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Als u iets hebt begrepen van Libanon,  
dan komt dat omdat het u slecht is uitgelegd.1

Henry Lauren

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Henry LAURENS, La question de Palestine à partir de 1982, Collège de France,  
3 november 2010, 39’, https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/
course-2010-11-03-16h00.htm (geraadpleegd op 14 april 2021).

INLEIDING

Libanon ligt op het kruispunt van Oost en West en kent sinds het begin  
van de jaren 2000  op alle gebieden een bruisend artistiek leven.  
Design ontbreekt niet in deze dynamiek en is zelfs een van de 
belangrijkste kenmerken ervan. 

De tentoonstelling Beiroet. Tijden voor design tracht een analyse te 
maken van deze specifieke situatie, waarin tegelijkertijd economische 
en architectonische wederopbouw, sociaal bewustzijn en internationale 
ontwikkeling samengaan. Het design kristalliseert dit verlangen om het 
eigen lot en imago in handen te nemen door voorwerpen en vormen te 
presenteren die inspelen op het meervoudige erfgoed maar die ook diep 
geworteld zijn in een complexe werkelijkheid. 

Om de dynamische lijnen te begrijpen die de ontwikkeling van het  
design in Libanon mogelijk hebben gemaakt, is de tentoonstelling  
Beiroet. Tijden voor design gestructureerd in drie delen. Het eerste gaat 
over het begin van de discipline in Libanon tussen de jaren 1950 en 1970, 
het tweede over de jaren 1990 tot vandaag en ten slotte is er een derde 
gewijd aan het Minjara-project en de filosofie ervan.

De tentoonstelling Beiroet. Tijden voor design is de eerste in zijn soort,  
en zal vergezeld gaan van de allereerste publicatie waarin de 
verschillende aspecten van deze opkomende scène worden belicht. 

Het CID is verheugd om in co-productie met het mudac en de 
Fondation Plateforme 10 de tentoonstelling Beiroet. Tijden voor 
design aan te kondigen, een langlopend project onder leiding van 
Marco Costantini, resultaat van een boeiend onderzoek dat hem van 
Lausanne via Parijs naar Beiroet voerde. 
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Proberen te begrijpen wat het betekent om in Libanon vandaag de dag 
design te creëren en te produceren, lijkt absoluut niet op wat een poging 
tot antwoord in Europa zou zijn. De geografische, confessionele, politieke, 
economische, historische en sociale context dient als relevant te worden 
beschouwd voor elk poging om een schijn van een hypothese op te 
bouwen. Als jonge staat, die in 1918 van het Ottomaanse juk werd bevrijd 
en in 1943 onafhankelijk werd, krijgt Libanon zijn identiteit enkel door een 
veelheid aan gevolgen, effecten en interacties. De burgeroorlog die vijftien 
lange jaren heeft geduurd, van 1975 tot 1990, heeft diepe sporen getrokken 
in het land en de disfuncties verankerd die, onder druk van de bevolking, 
hebben geleid tot de revolutie, Thaoura, van najaar 2019. De dubbele 
explosie van 4 augustus 2020 in de haven van Beiroet was het hoogtepunt 
van een complexe politieke situatie, en voltooide het ondermijnen van het 
weinige vertrouwen dat de bevolking nog in haar leiders had.

Het is in deze zeer bijzondere context dat culturele actoren, met inbegrip 
van de designers, engagement en creativiteit met elkaar trachten te 
verzoenen. Produceren in Libanon is vandaag een daad van solidariteit 
en strijdbaarheid. Het stelt een heel ecosysteem van ambachtslieden in 
staat te werken, bij te dragen tot het behoud van het immaterieel erfgoed 
en de know-how, en aan de politieke klasse te tonen dat, ondanks de 
hindernissen, sommige Libanezen in het land wensen te blijven. 

Door rekening te houden met alles wat Libanon heeft gemaakt tot wat het 
is, moeten we nu kijken naar de productie van interieur- en productdesign. 
En begrijpen hoe specifiek de bedoelingen, de productie en de 
verspreidingssystemen werkelijk zijn. Meer dan een geheel van vormen en 
artefacten lijkt design in Libanon, zoals we zullen zien, een echte taal te 
zijn, een verbintenis met de toekomst en vooral met het heden.

Speciaal voor de zaal die gewijd is aan hedendaags design werd een 
geluidsinstallatie besteld bij de Zwitserse kunstenaar Christophe Fellay. 
Fellay ontwierp "Signatures sonores #1"samen met de modelleur Robert 
Lieck en de geluidstechnici Laurent Perrier en Alain Renaud.
Deze installatie brengt de bezoeker in contact met de verborgen 
eigenschappen van de tentoongestelde voorwerpen en bevraagt de 
persoonlijke en culturele betekenis die in deze relatie is geïnvesteerd. 
Elk voorwerp heeft immers verborgen, ongerealiseerde kwaliteiten en 
mogelijkheden tot interactie die aan het licht kunnen komen wanneer het 
op een ongewone manier wordt bekeken. Het benaderen van objecten 
door te luisteren schept dan mogelijkheden voor nieuwe verbindingen 
en combinaties die nieuwe relaties tussen menselijke en niet-menselijke 
actoren bevorderen.
www.christophefellay.com

DEEL 1:  
DE GESCHIEDENIS VAN 
LIBANEES DESIGN

Onder het Franse mandaat (1918-1943) werd Beiroet - in 1920 
uitgeroepen tot hoofdstad van Groot-Libanon - geherstructureerd 
volgens het westerse model om zich aldus te onderscheiden van  
de meeste steden in de Levant. Ondanks de aanzienlijke ontwikkeling  
van de periferie - als gevolg van een aanzienlijke demografische groei - 
heeft alleen het stadscentrum van deze grote werken geprofiteerd. 

Geen van de voorgestelde stadsplannen (Danger en Michel Écochard) 
hield rekening met de al bestaande stadsvormen en er werd een 
algemene tabula rasa doorgevoerd, een teken van een heuse 
ontkenning van de lokale identiteit en een echte overwinning van  
de koloniale stedenbouw. 

Maar het is van 1945 tot 1975 - de periode van de Eerste Libanese 
Republiek - dat design zijn intrede doet in Libanon. 

