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 بیان صحفي
PRESS RELATIONS FRANCE & EUROPE - AGENCE COMMUNIC’ART 

Paula Wateau - pwateau@communicart.fr - +33 (0)6 83 84 61 22 - +33 (0)1 43 20 10 20 
Maria Shevchenko - mshevchenko@communicart.fr - +33 (0)7 69 98 73 96 - +33 (0)1 43 20 12 22 

 
PRESS RELATIONS LEBANON & MIDDLE EAST - THINK LUXE 
Marc El Khoury - marc@think-luxe.com - +961 (0)3 484 777 

 
:أدناهیمكن االطالع على الصور والتعلیقات عبر الرابط   

https://www.dropbox.com/sh/e4fc0jkyk8uks7b/AADzAGWxCEmxFTPhOu-kOgdqa?dl=0 
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  BEIRUT ART FAIR 2019-معرض بیروت للفنّ 

 جدول المحتویات
4-3المقدّمة ص.   

 خیار االستكشاف

رض یتمحور حول المشھد الفني المعاصمعر  

الخبرات وتبادل والمشاركة األنشطة على قائم معرض  
 

6-5كلمة افتتاحیة للور دوتفیل ص.   

7المعارض المشاركة ص.   

 12-8 .ص  BEIRUT ART FAIR– للفن بیروت معرض إطار في ستقام التي المعارض

REVEALING تنظیم من SGBL 2019 

Lebanon Modern! “Unexpected Trove - The Unseen Works of Hussein Madi (Rome 1964-1970)”  

”A Tribute to Lebanon: An Orientalist Voyage” 
 

Cine box – برنامج فن الفیدیو -The Sensitive Sea 

16-13ص.  المستدیرة الطاوالت ونقاشات المحادثات برنامجُ   

 مقابلة مشتركة
 ،BEIRUT ART FAIR-للفن بیروت معرض ومدیرة مؤسسة دوتفیل، لور

  شوفالییھ، - سلیمان أبو وجوانا
 20-17ص. BEIRUT ART FAIR -للفن بیروت لمعرض الفنیة المدیرة

21لجنة االختیار ص.   

25-22األنشطة المرافقة للمعرض ص.   

 برنامج الشخصیات المھمة جدًا

 Beirut Art Week-أسبوع الفن في بیروت 

 Beirut Design Fair-معرض بیروت للتصمیم

26الشركاء ص.   

27معلومات للزائرین ص.   
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  BEIRUT ART FAIR 2019-معرض بیروت للفنّ 

 خیار االستكشاف
 
 

  جدید قسم ،Project– بروجكت
 الدولیین الناشئین للفنانین مخصص

 
 

 المعرض ضمن حصریة معارض ثالثة
 ولبنان األوسط الشرق منطقة على تتركز 

 
 BEIRUT ART WEEK -بیروت في الفن أسبوع

 وفرید موازٍ  برنامج
 
 

 بیروت ومعرض BEIRUT ART FAIR -للفنّ  بیروت معرض
مشتركة تجربة: BEIRUT DESIGN FAIR-للتصمیم

 
 
 

 
 
 

 BEIRUT ART-العاشرة من معرض بیروت للفنستنعقد الدورة 
FAIR  في بیروت،  2019أیلول  22إلى  18في الفترة الممتدة من

ھذا المعرض الدولي للفن الحدیث والمعاصر الذي یركز على تنوع 
 المشھد الفني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.

 
ھذه السنة  BEIRUT ART FAIR-یحتفل معرض بیروت للفن

ى مرور عشر سنوات على تأسیسھ ویعھد بمھمة اإلدارة الفنیة بذكر
 -إلى القیّمة على المعارض، الفرنسیة اللبنانیة جوانا أبو سلیمان 

 شوفالییھ.

م الفنون، أصبح معرض بیروت بفضل عشر سنوات من الخبرة في عال
حدثًا رئیسیًا في تقویم المعارض الفنیة،  BEIRUT ART FAIR-للفن

 ام عدًدا متزایًدا من الزوار من جمیع أنحاء العالم.یجتذب كل ع
 

 
 BEIRUT ART-، یعید معرض بیروت للفنوبمناسبة عیده العاشر

FAIR الدولي المعاصر و المحلي تأكید التزامھ باكتشاف المشھد
المتنوع ویسعى إلى االحتفال بلبنان وبثرواتھ التي ال تزال خفیة على 

خالل تسلیط الضوء على أعمال فنیة شریحة كبیرة من الناس، من 
 لھواة جمع التحف الفنیة الفریدة. لم تعرض سابقًا استثنائیة
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صرمعرض یتمحور حول المشھد الفني المعا  
تسلیط الضوء على إبداعات ب التزامھتأكید  BEIRUT ART FAIR-یعید معرض بیروت للفن
 اكتشاف المشاھد التي تغیب أحیانًا عن األذھان.الفنانین الناشئین وإعادة 

 
" یقترح على المعارض PROJECT-في ھذا السیاق، تم ابتكار قسم جدید اسمھ "بروجكت 

المنتخبة تسلیط الضوء على فنانیھا الواعدین الذین جذبوا انتباه لجنة االختیار في المعرض، وذلك 
 إلنشاء منصة شابة وحیویة.

 
 
 

الخبرات وتبادل والمشاركة نشطةاأل على قائم معرض  
بشكل كبیر على حریة التعبیر وحوار  BEIRUT ART FAIR-یركز معرض بیروت للفن

 الثقافات والتسامح، وھي القیم األساسیة التي یقوم علیھا.
وفي ھذه السنة العاشرة، تلتزم مؤسسة ومدیرة المعرض، لور دوتفیل، بتعزیز االنفتاح على 

 .من خالل االرتكاز على تجدید البرنامج الفني واقتراح اتجاھات جدیدة.العالم واالبتكار 
 

م من لجنة االختیار في المعرض، أما جوانا أبو سلیمان شوفالییھ، المدیرة الفنیة التي تلقى الدع
دولة، یعكسون كلھم حیویة المشھد الدولي  18معرًضا مشارًكا من  55 النقاب عن تكشفف

 المعاصر.
 
 
 
 

© BEIRUT ART FAIR 2018 
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 كلمة افتتاحیة 
 دوتفیل لور

 BEIRUT ART FAIR-للفن بیروت معرض ومدیرة مؤسسة
 والتقدم اإلنجازات من عقد مرور الذكرى ھذه تطبع. العاشر بعیده یحتفل BEIRUT ART FAIR-للفنّ  بیروت معرض"

 عن یكفّ  ال حدث وھو أفریقیا، وجنوب األوسط الشرق لمنطقة الفني الجدول في رئیسي حدث إلى تحویل المعرض في نجح
 أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة على مرّكًزا المعرض یزال ال العام، وھذا. الدولیّة وأھمیّتھ الفني نطاقھ حیث من التوسع
 أعمال ویضمّ  دولة، 18 من رائدة عرض صالة 55 یستضیف بحیث العالمي، الفني المشھد بتوحید عینھ الوقت في قیامھ مع

 عشرة نما قد بذلك لیكون العالم، أنحاء كافة من زائر 30,000 من أكثر یقصده أن المتوقّع ومن. مختلفة جنسیّة 35 من فنّانین
	.سنوات 10 خالل في أضعاف

 
 عدد تواصل شھدنا فلقد المنصرم، العقد ھذا في تكّشفت التي المؤثرة اإلنسانیّة العالقات عن التعبیر عن تعجز األرقام أنّ  إال
-للفنّ  بیروت معرض یترّدد لم. التعاونات وازدھار الصداقات، من یحصى ال عدد وتكّون جدیدة، جماھیر مع الفنانین من كبیر

BEIRUT ART FAIR إلى المشرق من ناشئة فنیة مشاھد على فراھن جدیدة، مغامرات على واإلقدام المخاطرة عن یوًما 
. المعرض ھذا بفضل الناجحة المھنیّة حیاتھم استھلّوا كثیرین مسیرة بإطالق مساھًما آسیا، شرق إلى الھند ومن أفریقیا، شمال
 رایة تحت لھا، مثیل ال فنیة أعمال اختیار مع الثقافیة، الحاضنة بدور مضى وقت أيّ  من أكثر العام ھذا المعرض ویلتزم

