــامل يــم التعبــر عنــه مــن خــال تــوازن العمليــة واملنتــج.
ً

شــكا

  proshyanartsproject@gmail.com
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Magnus Lamba

3D printed Recycled PolyCarbonate (green); 230 x 135 x 135 cm
Price: $2,430

Once an object is digital, it can be edited, and notably, scaled, limitlessly. Following artists 
like the recently deceased Claes Oldenburg, the very unnoticeable bedside lamp is scaled up 
to become a landscape-scale lighting element for the large roof of BAC.

(Bios)
Following an education in Architecture and Environment Design, Guillaume Crédoz 
established a virtual practice by working solely in 3D for Architecture offices. The following 
six years consisted of teaching and research at multiple universities. He saw the medium of 
digital manufacturing as a direct and material extension of his experience. After establishing 
several practices in different countries, he founded Bits to Atoms, a practice that explores 
the potentials of digital manufacturing to extend the capacities of crafts in both Architecture 
and Design. Recently, Post Industrial Crafts, the sister company issued from the research 
and experiences in Bits to Atoms is opening to commercialize digitally fabricated furniture.

alternateur@gmail.com
 
Post Industrial Crafts is a research and creation lab based in Beirut, Lebanon, and soon in the 
Cité du Design in Saint-Etienne, France. They work on complex geometries with digital tools 
for creation and fabrication. Their ability to master complex topologies and create engaging 
sculptural forms that overcome a great amount of constraints is backed up by 20+ years of 
experience in design and architecture.

ماغنوس المبا

مطبوعــات مــن البــويل كربونــات املعــادة التدوير )أخرض(؛ ٢٣٠ × ١٣٥ × ١٣٥ مس
السعر: ٢٤٣٠ دوالر

ــر إىل مــا ال نهايــة. 
ّ

صغ
ُ
كــرّب أو ت

ُ
غــّر، وبالتــايل، ميكــن لهــا أن ت

ُ
حــرر، وأن ت

ُ
ميكــن لألشــياء يف املجــال الرقمــي أن ت

، لــيك يصبــح 
ً
ــرّب مصبــاح الرسيــر، الغــر بــارز عــادة

ُ
ــا، ك

ً
وعــى خطــى فنانــني مثــل كايــس أولدنــربغ املتــوىف حديث

عنــرص إضــاءة مشــهدي للســطح الواســع ملركــز بــروت للفــن. 

)السرة الذاتية( 
بعــد دراســته الهندســة املعماريــة وتمصــم البيئــة، أنشــأ غيــوم كريــدوز ممارســة افراضيــة مــن خــال العمــل يف 
ــام بالتدريــس والبحــث يف  ــة ق ــاد فقــط. ويف الســنوات الســت التالي ــة األبع ــة ثاثي مكاتــب الهندســة املعماري
جامعــات متعــددة، وقــد رأى يف وســيلة التصنيــع الرقمــي امتــداًدا مبــارًشا ومادًيــا لتجربتــه. بعــد تأســيس العديــد 
رة” Bits to Atoms، وهــي ممارســة تستكشــف 

ّ
مــن املمارســات يف بلــدان مختلفــة، أســس “أجــزاء مــن الــذ

إمكانــات التصنيــع الرقمــي لتوســيع قــدرات الحــرف اليدويــة يف مجــايل الهندســة املعماريــة والتمصــم. تفتــح 
قريبــا رشكــة Post Industrial Crafts، وهــي الركــة الشــقيقة الــي مت إصدارهــا مــن األبحــاث والتجــارب يف 

ــا. ــع رقمًي ــاث املصن ــوم” Bits to Atoms، لتســويق األث ــس اوف ات ــن الذّرة/بت ــزاء م “أج

alternateur@gmail.com

Post Industrial Crafts هــو مختــرب لألبحــاث واإلبــداع مقــره يف بــروت، لبنــان، وســيم قريًبــا افتتــاح فــرع يف 
املدينــة التمصمييــة “ســيي دو ديزايــن” يف ســانت إتيــان، فرنســا، يقــوم عملــه عــى هندســة معقــدة بــأدوات 
رقميــة لإلنشــاء والتصنيــع. وميتــاز بقــدرة عاليــة عــى إتقــان الطوبولوجيــا املعقــدة وإنشــاء أشــكال نحتيــة جذابــة 

ــا يف التمصــم والهندســة املعماريــة. تتغلــب عــى قــدر كبــر مــن القيــود مدعومــة بخــربة تزيــد عــن 20 عاًم
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STEPHANIE KORAB

Morph 

Reishi mycelium, turkey tail mycelium, sawdust; 24 x 19 x 3.5 cm 
Price: 89$

“Creatures embedded within the sound.
Within silence all sounds reside.” - Stephanie Korab
The object is a prototype of a sound absorbing panel made of mycelium. It is an 
attempt to design by utilizing natural functions of living organisms. The form 
takes the shape of a creature-like being that can be seen as both an absorber but 
also a safekeeper of sounds.

(Bio)
Stephanie Korab (b. 1989, Byblos) is an inter/anti-disciplinary artist. She 
acquired her BA in Design and Applied Arts, and her MA in Interior Architecture 
from the Holy Spirit University of Kaslik (USEK) in 2014. She works in a variety 
of mediums and fields including video, sound, installation art, architecture, and 
design. Swinging between conceptual and experimental art, Korab explores 
the intersection between movement and stillness, inaction and interactions, 
presence and absence, sound and silence, among other polarities.

stephanie_korab@live.com 

استيفاين القراب

مورف

فطر ريي، ذيل ديك رومي، نشــارة الخشــب؛ ٢٤ × ١٩ × ٣.٥ مس
السعر: ٨٩ دوالر

“مخلوقات مغروســة يف الصوت.
داخل المصت كل األصوات تســكن.”  - اســتيفاين القراب

املــروع هــو منــوذج أويل للوحــة امتصــاص الصــوت مصنوعــة مــن الفطريــات، وهــو مبثابــة محاولــة 
للتمصــم باســتخدام الوظائــف الطبيعيــة للكائنــات الحيــة. يتخــذ العمــل شــكل مخلــوق ميكــن اعتبــاره 

ــا لألصــوات.
ً
ــا أمين ــا وحارًس ممتًص

)السرة الذاتية( 
ــة متعــددة / مناهضــة للتخصصــات. حصلــت عــى  ــد 1989، جبيــل( هــي فنان اســتيفاين القــراب )موالي
درجــة البكالوريــوس يف التمصــم والفنــون التطبيقيــة، ودرجــة املاجســتر يف العمــارة الداخليــة مــن 
جامعــة الــروح القــدس يف الكســليك )USEK( يف عــام 2014. تعمــل يف مجموعــة متنوعــة مــن الوســائط 
واملجــاالت مبــا يف ذلــك الفيديــو والصــوت وفــن الركيــب والهندســة املعماريــة والتمصــم. تتأرجــح 
القــراب بــني الفــن املفاهميــي والتجريبــي، وتستكشــف التقاطــع بــني الحركــة والســكون، والتقاعــس 

ــاب، والصــوت والمصــت، مــن بــني أوجــه االســتقطاب األخــرى. والتفاعــات، والوجــود والغي

 stephanie_korab@live.com
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