De tentoonstelling begint met het hedendaags design in een historisch 
perspectief te zetten, van het begin van de 20e eeuw tot het begin 
van de jaren 2000. Hoe is design in Libanon ontstaan? Wie waren de 
hoofdrolspelers en de meest emblematische werken? Een formidabel 
onderzoek door de conservator ter plekke heeft enkele relevante 
stukken aan het licht gebracht. 

César Debbas

Le Grand Magasin d'Électricité werd in 1910 opgericht door César Debbas 
en was gespecialiseerd in gas, benzine en elektrische verlichting.  
In 1934 werd de eerste Libanese werkplaats voor kroonluchters 
geopend. Hiermee verscheen voor het eerst industrieel design in 
Libanon. 

Hotel Saint-Georges

Ontworpen door de Franse firma Poirrier, Lotte en Bordes, werd de 
uitvoering ter plaatse verzorgd door de Libanese ingenieur-architect 
Antoine Tabet. De ingebruikneming ervan in 1932 maakte het tot het 
eerste luxehotel van de stad - met zijn zwembad als belangrijke troef  
in de jaren 1930. Helaas brandde het hotel op 10 december 1975 af. 

Jean Royère (1902-1981) 

Als Parijse decorateur opende hij in 1947 zijn architectuur- en 
decoratiebureau in Beiroet, in samenwerking met de Libanese architect 
Nadj Majdalani. Hij specialiseerde zich in het ontwerpen van paleizen. 
De rol van deze eminente figuur uit de Parijse decoratie zal worden 
geïllustreerd aan de hand van talrijke documenten. 
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Khalil Khoury (1929)

In 1958 richtte Khalil Khoury, architect van opleiding, samen met 
zijn broer Georges een bureau voor moderne architectuur op, 
waarin zichtbeton een belangrijke plaats inneemt. Hun werk omvat 
voornamelijk openbare instellingen, scholen en woningen. 
Het was met Interdesign - de naam van het familiebedrijf dat volledig 
gewijd was aan meubelen - dat Khalil Khoury zich aan het ontwerpen 
wijdde. De ontworpen voorwerpen (meestal van hout, metaal en leer) 
werden hoofdzakelijk naar Arabische landen, maar ook naar Europa, 
geëxporteerd. 

De broers Francesco en Aldo Piccaluga (1936 en 1938 in Italië) 

De broers Francesco en Aldo Piccaluga studeerden architectuur en 
design aan de universiteit van Rome. Zij voerden verschillende projecten 
uit voor banken en een hotel (het Alcazar in 1960), en werkten samen 
met Interdesign aan meubelstukken.

Jack Matossian en Fontana

Huis Fontana en Jack Matossian boden de Libanese middenklasse de 
Europese smaak aan door reproducties voor te stellen made in Libanon, 
en dat als antwoord op de internationalisering van de stad en de bloei 
van hotels en cabarets in de jaren 1950. 

Het succes van Jack Matossian hing samen met de manier waarop hij 
stijlen en meubelen die Libanon tot dan toe vreemd waren, hernam en 
moderniseerde. Fontana sloot zijn deuren definitief in 2000, vijf jaar na 
de dood van Matossian.

Sami El Khazen (1939) 

Opgeleid aan de École nationale supérieure des Arts Décoratifs in 
Parijs, waar hij schilderkunst beoefende en anatomie studeerde, 
ging hij vervolgens naar de MIT School of Architecture in Cambridge, 
Massachusetts. Deze eclectische opleiding droeg bij tot zijn latere werk 
als ontwerper en decorateur. Hij is vooral bekend door het ontwerpen 
van de kroonluchter voor het Libanese paviljoen op de New York 
International Fair in 1964-1965. 

Michel Harmouche (1925-2021) 

Na zijn opleiding aan de École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs in Parijs keerde hij in 1951 terug naar Beiroet, waar hij zijn 
architectenbureau in de oude soeks opende. Daarna opende hij twee 
winkels: Perspectives biedt een ruim assortiment aan verlichting, 
meubelen, stoffen en andere designobjecten en Retrospectives is 
gespecialiseerd in de verkoop van antiek. 

Serge Sassouni (1920-2000) 

Opgeleid aan de École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth (ESIB),  
en aan de Beaux-Arts de Paris in architectuur, positioneerde Sassouni 
zich als decorateur. Zijn succes als decorateur leidde uiteindelijk tot 
echte architecturale projecten. Hij houdt er vooral van om elementen 
van de traditionele architectuur in zijn constructies te "verwerken".  
Na zijn verhuizing naar de Verenigde Staten kreeg hij opdrachten voor 
het ontwerpen van verschillende restaurants en grote hotels.

Pierre el-Khoury (1930-2005) 

Pierre el-Khoury is architect. Hij volgde zijn opleiding aan de School 
voor Architectuur in Beiroet en vervolgde zijn studie aan de Beaux-
Arts in Parijs (in 1957). Met name dankzij de invloedrijke hulp van zijn 
familienetwerk gaven contracten hem de gelegenheid verschillende 
belangrijke gebouwen voor de Libanese staat te bouwen, met name de 
gevangenis van Roumieh in 1960 en de gebouwen voor de luchthaven 
van Beiroet. Hij heeft, samen met Khalil Khoury, deelgenomen aan de 
studie over de rehabilitatie van de stadswijken die grenzen aan het 
centrum van Beiroet. 

