
أسبوع الفن يبدأ اليوم بمنحوتات وأعمال تنشد السالم

«معرض بيروت للفن» يفتتح بمشاركة ١٨ دولة في٥٥ صالة عرض
بريوت: «الشرق األوسط»

تـــنـــطـــلـــق غـــــــدًا فــــــي بـــــيـــــروت، 
الــــــــدورة الـــعـــاشـــرة مــــن «مـــعـــرض 
بــيــروت للفن» وتستمر حتى ٢٢ 
مـــن الـــحـــالـــي، بــاهــتــمــام وتــركــيــز 
مــســتــمــريــن، عــلــى الــحــركــة الفنية 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفــريــقــيــا، واســـتـــمـــرار للمنظمني 
باالهتمام بشكل خاص باملواهب 
الشابة، وما يعرض خالل السنة 
فــــي الـــغـــالـــيـــريـــات. وعـــلـــى عـــادتـــه 
ســيــبــقــى املـــعـــرض عــلــى انــفــتــاحــه 

املعهود على العالم.
وكان «معرض بيروت للفن» 
قـــد سجل  فــيــر»  أو «بـــيـــروت آرت 
فـــــي الــــســــنــــوات املــــاضــــيــــة دخـــــول 
الــــزوار، كانت  أعـــداد قياسية مــن 
تـــرتـــفـــع ســـنـــة بـــعـــد أخـــــــرى، وهـــو 
فـــي ســنــتــه الـــعـــاشـــرة يــطــمــح إلــى 
زيــــــادة عــــدد الـــزائـــريـــن بــتــوســيــع 
دائرة النشاطات اليومية. بحيث 
يستضيف ٥٥ صالة عرض رائدة 
من ١٨ دولة، ويضّم أعمال فنانني 
مـــن ٣٥ جــنــســّيــة مــخــتــلــفــة. ومــن 
ــع أن يــقــصــده أكــثــر مــن ٣٠ 

ّ
املــتــوق

ألف زائر، بينهم جاءوا خصيصًا 
لـــهـــذا الــــغــــرض، لــيــكــون بـــذلـــك قد 
نما عشرة أضعاف في خــالل ١٠ 

سنوات.
وتــــــــــــشــــــــــــارك فــــــــــي الـــــــعـــــــرض 
غاليريات من السعودية، وفرنسا، 
والــــصــــني، وإيـــطـــالـــيـــا، واألردن، 
وأمــيــركــا، والـــيـــونـــان، وأرمــيــنــيــا، 
وبيالروسيا، وإسبانيا، وغيرها.

ولـــــلـــــصـــــور الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة 
فـــــي املـــــعـــــرض نــــصــــيــــب، وكــــذلــــك 
سُيسّلط الضوء على حياة الفنان 
اللبناني املعروف حسني ماضي 
فــــي رومـــــا.  (مــــولــــود عـــــام ١٩٣٨) 
وهي السنوات التي شهدت على 
توجهه الفني الذي يميزه اليوم، 
حــيــث أنــتــج هــنــاك مــجــمــوعــة من 
املــشــاهــد اإليــطــالــّيــة الــتــصــويــرّيــة 
املشرقة التي لم تعرض حّتى اآلن.
أن  بــــعــــد  عـــــــام ١٩٦٤،  فــــفــــي 
جــمــع مــاضــي بصبر أربــاحــه من 
الــرســوم ملختلف دور النشر  بيع 
اللبنانية والــعــراقــيــة، وصــل إلى 
روما التي كانت بالنسبة إليه قلب 
عــالــم الـــفـــن، والــتــحــق بــأكــاديــمــيــة 
«بــيــل آرت» وبــــدأ مــســيــرتــه الــتــي 
دامــــــــــت عــــقــــديــــن فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

اإليطالية.