 .الدولي المعاصر الفن مشھد استكشاف
 

 BEIRUT ART-للفنّ  بیروت معرض سلّط البدایة، منذ. للبنان خاّصة تحیّة بمثابة الحالیّة العاشرة بدورتھ المعرض ویأتي
FAIR طریق في وكذلك األوسط الشرق في أساسیّة ثقافیة تالقٍ  نقطة یشّكل الذي االستراتیجي بیروت موقع على الضوء 
. مرة كلّ  في ومرونتھا قّوتھا تثبت وھي التاریخ من عام آالف بستة المدینة ھذه تغتني. والغرب الشرق بین یربط الذي الحریر
 سواء المنصرم، العقد مرّ  على المشاریع من ھائل عدد فیھا نشأ وقد بالحیاة، نابض فني كمركز الیوم نفسھا بیروت تفرض
. الفنیة التحف جمع ومحبي العرض صاالت مستوى على أم والمؤسسات المعاصر الفن ومراكز المتاحف مستوى على أكان

 .المشھد ھذا بتحفیز BEIRUT ART FAIR-للفنّ  بیروت معرض الیوم ویفتخر
 

 االنفتاح بمزایا وكذلك التعبیر، حریة من كبیر بھامش األوسط الشرق في تتفّرد فھي. للفنانین مالًذا بیروت كانت لطالما
 فیھا یتمتّع مساحة BEIRUT ART FAIR-للفنّ  بیروت معرض یشّكل تستضیفھ، التي كالمدینة وتماًما. والكرم والتسامح
 من والھاربین بالدھم في والمقموعین المقیّدین بالفنانین بحرارة ترّحب ومساحة واالختبار، والتكلّم التعبیر بحریّة الجمیع

 .النزاعات
 

 أي من أكثر رقمیًا ببعضھم مرتبطین باتوا األشخاص أنّ  صحیح. النمطیّة الصور كسر یعني بلبنان االحتفاء أنّ  ذلك من واألھمّ 
 BEIRUT-للفنّ  بیروت معرض یلتزم. فأكثر أكثر بینھم تفّرق والعقلیة والمجتمعیة الجسدیة الحواجز أنّ  إال مضى، وقت

ART FAIR والمھنیین، الفن، ومحبي الفنانین، بین لألفكار المثمر التبادل تحفیز في یساعد وھو الحواجز، ھذه بكسر 
 .الثقافات بین الحوار بروح الفنیة، األعمال وجامعي
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 .المعرض تركیز مجال تعكس العام لھذا الخاصة المعارض وإنّ 
 

 یسلّط حین في إفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة من رائدین فنانین عن SGBL تنظیم من Revealing یكشف
-Unexpected Trove - the Unseen Works of Hussein Madi (Rome 1964معرض

 ستینیات في إیطالیا في الكبیر اللبناني الفنان ھذا رسمھا والتي مؤخًرا ظھرت التي اللوحات مجموعة على الضوء (1970
 A Tribute to Lebanon - an Orientalist معرض یقّدم األرز، لبلد تحیة أكبر وفي. الماضي القرن

Voyage عن منھا كلّ  یعبّر والتي أوروبیّون، مسافرون نفّذھا التي لبنان حول المتمحورة التاریخیّة والتحف الفنیة األعمال 
 .البلد ھذا إلى مختلفة نظرة

 
 الرائدة الفنیة المؤسسات عن ممثّلین المستدیرة الطاوالت ونقاشات المحادثات برنامجُ  سیستضیف المعرض، رؤیة مع وتماشیًا
. والمعاصر الحدیث العربي الفن مواضیع حول الفن في بارزین ومحترفین فنانین مع نقاشات سیخوضون الذین عالمیًا

 ولمواصلة. المدینة ھذه قلب في الدولي المعاصر الفن برؤیة Beirut Art Week-بیروت في الفنّ  أسبوع لنا وسیسمح
 من مذھلة مجموعة بعرض BEIRUT DESIGN FAIR-للتصمیم بیروت معرض شریكنا، یقوم االستكشاف، رحلة

 ".BEIRUT ART FAIR-للفنّ  بیروت معرض مع بالتوازي المعاصرة اإلبداعات
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 المعارض المشاركة
 
 
 
 

دولة 18صالة عرض من  55  
 
 
 

A&V Art Gallery بیالروسیا ، 
Agial Art Gallery  لبنان ، 

Aramé Art Galleryلبنان، أرمینیا/ 
thArt on 56لبنان ، 

ArtSpace Casablanca*المغرب ، 
BackSlash فرنسا ،* 

Banzy Gallery*لبنان ، 
CORE Art and Design Gallery *الیونان ، 

Emmanuel PG Galleryلبنان/ ألمانیا ، 
Galerie Cheriff Tabetلبنان ، 
Galerie Paris Beijingفرنسا ،* 

Galerie Pauline Pavec ،فرنسا* 
Galerie Rochaneلبنان ، 

Galleria Continua*فرنسا/ إیطالیا/الصین/ كوبا ، 
gb agency*فرنسا ، 

Galerie In Situ - Fabienne Leclercفرنسا ، 
Jordan National Gallery of Fine Arts، األردن* 

kamel mennour*فرنسا/ المملكة المتحدة ، 
Karim Gallery*األردن ، 

kingAbdulAzizCenterForWorldCulture(Ithra)السعودیة ، 
L'Agence à Parisفرنسا ، 

La Galerie Nationaleاإلمارات العربیة المتحدة ،* 
Lebanese Talents*لبنان ، 

Letitia Gallery لبنان ، 
M Square Galleryلبنان ، 

Marfaلبنان ،' 
Mark Hachem Galleryالمتحدة األمریكیة ، فرنسا / لبنان / الوالیات 

Mono Gallery*المملكة العربیة السعودیة ، 
Mustafa Ali Art Gallery*سوریا ، 

Nabad Art Gallery*األردن ، 
Nadine Fayad Art Gallery، *المملكة العربیة السعودیة 

OOA - Out of Africa*إسبانیا ، 

Orient Gallery*األردن ، 
Primo Marella Gallery*إیطالیا ، 
Samer Kozah Galleryسوریا ، 

SEPTIEME GALLERY*فرنسا ، 
South Border Gallery لبنان ، 

TAFETAالمملكة المتحدة ، 
The Corner Art Space*األردن ، 

Wadi Finan Art Gallery ،األردن* 
WENTRUP*ألمانیا ، 
WIP Galleryلبنان ،* 

 
 Project–بروجكت 

AFIKARIS*فرنسا ، 
Art Scene ،*لبنان 

CUB Galleryلبنان ، 
Galerie Anne-Sarah Bénichou*فرنسا ، 

Galerie Janine Rubeiz، لبنان 
Galerie La La Landeفرنسا ،* 

Galerie Odile Ouizeman*فرنسا ، 
Galerie Tanitلبنان ، 

Ramses Wissa Wassef Art Center، مصر* 
Rose Issa Projects المملكة المتحدة ، 

Pi Art House، فرنسا* 
Twelve Gates Artsالوالیات المتحدة األمیركیة ، 

ZeeArts Gallery*اإلمارات المتحدة العربیة ، 
 معرًضا جدیًدا 33*

 معرًضا مشارًكا من قبل 22
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 BEIRUT – للفن بیروت معرض إطار في ستقام التي المعارض
ART FAIR  

REVEALING   SGBL تنظیم من 
 .أشكالھ بجمیع بالفن النھوض على المشجعین من وأنھ المنطقة في الثقافي المشھد طلیعة في أنھ SGBL مصرف أثبت السنین، مرّ  على

 
 في إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة أنحاء جمیع من الناشئین للفنانین الدعم SGBL یقدم التوالي، على الرابع وللعام السیاق ھذا في
 .BEIRUT ART FAIR-للفن بیروت معرض مع بالشراكة ،"REVEALING" قسم

 
 الجھات مختلف بین مھنیة عالقات بإقامة وتسمح المعرض وزوار التحف جمع ھواة إلى الوصول الواعدة للمواھب الرائدة المنصة ھذه تتیح
 .یفّوت ال الذي المعرض ھذا في المشاركة الفاعلة