Meker

Het familiebedrijf Meker werd in 1967 opgericht door Nehmé Mehanna  
en specialiseerde zich aanvankelijk in metalen deuren en keukens, 
waarna het zich ging toeleggen op houtbewerking. Als antwoord op 
de nieuwe behoeften en levensstijlen van de Libanezen, creëerde 
het vervolgens meubilair en, in 1998, schoolmeubilair terwijl het ook 
keukenmeubilair bleef ontwikkelen.



persbericht persbericht8 9
BEIROET. 
TIJDEN VOOR DESIGN

BEIROET. 
TIJDEN VOOR DESIGN

DEEL 2: VAN DE JAREN 
'90 TOT VANDAAG

Toen de burgeroorlog (1975-1990) ten einde liep, leken de wederopbouw 
van Beiroet en een nieuwe start voor Libanon een absolute prioriteit 
om de aantrekkingskracht ervan te vergroten en investeerders aan te 
trekken. Veel Libanezen keerden terug naar hun land. Het is in deze 
bijzondere context dat design de geografische, economische en 
creatieve ruimten verovert, waardoor Beiroet een creatieve stad wordt 
waar ateliers, galeries, scholen, kantoren van architecten maar ook 
plekken om te leven (bars en restaurants) worden geïnstalleerd. In de 
jaren negentig werden in het kader van het "Hariri-Solidere"-plan, dat het 
resultaat was van particuliere initiatieven, oude wijken afgebroken om 
het uitzicht op zee te ontsluiten. Het gebrek aan respect voor het erfgoed 
(noch behoud, noch restauratie) wordt nu met de vinger gewezen en in 
de naoorlogse context versnellen de grote bouwterreinen alleen maar de 
schuldenlast, die zowel burgers als bedrijven treft. 

Nieuwe geografie van een creatieve stad

De specifieke stedelijke ontwikkeling van de stad is niet zonder 
gevolgen voor de ontwerpers. Afgelegen stedelijke ruimten, perifere 
of braakliggende terreinen, worden geherwaardeerd en gevaloriseerd 
door het simpelweg verschijnen van kunstenaars, ontwerpers en 
van instellingen uit de wereld van kunst en cultuur. Deze stedelijke 
transformatie en gentrificatie voltrekt zich in een zeer snel tempo, 
voornamelijk als gevolg van de totale afwezigheid van stedelijke  
planning door de staat. 

In Beirut verschijnt design vandaag echter als een belangrijke factor van 
creatie en moet voortaan zowel historisch als uit hedendaags standpunt 
beschouwd worden als een van de motoren voor de ontwikkeling van een 
micro-economie. 

Zo komt het dat eind jaren negentig en tijdens het eerste decennium 
van de jaren 2000, toen de projecten Corniche al-Nahr, Quarantine, 
Gemmayze, Mar Mikhael en Badaro vorm kregen, en daarmee de 
ontwikkeling van creatieve centra, het verlangen naar design opnieuw  
tot leven kwam.

Opkomst van galeries en gespecialiseerde beurzen

Zo ontstonden begin jaren 2000 verschillende structuren die een nieuw 
gebied voor design mogelijk maken, ontwerpen en structureren. Reeds in 
2002 biedt de galerie XXe Siècle, vintage stukken aan (van de jaren 1950 
tot 1970), en ontsluit een heel deel van de carrière van Jean Royère.  
De galerie Carwan, opgericht in 2010, wil het belang van Libanees  
design benadrukken.  

Het begin van de jaren 2010 is ongetwijfeld het hoogtepunt van de 
positieve dynamiek van design in Libanon en al snel ontstaan er naast 
de galeries ook verschillende beurzen, zoals de Beirut Art Fair en de 
Design Week of Beirut, waarover helaas het doek valt na de editie van 
2019. In 2017 ontstaat de eerste beurs die volledig gewijd is aan design 
in Beiroet, de Beirut Design Fair, gewijd aan moderne en hedendaagse 
designmeubelen en objecten in beperkte oplage, gedefinieerd als 
collectibles. 

Al deze belangrijke spelers - galeries, beurzen, tentoonstellingen en 
mecenassen - dragen bij tot de ontwikkeling en het ontstaan van 
nieuwe kunstmarkten die men sinds het eerste decennium van het 
nieuwe millennium kan opmerken, niet alleen in het Midden-Oosten 
maar ook in wat gewoonlijk de "perifere landen" worden genoemd.

In Beiroet vinden we typevoorbeelden van legitimerende instellingen, 
meestal gekoppeld aan particuliere initiatieven en fondsen.  

Bovendien tonen verschillende belangrijke museale instellingen, zoals 
het British Museum of het Guggenheim, belangstelling voor de creaties 
van de Arabische wereld, wat tot uiting komt in de aankoop van werken 
voor hun collecties.

0nderwijs in design

In 2012 werd binnen de Libanese Academie voor Schone Kunsten 
(Alba) een afdeling Design opgericht, de eerste school in het Midden-
Oosten die Design als een volwaardige discipline ziet. Marc Baroud, die 
recent gediplomeerd was, geeft er les. De afdeling Design heeft een 
dubbele opdracht: nieuwe kansen creëren en een hulpbron worden voor 
bedrijven die op zoek zijn naar innovatie.

Ontwerpers in de tentoonstelling

De tentoonstelling presenteert 14 ontwerpers, die worden 
vertegenwoordigd door een divers ensemble van hun creaties. 

Marc BAROUD

Marc Baroud is geboren in 1978 in Beiroet, Libanon. Hij studeerde 
binnenhuisarchitectuur en meubelontwerp aan de Libanese 
Academie voor Schone Kunsten (Alba) in Beiroet, waar hij in 2001 een 
masterdiploma behaalde. In 2002 zette hij zijn studie voort om een 
diploma in productdesign (DSAA) te behalen aan de École Nationale 
Supérieure des Arts Appliqués et Métiers d'Art (ENSAAMA) in Parijs. 
In 2004 keerde Marc Baroud terug naar Beiroet en begon hij zelf 
meubels en voorwerpen te ontwerpen en te produceren, gaande van 
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parfumflesjes, verlichting en juwelen tot merkimago’s. Hij begon ook 
les te geven in productontwerp bij Alba. In datzelfde jaar richtte Marc 
Baroud MÛdesign Global op, een agentschap voor merkontwikkeling 
dat in 2008 zijn deuren sloot. In 2008 was hij medeoprichter van RGMB-
ad (Rabih Geha Marc Baroud Architecture Design), een bureau voor 
commerciële en residentiële architectuur en interieurontwerp in Beiroet; 
hij bleef er tot 2014. In 2012 werd Marc Berouwd benoemd tot directeur 
van de designafdeling van Alba. Sinds 2014 richt Marc Baroud zich vooral 
op lesgeven en productontwerp. 

