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Jeanne d’Arc Street 
Public Interventions
AUB Neighborhood 
Initiative in collaboration 
with Beirut Design Week
Beirut Design week and the AUB Neighborhood Initiative are collaborating 
this year in partnership with the Municipality of Beirut to launch a series of 
interventions activating Jeanne D’Arc Street that was rehabilitated as a model 
street for the city of Beirut. In a joint effort between the Beirut Municipality, 
the AUB Neighborhood Initiative and the Center for Civic Engagement and 
Community Service, the street was designed to be inclusive, age-friendly 
and pedestrian-friendly bringing together residents and businesses, urban 
designers, and accessibility advocates. 
We have mobilized designers to create projects, objects, interventions and 
performances that will contribute to the rehabilitation of the street to set it 
as an example to be replicated in other streets around the City. The themes 
include urban green, urban farming, urban furniture, reading and storytelling, 
play, collective memory as well as walkability, soft mobility, recycling and 
sustainability. All of the projects were produced in partnership with the AUB 
Neighborhood Initiative and many interventions will be permanent additions 
to the city scape.
All interventions are ongoing from 23—29 June 11AM—6PM except for perfor-
mances where times and dates are otherwise specified.
Special thanks to the owners of lot 333/4/5/7 Ras Beirut.

� 01  Butt Bollard 
Urban Cigarette–Waste Receptacle  
Adrian Muller
Designed for the AUB Neighborhood Initiative 
These urban ashtrays are installed around the AUB campus to reduce 
littering and thus limit the amount of cigarette-waste that makes its way into 
Lebanon’s already strained ecology. In partnership with Recycle Lebanon, 
the collected butts will be recycled into paddle boards that will in turn be 
used for beach clean ups.
To empty the receptacle, the innovative design reduces a traditionally 5-step 
process (unlocking, removing, emptying, replacing, and re-locking) to a sin-
gle intuitive gesture, as familiar as turning a door-handle, free of all physical 
contact with the waste or the container. 
The production of these receptacles was supported by the AUB 
Tobacco-Free Initiative.

� 02  Pedestrian Safety through Photovoice 
AUB–FAFS–Department of Landscape Design and Ecosystem 
Management (LDEM) & University for Seniors (Ufs)
The intention of this project is to evaluate the quality of outdoor built 
environment in different neighborhoods in Beirut city limit and the level of 
pedestrian safety and sidewalk accessibility of older adults residing in these 
selected neighborhoods.
The assessment of the interaction of older adults with urban public places 
and streets in Beirut photographs as a voice for community change. By 
using photovoice, as an effective tool for illustrating sidewalk and street 
obstructions, participants aim to reach out decision makers and elected 
officials to improve the existing pedestrian safety issues relevant to older 
adults’ ease of access. 

� 03  Conditioned  
AUB–MSFEA–Department of Architecture and Design– 
100 Basic Design–Fall 2017
Karim Farah–Pascal Hachem–Rana Haddad–Hatem Imam–Sandra Richani–
Raffi Tchakerian–Shawki Youssef
Students: Baraa Al Ali–Aya El Husseini–Christelle Moubarak–Amir Moujaes
With so much damage being done to our environment and so many resourc-
es being wasted, it is imperative that we re-use and recycle what we have, 
with water being no exception. This self-watering plant system makes use of 
the AC’s drain pipes to irrigate the budding plants within the street interven-
tions designed by the students, adding a new life to our neighborhood. 
The different designs address contextualization, sustainability, recycling, 
awareness and greening to better serve the community.

� 04  Between a thought and another (Ya wa Ya), BePublic  
AUB–MSFEA–Department of Architecture and Design– 
Vertical Studio C–Spring 2018 
Rana Haddad–Pascal Hachem
Students: Tala El Khatib–Jad Najm–Tima Rabbat–Mariya Zantout
Our installation “between a thought and another” on Jeanne D’Arc street 
acts as a horizontal interactive memorial which incites pedestrians to inter-
act with it and experience the public and private dichotomy.
The rotation of the installation highlights the causal and interdependent 
relationship between public and private, past and present.
The production of this project was supported by NAGGIAR.

