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ي .ونة .و للف . . بأل قع .، يعيد  .ر.. FAIR ART BEIRUT ..د .. . .. هما..لا .. المتنوع  ...أل.  .. ل.و.أل ..م .ه. . ا.م
. ..بنان . .لى االح.ف. ... ..أله .. ..أل . .ءو وأل ي الالنلا، من خالل تسلطي ا.  والالالوالاله الالالأل ال الالالال الالألال الالال ألالالألال الالالالأل م

 .الالأل الالالمال النألال االالالنالالألال الاالوه الالم الالالالال الالالنألال الالالالالالأل

ي الاه الو الالف الال الألر الال يححوح حمول الشهدم الفني الالمعالصر الالذي ألالألال مال الالألال موالاله من  FAIR ART BEIRUT الالمال
الءو الالأل الالالالالالال الالالنالنألن الالالالنالألن ي األذهان الالال الاللالأل ال ف اليشاهد التأل تغألب أحألاينا ع  .وإعادة اكتشا

أل أل. هذا ألأل "PROJECT- ألألألألألال، ألى األألألبأل ألألى ألأل.أل ألأليه "بروألأل تةبة تسلطي الضءو عفنا ىلنياه  يقترح على ألألمعا المن
ل ألألألنأل ألمتابه لجنة ي أللألو ألأل ألألأل نألونوأل النألألدو م ،ألألأليأللأل أللشاء ألل  .االخألوألأل أله ألأل

ل نألأل ألليألألأل قاألى ألأله أللألأليألأل ألألألال الألألأل ألشألأل ألأل ألألنك ي تأل نن ألل ه ألألوألي الننالال الالالالالالال ناالألألألألأل  ألو ألأل اللالالالوال 
أل، ننه أللألوى ألألألاألوال اللاله والنم  .ألأليألأل مألألألألي



ألأل مه مألألأل ل ألنألألألللم، ألللألألألو ألألألللأل ألألأللألك هأل ألألألألمألألأل األأل .لا .ن. ...و.. .انا..لأل ألألأل نأللاي .ه  . لبلة االخ.و..  قن  الجعى 
تضال  قع ل  قرل ن خ ة ل ل ا ج ال، الالبكشف اقلقا قالال ل  الال الال 05الالالالالالي ال له االالالال ي الالنى اللملال الالاللالال الالالم   .النالال، لالالالم

الالالو اللينيال الالال اله الالالال بنابنال اللالم الشخ فتات ومجموعات خاةص ومؤسسات لبناميال ال إطار صوارات استثمائوة نسرية.  م
مال شك ألاه لن اقالي النن تتخلال نال ماللالالالال الفنوة أنقات نتوة،  الوال الالالالالو اللاله يتيتع باهحفالت عشاء وأمساتي قا الماله 

 .ألألأل األألأل

فنيتم. فقد اطلقن من معرض بسطي في مبنى مسومو المخلفات الحرب  ال شك في أن أسبوع الفن في بريوت حدث ال يمكن ت
ال نمال الأيالوة ال�الوال أقوي  .في مصعن مس ،روجهبقتنا لقاءات يفالية بالشامعر ف� الال�ال الالال ال�الال �ال�الة �ت

نطمية، تعكس التراث المرامعي والثقافي  ذهه السمرةي بين الفن المعاصر واصقرل والمسوقيى التقليد.ال الي أماكن غير الالمال
لحدح الغارم والمتعدد حفاةو  األجوه ديإ وعلى االستكشاف واالحتفال في آن واحد، في أجواء تغطى علياه للمدينة. ذها ا

  .اللبنانيين الالمتناهية

الالنفتاح على العالم اوالبتكار من خالل تجديد  رتلتزم ،ة مؤسسة مدورةي المعرض، لور دوتفيل، بتعزيزذهه السنة العاش فوي
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