Carla BAZ

De Frans-Libanese Carla Baz begon haar opleiding aan ESAG 
Penninghen in Parijs, voordat ze in 2010 afstudeerde aan ECAL in 
Lausanne, waar haar master in productontwerp voor de luxe-industrie 
haar toeliet te werken met heel wat ontwerpers zoals Fernando 
Campana en Ronan Bouroullec. In Londen rondde haar ervaring in 
het bureau van Zaha Hadid haar parcours af en gaf de aanzet tot 
haar solodebuut. Dit werd onmiddellijk succesvol bekroond door de 
Boghossian-Stichting, die haar in 2013 haar Designprijs toekende. 
Waarbij men de elegante lijnen van haar meubelen waardeerde - een 
herinnering aan haar tijd in de mode bij Burberry en Vivienne Westwood. 
Door een beroep te doen op de beste Libanese knowhow, toont zij de 
mooie materialen op hun best zoals bij de Hay-bank, handgemaakt van 
massief notenhout en volgens traditionele methoden met riet bekleed.

Karim CHAYA (1972, Libanon) is industrieel ontwerper en 
objectontwerper. Chaya studeerde af aan de Rhode Island School 
of Design, keerde in 1997 terug naar Libanon en richtte samen met 
Raëd Abillama, Abillama Chaya Industrial Design (ACID) op. ACID is 
gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de installatie van 
architecturale elementen zoals trappen, buiten- en binnendetails,  
en inrichtingen voor boetieks, hotels en toprestaurants. ACID opereert 
vanuit Beiroet, met een bijkantoor in New York, en heeft wereldwijd 
honderden projecten voltooid, van Tokio tot Los Angeles. In 2001 begon 
Karim Chaya met het ontwerpen van meubels en objecten onder het 
label Spockdesign. Tegelijkertijd is hij actief betrokken bij Blatt Chaya, 
een familiebedrijf dat al sinds de 19e eeuw traditionele gekleurde 
cementtegels produceert.

Hij doceert industrieel design aan de Libanese Academie voor Schone 
Kunsten (Alba). Zijn werk is tentoongesteld in verschillende musea en 
op designbeurzen over de hele wereld, zoals Beirut Rock Center 

Karen CHEKERDJIAN

Karen Chekerdjian werd geboren in Beiroet in 1970, groeide op in  
Libanon tijdens de burgeroorlog en begon film te studeren in 1992.  
Zij werkte als regisseur en grafisch ontwerper in Beiroet toen zij besloot 
haar horizon te verleggen en naar Milaan te verhuizen, waar zij in 1997 
aan de Domus Academie een masterdiploma in industrieel ontwerp 
behaalde. De eerste jaren van haar carrière werden gekenmerkt door 
haar samenwerking met Massimo Morozzi, stichtend lid van Archizoom, 
en haar werk voor het meubelmerk EDRA. Toen zij vier jaar later 
besloot naar Beiroet terug te keren, moest zij, in een context waarin 
de industriële sector vrijwel onbestaande was, een ontwerppraktijk 
ontwikkelen die gebaseerd is op nauwe samenwerking met plaatselijke 
ambachtslieden. Geopend in 2001, blijft haar studio groeien. Haar werk 
heeft aanleiding gegeven tot verschillende tentoonstellingen in Libanon 
en over de hele wereld. 

Nada DEBS

Nada Debs werd geboren in Japan, behaalde een diploma 
binnenhuisarchitectuur in de Verenigde Staten en woonde in Londen. 
Niets wees erop dat Nada Debs op een dag zou besluiten om naar 
Libanon te verhuizen om er haar designmerk op te richten. In 1999 
startte zij echter East and East en zij zou voor geen geld van land willen 
ruilen: "Hier vind ik inspiratie; het is veel gemakkelijker om prototypes 
te maken in Libanon dan elders.” Bij elk nieuw project werkt Nada Debs 
met materiaalstalen. Dan denkt ze aan de vorm. Twee ontwerpers staan 
haar bij en doen het onderzoek om het idee levensvatbaar te maken.  
De kracht van Nada Debs is haar atelier: ze maakt alles met de hand 
met de hulp van een twintigtal ambachtslui.

Marc DIBEH

Marc Dibeh is een ontwerper die sinds 2009 in Beiroet woont.  
Hij studeerde architectuur aan de École Nationale Supérieure de Paris Val 
De Seine alvorens terug te keren naar Libanon waar hij zijn masterdiploma 
Product Design behaalde aan de Libanese Academie voor Schone Kunsten. 
Na zijn afstuderen werkte hij voor Marc Baroud voordat hij onder diens 
supervisie zijn eigen studio oprichtte. Daarna werkten ze samen aan 
verschillende projecten. De filosofie die hij in zijn aanpak hanteert, draait 
vooral rond samenwerkingen met andere ontwerpers of niet-ontwerpers. 
Zijn werk gaat over storytelling:  
het vertellen van verhalen over elk object of interieur maar tegelijk 
alles tijdloos en eenvoudig houden. Hij werd samen met Marc Baroud 
geselecteerd als een van de 5 favoriete ontwerpers door de WallStreet 
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Journal op Design Miami 2013. En dat voor hun Wires-lijn ontworpen voor 
de ArtFactum galerie. En hij werd ook geselecteerd als een van de 5 
uitverkoren designers door het webzine Artsy in 2015 op Design Miami.

Carlo MASSOUD

Product- en interieurontwerper Carlo Massoud werd in 1984 in Beiroet 
geboren. Hij studeerde aan de Libanese Academie voor Schone Kunsten 
(Alba) en behaalde in 2008 zijn masterdiploma in industrieel ontwerp. In 
datzelfde jaar werkte hij samen met ontwerpster Karen Chekerdjian aan 
verschillende projecten. Vervolgens behaalde hij in 2010 een master in 
luxe en ambachten aan de Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) in 
Zwitserland. Hij kreeg de kans om te werken onder leiding van internationale 
ontwerpers zoals Ronan Bouroullec, Barber Osgerby, Pierre Charpin en 
Humberto en Fernando Campana. Van 2011 tot 2013 werkte Carlo Massoud 
voor architect Nasser Nakib in New York, gespecialiseerd in high-end 
residentiële projecten. In 2013 richtte hij zijn gelijknamige studio op in 
Beiroet. Om zijn creaties te realiseren transformeert Carlo Massoud zijn 
politieke en culturele ideeën in functionele en vaak provocerende objecten.  