� 05  Beirut <3 Play 
Catalytic Action 
This is a design intervention that will engage with the residents of Jeanne 
d’Arc in different activities around the topic of Play in the city. The result 
will be a playful addition to the neighbourhood’s fabric, a colourful mural 
reminding the people that their participation is crucial in shaping their envi-
ronment and that play is important for all ages.
Don’t forget to Play!
This project was supported by Najem Group & Co.  
Special Thanks to the Tarazi family and Mr. Rabih Rifai (Rifai Real Estate)

� 06  Kheytreeshghabretmye  
Dar Onboz
Performance – Parking at the intersection of Jeanne d’Arc & Sidani Streets  
Saturday 23 June and Sunday 24 June 6—8PM
Under the zanzalacht tree 
They found her 
On Jeanne d’Arc street 
first time they saw her 
Wrapped in thread 
from head to toes 
How when whom 
no one knows.
Dar Onboz shall weave tales of a neighborhood and its dwellers with a move-
able show in Jeanne d’Arc street. Between a stroll a game a nursery rhyme 
and a tale with Nadine R.L Touma the Hakawati, Maya Fidawi the artist, Sivine 
Ariss the musician.

� 07  Little Bricks, Big Message 
Dispatch Beirut
This urban art initiative aims at highlighting forgotten heritage and patching 
up traces of the war around the city, using Lego bricks, hinting at childhood 
and play, and symbolically representing larger construction blocks. We will 
shed light on the rich heritage, nature and culture in and around Jeanne 
D’Arc street, a form of reclaiming the street and protesting to preserve heri-
tage and cultural sites in the new urban design fabric. 
The main objective is to get people together, in realizing a change in the 
city, even if it were small.
It is an open invitation, a social experiment.
Recycle your old Lego bricks and let’s play in the street! 

� 08  Red Reading Hood  
District D
Let’s give and take books
This free library aims to inspire a love of reading and strengthen community 
ties by encouraging book exchange around the city.
It increases access to books for readers of all ages and backgrounds. 
Anyone passing by can take a book to read or leave a book for someone else 
to read.
Special Thanks to the Sabeh Shehab Family.

� 09  The Mobile Green Hand Botanical Garden (mGHBG) 
Green Hand Organization
The project aims to stimulate all groups of society, especially the youth, to 
engage in the conservation of native wild plants. This project was carried 
out through the redesign of an old bus to turn it into a mobile botanical 
garden. The bus offers different types of wild plants in an attractive way. 
The mGHBG visits schools and universities and offers the students different 
programs and activities educating them about the importance of biodiversi-
ty and its conservation.

� 10  Trees & Birds in & around Jeanne d’Arc street  
Greener–on the other side
An invitation to honor and value the presence of nature, birds and trees in 
the streets of Beirut .
Walk around Jeanne D’Arc street, follow the map and discover the distinct 
character of this neighborhood, with heritage architecture, and large 
specimen trees scattered around, creating various opportunities for life on 
the street. 
Take time to notice the tags, read the stories, history, origins, and benefits 

of Beirut’s awesome trees.Listen to the sound of the birds, read about the 
ecosystems thriving in the trees and discover the stories of people appropri-
ating spaces around them.

� 11  Silent room  
Nathalie Harb
We live in an environment where we find ourselves subjugated by a constant 
flux of information and distraction, both visual and sonic. Silence has be-
come a commodity for the privileged. 
The Silent Room project advocates silence as a form of resistance, a cleans-
ing necessity to reclaim authorship of our thoughts and of ourselves.
It is a public private space, a shed where dwellers can freely rest, individual-
ly, for a brief moment in a cocoon-like space, acoustically isolated from the 
city noise.
This project is in collaboration with 21 DB, BUF and Khaled Yassine.  
This project was supported by Wood Factory and Colortek.

� 12  Urban Hives 
Nathalie Harb
While large green areas in Beirut have become rare, small gardens are also 
disappearing due to the rampant construction of large real estate projects 
replacing an older urban heritage fabric that was often characterized by the 
garden house. “Urban hives” proposes to reintroduce the garden in parking 
lots. The proposed car-sized lightweight structure, raised above the car, is a 
lifted garden characterized by urban farming and beehives. 
Team: Joseph Kai, Lea Keyrouz, Compost Baladi
This project was supported by Mr. Rabih Rifai (Rifai Real Estate), Wood 
Factory, BHK, Joseph Hindi Plants.