 
" REVEALING" خالل من ،SGBL وجھ ،BEIRUT ART FAIR-للفن بیروت معرض إطالق على سنوات عشر بمرور لالحتفال
 وشمال األوسط الشرق منطقة من فنانین 10 من رائعة مجموعة اختارت التي دیدمان، راشیل المستقلة المعارض على القیّمة إلى دعوة
 من الممتدة الفترة في الفنیة أعمالھم الناشئون الفنانون ھؤالء سیعرض. فنان 400 من أكثر قبل من علیھا الرد تم مفتوحة دعوة عقب إفریقیا

 .BEIRUT ART FAIR-للفن بیروت معرض في 2019 أیلول 22 إلى 18
 

 اللبناني الثقافي المشھد في رئیسیًا دوًرا SGBL مصرف یؤدي: "قائلة ،SGBL في المؤسسیة االتصاالت رئیسة بالوغلو، جوانا أشارت
 تمكنت سنوات، 4 غضون في إنھ القول یمكننا مضى، وقت أي من أكثر والیوم. المنطقة في العدیدة بأشكالھ الفني اإلبداع بدعم دائًما ویلتزم
 دلیالً  العاشرة الدورة ھذه وستكون الغد، مواھب اكتشاف مجال في خبرتھا من االستفادة منSGBL  من بدعم  REVEALING منصة
 !"ذلك على

 
 :المختارین الفنانین عن یعلن أن REVEALING -SGBL 2019 یسرّ 

 
 

 )لبنان( زور أبو بلسم
 )فلسطین( عودة یوسف
 )لبنان( شوفي ندیم
 )إیران( پیشھ فالح ھادي
 )لبنان( قدیح لین

 )لبنان - إیطالیا( مارشي دي كریستیانا
 )لبنان( الدین نصر حسین
 )لبنان-لیتوانیا( دویھي سعودارجیت ییفا
 )المغرب( صقلي غیتا
 )الجزائر( توام إیناس مایا

 
 

 
© BEIRUT ART FAIR 2018 
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REVEALING   SGBL تنظیم من 
 
 

 :SGBL 2019 تنظیم من REVEALING على القیّمة ،دیدمان راشیل
 
 

 الفنانین، من كل أعمال تعكس ذلك، ومع. REVEALING لقسم موحد موضوع من ما"
 واالجتماعیة والسیاسیة الشخصیة الظروف من مجموعة الحاالت، من كثیر في وتعالج

 یشھد المعنى، وبھذا. األوسط الشرق منطقة أنحاء جمیع في الیوم فیھا نعیش التي واالقتصادیة
REVEALING التي والمصالح المجتمع تسود التي والمسائل الطارئة القضایا بعض على 

 .الفنیة الممارسة شكل تحدد
 تجسد المطول بالتعریض التصویر بتقنیة والملتقطة الحجم الكبیرة پیشھ فالح ھادي صور
 وأداء األساسیة الفوتوغرافیة التقنیات باستخدام تداولھا، وكیفیة لألخبار المعاصرة الطبیعة
 الفوتوغرافي التصویر عالقة دویھي سعودارجیت ییفا أعمال وتتناول. مظلمة غرفة في الجسم

. ملموس بشكل یلتقیان وموضوعھا الصورة لجعل التماثیل باستخدام وذلك الصورة، بموضوع
 أعمالھا، في: الھویات بناء فیھ یتم موقع ھو الفوتوغرافي التصویر ،توام إیناس مایا إلى بالنسبة
 ..الغربیة الفانیتاس لوحات من استعارات مع المعاصرة الجزائر رموز تلتقي

 
 في المراقبة مجال في والتكنولوجیا الطبیعة بین التوترات صیقلي غیتا فیدیوھات تستكشف
 خالل من والھویة الجنسیة الحیاة بین الوساطة تتم كیف شوفي ندیم یبحث فیما المغرب،

 براعة خالل من الوطنیة الھویة مفاھیم متابعة وتتم ھذا. والرقم اإلنسان تقاطع عند التكنولوجیا،
 الرسم زور أبو بلسمو عودة یوسف یستخدم بینما ،مارشي دي كریستیانا قبل من التطریز
 الدین نصر حسین رسومات أما. والرمزیة واالحتالل والظالم الدنیویة مفاھیم حول للتساؤل
 في الكامنة السیاسیة لإلمكانات قدیح لین تتطرق بینما العربي، لألدب الحمیم التاریخ فتستكشف
 ".المألوفة الطبیعیة المناظر
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LEBANON MODERN: 

“UNEXPECTED TROVE - THE UNSEEN WORKS OF HUSSEIN MADI 
(ROME 1964-1970)” 

 
Unexpected Trove —The Unseen Works of Hussein Madi (Rome 1964-1970)  السنوات األولى من  ط الضوء علىلّ تس

، الیوم یمیزه الذي الفني توجھھعلى  ھذه السنوات شھدت)، وقد 1938الفنان اللبناني حسین ماضي في روما (المولود في العام  حیاة
 وعلى إنتاجھ مجموعة من المشاھد اإلیطالیّة التصویریّة المشرقة غیر المتوقّعة التي لم تعرض حتّى اآلن.

 
 كانت التي روما إلى وصل والعراقیة، اللبنانیة النشر دور لمختلف الرسوم بیع من أرباحھ بصبر ماضي جمع أن بعد ،1964 عام في

 .اإلیطالیة العاصمة في عقدین دامت التي مسیرتھ وبدأ ،Belle Arte أكادیمیةب والتحق ،الفن عالم قلب إلیھ بالنسبة
 

 اإلسالمي الفنو جذوره المشرقیة من المستمدة بھ الخاصة التجرید قواعدفي روما، طّور ماضي في خالل السنوات األولى التي أمضاھا 
 تقاربمجموعة استثنائیة  1970و 1964بین عامي ي ض، أنتج ماالمعروف وبالتوازي مع ھذا التطور للتعبیر الفني. الغربیة نماطاألو

كثر من ثالثة أل ةدوفقم اعتبرتالتي ، مجموعةال بما اشتھر بھ. وھذه ةسالیب مقارنفي األ املحوظً ا تناقضً  عرفت، اإیطالیً  اخمسین مشاھدً 
 الفنان تأطیر على فقط تقتصر ال ماضي تاریخ في األساسیة اللوحات ھذهوإّن  إلى الظھور في اآلونة األخیرة. بالصدفة عادت عقود،
 .الستینیات أواخر في اللبنانیة - اإلیطالیة الفنیة التبادالت على شھادة أیًضا ھي بل الفنیة، مسیرتھ في محوریة نقطة عند

 
 في الغوص  Unexpected Trove—The Unseen Works of Hussein Madi (Rome 1964-1970)معرض سیتیح

ضعھا في حوار وسی ،المھنیة حیاتھ في الحقًا سیرسمھا التي اللوحات عن تماًما مختلفة لوحات برسم ماضي قیام إلى أدت التي الظروف
 ي أبدعھ في روما.الذولى مع الفن التجریدي مع تجاربھ األ

 
 وقال. سوید ولولیا مازن بھا یحتفظ التي اللوحات مجموعة من جزًءا ماضي رسمھا التي الرومانیة الطبیعیة المناظر لوحات أصبحت
 مفاجأة بمثابة ھي اللوحات من المجموعة ھذه أن ندرك روما، في رسمھا التي التجریدیة ماضي لوحات إلى نظرنا إذا" سوید، مازن
 ".وطنھ مغادرة بعد الجدید محیطھ مع یتفاعل الذي الشاب لماضي بصریة مذكرات تمثل فھي. جمیلة

 
 القادري عبد القیّم على المعرض:

 .سوید ولولیا مازن مجموعة منأعمال 
Unexpected Trove—The Unseen Works of Hussein Madi (Rome 1964-1970) عن صادر العدد محدود یرافقھ كتالوج 

Dongola. 
 .Christie's مع وبالتعاون لبنان في اإلیطالیة السفارة رعایة تحت المعرض یقام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوید ولولیا مازن مجموعة من -الفنان قبل من ومؤرخة موّقعة قماش، على زیت ،» 1967 روما« ماضي، حسین للوحة الخلفي الجانب
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A TRIBUTE TO LEBANON: AN ORIENTALIST VOYAGE 
 ھذا، یومنا إلى عشر الثامن القرن من لبنان من المستوحى الغربي اإلبداع" A TRIBUTE TO LEBANON" معرض یستكشف