Mary-Lynn MASSOUD & Rasha NAWAM

Mary-Lynn Massoud volgde na haar universitaire studies een opleiding 
keramiek aan de Manufacture de Sèvres in Frankrijk. Sindsdien werkt en 
doceert zij in Beiroet. Rasha Nawam is afgestudeerd aan de Amerikaanse 
Universiteit van Beiroet en heeft keramiek gestudeerd in Libanon en 
de Verenigde Staten. Beiden werken sinds 2007 samen en hebben 
deelgenomen aan talrijke tentoonstellingen in New York, Parijs, Dubai, 
Basel, Milaan, Monaco en Beiroet.

Georges MOHASSEB

Georges Mohasseb, architect en ontwerper, heeft zijn opleiding genoten in 
Washington, D.C., in de Verenigde Staten, waar hij een Bachelor's degree in 
Architectuur heeft behaald. Daarna studeerde hij design aan de Ecole Boule 
in Parijs en aan de Domus Academie in Milaan. Hij nam deel aan talrijke 
workshops en gaf les in design aan verschillende academische instellingen 
in Europa en de Verenigde Staten. Gespecialiseerd in de behandeling van 
hout, zijn favoriete materiaal, richtte hij in 2007 zijn eigen bedrijf op, Wood&, 
dat eerst in Parijs en daarna in Beiroet gevestigd was. Voor zijn creaties laat 
Georges Mohasseb zich inspireren door de plantenwereld. Bomen, bloemen, 
fruit en groenten zijn voor hem organische vormen die vele mogelijkheden 
tot transformatie bieden. De ontwerper laat zich vervolgens leiden door de 
emotie die de geuren, texturen en kleuren opwekken, om een concept te 
bedenken en een ontwerp voor zijn meubels te creëren. 

Wyssem NOCHI

Wyssem Nochi is afgestudeerd aan de Architectural Association in Londen 
en Parsons the New School for Design in New York. Hij heeft architectuur 
en design gedoceerd aan de Amerikaanse Universiteit van Beiroet en de 
Libanese Amerikaanse Universiteit. Hij heeft werk gemaakt op het gebied 
van stedelijk, architectonisch, interieur- en productontwerp. Hij heeft talrijke 
prijzen gewonnen en zijn werk internationaal tentoongesteld. In 2005 richtte 
hij de ON / OFF scene op, een ontwerpbureau met kantoren en galeries in 
het centrum en de bovenstad van Beiroet.

 
Anastasia NYSTEN

Anastasia Nysten werd geboren in Ottawa, Canada, als dochter van een 
Finse vader en een Libanese moeder. Zij groeide op in Finland, Frankrijk en 
vervolgens in Libanon, waar zij afstudeerde in industrieel ontwerp aan de 
Libanese Academie voor Schone Kunsten, terwijl zij haar eerste wapenfeiten 
verrichte bij Karen Chekerdjian. Daarna volgde drie jaar in Londen, waar 
de ontwerpster samenwerkte met Michael Anastassiades, voordat ze in 
2015 haar eigen bureau oprichtte. Met één voet in Beiroet en de andere in 
Dubai cultiveert Anastasia Nysten nu haar multiculturalisme zowel met 
behulp van meubels als decoratie. Ze streeft een sober en warm design na, 
en geeft de voorkeur aan een vorm van discrete verfijning. Massief hout, 
stoffen, metalen, leder... Eenvoud gaat gepaard met een rigoureuze zorg 
voor het gebruik van materialen. Fauteuils, planken, kandelaars, krukjes, 
gewatteerde tapijten, ligstoelen... De objecten van Anastasia Nysten 
hebben vaak een uitstraling van mobiliteit, van gemakkelijk mee te nemen 
comfort. Alsof het object een thuis werd.

SAYAR & GARIBEH

Stéphanie Sayar en Charbel Garibeh zijn een jong designerkoppel. Zij 
hebben beiden een masterdiploma in interieurontwerp en hebben aan 
verschillende projecten op het gebied van interieurontwerp en industrieel 
design gewerkt. Zij openden onlangs hun studio Sayar&Garibeh in Beiroet. 
Hun werk presenteert een vernieuwende visie die inspeelt op nieuwe 
materialen en vormen. Ze werken als een team, combineren hun ideeën 
maar brengen elk hun eigen toets aan, om unieke stukken te creëren.
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Thomas TRAD

Thomas Trad is een productontwerper uit Beiroet. Als alumnus van het 
prestigieuze Central Saint Martins in Londen werkte hij samen met de 
wereldberoemde studio's Fredrikson Stallard en Michael Anastassiades 
voordat hij in 2016 terugkeerde naar Beiroet om zijn eigen ontwerpstudio 
te beginnen. Zijn design-esthetiek vloeit voort uit een fascinatie voor 
productieprocessen, vakmanschap en de schoonheid van materialen. 
Trad toont zijn esthetische gevoeligheden met meubels in een stijl die 
zowel poëtisch als gestructureerd is, lyrisch en architectonisch, waarin 
organische en abstracte vormen elkaar ontmoeten. Bij het ontwerpen 
van zijn groeiende collectie kiest Thomas voor een experimentele 
aanpak van materialen en daagt hij bestaande conventies in het gebruik 
ervan uit. Elk van zijn creaties combineert een onverwachte benadering 
van fabricageprocessen met zorgvuldig gebruik van traditionele 
ambachten.

Richard YASMINE

Richard Yasmine werd geboren in Libanon en verdiepte zich in 
interieurdesign in Beiroet, maar ook in Milaan, Dubai en Doha,  
voordat hij zich in 2014 toelegde op productdesign en zijn eigen 
studio oprichtte in zijn thuisstad. Met een visie die zowel nostalgisch 
als eigentijds is, wordt hij regelmatig vernoemd in de best-of van 
designweken. In zijn nieuwste collectie (Hawa, in 2019 in Milaan 
gepresenteerd in Ventura Centrale, de wijk van de beste opkomende 
ontwerpers), geeft hij uiting aan zijn liefde voor de Libanese cultuur. 