� 13  Deconstructing Spaces  
The Chain Effect
Cars take over free spaces in urban areas and have become part of the status 
quo. The space that cars use up can be divided into multiple spaces for bicy-
cles which are healthier, greener and less obstructive mobility tools.
This installation seeks to break the omnipresent car-centric culture in Beirut 
and to shift the perspective towards re-appropriating the limited space within 
a city through different possibilities.
This pilot project aims to eventually lead to implementing bike parking facil-
ities in the Hamra neighborhood. The bicycle racks have a dual purpose of 
providing safe, accessible parking to people using bicycles in Beirut, and of 
giving bicycles space on the streets. Through making bike parking available in 
key locations around the city, we aim to make cycling for mobility more visible 
and more legitimate, both to current bicycle users and to the general public. 

� 14  Beirut, A City in Motion 
Yaraqa
Walk – West House Plaza – Jeanne d’Arc Street  
Saturday 23 June and Sunday 24 June 5—7PM
How do we situate ourselves in a city inclined to constantly overwrite itself? 
In an interactive walk along the streets of Beirut, starting on Jeanne d’Arc 
street, participants explore this dynamic urban reality. Guided by a local per-
former, they engage with this moving phenomenon through performance 
and sensory-based activities.

� 15  Color–Me–Beirut and The Do–Lab Project  
Playhaus Studios
This installation aims to promote human interaction through art and play. 
The concept stems from nostalgic childhood forms of expression and 
creativity. Visitors will be able to color in a large-scale coloring book that 
is thematic to Lebanese culture. The art project will gradually obtain color 
from its original black and white lines, into a colorful masterpiece filled in by 
the community. 

� 16  Ripple 
Architects for Change
Ripple came as a direct response to the staggering amount of paper waste 
produced by architecture students. The installation was born through 
self-accountability by realizing what a discarded paper tube meant. Ripple–
The Benchis–generated by individually slicing 600 paper tubes which were 
gathered over a period of 3 months from various print labs in and around our 
universities. The paper wave is a wakeup call to re-think and re-evaluate our 
pointless consumption of paper in this digital age.

� 17  Watermelon Beirut  
Watermelon Circus
The project is a mobile kitchen that aims to encourage people to meet, 
to trigger a collective food memory. The main goal is to create dynamic 
cooking workshops in public spaces, using mobile kitchens as ethnographic 
tools, and a as a way to approach to different food behaviors, meanings and 
feelings around food.

� 18  Resisting Resistance 
Zawarib
A walk in Beirut can sometimes feel much like a walk in a maze, but the 
diversions to your target destination are not block-ends and circular paths, 
but obstacles on the pavement and footpaths. From electric cable boxes to 
parked cars, to commercial marketing material or badly placed signage, the 

pedestrian has to be on the constant lookout, alert, and ready to swerve…Ex-
perience and explore this sensation in our installation on Jeanne d’Arc St and 
let’s find and fight for a solution to this endless battle together.

� 19  Recycling a Shell 
Organisation De Developpment Durable (ODDD)
in collaboration with the London based sound performer Merijn Royaards
Performance–Khalidy House–Khalidy Street  
Saturday 23 June and Sunday 24 June at 5PM and 6PM
This artistic installation aims to recycle iconic cultural influential spaces via 
an act of sustainability that engages people’s mind and behavior, projects 
a political / social reconciliation, and might be the source of a positive 
environmental transformation. The Khalidy house will be transformed into 
a musical playground in 3 scenarios; emptiness, people’s presence and 
building a new perspective; during which acoustic records registered from 
different buildings and public spaces in Beirut, Tripoli and London will 
be used to rebuild the city’s image and relate it to its actual architectural 
urban development.

� 20  Barrak Naamani 
Open House Sat 23 June 10AM—6PM
Barrak Naamani specializes in bespoke shirts and suits, but he has also be-
come known in his neighborhood and beyond as an artist. 
He has developed a burgeoning side business of functional art made with 
antique discarded sewing machines.
His work was displayed at ‘Maison&Objets’ in Paris. Recently he has been 
invited to exhibit at the International Art Fair of New York.