 .الرائعة جبر فیلیب مجموعة من التاریخیة والتحف األعمال خالل من
 
 إنشاء من طویلة فترة قبل. الغربیة العین خالل من لبنان صورة اكتشاف إلى الزوار المعرض یدعو والمكان، الزمان عبر رحلة في

 من المنطقة ھذه في تقاوم ال بجاذبیة المسافرون والفنانون والمسافرون الغربیون الفنانون شعر ،1943 عام في الحدیثة لبنان جمھوریة
 األعمال تجسد الجمالي، واإللھام السیاسیة األحداث على متداخلة أفعال وردود للتاریخ، صادقة وروایة متخیل شرق بین ما في. العالم
 .لبنان حول األجنبیة النظر وجھات تعدد

 
 األجھزة مثل الرحالت عن تنتج أو تشھد أو تمثل نادرة أغراض إلى باإلضافة استثنائیة، وتحف فني عمل مائة من أكثر المعرض یضم
 بیروت مثل الرئیسیة والمدن لبنان لجبل تاریخیة مستشرقّة لوحات الفنیة األعمال تشمل. الفوتوغرافیة الصور وألبومات والدمى اآللیة

 ومن مرة ألول الفنیة التحف من كثیرال عن الكشف سیتم: العشرین رنالق في رئیسیین لفنانین نادرة أعمال إلى باإلضافة وطرابلس،
 .مكولین لدون وصور بینك آر ابتكار من اللبنانیة الحرب تسعینیات من ولوحات ھوكني، ودیفید وارھول ألندي تحف بینھا

 
 فسیفساء من یضم وما لبنان، تجارب تثیرھا التي المشاعر على  «A Tribute to Lebanon»یركز ،"التاریخي السرد" لتجنب

 .الخالدة للقیم وأداة المكان أو بالزمان محدود غیر وموقف، كروح لبنان ویصور ھذا. واأللوان الطبیعیة والمناظر اإلثنیة المجموعات
 

  ضاھر غابي الفنیة التحف جمع وھاوي الفني الخبیر :المعرض م علىالقیّ 
 مینغوي لوي جان المعماري المھندس :سینوغرافیا

 
 

 .قلم ملون على ورق وحبر على ورق، تقدیم فیلیب جبر. 1966ھوكني دیفید، الجبل اللبناني، 
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CINE BOX –  الفیدیوبرنامج فن  
 
 

“THE SENSITIVE SEA” 
 وھو مشترك، موضوع حول والغربي اللبناني المشھد اختالف یجسد مرئي حوار ثمرة ھو The Sensitive Sea فن الفیدیو برنامج

 .المتوسط األبیض البحر عبر مختلفتین ثقافتین بین یربط الذي الجسر أي ،"البحر"
 

 والماء البحر یرتبط. واألمل القلق مشاعر فیھ تتأرجح والسحر، الذعر فبین القدیمة، العصور منذ الفنانین اھتمام البحر جذب لطالما
 .والتحول الذاكرة بأفكار وثیقًا ارتباطًا والشرقي الغربي األدب في عام بشكل

 
. ثقافیة أو اقتصادیة أو سیاسیة كانت سواء البحر، موضوع یحملھا التي المتعددة المخاطر حول أفكاًرا المختارون الفنانون یقترح
 .لمعالجتھ عدة طرق ویقترح معاصر، فني كحافز البحر موضوع على الضوء The Sensitive Sea ویسلط

 
 النوي وصوفي فیلیبي مادلین: المعرض على القیّمتان

 
 :المشاركون الفنانون
 )فرنسا( لیكسیا أنج

 )دنمارك( الرسن سكیوم بندیكس نیكوالج
 )لبنان( غصوب سبیل
 )المغرب( عفیفي سعید

 
 
 

 باریس ،Jousse Entreprise والمعرض الفنان تقدیم. Vidéo 2016 ماریسا، لیكسیا، أنج© 
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 الطاوالت ونقاشات المحادثات برنامجُ 
  المستدیرة

 
 .المعرض كّل یوم من أیامبعد ظھر التي ستعقد المستدیرة  ھاموائدومحادثاتھا سلسلة أن تعلن عن  BEIRUT ART FAIR یسر

 
، بھدف إثراء فھمنا لھ من منظور فریقیاأالفن الحدیث والمعاصر من منطقة الشرق األوسط وشمال شات على موضوع اقز النكّ ستر

 .المستقبلیة المحتملة فرصھ طرح األفكار حول، لدراسة تأثیره وديتاریخي ونظري ونق
 

وتأثیر المشاھد الفنیة على  ،وأھمیة الفن في سرد قصة بدیلة عن المنطقة ،الفنانصناعة مواضیع مثل  المحادثاتستغطي سلسلة 
 والتحدیات المالیة التي تواجھھا المتاحف اإلقلیمیة الیوم. ،بیئتھا

 
، وسنعود الماضيالقرن  ثمانینیاتت في أعمالھ في بیرو دون مكولینالبریطاني الشھیر  الفوتوغرافي بومصور الحرأیًضا سیناقش 
 .المشرقيمائدة مستدیرة حول الفن مع  في الزمن

 
 
 

أیلول/سبتمبر 19الخمیس   
 

 دون مكولین
بعد الظھر 5.30حتى  4.30الساعة   

 
؟ما الذي "یصنع" الفنانین وأعمالھم  

مساء 7حتى  6الساعة   
 

أیلول/سبتمبر 20جمعة ال  
الشرق األوسط وشمال أفریقیا في سرد قصة بدیلة عن منطقة ونأھمیة الفن  

مساء 6حتى  5الساعة   
 

 تأثیر المشھد الفنّي على بیئتھ
مساء 7.30حتى  6.30الساعة   

 
أیلول/سبتمبر 21 السبت  

 
كلغیر ذف: التمویل والعمل الخیري ولمتاحالتي تواجھھا االمخاطر االقتصادیة   

بعد الظھر 5.30حتى  4.30الساعة   
 

An Orientalist Voyage 
مساء 7حتى  6الساعة   
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أیلول/سبتمبر 19الخمیس   

 دون مكولین
بعد الظھر 5.30حتى  4.30الساعة   

 باللغة االنكلیزیّة
 
 حدیث المصّور الفوتوغرافي دون مكولین

) ھو واحد من أعظم 1935(موالید مكولین دون 

ه تأثیر صور وإنّ ب في العالم. وري الحرمصوّ 

المصور  ھذا إذ إنّ ، ال حّد لھ باألبیض واألسود

 في كافة أنحاء قد سافر البریطانيالفوتوغرافي 

محفوفة الضوء على مواقف  تسلیطالكوكب ل

الظلم.  وفضحوكشف الحقائق المخفیة  ،طراخبالم

 يبتعاطف ورحمة، ویحتف األشخاصمكولین  یصور

بكرامة البشریة وقدرتھا على التحمل في ظل أقسى 

مع  المرتبة عینھاعملھ في یمكن تصنیف الظروف. 

، ھنري كارتییھ بریسون، أمثال روبرت كابا

، وجیل كارون. روبرت فرانك، دبلیو یوجین سمیث

في  تحدیًداعملھ في لبنان، و مكولین سیناقش

خالل الحرب التي دمرت البالد في في ، بیروت

.انینیات القرن الماضيثم

 
 
 
 

 من السادسة حتى السابعة مساء
 

 ما الذي "یصنع" الفنانین وأعمالھم؟

 باللغتین الفرنسیّة واالنكلیزیّة
 
 -للفن بیروت لمعرض الفنیة المدیرة شوفالییھ، - سلیمان أبو جواناالحوار  تدیر

BEIRUT ART FAIR 
 

 
 مع

 ات، بیروتمزاد، منظمة فالیري عركش عواد
 

 ، ھاوي جمع أعمال فنیةریشاد ھیكل
 

، Primo Marella Gallery، مدیرة مساعدة، ایلینا میشیلیتي
 میالنو

 
 ، مصّور فوتوغرافي وفنان تشكیليھادي ساي

 
 مستقلّة فنون ومنسقة مستشارة یمیسي، آن ماري

مھنة  رسم معالم، ما الذي یالمؤسسات الثقافیة االستودیو إلىمن 
 نجاحوالمؤسسات الثقافیة ضروري ل ھل دعم الخبراءوالفنان؟ 