200 GRS Studio

200 GRS Studio wordt gevormd door Rana Haddad en Pascal Hachem, 
twee designers die hun studio in 2013 hebben opgericht. Hun doel is 
om Libanons creatieve hoofdstad levend te houden door ambachtelijke 
vaardigheden uit het hele land te gebruiken om voorwerpen op maat 
te maken en om hun vaardigheden op het gebied van architectuur en 
design te gebruiken. Naast hun studiowerk richtten Rana Haddad en 
Pascal Hachem in 1997 de "Research Workshop" op aan de Libanese 
Academie voor Schone Kunsten. Zij hebben een reeks cursussen en 
workshops gegeven aan de Universiteit van Kopenhagen, de Head van 
Genève en de ETH Zürich.

DEEL 3 : 
MINJARA TRIPOLI

Minjara, wat timmerwerk betekent in het Arabisch, is ontstaan uit  
de wens om het erfgoed van de Libanese houtbewerking te bewaren  
en om traditionele ambachtslieden en hedendaagse ontwerpers samen  
te brengen in een geest van innovatie.

Dit project, dat wordt gerealiseerd met de hulp van de Europese Unie, heeft tot 
doel de houtindustrie te ondersteunen, die in Tripoli dreigde te verdwijnen als 
gevolg van de sektarische conflicten die tot 2014 de regio troffen. Een streek 
die ooit bekend stond als de bakermat van de traditionele Libanese meubels 
en ambachten. 

Het Minjara-platform, dat sinds 2018 is geïnstalleerd in de opvallende 
tentoonstellingshallen gebouwd door Oscar Niemeyer, een van de Libanese 
architectonische symbolen uit de jaren zestig, biedt een plek voor creatie, 
opleiding en synergie. Het doel is scheppende kunstenaars te verenigen onder 
een label - een bewijs van kwaliteit - om op lokaal en internationaal niveau te 
worden erkend. 

Na de explosie van 4 augustus 2020 heeft Minjara, uit solidariteit met Beiroet, 
lokale vaardigheden gemobiliseerd en vrijwilligers opgeleid om een tijdelijk 
deursysteem te ontwikkelen en de inwoners van Beiroet opnieuw een 
minimum aan veiligheid te geven. Het platform zorgt dus ook voor een vorm 
van directe interventie op particuliere werkplekken. 

In een geest van solidariteit is Minjara zowel een echte showcase van 
Libanese knowhow als een ruimte voor uitwisseling, ontmoeting en onderzoek 
tussen verschillende ontwerpers, die voortdurend uitnodigt om zich heruit te 
vinden door het vermengen van erfgoed en innovatie. 

1% ARCHITECTURE (Waldemar Faddoul °1975, Kroatië) Waldemar Faddoul is 
architect en productdesigner. Hij studeerde in 2001 af in architectuur aan de 
Académie libanaise des Beaux-Arts (Alba) en in urbanisme en patrimonium 
aan de École d’architecture de Paris Belleville. In 2002 startte hij zijn studio 
1% Architecture in Beiroet, met een afwijkende benadering van architectuur 
en design als eerbetoon aan de cultuur van het anti-conformisme. Faddoul 
heeft een passie voor details en streeft ernaar gebouwen, ruimtes en objecten 
te ontwerpen met een doel, een ziel en een uniek karakter. De missie van 
het atelier is dat architectuur ten dienste moet staan van de mens, en niet 
andersom. Zonder architectuur is er geen identiteit, en zonder design zou elk 
object niet meer zijn dan een voorbeeld van saaie en zielloze herhaling.  
Na verschillende jaren woningen en meubels voor klanten te hebben ontworpen, 
is het atelier in 2017 gestart met een eigen collectie multifunctionele meubels, 
1% Design. Deze creaties illustreren de inzet van de workshop voor het behoud 
en de bevordering van lokaal vakmanschap. Elk ontwerp is het resultaat van 
een synergie tussen industriële technologieën en traditionele ambachtelijke 
vaardigheden, waardoor het erfgoed van morgen vorm krijgt. 



ARCHITECTURE & MECANISMS (Céline Stephan °1985 en Tatiana 
Stephan °1989, Canada) Céline Stephan behaalde in 2008 haar 
bachelor in architectuur aan de American University of Beirut (AUB). 
Haar afstudeerproject werd bekroond met de Dean’s award for Creative 
Achievement. Tussen 2005 en 2007 liep ze verschillende stages in Beiroet, 
Parijs en New York City. Na haar studies werkte ze vijf jaar (2008-2013) 
bij DW5 / Bernard Khoury Architects waar ze de verschillende fasen van 
projecten volgde, gaande van architectuur- en interieuropdrachten tot 
meubelinstallaties. Sindsdien werkt ze onafhankelijk aan verschillende 
architectuur- en designprojecten die ze «Mécanismes» heeft gedoopt. 
Haar zus, Tatiana Stephan, vervoegde haar in 2014, na het behalen van 
haar masterdiploma architectuur aan de Académie libanaise des Beaux 
Arts (Alba), waar ze afstudeerde met onderscheiding. Beiden hebben een 
architectonische achtergrond en hun visie op design wordt gekenmerkt 
door radicale, ruwe, gestructureerde en goed gedetailleerde elementen 
die samen kleinschaligere eenheden vormen. De uitvoeringsfase van elk 
project is voor hen van groot belang en heeft hen ertoe gebracht nauw 
samen te werken en te leren van lokale ambachtslieden en ambachtslui. 
Ze exposeerden onder andere op de Beirut Art Fair, House of Today (2e 
en 3e design tentoonstellingen), Beirut Design Fair, Smogallery, Galerie 
Rochane, Turkey design week, Dubai design week, en Exil Collection.