� 21  NK by Nour Kays
Open House Sat 23 June 10AM—4PM
NK is a conscious fashion accessories brand, made in Lebanon. The brand 
was born 4 years ago when Nour decided to find a solution for the discarded 
plastic bags in Beirut. This resulted in a line of products that are handmade, 
locally produced, water resistant, light, durable and made of waste.
We will be holding an open studio where passersby are invited to have a look 
into our workshop, experience the design and production process, and see 
end products.

� 22  Concert in collaboration with Fete de la Musique 
Saturday 23 June 8—11.30PM 
Parking at the intersection of Jeanne d’Arc and Sidani Streets

Jeanne 
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تدخالت فنية يف شارع جان دارك
مبادرة حسن اجلوار يف اجلامعة 

األمريكية يف بريوت بالتعاون مع 
أسبوع بريوت للتصميم

يتعاون أسبوع بريوت للتصميم ومبادرة حسن اجلوار يف اجلامعة األمريكية يف بريوت هذا العام  
بالرشاكة مع بلدية بريوت إلطالق سلسلة من التدخالت الفنية لتفعيل شارع جان دارك الذي أعيد 

تأهيله كشارع نموذيج ملدينة بريوت. يف إطار جهد مشرتك بني بلدية بريوت ومبادرة حسن اجلوار 
ومركز اخلدمة املدنية وخدمة املجتمع يف اجلامعة األمريكية، تم تصميم هذا الشارع ليكون دامجاً 

وصديقاً للمشاة ولكبار السن عرب تضافر جهود املقيمني فيه والتجار واملصممني املدنيني ودعاة 
تسهيل التنقل لذوي اإلحتياجات اخلاصة. 

يع وتدخالت وعروض فنية ستساهم يف  لقد قمنا بحشد مجموعة من املصممني للقيام بمشار
إعادة تأهيل الشارع جلعله مثااًل يمكن تكراره يف شوارع أخرى حول املدينة. وتشمل املوضوعات 

الزراعة احلرضية ، واألثاث احلرضي ، والقراءة ، ورواية القصص ، واللعب ، والذاكرة اجلماعية ، فضال 
يع بالرشاكة  عن قابلية احلركة ، والتنقل السلس ، وإعادة التدوير واالستدامة. تم إنتاج جميع املشار

مع مبادرة حسن اجلوار يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ، وستبقى العديد من التدخالت الفنية 
كإضافات دائمة إىل املشهد املديين يق رأس بريوت.

يران من احلادية عرشة صباحاً حىت السادسة مساًء  جميع التجهزيات مستمرة بني 23—29 حز
يخ عرضها. باستثناء العروض الفنية املحددة أوقات وتوار

شكر خاص ملاليك العقار 333/٤/٥/٧ رأس بريوت.

 � 01  منافض إعادة تدوير أعقاب السجائر
يان ملر  أدر

تم تركيب هذه املنافض حول حرم اجلامعة األمريكية يف بريوت للتقليل من رمي النفايات وبالتايل 
احلد من كمية أعقاب السجائر اليت تجد طريقها إىل نظامنا البييئ وتساهم يف تدمريه. بالرشاكة 

مع ريسايكل ليبانون، سيتم إعادة تدوير األعقاب املجمعة إىل ألواح التجديف واليت بدورها سيتم 
استخدامها لتنظيف الشواطئ.

إلفراغ املحتويات، يخترصهذا التصميم العملية التقليدية املكونة من خمس خطوات (فتح وإزالة 
وإفراغ وإعادة وإقفال) إىل حركة واحدة مألوفة وسهلة دون أي مالمسة للنفايات أو املنفضة. 

تم إنتاج هذه املنافض بدعم من مبادرة اجلامعة األمريكية يف بريوت خالية من التبغ.

