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ﻦ  BEIRUT ART FAIRﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﻴﺪه اﻟﻌﺎﺷﺮ.
ﻣﻌ ﺮ ض ﺑﻴ ﺮو ت ﻟﻠﻔ ّ

تطبع ھذه الذكرى مرور عقد من اإلنجازات والتقدم نجح في تحويل المعرض إلى حدث رئيسي في الجدول الفني لمنطقة
الشرق األوسط وجنوب أفريقيا ،وھو حدث ال يكف عن التوسع من حيث نطاقه الفني وأھميّته الدوليّة .وھذا العام ،ال يزال
المعرض مركزا على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع قيامه في الوقت عينه بتوحيد المشھد الفني العالمي ،بحيث
يستضيف  53صالة عرض رائدة من  18دولة ،ويضم أعمال فنّانين من  35جنسيّة مختلفة .ومن المتوقّع أن يقصده
 40,000زائر من كافة أنحاء العالم ،ليكون بذلك قد نما عشرة أضعاف في خالل  10سنوات.
إال أن األرقام تعجز عن التعبير عن العالقات اإلنسانيّة المؤثرة التي تكشفت في ھذا العقد المنصرم ،فلقد شھدنا تواصل عدد
كبير من الفنانين مع جماھير جديدة ،وتكون عدد ال يحصى من الصداقات ،وازدھار التعاونات .لم يتردد معرض بيروت
للفن BEIRUT ART FAIRيوما عن المخاطرة واإلقدام على مغامرات جديدة ،فراھن على مشاھد فنية ناشئة من
المشرق إلى شمال أفريقيا ،ومن الھند إلى شرق آسيا ،مساھما بإطالق مسيرة كثيرين استھلّوا حياتھم المھنيّة الناجحة بفضل
ھذا المعرض .ويلتزم المعرض ھذا العام أكثر من أي وقت مضى بدور الحاضنة الثقافية ،مع اختيار أعمال فنية ال مثيل
لھا ،تحت راية استكشاف مشھد الفن المعاصر الدولي.
ويأتي المعرض بدورته العاشرة الحاليّة بمثابة تحيّة خاصة للبنان .منذ البداية ،سلّط معرض بيروت للفنBEIRUT ART
 FAIRالضوء على موقع بيروت االستراتيجي الذي يشكل نقطة تالق ثقافية أساسيّة في الشرق األوسط وكذلك في طريق
الحرير الذي يربط بين الشرق والغرب .تغتني ھذه المدينة بستة آالف عام من التاريخ وھي تثبت قوتھا ومرونتھا في كل
مرة .تفرض بيروت نفسھا اليوم كمركز فني نابض بالحياة ،وقد نشأ فيھا عدد ھائل من المشاريع على مر العقد المنصرم،
سواء أكان على مستوى المتاحف ومراكز الفن المعاصر والمؤسسات أم على مستوى صاالت العرض ومحبي جمع التحف
الفنية .ويفتخر اليوم معرض بيروت للفن BEIRUT ART FAIRبتحفيز ھذا المشھد.
لطالما كانت بيروت مالذا للفنانين .فھي تتفرد في الشرق األوسط بھامش كبير من حرية التعبير ،وكذلك بمزايا االنفتاح
والتسامح والكرم .وتماما كالمدينة التي تستضيفه ،يشكل معرض بيروت للفن BEIRUT ART FAIRمساحة يتمتّع فيھا
الجميع بحريّة التعبير والتحدث واالختبار ،ومساحة ترحب بحرارة بالفنانين المقيّدين والمقموعين في بالدھم والھاربين من
النزاعات.
واألھم من ذلك أن االحتفاء بلبنان يعني كسر الصور النمطيّة .صحيح أن األشخاص باتوا مرتبطين ببعضھم رقميًا أكثر من
أي وقت مضى ،إال أن الحواجز الجسدية والمجتمعية والعقلية تفرق بينھم أكثر فأكثر .يلتزم معرض بيروت
للفن BEIRUT ART FAIRبكسر ھذه الحواجز ،وھو سيساعد في تحفيز التبادل المثمر لألفكار بين الفنانين ،ومحبي
الفن ،والمھنيين ،وجامعي األعمال الفنية ،بروح الحوار بين الثقافات.
وإن المعارض الخاصة لھذا العام تعكس مجال تركيز المعرض .يكشف  Revealingمن تنظيم  SGBLعن فنانين
رائدين من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،في حين يسلّط معرضUnexpected Trove - the Unseen
 Works of Hussein Madiالضوء على مجموعة اللوحات التي ظھرت مؤخرا والتي رسمھا ھذا الفنان اللبناني
الكبير في إيطاليا في ستينيات القرن الماضي .وفي أكبر تحية لبلد األرز ،يقدم معرض A Tribute to Lebanon -
 an Orientalist Voyageاألعمال الفنية والتحف التاريخيّة المتمحورة حول لبنان التي نفّذھا مسافرون أوروبيّون،
والتي يعبّر كل منھا عن نظرة مختلفة إلى ھذا البلد.
ّ
وتماشيًا مع رؤية المعرض ،سيستضيف برنامج المحادثات ونقاشات الطاوالت المستديرة ممثلين عن المؤسسات الفنية
الرائدة عالميًا الذين سيخوضون نقاشات مع فنانين ومحترفين بارزين في الفن حول مواضيع الفن العربي الحديث
والمعاصر .وسيسمح لنا أسبوع بيروت للفن برؤية الفن المعاصر الدولي في قلب ھذه المدينة .ولمواصلة رحلة االستكشاف،
يقوم شريكنا ،معرض بيروت للتصميم BEIRUT DESIGN FAIRبعرض مجموعة مذھلة من اإلبداعات المعاصرة
بالتوازي مع معرض بيروت للفن.BEIRUT ART FAIR
يود معرض بيروت للفن BEIRUT ART FAIRالتوجه بالشكر إلى دولة رئيس الوزراء سعد الحريري للرعاية التي
قدمھا للمعرض.
ونعرب عن امتناننا لجميع شركائنا من المؤسسات الثقافية ،ولوزارتي الثقافة والسياحة اللبنانيتين ،ولبلدية بيروت ،وللمعھد
الفرنسي في لبنان ،وللسفارة اإلسبانية ،وكذلك لجميع شركائنا من الشركات.
ونخص أيضا بالشكر مصرف  ،SGBLشريكنا المميّز الذي بفضل دعمه لنا أصبحت ھذه الذكرى العاشرة لمعرض
بيروت للفن BEIRUT ART FAIRممكنة.
وال ننسى شكر الصحافة لتغطيتھم اإلعالميّة األمينة.
نتوجه كذلك بشكل خاص وكبير ألعضاء لجنة االختيار ،أوليفيا بورات ،جان مارك دوكروب ،تمارا انجا-جابر ،لين سنيج
وماري آن يمسي ،الذين زودونا بمشورتھم ودعمھم.
وأخيرا وليس آخرا ،نود أن نعرب عن خالص شكرنا لكم جميعا لمرافقتكم وإخالصكم لنا على مر السنين ،ونأمل أن نراكم
في شھر سبتمبر المقبل الفتتاح عقد جديد من معرض بيروت للفن!BEIRUT ART FAIR
لور دوتفيل
مؤسسة ومديرة معرض بيروت للفنBEIRUT ART FAIR-