 الفنانین غیر المكتشفین على الساحة الفنیة المعاصرة؟

 انین؟عملیة إنتاج الفنّ ل ناكیف تعّزز المقاربات والرؤى النظریة طریقة فھم
 

م على الرغم من الضغوط الخارجیة وتفردھكیف یمكن حمایة حریة الفنانین 
 قالب معین؟ التي تدفعھم إلى التالؤم مع

 
 

، وكیف یمكن عاییر الغربیة على اإلنتاج الفنيكیف یمكن تجنب فرض بعض الم
دمج األسالیب المختلفة بشكل أفضل في المشاھد غیر الغربیة؟
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أیلول/سبتمبر 20جمعة ال  
 
 

 أھمیة الفنون في سرد قصة بدیلة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا
 
 

 من الخامسة حتى السادسة مساء
 باللغة اإلنكلیزیة

 
 الشرق فن في متخصصة فنیة مؤرخة ،طنبد. ماري أدارت الحوار 

 األوسط
 

مع    
 

 معاصرلفن الالوطني ل، نائبة مدیر البحوث والعولمة ، المتحف ثرین دیفیدكا 
 ، باریسفي مركز جورج بومبیدو

 
 على المعارض مستقلّة قیّمة، راشیل دیدمان

 
 معارضال قیّمة علىو ةوكاتب ة، ناشر روز عیسى

 

في برنامج الفنون والثقافة في معھد الشرق األوسط ،  ة، مدیرلین سنیج
واشنطن العاصمة

یشھدوا على  من واجبھم أن، فھل ھمتنزمأأن الفنانین ھم شھود على بما 
 ؟ایختبرونھ تيالتاریخ الصناعة 

 
غیاب نسخة ظّل ھل یجب على الفنانین تولي مھمة كتابة التاریخ في 

 "رسمیة" في بلدان الشرق األوسط وشمال إفریقیا؟
 

یساھم الفنانون المعاصرون في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا في كیف 
 م؟كتابة تاریخ بالدھم ومنطقتھ

 
 

تاریخ الشرق األوسط وشمال  تناولاألعمال الفنیة التي ت انعكاساتما ھي 
فریقیا؟أ

 

 تأثیر المشھد الفني على بیئتھ
 مساء 7.30حتى  6.30من 

 باللغة اإلنكلیزیة
 

، في وكالة متاحف فرنسا ةالعلمی ة، المدیرأولیفیا بوراتتدیر الحوار 
 )متحف اللوفر أبو ظبي (اإلمارات العربیة

 
 مع

 
 ، أبو ظبي Warehouse421 ، مدیر عام فیصل الحسن

 
ض أجیال للفنون ومعرض صالح ، مؤسس ومدیر معرصالح بركات

 ، بیروتبركات
 

العال  طویر محافظةعلمي، الوكالة الفرنسیة لت ، مدیرن فرانسوا شارنییھجا
 )(السعودیة

 
 على المعارض مستقلّة مةقیّ  ندى غندور،

 فني؟المشھد الما ھو دور المؤسسات في تطویر 
 

االنتماء إلى مجموعة  الذي یؤدیھ دورال، ما ھو ما بین المحاكاة والمنافسة
 إنتاج الفنانین؟ التأثیر علىفي معینة حركة إلى من الفنانین أو 

 
 فني؟المشھد المن یشارك في اختیار الفنانین وتطویر 

 
 

كیف یمكن للمشھد الفني أن یساھم في تحول المجتمع؟
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أیلول/سبتمبر 21سبت ال  
 
 

 غیر ذلكلمتاحف: التمویل والعمل الخیري والتي تواجھھا االمخاطر االقتصادیة 
 
 

 بعد الظھر 5.30حتى  4.30من 
 باللغة اإلنكلیزیة

 
، في وكالة متاحف فرنسا ةالعلمی ة، المدیرأولیفیا بوراتتدیر الحوار 

 )متحف اللوفر أبو ظبي (اإلمارات العربیة
 

 مع
 

 رئیس متحف الفن المعاصر في برشلونة، برشلونة، أینھوا غراندس
 
 الجمیلة، عمان، مدیر المعرض الوطني األردني للفنون الد خریسخد. 
 

 يلثقافا عبد العزیز لفن المعاصر في مركز الملكاعلى  قیّمة، بیستاناكاندیدا 
 )) ، الظھران (السعودیةءثراالعالمي (إ

 

 ةلمعھد ثقاف ةالسابق ة، المدیرقیّمة على المعارض، فیرونیك ریفیل
، باریساإلسالم

 ؟المالیةما ھي التحدیات التي تواجھ المتاحف الیوم من الناحیة 
 

 من یمّول المتاحف؟
 

 ما ھي حدود االعتماد على العمل الخیري؟
 

؟ھا المتاحفتمویل یجب أن ترفضدر امص منھل 

 
 
 

An Orientalist Voyage 
 

 من السادسة حتى السابعة مساء

 باللغة الفرنسیة
 

تاریخ في الجامعة اللبنانیة ، أستاذ راي جبر معوض .د الحوار یدیر 
 األمریكیة، بیروت

 
 مع

 
 ، خبیر فنون وفنون زخرفیةغابي ضاھر

 
 ھاوي جمع أعمال فنیة، فیلیب جبر

 
 م داخليومصمّ  سینوغراف، جان لویس مینغوي

 متأثرةماالً فنیة من ھم الفنانون األوروبیون الذین رسموا أو أنتجوا أع
 ؟مشرقلبنان والب

 
 ؟مشرقكانت دوافعھم لتصویر لبنان والماذا 

 
 مشرق؟نت وجھات نظرھم حول لبنان والماذا كا



17  

 مقابلة مشتركة
 

 بیروت لمعرض الفنیة المدیرة شوفالییھ، - سلیمان أبو وجوانا ،BEIRUT ART FAIR-للفن بیروت معرض مدیرةمؤّسسة و دوتفیل، لور
 BEIRUT ART FAIR -للفن

 

-للفن بیروت معرض مدیرةمؤّسسة و دوتفیل، لور
BEIRUT ART FAIR، 

 لمعرض الفنیة المدیرة شوفالییھ، - سلیمان أبو جوانا
 BEIRUT ART FAIR -للفن بیروت

 
 

 تحقیق لمواصلة التخطیط یتم كیف. االكتشافات من سنوات 10 بـ السنة ھذه المعرض یحتفل
 السنة؟ لھذه التوقعات ھي وما االستثنائي، الحدث ھذا من المرجوة األھداف

 
 الفني الوعي مستویات بتعزیز ملتزًما BEIRUT ART FAIR -للفن بیروت معرض یبقى: دوتفیل لور

 مجموعة إلتاحة نخطط المعرض، أقسام مختلف مع وبالتوازي. سواء حدّ  على واالجتماعي والنفسي والشخصي
 تمیّز التي واالبتكار االنفتاح روح وتعكس والمكان الزمان حدود تعبر التي الفنیة الخبرات من متنوعة
 تنظیم من " "Revealingقسم في العالمیین الناشئین الفنانین من عدًدا المثال سبیل على سنستضیف. المعرض
SGBL اللبناني، الطابع ذات لألعمال معرًضا وكذلك العالمیة، والمعاصر التاریخي الفن أیقونات إلى باإلضافة 
 ارتباطًا المعرض یرتبط. ماضي حسین المعاصر اللبناني الفنان أعمال األولى للمرة لنا یكشف آخر ومعرًضا
 الذي ART WEEK-الفن أسبوع ألحداث موسع برنامج بفضل بیروت مدینة یمیز الذي الثقافي بالنسیج وثیقًا
 تھدف ذلك، على عالوة. مًعا آن في المدینة واكتشاف المعاصر الفن على التعّرف تتیح احتفالیة رحلة یعدّ 

 في كلھ الدولي المجتمع إلیھ یتطلع ما وھذا والقارات البلدان بین صالبة أكثر جسور مدّ  إلى ھذه 2019 النسخة
 في. المتحدة والوالیات وإفریقیا أوروبا إلى وصوالً  إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة من بدًءا أیلول، شھر
 مجموعة وتقدیم آفاقنا لتوسیع فنخطط العاشرة، السنة ھذه في أما دولة، 22 من معرًضا 53 استقبلنا 2018 العام
 .سنة بعد سنة عدده یتزاید عالمي لجمھور والواعدین المشھورین الفنانین من أوسع