Samer ALAMEEN (Libanon, °1971) is industrieel ontwerper en branding 
consultant. Hij studeerde in 1992 af aan de Lebanese American University 
met een dubbele major in schone kunsten en reclame. Daarna werkte  
hij voor verschillende prestigieuze bureaus, waaronder Publicist,  
Grey Worldwide en McCann Erikson, Levant, Gulf and North Africa. In 2006 
startte Alameen zijn eigen studio, gespecialiseerd in branding en image 
consultancy, met een klantenlijst die de textiel-, retail-, winkelcentrum-, 
bank-, vastgoed-, voedings- en juwelensector omvatte. In 2012 besloot 
Alameen zijn eigen ontwerpen te lanceren en zijn eerste collectie, 
Walking Objects, geïnspireerd op de Khayzaran stoel. In 2014 voltooide 
hij een master in industrieel ontwerp aan de Scuola Politecnica di Design 
(SPD) in Milaan en in 2016 opende hij zijn studio in Milaan. Het werk van 
Alameen is verankerd in de wereld van storytelling, wat voortkomt uit 
zijn uitgebreide achtergrond in de reclame en wat hem ertoe heeft 
gebracht om zelf creatief te worden. Geïnspireerd door geschiedenis, 
dierbare herinneringen en een gevoel voor traditie, vindt Alameen de 
objecten die hij creëert opnieuw uit. Zijn proces is geestig, beknopt en 
verfijnd, en voegt een nieuwe laag van doel en context toe aan zowel 
exclusieve handgemaakte en eenmalige stukken als aan diegene die 
industrieel geproduceerd zijn. Alameens werk was te zien in solo- en 
groepstentoonstellingen in Milaan, Parijs, Basel, Dubai en Beiroet. 

Ahmad BAZAZO (°1991, Libanon) is ontwerper. Hij studeerde in 2016 af 
in architectuur aan de Amerikaanse Universiteit van Beiroet. Hij woont 
en werkt in Beiroet, een stad die in het centrum van zijn creaties staat. 
Bazazo bevraagt voortdurend de huidige staat van de dingen, en de 
relevantie van hun bestaan. De concepten van herinterpretatie en 
heruitvinding spelen een centrale rol in zijn dagelijks leven. Bazazo ziet 
dit als een belangrijke kans, een kans die mogelijk wordt omwille van 
de toestand van instabiliteit. Hij heeft de fundamentele overtuiging dat 
men niet voor de toekomst kan creëren zonder eerst een stevig begrip 
van het verleden te hebben. Zijn werk is tentoongesteld in verschillende 
designevenementen wereldwijd, zoals Minjara Expo, Parijs (2019), Ventura 
Projects, Milaan (2018), Nakkash Gallery Exposition, Dubai (2018), Beirut 
Design Fair (2018, 2017), Downtown Design Dubai (2017), en Meet My Project 
tijdens de Milan Design Week (2017).

Sahar BIZRI (°1980, Lebanon) is interieurarchitect gebaseerd in Beiroet. In 
2001, studeerde ze af in interieurarchitectuur aan de Lebanese American 
University. Ze werkte meer dan 17 jaar als interieurdesigner. In 2014 stichtte 
ze mee KNOCK DESIGN, een lijn van meubels vervaardigd door Libanese 
ambachtslieden. In 2017 startte ze haar eigen productielijn, SAHAR BIZRI 
DESIGNS. Ze introduceert functionele meubelstukken die innoverende 
mechanieken en hedendaags design verenigen. Haar fijn afgewerkte 
ontwerpen verenigen een hedendaagse esthetiek met zuivere, vloeiende 
lijnen, zachte hoeken en unieke, maar toch functionele, mechanische 
bewegingen. Ze nam deel aan de Beirut Design Fair in 2017 en 2018 as ook 
aan Meet My Project tijdens de Milan Design Week in 2019.

MAD ARCHITECTURE (Marie-Lyne Daher, °1987 en Anthony Daher, °1982 in 
Libanon) Opgericht in 2012, richt MAD zich op het creëren van duurzame 
en ecologische ontwerpen, met behoud van belangrijke elementen 
van het Libanese erfgoed. Sinds de oprichting in het dorp Amchit in het 
noorden van Libanon heeft de studio verschillende bouw-, interieur- en 
landschapsprojecten uitgevoerd, waarin het klassieke Libanese karakter 
en hedendaagse concepten zijn geïntegreerd. MAD is de maker van 
Stouff, de bekroonde moderne versie van de klassieke Libanese kachel, 
en Doily, een nieuwe inventieve manier om haaktechnieken te gebruiken. 
MAD’s ambitie is om hedendaags Libanees design over de hele wereld te 
verspreiden. De creaties van MAD zijn in Libanon tentoongesteld op de 
Beirut Design Fair (2017) (Best object award voor Stouff), House of Today 
Biennale (2018) en Minjara Editions - Paris 2019 / Beirut 2019.



BORGI|BASTORMAGI (Nada Borgi, °1981 en Etienne Bastormagi, °1980 in 
Libanon) De Borgi Bastormagi samenwerking werd opgericht in 2017 door 
Nada Borgi en Etienne Bastormagi, op de Fuori Salone in Milaan tijdens 
de Milan Design Week. Sindsdien waren hun samenwerkingen te zien in 
Beirut Design Week en Beirut Design Fair, evenals in WhiteWalls Gallery en 
de Sursock Museum Store in Beiroet. Bastormagi’s artistieke achtergrond 
en Borgi’s interesse in ontwerpen via verhalen vormden het begin van 
BORGI|BASTORMAGI. Beiden wonen en werken in Beiroet en worden 
geïnspireerd door hun omgeving en het dagelijkse leven. Hun ontwerpen 
combineren traditie en moderniteit en zijn beïnvloed door de nood om 
kleine momenten van evenwicht en harmonie te vinden temidden van de 
chaos van de stad. Hun producten hebben een stedelijke dimensie en zijn 
gericht op de eindgebruiker. Hun creaties stellen de relatie tussen lichaam 
en ruimte in vraag, suggereren verschillende gedragspatronen en bieden 
speelse ervaringen die de zwaartekracht en het evenwicht tarten. Hun 
materiaalkeuze is puur en weerspiegelt hun neiging naar minimalistische 
vormen en technieken. Het duo gelooft in het benadrukken van het gebruik 
en de vele mogelijkheden van design, in plaats van het object zelf.