 � 02  سالمة املشاة عرب الصورة الصوتية
اجلامعة األمريكية يف بريوت–كلية العلوم الزراعية والغذائية–دائرة تصميم املساحات 

اخلرضاء وإدارة النظم البيئية, جامعة الكبار
يتمثلی اهلدف من هذا املرشوع يف تقييم جودة املساحات اخلارجية العمرانية يف أحياء مختلفة يف 
حدود مدينة بريوت وتحدد مستوى سالمة املشاة وإمكانية وصول كبار السن املقيمني يف هذه 

األحياء املختارة إىل األرصفة.
يتم تقييم تفاعل كبار السن مع األماكن العامة والشوارع يف بريوت باستخدام تقنية الصورة 

الصوتية، ويه طريقة عمل تشاركية تلتقط الصور من خالهلا كصوت لتغيري مجتميع. باستخدام 
الصورة الصوتية، كأداة فعالة لتجسيد الرصيف وعوائق املرور يف الشارع، يهدفی املشاركون إىل 

الوصول إىل صناع القرار واملسؤولني املنتخبني لتحسني قضايا السالمة احلالية للمشاة، وخاصة تلك 
املرتبطة بسهولة وصول كبار السن إىل األماكن املقصودة.

 � 03  تكيُّف
اجلامعة األمريكية يف بريوت–كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة–قسم العمارة 

يف 2018 والتصميم – إستديو أسايس 100–خر
كريم فرح–باسكال هاشم–رنا حداد–حاتم إمام–ساندرا ريشاين–رايف تشكريان–شويق يوسف

التالمذة: بارعة العيل–آية احلسيين – كريستيل مبارك – أمري مجاعص
تتعرض بيئتنا للكثري من الرضر الناتج عن هدر املوارد الطبيعية. لذلك فمن الرضوري إيجاد سبل 

إعادة استخدام وتدوير املوارد الطبيعية وأهمها املاء . هذا املرشوع هو نظام ري ذايت يستخدم مياه 
الرصف الناتجة عن وحدات التكييف لري النباتات ضمن تجهزيات يف الشارع تم تصميمها من قبل 

الطالب، ما يضيف حياة جديدة إىل اليح.
هذه التصاميم تعاجل مواضيع اإلستدامة ،إعادة التدوير ،التوعية والتخضري خلدمة املجتمع 

بشكل أفضل.

 � 04  بني فكرة و فكرة (يا و يا) , يب ببلك
اجلامعة األمريكية يف بريوت–كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة–قسم العمارة 

والتصميم–إستديو عامودي ج–ربيع 2018
رنا حداد–باسكال هاشم 

يا زنتوت  التالمذة: تاال اخلطيب–جاد نجم–تيما رباط–مار
هذا الرتكيب يعمل بمثابة نصب أفقي تذكاري يدفع املشاة للتفاعل معه. دوران الرتكيب يسلط 

الضوء عىل العالقة السببية و املتبادلة بني العام و اخلاص، يف املايض واحلارض.
تم تنفيذ هذا املرشوع بدعم من نجار للتجارة ش.م.ل. 

 � 05  بريوت تحب اللعب 
كاتاليتيك آكشن

بريوت تحب اللعب هو تدخل تصميمي سيشارك فيه سكان جان دارك ضمن أنشطة مختلفة حول 
ية ملونة تذكر  موضوع اللعب يف املدينة. سوف تكون النتيجة إضافة مرحة لنسيج املنطقة، ويه جدار

الناس بأن مشاركتهم أساسية يف تشكيل بيئتهم وأن اللعب مهم جلميع األعمار.
ال تنسوا أن تلعبوا!

 تم تنفيذ هذا املرشوع بدعم من نجم غروب ورشكاه. 
ية) شكر خاص آلل طرزي والسيد ربيع الرفايع (رشكة الرفايع العقار

يشغربتمي  � 06  خيطر
دار قنزب

 عرض–موقف تقاطع شارع جان دارك وشارع الصيداين
يران 6—8 مساًء يران واألحد 24 حز السبت 23 حز

 تحت الزنزخلت ب جان دارك 
القوها ملفوفة بخيطان ما حدا بيعرف من وين ملني وكيف

دار قنزب رح يحبك حكايا َح وناسو بعرض متحّرك ب شارع جان دارك بني تمشاية ولعبة وعّدية 
يكاتّي وحكاية مع ندين ر.ل توما حكوايت ومايا فيداوي رّسامي وسيڤني عريس مز

 � 07  قطع صغرية ، رسالة كبرية
ديسباتش بريوت 

يهدف املرشوع إىل تسليط الضوء عىل الرتاث املنيس وتجميل آثار احلرب حول املدينة يف محاولة تذكري 
بالطفولة واللعب، والداللة عىل غىن الرتاث والطبيعة والثقافة والّدعوة للحفاظ عىل املواقع الرتاثية 
والثقافية ضمن نسيج املدينة.اهلدف الرئييس هو جمع الناس ، عرب تحقيق تغيري يف املدينة ، مهما 
كان هذا التغيري صغرياً. إنها دعوة مفتوحة ، تجربة اجتماعية. أعيدوا تدوير قطع الليغو القديمة 

ودعونا نلعب يف الشارع!

