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انطلقت في بيروت أمس األربعاء فعاليات »معرض بيروت للفن« )Beirut Art Fair( في 
»سيسايد أرينا« على الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية. على مدى السنوات العشر املاضية، 
الحديثة واملعاصرة،  الفنّية  للتعّرف على باقة منّوعة من األعمال  شكل هذا الحدث فرصة 
الغاليريات من مختلف دول  الفنية وأصحاب  األعمال  الــذي أسهم في جــذب مقتني  األمــر 
األوســط  الشرق  منطقة  في  الفنية  للحركة  كبيرًا  اهتمامًا  عليه  القائمون  أولــى  وقــد  العالم. 
وشمال أفريقيا، وباملواهب الناشئة واملكّرسة على السواء. في دورته العاشرة التي تستمّر 
أعماال تشكيلية  لـــ50 غاليري تعرض  الحالي، هناك مشاركات  أيلول )سبتمبر(  لغاية 22 
إلى أجيال ومــدارس فنية  لـــ380 فنانًا ينتمون  وفوتوغرافية ومنحوتات حديثة ومعاصرة 
والواليات  السعودية، وفرنسا، والصني، وإيطاليا، واألردن،  بينها:  دولــة من  عديدة، من 18 
املــتــحــدة، والــيــونــان، وأرمينيا، وبــيــالروســيــا، وإســبــانــيــا... وفــي هــذا الــســيــاق، مــن املتوقع أن 
تحضر املعرض هذه السنة شخصيات عاملية بارزة، تهدف إلى إثراء صناعة الفن اإلقليمية 
وتعزيز الروابط الفنية بني الثقافات املختلفة. بالشراكة مع مؤسسات ثقافية، يقّدم املعرض 
برنامج أنشطة للحاضرين، إلى جانب جوالت بصحبة مرشدين وفعاليات مسائية بالتعاون 
مع متاحف ومؤسسات وجمعيات خاصة. كما ستكون هناك حصة ملناقشات فنية غنية 
وتثقيفية للزّوار من منظور تاريخي ونظري وناقد، مع دراسة تأثيره وتبادل األفكار املستقبلية 
املحتملة. سيتحّدث مصّور الحرب البريطاني دون ماكولني )1935( عن عمله في بيروت في 
الثمانينيات، كما سيولد برنامج فن الفيديو The Sensitive Sea )البحر الحّساس( حوارًا 
بصريًا بني املشهَدْين اللبناني والغربي. أما املعارض، فتشمل مثال Lebanon Modern الذي 
يضم 47 عمال غير معروض سابقًا للتشكيلي اللبناني حسني ماضي )1938 ــ القّيم عبد 
القادري(، أنجزها بني عامي 1965 و1970 خالل سنواته األولى في روما. وفي غضون ذلك، 
يغوص »تحية إلى لبنان« في إبداعات غربية مستوحاة من لبنان، إذ يضّم قطعًا نادرة تعود 
»بوب آرب« األميركي آندي وورهول )1928 ــ 1987(،  إلى القرن العشرين لفنانني أمثال رائد الـ
والتشكيلي البريطاني ديفيد هوكني )1937(، وغيرهما، علمًا بأن املعرض يضّم برنامجًا 
خارجيًا هو »أسبوع بيروت للفن« )يستمّر حتى 24 أيلول( الذي يحّول العاصمة إلى معرض 

لفنانني معاصرين عامليني ومحليني، بهدف الوصول إلى جمهور أوسع.

»معرض بيروت للفن«: لغاية 22 أيلول ــ من الساعة ــ »سيسايد أرينا« )واجهة 
info@beirut-art-fair.com بيروت البحرية(. لالستعالم: 76/497453 أو

الدورة العاشرة من »بيروت آرت فير« 

تحتفي بالفن اللبناني الحديث

ن معرض Lebanon Modern حوالي 47 لوحة أنجزها 
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التشكيلي اللبناني حسين ماضي خالل سنواته األولى في روما




