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وأعلنت مؤسسة المعرض ومديرته لور دوتفيل، المديرة 
برنامج  منّسقة  شوفالييه،  سليمان  أبو  جوانا  الفنية 
 ماري ماتيلد جانات، والدكتورة 

ً
الشخصيات المهّمة جّدا

ماري طنب عن برنامج المعرض. وستنعقد الدورة العاشرة 
أيلول   22 إلى   18 من  الممتدة  الفترة  في  المعرض  من 

2019، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
الشرق  في  نوعها  من  فريدة  فرصة  المعرض  ويتيح 
هذا  ويعتبر  والثقافية.  الفنية  الحياة  لتحفيز  األوسط 
للبنان  تقدير  تحية  بمثابة  العاشرة،  ذكراه  في  الحدث، 
من  استثنائية  أعمااًل  تضّم  التي  المعارض  خالل  من 

مجموعات لبنانية خاصة.
 BEIRUT وقالت طحيني: »يتمّيز معرض بيروت للفن
ART FAIR بمكانة وأهمية كبيرتين على صعيد المشهد 
أحد  ويعّد  البالد،  في  واالقتصادي  والسياحي  الثقافي 
أركان الترويج للبنان في المشهد الدولي للفن المعاصر«.

األساسية  القَيم  »على  دوتفيل  شّددت  جانبها،  من 
التي يتمحور المعرض حولها، وهي حرية التعبير وحوار 
الثقافات والتسامح. ويظل معرض بيروت للفن أكثر من 
الفني  الوعي  مستويات  بتعزيز   

ً
ملتزما مضى  وقت  أي 

والشخصي والنفسي واالجتماعي على حّد سواء«.
 
ً
 وعالميا

ً
 لبنانيا

ً
ويضم معرض بيروت للفن 50 معرضا

معروفة  ومواهب  ناشئين  فنانين  إلى  باإلضافة   ،
ً
شهيرا

تعرض أعمالها في المتاحف والمعارض. هؤالء الفنانون 
ينتمون إلى 18 دولة، ويعكسون المشهد الصاعد للفن 

اإلقليمي والدولي المعاصر.
وشرحت شوفالييه أّن »معرض بيروت للفن مخّصص 
الستكشاف مشهد الفن المعاصر الدولي المرسوم بريشة 
فنانين ناشئين واعدين، وإلعادة اكتشاف الفنانين الذين 

لم ينالوا حقهم بالتقدير«.
اّن  الى  فأشارت  جانات  ماتيلد  ماري  المنسقة  اّما 
الخاصة  المجموعات  ومعارض  المتاحف  من  العديد 
ذلك  في  بما  أبوابها،  ستفتح  اللبنانية  والمؤسسات 
متحف سرسق، ومركز بيروت للفنون، ودار النمر، ومتحف 
MACAM، والمعارض الفنية في الجامعة األميركية في 
للفن  بيروت  لمعرض  الخمسة  األيام  وستتيح  بيروت. 
خالل  من  الثقافي  للتبادل  فرصة   BEIRUT ART FAIR
الفن  المستديرة حول  والموائد  بالمؤتمرات  غني  برنامج 
الحديث والمعاصر، مع التركيز على المنطقة. وستشمل 
الموضوعات دور المؤسسات الثقافية والعوامل التي تؤثر 
المصّور  »العروبة«، وسيحضر  ومسألة  والفنان  الفن  على 

دون ماكلين المعرض وسنجري معه محادثة حصرية.

الدورة العاشرة من معرض 
BEIRUT ART FAIR

ستنعقد الدورة من 18 إلى 22 أيلول 2019

تّم اإلعالن رسمياً عن الدورة العاشرة من معرض 
بيروت للفن - BEIRUT ART FAIR خالل مؤتمر 

صحافي في بيروت، في حضور لين طحيني 
ممثلة وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود، ملحق 

التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية بنديكت 
فينييه، المستشار األول للسفارة اإلسبانية غابرييل 
سيستياغا، هاوي جمع التحف الفنية األردني أسامة 

غنوم، الدكتور خالد خريس ممثاًل المدير العام للمعرض 
الوطني األردني للفنون الجميلة، جوانا بالوغلو، وعدد 

كبير من هواة جمع التحف الفنية في المنطقة.