 � 08  املكتبة ذات الرداء األحمر
يكت دي ديسرت

خلينا ناخد و نعطي كتب
تهدف هذه املكتبة املجانية إىل إهلام حب القراءة و بناء املجتمع من خالل تشجيع تبادل الكتب حول 

املدينة. فهي تزيد من إمكانية احلصول عىل الكتب للقراء من جميع األعمار واخللفيات.
يمكن ألي شخص عابر ان يأخذ كتاباً و يقرأه أو يرتك كتاًبا ليقرأه شخص آخر.

شكر خاص لعائلة سبع شهاب.

 � 09  حديقة اليد اخلرضاء النباتية املتحركة 
جمعية اليد اخلرضاء

يهدف املرشوع إىل تحفزي كافة فئات املجتمع، وخاصة صغار السن، عىل اإلنخراط يف احلفاظ عىل 
النباتات املحلية الربية. نفذ هذا املرشوع عرب إعادة تصميم حافلة ركاب قديمة وإنشاء حديقة نباتات 

برية متنقلة. تعرض احلافلة أنواع مختلفة من النباتات الربية بطريقة جذابة ومحببة. تزور حديقة 
اليد اخلرضاء النباتية املتحركة املدارس واجلامعات وتقدم للتالمذة برامج وأنشطة مختلفة لتثقيفهم 

وتوعيتهم عىل أهمية التنوع البيولويج واحلفاظ عليه.

 � 10  أشجار وطيورحول شارع جان دارك 
يرن–أون ذي أثر سايد غر

دعوة لتكريم وتقدير وجود الطبيعة والطيور واألشجار يف شوارع بريوت.
تجول يف شارع جان دارك وحوله ، اتبع اخلريطة واكتشف شخصية املنطقة الفريدة، مع اهلندسة 

ية الرتاثية، واألشجار الكبرية واملعمرة اليت تساهم يف خلق بيئة مناسبة للحياة يف هذا الشارع. املعمار
يخ وأصول وفوائد أشجار بريوت الرائعة. خذ وقتك يف مالحظة البطاقات وقراءة القصص عن تار

استمع إىل تغريد الطيور ، واقرأ عن األنظمة البيئية املزدهرة يف األشجار ،
واكتشف قصص األشخاص الذين أضافوا خصوصيتهم إىل املساحات العامة من حوهلم. 

 � 11  املسكن
ناتايل حرب

نحن نعيش يف بيئة نخضع فيها لتدفق مستمر من املعلومات واإلهلاء، عىل املستويني البرصي 
والصويت. أصبح الصمت سلعة للمتمزيين. يدعو مرشوع املسكن إىل الصمت كشكل من أشكال 

املقاومة ، كونه رضورة حيوية الستعادة تأليف أفكارنا وأنفسنا.
املسكن هو عبارة عن مكان عام خاص، مساحة حيث يمكن للشخص أن يسرتيح بحرية بشكل 

فردي، لفرتة وجزية يف مكان يشبه الرشنقة، معزول سمعياً عن ضوضاء املدينة.
 صّمم هذا املرشوع بالتعاون مع 21DB، BUF وخالد ياسني 

تم تنفيذ هذا املرشوع بدعم من وود فاكتوري وكولورتك. 

