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أثبتــت دورة معرض بــريوت للفن- 
BEIRUT ART FAIR  بدورتــه العارشة 
التــي أقيمت مــن 18 إىل 22 أيلول 2019 
أنها الــدورة األنجح حتى اآلن. ويف الذكرى 
تجاوز  تأسيسه،  العارشة عىل  الســنوية 
املعرض األرقام القياســية التي ســجلها 
سابقاً، ليس فقط من حيث عدد الحضور 
ولكن من حيث التفوق الفني.  تميّز املعرض 
بطابع عاملي أكثر من أي وقت مىض، وضّم 
صاالت عرض مــن 18 دولة وفنانني من 
40 جنســية. كما رّحب أيضاً بعدد كبري 
من الشخصيات من عالم الفن الدويل، بما 
يف ذلك حواىل 2000 من هواة جمع القطع 
الفنية وممثلني عن أكثر مؤسسات الفنون 
 Centre والثقافة شــهرة يف العالــم، مثل
Georges Pompidou يف باريــس، ومركز 
امللك عبد العزيز للثقافة العاملية يف اململكة 
العربية السعودية، ومتحف اللوفر أبوظبي، 

عىل سبيل املثال ال الحرص. 
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• ٪90 من منصات العرض ســجلت 
مبيعــات كبــرية. كان العارضون كلهم 
راضني عن عدد الحضور، وكذلك عن مدى 
اهتمام هواة جمع القطع الفنية املحليني 
والدوليني، الذين تمكنوا من إقامة عالقات 

معهم.
• كانت غالبية األعمال الفنية املباعة 

ترتاوح بني 700 و30.000 دوالر أمريكي.
• تــم رشاء حــواىل 6 مــن القطع 
التحف  ِقبل هواة جمع  االســتثنائية من 

الفنية الرائدين.
• أثــار العديد من األعمــال املتميزة 
للفنانني الناشــئني، والتي يقل ســعرها 

إعجاب جمهور  أمريكي،  1000 دوالر  عن 
متحمس من الهواة الشباب.

• أفاد تجــار الفن املحيل باإلجماع أن 
 BEIRUT ART -معرض بــريوت للفــن
FAIR ســاعد يف جذب جمهــور كبري إىل 

منصات العرض طوال أسبوع املعرض.
• تميــز العديد مــن منصات العرض 
الدوليــة الرائدة، التي حــرض الكثري منها 
 BEIRUT ART FAIR -معرض بريوت للفن
للمرة األوىل، بمبيعــات كبرية للمجموعات 
العريقة، وال ســيما كامل منور (فرنسا / 
 Neïl Beloufa اململكة املتحدة)، مع الفنانني
Matthew Lutz- و    Alicja  Kwadeو
 GALLERIA CONTINUA و   ،Kinoy
(فرنســا / الصني / إيطاليا / كوبا)، مع 

.Carlose Garaicoaو  Yoan Capote
 L'Agence à Paris / SEPTIEME يف •
Gallery (فرنســا) قام أحــد هواة جمع 
التحف اللبنانيــني املرموقني برشاء تحفة 
 .Radenko Milak فنيــة مــن تصميــم

 Primo Marella وحققت منصة عــرض
إذ  Gallery (إيطاليــا) مبيعــات كبرية، 
قدمت الفنانــني Abdoulaye Konaté  و 
كانا  اللذيــن   ،Joel Andrianomearisoa
البندقية" هذا  يمثالن مدغشقر يف "بينايل 
 Galerie In العام. فضالً عن ذلك، عرضت
أعمال  (فرنسا)    Situ-fabienne leclerc
 Daniele املشــهورين  اللبنانيني  الفنانني 
  Joana Hadjithomas والثنائي  Genadry

.Khalil Joreige و
املحلية  العرض  العديد من منصات   •
العريقــة كانت راضية تمامــاً عن نتائج 
 Agial Art Gallery / Saleh املعرض. باعت
Barakat Gallery  (لبنان) منحوتة أليمن 
بعلبكي – من أكثر الفنانني جذباً للجمهور 
 ،Serwan Baran يف املعرض - ولوحات لـ
البندقية"  العــراق يف "بينــايل  الذي مثل 
 Galerie Cheriff هــذا العــام. نجحــت
Tabet  (لبنان) يف تمثيل David Daoud و 
 ،Debbane Benoit و Iacobucci Andrew

  Mark Hachem Galleryباعــت بينمــا 
(لبنان / فرنسا / الواليات املتحدة) لوحات 
 TAFETA لحســني مايض، وبالتعاون مع
 .Victor Ekpuk لـ  منحوتات  الربيطانية، 
ووجدت Galerie Janine Rubeiz (لبنان)، 
بالتعاون معRose Issa Projects  (اململكة 
  Farhad Ahrarniaاملتحدة) جامعي أعمال

املقدمة لديهما.
• املعــارض األردنيــة: انضم كل من 
 Orient و   ،The Corner Art Space
Gallery، و Wadi Finan Art Gallery، و

املعــرض كجزء  إىل   Nabad Art Gallery
من القســم األردني، تحت رعاية املتحف 
الوطني للفنون الجميلة يف األردن، وقدمت 
كلها أعمال الشخصيات البارزة يف املشهد 
 Karim األردني . يف الوقت نفســه، ركزت

Gallery  عىل فنانني من العالم العربي. 
 BEIRUT -أتاح معرض بريوت للفن •
العرض  ملنصــات  ART FAIRالفرصــة 
الناشــئة بالوصــول إىل جمهــور جديد 
وكذلك إىل ســوق الرشق األوسط وبالتايل 
رفع مكانتها عىل الساحة الدولية. ونذكر 
(فرنســا) عىل   Galerie Pauline Pavec
الرســام  جعلت  الذي  الخصــوص  وجه 
Quentin Derouet  يدخل ضمن مجموعة 
لبنانية مهمة. كما أكد املعرض عىل اهتمام 
الســوق بدعم املواهب الصاعدة يف جميع 
أنحــاء قســم PROJECT ، حيث باعت 
 Twelve Gates منصة العــرض األمريكية
Arts جميع معروضاتها تقريباً، إذ يمكن 
للمرء اكتشــاف أعمال Hiba Schabaz و

 Galerie La La Lande و Affan Baghpati
 Slimen El (فرنسا)، التي قدمت أعماالً لـ
Kamel و Sonia Ben Slimane ورّحبــت 
باهتمام الجمهور بالفن األفريقي املعارص.
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