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بريوت  العارشة مــن معرض  الدورة  افتتحت 
للفن- BEIRUT ART برعاية رئيس مجلس الوزراء 
ســعد الحريري وبحضور حشد رسمي، فضالً عن 

عدد كبري من هواة جمع التحف الفنية يف املنطقة.
تولت كّل من لور دوتفيل، مؤسســة املعرض 
ومديرته، جوانا أبو ســليمان شــوفالييه، املديرة 
الفنيــة، مــاري ماتيلد جانات، منســقة برنامج 
الشــخصيات املهمة جًدا، والدكتورة ماري طنب، 
مديرة التحرير، مهمة كشــف النقاب عن برنامج 

املعرض.
وأشــارت شــوفالييه لـ"نداء الوطن" اىل أّن 
"معرض بريوت للفن مخصص الستكشاف مشهد 
الفن املعارص الدويل املرسوم بريشة فنانني ناشئني 
واعدين، وإلعادة اكتشــاف الفنانني الذين لم ينالوا 
حقهم بالتقدير"، الفتًة اىل أّن "هذا العام، سيكون 
املعرض أكثر عرصية من أي وقت مىض ويســعدنا 
جداً أن نقدم عدداً من املعارض الجديدة، التي لم يمّر 
عىل إنشــاء بعضها أكثر من عام واحد". وأضافت: 
"نحن ال نركز عىل منطقة معينة، فاملعرض يشكل 

جزءاً من مشهد دويل مرتابط".
بتعزيز  "التزامها  أكدت دوتفيــل  من جهتها، 
االنفتاح عىل العالم واالبتــكار، من خالل االعتماد 
عــىل تجديد الربنامــج الفني واقــرتاح توجهات 
جديدة"، مشددًة عىل "القيم األساسية التي يتمحور 
املعرض حولها وهي حرية التعبري وحوار الثقافات 
والتســامح". وتابعت: "يلتزم معرض بريوت للفن 
بتعزيز مستويات الوعي الفني والشخيص والنفيس 
واالجتماعي عىل حّد سواء. وبالتوازي مع مختلف 
املعرض، ســتتاح مجموعة متنوعة من  أقســام 
الخــربات الفنية التي تعرب حــدود الزمان واملكان 

وتعكس روح االنفتاح واالبتكار".
 BEIRUT ART للفــن-  بريوت  معرض  يعيد 
FAIR تأكيــد دوره كحاضنــة ثقافيــة تضم 55 
معرضاً لبنانياً وعاملياً شــهرياً يضم فنانني ناشئني 
إىل جانــب مواهــب معروفة تعــرض أعمالها يف 

املتاحــف واملعارض. وينتمي هــؤالء الفنانون إىل 
الفن اإلقليمي والدويل  18 دولة يعكسون مشــهد 
املعارص. كما يعتمد عــىل لجنة اختيار مكونة من 
محرتفني مشــهورين يف عالم الفن كشــخصيات 
مهمة يف املشــهد الفنــي الدويل: أوليفيــا بورات، 
املديرة العلمية يف وكالة متاحف فرنسا، جان مارك 
ديكروب، خبري متخصص يف الفن الصيني والرشق 
أوسطي املعارص، تمارا إنجا جابر، مستشارة فنية 
لهواة جمع التحف واملؤسسات الحكومية العربية، 
ولني سنيج، مديرة الفنون والثقافة يف معهد الرشق 

األوسط (MEI) يف واشنطن العاصمة.
 UNEXPECTED TROVE " وسيقدم معرض
 - THE UNSEEN WORKS OF HUSSEIN
MADI" سلســلة من اللوحات من مجموعة مازن 
ولوليا ســويد، لم يتم عرضها من قبل، بما يف ذلك 
لوحــات ملناظر طبيعيــة نادرة للفنــان اللبناني 
الشهري حسني مايض (1938). طوال أربعني عاًما، 
اعتُقد أن مجموعة اللوحات التي رسمها مايض يف 

بداية مســريته الفنية يف روما بــني عامي 1965 
و1970 قد ُفقدت ولم تظهر سوى يف الفرتة األخرية. 
هذه اللوحات األساسية يف تاريخ مايض تعّد نقطة 

محورية يف مسريته الفنية.
وأشــار القيّم عىل املعرض مارك هاشــم اىل أّن 
"املعرض يشــري كذلك اىل أعمال مــايض التي أنجزها 
أخرياً وهو يف عقده السابع أي بني عامي 2012 و2019. 
وأضاف أّن "الرجل الثمانيني نحت ورسم إبداعات فنيّة 
متجّددة تظهر مقدرتــه عىل اإلنتاج، وتمتّعه بتقنيّات 

مواكبة للتطّور تحاكي عرصنا الحايل".
 "A TRIBUTE TO LEBANON " أما  معرض
فيظهر اإلبداع الغربي املســتوحى مــن لبنان من 
القرن الثامن عرش إىل يومنا هذا، من خالل األعمال 
والتحف التاريخية من مجموعة فيليب جرب الرائعة. 
وقال غابي ضاهر، القيّم عىل املعرض وهاوي جمع 
التحف، إّن "هذه األعمال أشــبه برحلة عرب الزمان 
واملــكان"، مضيفاً أّن "املعرض ســيتيح للزائرين 
اكتشاف لبنان من خالل العني الغربية. وسيُكشف 

النقاب عن أكثر من 100 عمل فني استثنائي، بما 
يف ذلك األجهــزة اآللية والدمــى وألبومات الصور 
التاريخيني،  املســترشقني  ولوحات  الفوتوغرافية 
وتحف نادرة لكبار الفنانني يف القرن العرشين، بمن 
فيهم آندي وارهول، وديفيد هوكني وآر بينك وصور 
لدون ماككلني التي التقطت أثناء الحرب يف لبنان يف 

الثمانينات".
وأكد املسؤول اإلعالمي للمعرض مارك الخوري 
 BEIRUT -أّن "األيام الخمسة ملعرض بريوت للفن
ART FAIR ستتيح فرصة للتبادل الثقايف من خالل 
املســتديرة حول  واملوائد  باملؤتمرات  برنامج غني 
الفن الحديث واملعــارص، مع الرتكيز عىل املنطقة. 
الثقافية  املؤسسات  دور  املواضيع  ستشــمل  كما 

والعوامل التي تؤثر عىل الفن والفنان".
 :يســتمر املعرض حتى 22 الجاري. لالســتعالم 
www.beirut-art-fair.com
Instagram/Facebook/Twitter @beirutartfair  
#baf2019
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