 
 الفن مشھد الكتشاف مخصص BEIRUT ART FAIR -للفن بیروت معرض: شوفالییھ - سلیمان أبو جوانا

: بالتقدیر حقھم ینالوا لم الذین الفنانین اكتشاف وإلعادة واعدین، ناشئین فنانین بریشة المرسوم الدولي المعاصر
 یمرّ  لم التي الجدیدة، المعارض من عدًدا نقدم أن جًدا یسعدنا. معناه للمعرض یعطي الذي الفني التوجھ ھو ھذا
 المعارض بعض إلى باإلضافة ؛)البیضاء الدار( ArtSpace مثل واحدة، سنة من أكثر بعضھا إنشاء على

 Galleria Continuaو) ولندن باریس(  Kamel Mennourمثل اكتشافاتھا، عن النقاب سترفع التي األخرى
 ).برشلونا(  OOAو ،)ولوغانو میالنو( Primo Marellaو) ھافانا جیمینیانو، سان موالن، لیھ بكین،(

 التركیز بذلك أعني وال. الناشئ الفني المشھد على أركز المعرض، ھذا من 2019 للدورة الفنیة المدیرة بصفتي
 الفرصة للجمھور ستتاح السنة، ھذه. مترابط دولي مشھد من جزًءا یشكل فالمعرض معینة، منطقة على

 من غیرھا في أو األوسط الشرق في معارض في ظھروا ما نادًرا أو سابقًا یظھروا لم عالمیین فنانین الكتشاف
 .المناطق

 
 أكثر بمعلومات تزویدنا یمكن ھل. األوسط الشرق في رئیسي فني كمركز بیروت مدینة المعرض ھذا یقدم
 الموضوع؟ ھذا حول

 
 الخصیب الھالل قلب في تقع التي المدینة ھذه تحدیًدا، وبیروت لبنان ھویة التاریخ من سنة 6000 طبعت .:د. ل

 بیروت تعد الیوم،. التاریخ تقلبات بوجھ الراسخة الثقافیة تقالیدھا بفضل صمدت وقد الحضارة، مھد یعدّ  الذي
 الحریر طریق على أیًضا ولكن إفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة في فقط لیس أساسیة ثقافیة تالق نقطة
 والدینیة العرقیة المجتمعات فیھا تنصھر عالمیة مدینة ھي بیروت أن في شكّ  ال. والغرب الشرق یربط الذي
 معرض في نحاول. والكرم والتسامح واالنفتاح الحریة بمزایا تفّردت ولطالما واللغوي الثقافي المزیج وتجسد
 باإلضافة بیروت، مدینة إلیھا ترمز التي اإلیجابیة القیم ھذه كل تجسیدBEIRUT ART FAIR -للفن بیروت
 على ذلك كان سواء ھنا، تتضاعف الفنیة المشاریع أن بالذكر والجدیر. الثقافي للتنوع التاریخي اعتناقھا إلى
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 التحف جمع محبي وأعمال المعارض مستوى على أو والمؤسسات المعاصر الفن ومراكز المتاحف مستوى
 إلى البالد، في والثقافیة الفنیة للحیاة محفّز بمثابة ھوBEIRUT ART FAIR -للفن بیروت معرض .الفنیة
 .أیلول في أخرى استثنائیة أحداث من سیرافقھ ما جانب

 
 
 مفعمة رمادھا، تحت من الحیاة إلى العودة من تملّ  ال بالحیاة، نابضة عالمیة مدینة ھي بیروت .:ش. س.أ. ج

 المعماریة الھندسة من اإلبداع، مجاالت مختلف العقلیة ھذه تسود. مختلفة بطرق البناء وتعید وتھدم تبني بطاقة
 لھا مثیل ال التي التعبیر بحریة بیروت تتمیز ذلك، على عالوة. والتصمیم الجمیلة الفنون وحتى الموسیقى إلى
 من( اإلقلیمیین للفنانین فنیًا مركًزا تكون أن لھا تتیح الثقافیة الثروة ھذه. األوسط الشرق مناطق من أي في

 أو إفریقیا أو الھند مثل( الناشئة المناطق من وخاصة الدولیین للفنانین وكذلك) وإیران وفلسطین والعراق سوریا
  .)باكستان
 بھا یعترف حقیقة وھذه لإلعجاب، مثیر لبنان في اإلبداع .واالكتشافات للقاءات لھا نھایة ال فرًصا بیروت تتیح

 العام ھذا "البندقي بینالي" معرض استقبل المثال، سبیل على. والفن الصحافة مجال في الدولیون المھنیون
 المثال، سبیل على ونذكر! لھم وطني جناح تخصیص یتم لم أنھ من الرغم على اللبنانیین، الفنانین عشرات
 مع بحوار ملتقى زاد وكذلك دوجانا، ال دي بونتا في  Lugo e Seigniمعرض في عدنان وإیتیل فتال سیمون
 تكون قد. VAC Zattere في جریجي وخلیل ھاجیثوماس وجوانا بایرز، دي جیمس الفنان أعمال من تحفة
 الموھبة. مضى وقت أي من أكثر لتبرز عادت الثقافیة ھویتھ لكن الثقافیة، لبنان نشأة في أثرت قد الحرب
 النھوض إلى والحاجة البراغماتیة الحرب فرضت. نوعھا من فریدة ھي والصمود التكیف على القادرة اللبنانیة
 .الدولیة الثقافیة مكانتھ لبنان لیستعید حان قد الوقت إن وھا الركام من

 
 
 

 

 الفني المشھد علىBEIRUT ART FAIR -للفن بیروت معرض وتأثیر أھمیة ما

 المتنوع؟ واإلقلیمي اللبناني

 
 األحداث أھم من واحًداBEIRUT ART Fair -للفن بیروت معرض أصبح العشر، السنوات ھذه خالل .:د. ل
 النطاق حیث من كبیر بشكل توسع وقد. الدولي الصعید على مھمة مكانة وكسب اإلقلیمي، الثقافي الجدول في
 في الماضي، العام في 32,000 إلى وصلت حیث مطرد، بشكل الحضور أعداد زادت. العالمیة ھمیةواأل الفني
 في الفني السوق في إنكاره یمكن ال الذي النمو التطور ھذا یماثل! 2010 عام في 3,500 بلغت الذي الوقت
 في ورغبتھ المعاصر بالفن الجمھور اھتمام في الملحوظ التزاید وكذلك إفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة
 مع متینة عالقات ببناء فخورون نحن. األوسع الثقافي العالمي االتجاه من كجزء جدیدة، مجاالت اكتشاف

. األرز أرض فرادة وراء السرّ  اكتشاف من التحف جمع ھواة وتمكین الدولیة الفنیة والمتاحف المؤسسات
 ما. تزدھر وھي ومشاھدتھا المھنیة حیاتھم ومتابعة الجدیدة المواھب الكتشاف متحمسة أنا كلھ، ذلك من واألھم
 أحسبھم أن لي لشرف وإنھ المھنیة مسیرتي بدایة في قابلتھم الذین الفنانین من العدید مع تواصل على زلت

 .كأصدقائي
 بعضھا، من والبلدان والمجتمعات الناس تقارب فیھ یزداد عالم وفي. السالم ناقل دور كثیرة نواح من الفن یلعب
 السابقة تجاربھم من یتعلمون وھم لعصرھم شھود ھم الفنانون. قطعھا من بدالً  البشریة، الروابط نسج الفن یعزز
 .والتفاؤل باألمل مفعم بدیل مستقبل تصّور على الجمھور لیحفزوا

 
  لبنان مع والمثمرة الشخصیة عالقتكما عن المزید نعرف أن نود

 تحت ،1998 عام بیروت في والمعاصر الحدیث للفن معرض أول وأطلقت عاًما 28 منذ لبنان في أعیش .:د. ل
 شھدت. BEIRUT ART FAIR-للفن بیروت معرض أمام الطریق مھّد وقد ،ARTUEL Salon اسم