 � 12  خاليا املدينة 
ناتايل حرب

لقد أصبحت املساحات اخلرضاء يف بريوت نادرة. وكذلك فإن احلدائق الصغرية آخذة يف االختفاء يه 
ية الكبرية اليت تحل محل نسيج الرتاث العمراين القديم الذي  يع العقار أيضاً، بسبب كثافة بناء املشار

تمزي بالبيوت ذات احلدائق . يقرتح مرشوع خاليا املدينة إعادة تقديم احلديقة يف مواقف السيارات. 
اهليكل اخلفيف املقرتح يتبع حجم السيارة ويتم رفعه فوقها ، ويشكل حديقة مرفوعة تتمزي بالزراعة 

احلرضية وخاليا النحل.
فريق العمل: جوزيف قايع، ليا كريوز، كومبوست بلدي

 BHK،ية)، وود فاكتوري تم تنفيذ هذا املرشوع بدعم من السيد ربيع الرفايع (رشكة الرفايع العقار
ومشتل جوزيف هندي. 

 � 13  خود موقف
ذا تشاين إيفيكت

تستويل السيارات عىل املساحات يف املدينة وقد أصبحت جزءاً ال يتجّزء من وضعنا الراهن. من 
املمكن تحويل املساحة اليت تشغلها سيارة واحدة إىل عدة مواقف للدّراجات اهلوائية، ويه وسيلة 

تنقل مفيدة للصحة وغري مرضة بالبيئة. هذا التجهزي يهدف إىل كرس ثقافة السيارات يف بريوت 
وتسليط الضوء عىل وجود حلول أخرى للتنقل السلس ولإلستفادة من املساحات يف املدينة.

يهدف هذا املرشوع إىل التحفزي عىل إنشاء مواقف دّراجات هوائية يف منطقة احلمرا. من شأن 
موقف الدّراجات هذا أن يؤّمن موقفاً آمناً وسهاًل وأن يعطي الدّراجات مكانا« يف أحياء بريوت. 
نأمل أن يصبح التنقل بالدّراجة اهلوائية أمراً مألوفاً أكرث يف بريوت من خالل تأمني هذه املواقف 

يف النقاط اإلسرتاتيجية يف املدينة.

 � 14  بريوت، مدينة يف حالة حركة 
يرقة

 عرض–وست هاوس بالزا–شارع جان دارك
يران 5—7 مساًء  يران واألحد 24 حز السبت 23 حز

كيف يمكننا وضع أنفسنا يف مدينة تميل باستمرار إىل إعادة إنتاج نفسها ؟ 
يف مسرية تفاعلية عىل طول شوارع بريوت، بدءاً من شارع جان دارك، يكتشف املشاركون هذا 

الواقع املديني الدينامييك.
بمرافقة مؤد محيل، سوف يتفاعل املشاركون مع هذه الظاهرة املؤثرة من خالل األداء 

والنشاطات احلسية.

 � 15  لّونوين بريوت ومرشوع دوالب 
باليهاوس ستوديوز

يز التفاعل البرشي من خالل الفن واللعب. ينبع هذا املفهوم من احلنني  هذا التجهزي يهدف إىل تعز
إىل األشكال الطفولية للتعبري واإلبداع. سيتمكن الزوار من التلوين يف كتاب تلوين كبري يتمحور حول 
يجيا بني اخلطوط السوداء والبيضاء األصلية ،  الثقافة اللبنانية. سيحصل املرشوع الفين عىل اللون تدر

ويتحول إىل تحفة ملونة شارك يف إنجازها أهل اليح.

 � 16  موجة 
يون من أجل التغيري معمار

جاء تجهزي »موجة« كرد مبارش عىل الكمية اهلائلة من النفايات الورقية اليت ينتجها طالب اهلندسة 
ية. وقد ُولد هذا التجهزيمن خالل املساءلة الذاتية بعد معرفة قيمة األنبوب الوريق املرمي يف  املعمار
سلة النفايات. تم تصميم »موجة«–املقعد–من 600 أنبوب وريق تم جمعها عىل فرتة ال تتجاوز ثالثة 

أشهر من مختلف مراكز الطباعة يف جامعاتنا وحوهلا. »موجة« يه دعوة إلعادة التفكري والتقييم 
الستهالكنا غري املربر للورق يف هذا العرص الرقمي.

