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ةقطنمل ينفلا لودجلا يف يسيئر ثدح ىلإ ضرعملا ليوحت يف حجن مدقتلاو تازاجنإلا نم دقع رورم ىركذلا هذھ عبطت
لازي ال ،ماعلا اذھو .ّةيلودلا هّتيمھأو ينفلا هقاطن ثيح نم عسوتلا نع فكي ال ثدح وھو ،ايقيرفأ بونجو طسوألا قرشلا
ثيحب ،يملاعلا ينفلا دھشملا ديحوتب هنيع تقولا يف همايق عم ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ىلع ازكرم ضرعملا
هدصقي نأ ّعقوتملا نمو .ةفلتخم ّةيسنج 35 نم نينّانف لامعأ مضيو ،ةلود 18 نم ةدئار ضرع ةلاص 53 فيضتسي

.تاونس 10 لالخ يف فاعضأ ةرشع امن دق كلذب نوكيل ،ملاعلا ءاحنأ ةفاك نم رئاز 40,000

ددع لصاوت اندھش دقلف ،مرصنملا دقعلا اذھ يف تفشكت يتلا ةرثؤملا ّةيناسنإلا تاقالعلا نع ريبعتلا نع زجعت ماقرألا نأ الإ
توريب ضرعم ددرتي مل .تانواعتلا راھدزاو ،تاقادصلا نم ىصحي ال ددع نوكتو ،ةديدج ريھامج عم نينانفلا نم ريبك
نم ةئشان ةينف دھاشم ىلع نھارف ،ةديدج تارماغم ىلع مادقإلاو ةرطاخملا نع اموي BEIRUT ART FAIRنفلل
لضفب ةحجانلا ّةينھملا مھتايح اّولھتسا نيريثك ةريسم قالطإب امھاسم ،ايسآ قرش ىلإ دنھلا نمو ،ايقيرفأ لامش ىلإ قرشملا
ليثم ال ةينف لامعأ رايتخا عم ،ةيفاقثلا ةنضاحلا رودب ىضم تقو يأ نم رثكأ ماعلا اذھ ضرعملا مزتليو .ضرعملا اذھ
.يلودلا رصاعملا نفلا دھشم فاشكتسا ةيار تحت ،اھل

BEIRUT ARTنفلل توريب ضرعم ّطلس ،ةيادبلا ذنم .نانبلل ةصاخ ّةيحت ةباثمب ّةيلاحلا ةرشاعلا هترودب ضرعملا يتأيو
FAIR قيرط يف كلذكو طسوألا قرشلا يف ّةيساسأ ةيفاقث قالت ةطقن لكشي يذلا يجيتارتسالا توريب عقوم ىلع ءوضلا

لك يف اھتنورمو اھتوق تبثت يھو خيراتلا نم ماع فالآ ةتسب ةنيدملا هذھ ينتغت .برغلاو قرشلا نيب طبري يذلا ريرحلا
،مرصنملا دقعلا رم ىلع عيراشملا نم لئاھ ددع اھيف أشن دقو ،ةايحلاب ضبان ينف زكرمك مويلا اھسفن توريب ضرفت .ةرم
فحتلا عمج يبحمو ضرعلا تالاص ىوتسم ىلع مأ تاسسؤملاو رصاعملا نفلا زكارمو فحاتملا ىوتسم ىلع ناكأ ءاوس
.دھشملا اذھ زيفحتب BEIRUT ART FAIRنفلل توريب ضرعم مويلا رختفيو .ةينفلا
حاتفنالا ايازمب كلذكو ،ريبعتلا ةيرح نم ريبك شماھب طسوألا قرشلا يف درفتت يھف .نينانفلل اذالم توريب تناك املاطل
اھيف ّعتمتي ةحاسم BEIRUT ART FAIRنفلل توريب ضرعم لكشي ،هفيضتست يتلا ةنيدملاك امامتو .مركلاو حماستلاو
نم نيبراھلاو مھدالب يف نيعومقملاو نيّديقملا نينانفلاب ةرارحب بحرت ةحاسمو ،رابتخالاو ثدحتلاو ريبعتلا ّةيرحب عيمجلا
.تاعازنلا
نم رثكأ ًايمقر مھضعبب نيطبترم اوتاب صاخشألا نأ حيحص .ّةيطمنلا روصلا رسك ينعي نانبلب ءافتحالا نأ كلذ نم مھألاو
توريب ضرعم مزتلي .رثكأف رثكأ مھنيب قرفت ةيلقعلاو ةيعمتجملاو ةيدسجلا زجاوحلا نأ الإ ،ىضم تقو يأ
يبحمو ،نينانفلا نيب راكفألل رمثملا لدابتلا زيفحت يف دعاسيس وھو ،زجاوحلا هذھ رسكب BEIRUT ART FAIRنفلل
.تافاقثلا نيب راوحلا حورب ،ةينفلا لامعألا يعماجو ،نيينھملاو ،نفلا
نينانف نع SGBL ميظنت نم Revealing فشكي .ضرعملا زيكرت لاجم سكعت ماعلا اذھل ةصاخلا ضراعملا نإو
Unexpected Trove - the Unseenضرعم ّطلسي نيح يف ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم نم نيدئار