 وسعھم في ما ویبذلون والمنطقة بلدھم وضع مع یتفاعلون فنانین وقابلت لبنان عاشھا التي المتقلبة الفترات
 المتاحف من لكثیرا لیشمل توسع ما سرعان الذي المحلي الفن عالم تطور شھدت لقد. محیطھم في للتأثیر
 من الكثیر بین من الخاصة، بھویتھ منھا كل یتمیز الذي المعارض، وعشرات المعاصرة الفنون ومراكز
 معرض في المتجسد بیروت، في الفني للمشھد االستثنائي الدولي االفتتاح شھدت وبالطبع، - األخرى المبادرات
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 .العام ھذا
 
 بتنظیم قمت ،2015 عام في. حمیمة عالقة بلبنان وتربطني لبنانیة، فرنسیة أصول من أنا: .ش. س.أ. ج

 الفنانین تربط التي الرمزیة العالقات استكشاف أتاح ،"Territoires d’affects" بعنوان بیروت في معرض
 ونبیل عدنان وإیتیل حاطوم منى من كل المعرض ھذا في شارك. الخارج في أو فیھ یعیشون كانوا سواء بلبنان،
 الفن عشاق من أنني أضیف أن یجب. وغیرھم فتال وسیمون جریجي وخلیل حجیثوماس وجوانا نحاس

 اللحظة، ولید لیس شغفي. عمري من التاسعة في كنت عندما األولى رسمتي أمي أھدتني. طفولتي منذ المعاصر
 شنغھاي متحف في" Art in Sport" بینھا من المعارض، من كثیرال برعایة قمت. السنین مر على تطور بل
 Espaceفي) بطرس؟ یا أنت من" (؟Qui es-tu Peter"و ،2007 األولمبیة لأللعاب المعاصر للفن

Culturel Louis Vuitton  في أفالم وبرمجة بإنتاج قمت باریس، في" المتاحف لیلة" سیاق في. باریس في 
 .الفیدیو وفن الكالسیكیة الموسیقى بین جمعت" والطبیعة الصید متحف"

 
 .األوسط الشرق فن في ومتخصصة فنیة مؤرخة طنب، ماري الدكتورة المقابلة ھذه أجرت

 
 
 

© BEIRUT ART FAIR 2018 
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 لجنة االختیار
 

 الفرنسي الشریك فرنسا، متاحف وكالة في العلمیة المدیرة ھي بورات أولیفیا 
 .ظبي أبو اللوفر لمتحف

 

 
 
 
 
 

 المعاصر أوسطي والشرق الصیني الفن في متخصص خبیر ،دیكروب مارك جان 
 من األوروبیة المجموعات تكوین في یساھم. الخارج في اكتشافھ في ساھم وقد
 .األوسط والشرق وباكستان إندونیسیا في مجالھ نشر خالل

 
 
 

 

 

 .العربیة الحكومیة والمؤسسات التحف جمع لھواة فنیة مستشارة ،جابر إنجا تمارا 
 

 
 
 
 
 
 
 

 في) MEI( األوسط الشرق معھد في الحالیة والثقافة الفنون مدیرة ،سنیج لین 
 . العاصمة واشنطن

 

 
 
 
 
 
 

 خبیرة مستقلة، كامیرونیة - ألمانیة فنون ومنسقة مستشارة ،یمیسي آن ماري 
 الفني والمشھد الناشئین الفنانین على التركیز مع الثقافي اإلنتاج في مشھورة
 .ومغتربینھا ألفریقیا
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 األنشطة المرافقة للمعرض
 BEIRUT ART FAIR-في معرض بیروت للفن ًدّاج برنامج الشخصیات المھمة

 
في إطار  اسات اللبنانیة أبوابھ أمام الشخصیات المھمة جدًّ من المتاحف والمجموعات الخاصة والمؤسّ عدد كبیر فتح ی

من حفالت عشاء وأمسیات ال تنسى وال شك أنھا وزیارات استثنائیة وسریة. وسوف تتخلل ھذه الرحالت الفنیة أوقات ودیة، 
 المزایا الفریدة التي یتمتع بھا بلد األرز.

 
ألفي ، لیسترجع تاریخ ھذا الموقع الذي یعود إلى »بعلبك، محفوظات الخلود«عرًضا حصریًا لمعرض  متحف سرسقسیقیم 
باإلضافة إلى جولة في مجموعتھ الدائمة للفن اللبناني، بینما یستضیف مركز بیروت للفنون جولة في معرض الفن  عام
، الذي »La Mer Patrie«في معرض جًدا ة ات مھمّ ، وستستقبل دار النمر شخصیّ »How to Reappear«لمعاصر ا

یضم صوًرا عن حیاة الفلسطینیین في بیروت في ثمانینیات القرن الماضي بواسطة فؤاد الكوري وجیریمي بیكوك. 
 ائمة من الفنّ الكتشاف مجموعتھا الدّ جًدا  ةشخصیات مھمّ  معارض الفنون في الجامعة األمریكیة في بیروتستستضیف 

 CUT / GASH / SLASH - Adachi Massao - The Militant«، باإلضافة إلى معرض ي التاریخيبناناللّ 
Theory of Landscape« ، السینما الیابانیة مع عالقات بالجدیدة الموجة  في الرائدة الشخصیّة ھذه فن وأفالمب يیحتفالذي

 .نیجيطتیسیر بال "الرمل یأتي من النافذة" حول معرضجولة  ةمركز مینا للصور وسیقّدم لبنان.بقویة 
 

وكذلك  الرقمیة.التكنولوجیا في التفاعل اإلنساني مع الواقع االفتراضي و MACAMمتحف ، یبحث إلى المستقبل تطلّعبال
A.MUSE.UMمؤسسة ضافة إلى باإل أبوابھ للجوالت الخاّصة، یفتح لفنان اللبناني الشھیر ندیم كرما ألعمال خّصص، الم

، مع مجموعة برفیلیب جقیا والشرق األوسط، ومن شمال أفری عمل فني 4,000أكثر من التي تضّم ، دلول عیدةرمزي وس
 .مكولینللمصور البریطاني الشھیر دون  تغطي ثالثة قرون من الفن ومعرض خاص

 
 17في  BEIRUT ART WEEK-سبوع الفن في بیروتأل حصري عرضأیًضا ب المھّمة جًدا اتستمتع الشخصیّ تس

طوال فترة  مفتوحة المھّمة جًدا الشخصیات ستظل صالة ،تشجیع التبادالت الفنیةفي إطار و .في وسط بیروت أیلول
 .لتستقبل الزوار وتقدم لھم المشروبات والوجبات الخفیفة المعرض

 
لشخصین  تمنح حاملھا تذكرة دخول BEIRUT ART FAIR-بیروت للفنمعرض في  VIP بطاقة باإلضافة إلى ذلك، إنّ 

 .دقیقة جنوب بیروت) 20( أیلول 30و 14أجمل شواطئ لبنان وأكثرھا ھدوًءا، بین ، أحد Lazy Bإلى مسبح 

 
© BEIRUT ART FAIR 2018 
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 األنشطة المرافقة للمعرض
 BEIRUT ART WEEK-أسبوع الفن في بیروت

 
من أبرز األحداث الجاریة على ھامش  )2019أیلول  24إلى  17(من  BEIRUT ART WEEK-أسبوع الفن في بیروت

 كشف النقاب عن خبایا ھذه المدینة العریقة.یالعاصمة اللبنانیة وفي  وھو سیثیر الحماس المعرض،
 

نطلق من معرض بسیط سی ھوحدث ال یمكن تفویتھ. ف BEIRUT ART WEEK-ال شك في أن أسبوع الفن في بیروت
لقاءات مفعمة بالمشاعر في قصور ألف لیلة  وأفي مصنع مھجور، تُّوج بأمسیة كوبیة یفي مبنى موسوم بمخلفات الحرب و

تعكس التراث المعماري وولیلة. تمزج ھذه المسیرة بین الفن المعاصر والرقص والموسیقى التقلیدیة في أماكن غیر نمطیة، 
 والثقافي للمدینة.

 
ھذا الحدث الغامر والمتعدد األوجھ یدعو إلى االستكشاف واالحتفال في آن مًعا، في أجواء تطغى علیھا حفاوة اللبنانیین 

 الالمتناھیة. 
 