 � 17  واترميلون بريوت
واترميلون سريكوس 

هذا املرشوع هو عبارة عن مطبخ متنقل يهدف إىل تشجيع الناس عىل االجتماع ، لتحفزي ذاكرة 
الطعام اجلماعية. اهلدف الرئييس هو إنشاء ورش عمل ديناميكية للطهي يف األماكن العامة ، 

واستخدام املطابخ املتنقلة كأدوات إثنوغرافية ، وكطريقة للتعامل مع السلوكيات الغذائية املختلفة ، 
ومعانيها ومشاعرها حول الطعام.

 � 18  مقاومة املقاومة
يب زوار

إن امليش يف بريوت قد يشبه أحياًنا امليش يف املتاهة ، لكن التحويل يف املسار إىل الوجهة املقصودة 
ية ، بل بسبب العوائق املنترشة عىل األرصفة وممرات  ليس بسبب نهايات مسدودة أو مسارات دائر

املشاة. من صناديق الكابالت الكهربائية وعدادات الوقوف إىل السيارات املتوقفة عىل الرصيف ، 
ية أو الالفتات املوضوعة بشكل سئي ، يجب أن يكون املشاة يف حالة من  إىل املواد التسويقية التجار

املراقبة املستمرة والتأهب واإلستعداد لتغيري مفاىجء يف خط السري... اختربوا واستكشفوا هذا 
اإلحساس من خالل هذا التجهزي ودعونا نحاول معاً أن نجد حاًل هلذه املعركة اليت ال نهاية هلا.

 � 19  إعادة تدوير هيكل فارغ
أو دي دي دي

بالتعاون مع فنان األداء الصويت املقيم يف لندن مريين رويارد
 عرض – بيت اخلالدي–شارع اخلالدي

يران عند الساعة 5 مساًء و6 مساًء يران واألحد 24 حز السبت 23 حز
يهدف هذا التجهزي الفين إىل إعادة تدوير املساحات املؤثرة الثقافية البارزة من خالل عمل استدامة 

يرشك عقل الناس وسلوكهم ، ويطرح مصاحلة سياسية / اجتماعية ، وقد يكون مصدًرا للتحول 
يوهات: الفراغ ووجود  البييئ اإليجايب. سوف يتحول بيت اخلالدي إىل ملعب موسيقي عربثالث سينار
الناس وبناء منظور جديد؛ سيتم استخدام السجالت الصوتية املسجلة من مختلف املباين واألماكن 

العامة يف بريوت وطرابلس ولندن إلعادة بناء صورة املدينة وربطها بتطورها العمراين الفعيل.

� 20  براق نعماين
يران بني العارشة صباحاً والسادسة مساًء استوديو مفتوح السبت 23 حز

براق نعماين متخصص يف القمصان والبدالت املصممة حسب الطلب، لكنه أصبح معروًفا أيًضا 
يف حيه واجلوار كفنان. وقد طّور نشاًطا جانبًيا متنامًيا للفن الوظيفي املصنوع من آالت اخلياطة 

العتيقة املرتوكة.
تم عرض أعماله يف »Maison&Objets« يف باريس. وقد تمت دعوته مؤخراً للمشاركة يف املعرض 

الدويل للفنون يف نيويورك.
العنوان: بناية الصيداين–شارع الصيداين

NK 21  تصاميم نور قيس �
يران بني العارشة صباحاً والرابعة مساًء استوديو مفتوح السبت 23 حز

يه ماركة حقائب وإكسسوارات صنع لبنان تيع أهمية اإلستدامة واحلفاظ عىل البيئة. ولدت هذه 
ية منذ أربعة سنوات عندما قررت نور قيس إيجاد حل لألكياس البالستيكية املستعملة  العالمة التجار
يف بريوت واليت ترمى مع النفايات. وقد نتج عن ذلك مجموعة من املنتجات املصنوعة يدوًيا واملنتجة 

محلًيا، مقاومة للماء، خفيفة ومتينة ومصنوعة من النفايات.
خالل األستوديو املفتوح ستتم دعوة املارة إللقاء نظرة عىل ورشة العمل ، وتجربة عملية التصميم 

واإلنتاج ، ومشاهدة املنتجات النهائية.
العنوان: بناية مىت (ليبان بوست)–شارع املقديس

� 22  حفل موسيقي بالتعاون مع عيد املوسيقى 
يران 8—١١،30 مساًء  السبت 23 حز

موقف تقاطع شارع جان دارك وشارع الصيداين

شارع
جان دارك