Works of Hussein Madi ينانبللا نانفلا اذھ اھمسر يتلاو ارخؤم ترھظ يتلا تاحوللا ةعومجم ىلع ءوضلا
- A Tribute to Lebanon ضرعم مدقي ،زرألا دلبل ةيحت ربكأ يفو .يضاملا نرقلا تاينيتس يف ايلاطيإ يف ريبكلا

an Orientalist Voyage نّويبوروأ نورفاسم اھّذفن يتلا نانبل لوح ةروحمتملا ّةيخيراتلا فحتلاو ةينفلا لامعألا،
.دلبلا اذھ ىلإ ةفلتخم ةرظن نع اھنم لك ّربعي يتلاو
ةينفلا تاسسؤملا نع نيّلثمم ةريدتسملا تالواطلا تاشاقنو تاثداحملا جمانرب فيضتسيس ،ضرعملا ةيؤر عم ًايشامتو
ثيدحلا يبرعلا نفلا عيضاوم لوح نفلا يف نيزراب نيفرتحمو نينانف عم تاشاقن نوضوخيس نيذلا ًايملاع ةدئارلا
،فاشكتسالا ةلحر ةلصاوملو .ةنيدملا هذھ بلق يف يلودلا رصاعملا نفلا ةيؤرب نفلل توريب عوبسأ انل حمسيسو .رصاعملاو
ةرصاعملا تاعادبإلا نم ةلھذم ةعومجم ضرعب BEIRUT DESIGN FAIRميمصتلل توريب ضرعم ،انكيرش موقي
.BEIRUT ART FAIRنفلل توريب ضرعم عم يزاوتلاب

يتلا ةياعرلل يريرحلا دعس ءارزولا سيئر ةلود ىلإ ركشلاب هجوتلا BEIRUT ART FAIRنفلل توريب ضرعم دوي
.ضرعملل اھمدق
دھعمللو ،توريب ةيدلبلو ،نيتينانبللا ةحايسلاو ةفاقثلا يترازولو ،ةيفاقثلا تاسسؤملا نم انئاكرش عيمجل اننانتما نع برعنو
.تاكرشلا نم انئاكرش عيمجل كلذكو ،ةينابسإلا ةرافسللو ،نانبل يف يسنرفلا
ضرعمل ةرشاعلا ىركذلا هذھ تحبصأ انل همعد لضفب يذلا ّزيمملا انكيرش ،SGBL فرصم ركشلاب اضيأ صخنو
.ةنكمم BEIRUT ART FAIRنفلل توريب
.ةنيمألا ّةيمالعإلا مھتيطغتل ةفاحصلا ركش ىسنن الو
جينس نيل ،رباج-اجنا ارامت ،بوركود كرام ناج ،تاروب ايفيلوأ ،رايتخالا ةنجل ءاضعأل ريبكو صاخ لكشب كلذك هجوتن
.مھمعدو مھتروشمب انودوز نيذلا ،يسمي نآ يرامو

مكارن
!BEIRUT ART FAIRنفلل توريب ضرعم نم ديدج دقع حاتتفال لبقملا ربمتبس رھش يف

ليفتود رول
BEIRUT ART FAIR-نفلل توريب ضرعم ةريدمو ةسسؤم

مكارن نأ لمأنو ،نينسلا رم ىلع انل مكصالخإو مكتقفارمل اعيمج مكل انركش صلاخ نع برعن نأ دون ،ارخآ سيلو اريخأو
!BEIRUT ART FAIRنفلل توريب ضرعم نم ديدج دقع حاتتفال لبقملا ربمتبس رھش يف

ليفتود رول
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