واملعرض املخصص ملاضيه 
وألعماله بني عامي ١٩٦٤ - ١٩٧٠ 
يــكــشــف عـــن الــــظــــروف الـــتـــي أدت 
إلـــى قــيــام مــاضــي بــرســم لــوحــات 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــًا عــــن تـــلـــك الــتــي 
ســـيـــرســـمـــهـــا الحــــقــــًا فـــــي حــيــاتــه 
املهنية، وسيضعها في حوار مع 
تجاربه األولى مع الفن التجريدي 
الــــذي أبـــدعـــه فـــي رومـــــا. بعضها 
عبارة عن لوحات ملناظر طبيعية 
إيطالية رسمها ماضي في تفاعل 
جميل مع البيئة الغربية التي حط 

فيها.
املـــعـــرض جانبا  ويــخــّصــص 
الكــتــشــاف األعــمــال الــتــي أنجزها 
رســـــامـــــون غـــربـــيـــون مـــنـــذ الـــقـــرن 
الــثــامــن عشر أثــنــاء زيــارتــهــم إلى 
لبنان مستوحني مما شــاهــدوه، 
وبــيــنــهــا مــجــمــوعــة بــديــعــة تــعــود 
مـــلـــكـــيـــتـــهـــا إلــــــــى مــــيــــشــــال جـــبـــر، 
سيكشف عنها في هذه املناسبة.
القسم املسمى «تــريــبــوت تو 
لــيــبــانــون» فــيــه أعــمــال مستوحاة 
مــــن لـــبـــنـــان الــــقــــرن الـــثـــامـــن عــشــر 
إلـــى يــومــنــا هـــذا، مــن خـــالل العني 
الـــغـــربـــيـــة. قــبــل فـــتـــرة طــويــلــة من 
إنــشــاء جمهورية لبنان الحديثة 
الــفــنــانــون  فـــي عــــام ١٩٤٣، شــعــر 
الغربيون واملسافرون بجاذبية ال 
تقاوم في هذه املنطقة من العالم. 
فــيــمــا بـــني شــــرق مــتــخــيــل وروايــــة 
أفــعــال  لــلــتــاريــخ، وردود  صـــادقـــة 

متداخلة على األحداث السياسية 
واإللهام الجمالي، تجسد األعمال 
تـــعـــّدد وجـــهـــات الــنــظــر األجــنــبــيــة 
حـــول لــبــنــان. وهــــذا الــقــســم يــضــّم

أكــثــر مــن مــائــة عــمــل فــنــي وتحف 
استثنائية، باإلضافة إلى أغراض 
نـــــادرة نــتــجــت عـــن الـــرحـــالت مثل 
األجهزة اآللية والدمى وألبومات 
الــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة. تــشــمــل 
األعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة لــــوحــــات لــجــبــل 
لبنان واملدن الرئيسية مثل بيروت 
إلــى أعمال  وطــرابــلــس، باإلضافة 
نادرة لفنانني رئيسيني في القرن 
العشرين: سُيكشف عن الكثير من 
التحف الفنية ألّول مرة ومن بينها 
تـــحـــف ألنـــــــدي وارهـــــــــول وديـــفـــيـــد 
هوكني، ولــوحــات مــن تسعينات 
الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة مـــن ابــتــكــار آر 

بينك وصور لدون مكولني.
وســـيـــرى زوار «بـــيـــروت آرت 
فــيــر» بــرنــامــج فــن الــفــيــديــو أو ما 
طلق عليه اسم «سينما بوكس»، 

ُ
أ

أفالمًا تركز على موضوع البحر 
من خالل نظرات فنانني لبنانيني 

وغربيني.
املــخــتــارون  الــفــنــانــون  يقترح 
وهــــم أربـــعـــة مـــن فــرنــســا ولــبــنــان 
والــدنــمــارك واملــغــرب أفــكــارًا حول 
املــخــاطــر املــتــعــددة الــتــي يحملها 
مــوضــوع البحر وأبــعــاد التعامل 

معه من وجهات نظر مختلفة.
أيــام املعرض وبعد  وتتخلل 

ظهر كل يوم، محادثات وطاوالت 
مـــســـتـــديـــرة حـــــول مــــوضــــوع الــفــن 
فـــي منطقة  الـــحـــديـــث واملـــعـــاصـــر 
الشرق األوســط وشمال أفريقيا، 