مساًء أمام  6لساعة ا عندسبتمبر أیلول/ 17في  BEIRUT ART WEEK-في بیروت لفناأسبوع  سیجري افتتاح
على الخط ، "Wall of Hope" ةخمالضّ  منحوتتھي عن االسنغالي ھادي س-اللبناني، حیث سیكشف الفنان فندق لو جراي

الزوار  وسینتقل. في الماضيإحدى بوابات بیروت  أقیمتوحیث الشرقیة والغربیة بیروت األخضر الذي كان یفصل بین 
 .وأتریوم فندق لو جراي بھوفناناً مستقالً من لبنان والمنطقة في  50، الذي سیجمع أكثر من "off/siteمعرض " إلى
 

، في حین غالیري أوبرا تّراسیشیل عبود على میقّدمھ  مباشًرا اعرضً ومن بین األحداث والفعالیات األخرى، سنشاھد بعدھا 
في مصنع مھجور في منطقة و .األفریقي المعاصر بحضور الفنانینرحلة إلى الفن في  Belvedere Art Space نقلناتس

لتحملنا ، " بأمسیة من أمریكا الالتینیةStudy for a Soapأبواب معرض " South Border Gallery ستفتح ،برج حمود
 .بأعمال فنیة وموسیقى استثنائیة إلى مكان آخر

 
مجموعة من اف الھندسة المعماریة اللبنانیة باإلضافة إلى وأثناء التجول في وسط بیروت، سیكتشف الزائرون ویعیدون اكتش 

 الضخمة المعروضة في كافة أنحاء وسط بیروت.المنحوتات 
 

© Hady Sy 
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OFF-SITE 
 

 BEIRUT ART WEEK-برنامج أسبوع الفن في بیروت

"Off/site -  وأتریوم فندق لو  بھوفنانًا في  50عرض جماعي ألكثر من معرض للفنانین المستقلین"، ھو
دعم ورعایة غریس وإیمانویل غیراغوسیان بو، BEIRUT ART FAIR-معرض بیروت للفنّ  مینظمن ت، جراي

Bekdache Artist Home. 

 
IMPRESSIONS  في  غالیري أوبرا من تنظیم، ني میشیل عبود المقیم في نیویوركعرض منفرد للفنان اللبناھو

 سبتمبر.أیلول/ 17یوم من مساء  8في الساعة  أداًء مباشًرا لفنانا سیقدّم بیروت.
 

ھو معرض  A Journey Into Contemporary African Art" الفن األفریقي المعاصرإلى "رحلة 
فنانون الجمیع الفنانین. بحضور ، یلیھ حفل Belvedere Art Space من تنظیم جماعي لفنانین أفارقة،

 .أدیكوالسوراج  -وما وكجیرالد تش - يعلیمي أدویل - أسیدیر كدو -شیدي كوبیري  -روم إیشیتشي  :المشاركون
 
"Study for a Soap " ھو معرض جماعي نظمتھSouth Border Gallery في Abroyan 

Factory إیمانویل توسور (فرنسا).  طرف من لم تعرض سابقًا نصبًا فنیةج حمود ، یلیھ حفل. یضم بر في
كوبا: كارلوس غارسیا دي ال نویز، أندي لیانیس بولتو، خوسیھ مانویل میسیاس، فرانك  ، منمعباالشتراك 

وغالس أرغیلیس كروز، دانییل رودریغیز كوالزو، رینیلیو مارین كونتریراس، إرنستو ، دغونزالیس مارتینیز
: سامر بو رجیلي، غسان ا میسا. من لبنان، لویزماتیو رانكانو، فرناندو كروز رامیرز، دوفیر دیلجادو ھیرناندیز

دبس وكلودیا شاھین. من تشیلي:  ری، نایلة رومانوس إیلیا، فیلیب ضاھر، أنطوان أسمر، جیلبةزرد، عبد هللا برك
ف. من كولومبیا: ألفونسو بونیال. من مالیزیا: یصان كلودیا ھیدالجو. من نیجیریا: إیفا أوبودو. من فنزویال: بن أبو

 .سوه بون كیونج

 

 

 BEIRUT ART FAIR  -معرض بیروت للفنّ   BEIRUT ART WEEK 2019 ©-أسبوع الفّن في بیروت خریطة     
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 األنشطة المرافقة للمعرض
 

 BEIRUT DESIGN FAIR -معرض بیروت للتصمیم
 

 BEIRUT ART FAIR-بمناسبة ھذا المنعطف المھم في مسیرة ھذا المعرض، یلتقي معرض بیروت للفن
 لیقدما للجمھور حدثًا مشترًكا فریًدا! BEIRUT DESIGN FAIR -مع معرض بیروت للتصمیم

 
مخصص لألثاث والتحف النادرة الحدیثة  BEIRUT DESIGN FAIR-معرض بیروت للتصمیم

ویتمیز ھذا الحدث، وھو األكبر في الشرق األوسط، بتحف نادرة وحصریة في بعض األحیان من  .والمعاصرة
 50ابتكار فنانین إقلیمیین وعالمیین (من أوروبا، الوالیات المتحدة األمریكیة، الشرق األوسط)، مع حوالي 

 دول. 10عارًضا من أكثر من 
 

 
 
 

© Beirut Design Fair, DimoreGallery 
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 الشركاء
 

 الصحافة واإلعالم

 الشركاء

 المؤسسات

 الشریك المتمیّز
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 معلومات للزائرین
 BEIRUT DESIGN-معرض بیروت للتصمیمو BEIRUT ART FAIR-بیروت للفن معرض

FAIR 

 
 2و 1مركز واجھة بیروت البحریة، القاعة 

 وسط بیروت، لبنان  ،الواجھة البحریة الجدیدة                          
 

 
 جولة على ھواة جمع التحف الفنیة                          

 ) عن طریق الدعوة(مساًء  6إلى الساعة  4أیلول، من الساعة  18                        
                         
 ا فتتاح بحضور الشخصیات المھمة جدً اال                        
 )VIPمساًء (بطاقة  10إلى الساعة  6أیلول، من الساعة  18                        

 
 ساعات العمل لعامة الناس                        

 مساءً  8الساعة إلى  3أیلول من الساعة  20والجمعة  19الخمیس                       
 ءً مسا 8إلى الساعة ظھًرا  12أیلول من الساعة  22واألحد  21السبت                       

 
 ورشة عمل األطفال                         
 )Beirut Museum of Art( "بما"ورشات عمل لألطفال من عمر السادسة حتى الثانیة عشر تقدّمھا                         

 
 رسم الدخول                         

 BEIRUT DESIGN FAIR -معرض بیروت للتصمیمو BEIRUT ART FAIR-معرض بیروت للفنتذكرة الدخول تخّول الدخول إلى                      
 

 لبنانیةلیرة  15000دوالرات أمریكیة /  10  تذكرة لیوم واحد (صالحة لیوم واحد مخصص للعامة):                 
 لیرة لبنانیة 25000دوالًرا أمریكیًا/  17             تذكرة ألربعة أیام (صالحة في كافة األیام المخصصة للعامة):                 
 لیرة لبنانیة 45000دوالًرا أمریكیًا /  30    تذكرة ألربعة أیام + كتالوج واحد:                 
  لیرة لبنانیة 25000دوالًرا أمریكیًا/  17      كتالوج:                  
 مجانًا          سنة:  25زائر تحت                  

 
  BEIRUT ART WEEK-أسبوع الفن في بیروت

 2019أیلول  24إلى  17من 
www.beirut-art-fair.com 

www.beirut-design-fair.com 

@beirutartfair #baf2019           
 

 COMMUNIC’ART وكالة - وأوروبا فرنسا الصحفیة العالقات
 pwateau@communicart.fr -  - +33 (0) 1 43 20 10 20 واتو بوال - فرنسا
 mshevchenko@communicart.fr  - +33 (0) 1 43 20 12 22 – شیفشینكو ماریا – أوروبا

 
 THINK LUXE - األوسط والشرق لبنان الّصحفیّة العالقات
 marc@think-luxe.com - +961 (0) 3 484 777 - الخوري مارك

 
:أدناه الرابط عبر اإلنترنت على متاحة والتعلیقات الصور  

https://www.dropbox.com/sh/e4fc0jkyk8uks7b/AADzAGWxCEmxFTPhOu-kOgdqa?dl=0 