Elie METNI (°1990, Libanon) is architect en ontwerper. Hij studeerde af met 
een masterdiploma in architectuur aan de Académie libanaise des Beaux-
Arts (Alba). In 2012 trad hij in dienst bij het architectenbureau Herzog en 
de Meuron in Zwitserland, waar hij deelnam aan het ontwerpproces van 
verschillende projecten. Hij werd in 2015 geselecteerd door de Starch 
Foundation om de Starch Boutique in Beiroet te ontwerpen, en zijn project 
werd bekroond met de iF Design Award 2017. In 2016 richtte hij zijn studio 
ELIE METNI op in Beiroet, gespecialiseerd in architectuur en design. In de 
conceptualisatie van zijn projecten is Metni constant aan het verkennen 
en innoveren terwijl hij experimenteert met materialen en ergonomie. Hij 
gelooft dat een project niet eindigt bij de voltooiing van de constructie, 
maar verder gaat wanneer de gebruiker in interactie gaat met het product. 
Hij werkt internationaal en heeft projecten in Frankrijk, de VAE, de KSA en 
in Libanon, waar hij ook architectuur doceert aan ECAR-USJ. Hij nam deel 
aan verschillende tentoonstellingen in Beiroet, Parijs, Londen, Venetië en 
Milaan waar hij zijn producten tentoonstelde. 

M + A WORKSHOP (Georges Mohasseb, °1973 en Kareen Asli °1974 in 
Libanon)  
Kareen Asli is architect en ontwerper. Ze studeerde af in architectuur aan 
de Écoles spéciale d’architecture (ESA, Parijs), en behaalde vervolgens 
een master in interieurarchitectuur aan de Académie libanaise des Beaux-
Arts (Alba) in 1998. Asli leidt sinds 2013 designworkshops bij Alba, evenals 
workshops interieurarchitectuur en scenografie van 2007 tot 2017. Ze 
begeleidde het scenografiewerk van studenten tijdens de tentoonstelling 

Travel Scenes in het Sursock Museum, Beiroet, in 2016, in samenwerking 
met Joanna Andraos, fotografe en Joe Naccuzi, lichtontwerper. Haar werk 
draait om een open en subtiele benadering van design eerder dan om de 
krampachtige grenzen van een stijl. In 2000 exposeerden Mohasseb en 
Asli samen in het Centre Culturel Français (Beiroet) met Incandescence, 
een tentoonstelling van verlichtingsarmaturen. In 2015 besloten ze samen 
te werken in het atelier M + A, waar de symbiose tussen product-, meubel- 
en ruimtedesign geen grenzen kent.
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Khalil Khoudry
EVA Chair, 1997

© Foto Elie Bekhazi

Aldo et Francesco Piccaluga
Spare Chair, 1960 

© Foto Elie Bekhazi

Nada Debs 
Too square for me rug, 2018 

 © Foto Jalal Abuthani

Georges Mohasseb
Bee Collection (chair), 2015

© Foto Studio Manda
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Carlo Massoud  
Yara, Maya, Zeina, Racha, 2008 

© Foto Roger Moukarzel

Marc Baroud
Hairdresser from the series 
Leatherscapes, 2016 

© Foto Marco Pinarelli

Carlo Massoud & Mary-Lynn Massoud 
Buffet, 2021 

© Foto Roger Moukarzel

Anastasia Nysten
Halawa, chair, 2019 

© Foto Anastasia Nysten



CATALOGUS Een catalogus, het eerste referentiewerk over Libanees design, wordt 
uitgegeven door Kaph Books. Het bestaat uit verschillende delen die 
gewijd zijn aan de geschiedenis van design in Beiroet, de opkomst van 
hedendaags design en het creatieve solidariteitsproject Minjara.

Auteurs:
Marco Costantini, Gregory Buchakjian, Charif Majdalani, Marc Baroud, 
Hala Abdel Malak, Chérine Magrabi , Hala Moubarak
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Een coproductie van mudac (Lausanne) en CID.

Onze belangrijkste sponsor

PARTNERS

De vzw CID - centrum voor innovatie en design in Grand-Hornu is gesubsidieerd door  
de Provincie Henegouwen.
Met de steun van Federatie Wallonië-Brussel - sectie beeldende kunsten.



OPENINGSUREN 
Dagelijks van 10 tot 18 uur, behalve op maandag.
De site van Grand-Hornu is gesloten op 24, 25, 31 december en 01 januari.  

De administratieve dienst is op werkdagen bereikbaar van 8u tot 16.30u. 
________

TOEGANGSPRIJS
 — Combiticket Site van Grand-Hornu / CID / MACS: 10 €
 — Reductietarief: 2 of 6 €
 — Groepstarief (minimum 15 pers.): 6 €
 — Schoolgroepen: 2 €
 — Gratis voor kinderen onder 6 jaar
 — Gratis toegang de eerste zondag van de maand
 — Audio-gids om de historische site te ontdekken (FR / NL / DUITS / ENG / IT / SP): 3 €

Gratis geleide bezoeken voor individuele bezoekers
- van dinsdag tot zaterdag om 11u voor de historische site, om 15.30u voor de 
designtentoonstelling
- zondag om 15u voor de historische site, om 16.30u voor de designtentoonstelling 
____

RESERVATIES
Reserveren is verplicht voor rondleidingen (op afspraak) van de tentoonstellingen en/of 
de historische site (FR / NL / DUITS / ENG). 
+32 (0)65 61 39 02 
reservations@grand-hornu.be 
________

RESTAURATIE
Het restaurant Rizom wordt geleid door Olivier Devriendt, voormalig ondercommandant 
van Sang Hoon Degeimbre in L'Air du Temps, en biedt een interculturele keuken. 
Bovendien biedt Rizom ook een nieuwe fast-food service in de cafetaria, die onlangs is 
omgebouwd door ontwerper Benoît Deneufbourg. 

info@rizom-restaurant.be
www.rizom-restaurant.be
+32 (0)65 61 38 76

CID - CENTRUM VOOR INNOVATIE EN 
DESIGN in Grand-Hornu  
Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise 82 
B-7301 Hornu

+32 (0)65 65 21 21
info.cid@grand-hornu.be

www.cid-grand-hornu.be  
www.facebook.com/cidgrandhornu
________ 

VOORZITTER 
Fabienne Capot

DIRECTRICE  
Marie Pok 

CURATOR
Marco Costantini, mudac
marco.costantini@plateforme10.ch
________ 

COMMUNICATIEDIENST
Massimo Di Emidio 
+32 (0)65 61 39 11 
massimo.di_emidio@hainaut.be

PERSCONTACT
Voor het CID  
Sophie Carrée PR
foto : sophiecarree.be/press
+32 (0)2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com
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