حاضره وإمكاناته املستقبلية.
ستغطي سلسلة املحادثات 
مــواضــيــع مــثــل صــنــاعــة الــفــنــان، 
وأهمية الفن في سرد قصة بديلة 
عــــن املـــنـــطـــقـــة، وتـــأثـــيـــر املـــشـــاهـــد 
الفنية على بيئتها، والتحديات 
املــالــيــة الــتــي تــواجــهــهــا املــتــاحــف 

اليوم.
ســــيــــنــــاقــــش أيــــــضــــــًا مــــصــــور 
الحروب الفوتوغرافي البريطاني 
الـــشـــهـــيـــر دون مـــكـــولـــني أعـــمـــالـــه 
الــقــرن  بــيــروت فــي ثمانينات  فــي 
املــــاضــــي، ونـــعـــود فـــي الـــزمـــن مع 
مــــــائــــــدة مــــســــتــــديــــرة حـــــــول الـــفـــن 

املشرقي.
وتقول لور دوتفيل املؤسسة 
ملعرض بيروت للفن: «زادت أعداد 
الحضور بشكل مطرد، ووصلت 
إلــــى ٣٢ ألـــفـــًا فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، 
الــذي بلغت ٣٫٥٠٠ في  في الوقت 
الــتــطــور  عــــام ٢٠١٠، يــمــاثــل هــــذا 
الــنــمــو الــــذي ال يــمــكــن إنـــكـــاره في 
السوق الفنية في منطقة الشرق 
األوســط وشمال أفريقيا، وكذلك 
الــــتــــزايــــد املــــلــــحــــوظ فـــــي اهـــتـــمـــام 
الجمهور بالفن املعاصر ورغبته 
فــــي اكـــتـــشـــاف مــــجــــاالت جـــديـــدة، 
كجزء من االتجاه العاملي الثقافي 

األوســـــــع. نــحــن فــــخــــورون بــبــنــاء 
عــــالقــــات مــتــيــنــة مــــع املـــؤســـســـات 
واملــــــتــــــاحــــــف الــــفــــنــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة 
وتــمــكــني هــــواة جــمــع الــتــحــف من 
اكــتــشــاف الــســر وراء فــــرادة أرض 
األرز. واألهــــــم مـــن ذلــــك كـــلـــه، أنــا 
مـــتـــحـــمـــســـة الكــــتــــشــــاف املــــواهــــب 
الجديدة ومتابعة حياتهم املهنية 

ومشاهدتها وهي تزدهر».
ومـــــــــن األنــــــشــــــطــــــة املـــــواكـــــبـــــة 
لـــلـــمـــعـــرض الــــتــــي بــــاتــــت ســنــويــة 
«أســـــبـــــوع بـــــيـــــروت لـــلـــفـــن» الـــــذي 
يــــقــــدم أعـــــمـــــاًال فــــي املـــديـــنـــة وفـــي 
الهواء الطلق ويفتتح اليوم عند 
الــســاعــة ٦ مـــســـاًء أمــــام فــنــدق لو 
جـــــــراي، حـــيـــث ســيــكــشــف الــفــنــان 
اللبناني - السنغالي هادي ساي 
 Wall of» عن منحوتته الضخمة
Hope»، على الخط األخضر الذي 
كــان يفصل بــني بــيــروت الشرقية 
والــغــربــيــة وحــيــث أقــيــمــت إحـــدى 

بوابات بيروت في املاضي.
وينطلق األسبوع الفني من 
معرض بسيط في مبنى موسوم 
بمخلفات الحرب ويُتّوج بأمسية 
كــوبــيــة فـــي مــصــنــع مـــهـــجـــور، أو 
لـــــقـــــاءات مـــفـــعـــمـــة بـــاملـــشـــاعـــر فــي 
قـــصـــور ألــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة. تــمــزج 
هـــذه املــســيــرة بــني الــفــن املــعــاصــر 
والرقص واملوسيقى التقليدية في 
أماكن غير نمطية، وتعكس التراث 

املعماري والثقافي للمدينة.

لوحة لرفيق مجذوبلوحة كريستيانو مانجوفو
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