
- نفلل توريب  ضرعم  نم  ةرشاعلا  ةرودلا  لابقتسإل  دعتست  توريب 
BEIRUT ART FAIR

-
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توريب ضرعم  نم  ةرشاعلا  ةرودلا  نع  ًايمسر  نالعإلل  توريب ، يارج  ول  قدنف  يف  يف  يفحص  رمتؤم  َدقع 
تكيدنب دواد ، دمحم  ديسلا  ةفاقثلا  ريزو  يلاعم  ةلثمم  ينيحط ، نيل  روضحب  ، BEIRUT ART FAIR نفلل -
ةرافسلل لوألا  راشتسملا  اغايتسيس ، لييرباغ  ةيسنرفلا ، ةرافسلا  يف  يفاقثلا  نواعتلا  قحلم  هيينيف ،

ماعلا ريدملا  سيرخ ، دلاخ  روتكدلا  لثمي  يذلا  يندرألا ، ةينفلا  فحتلا  عمج  يواه  مونغ ، ةماسأ  ةينابسإلا ،
،SGBL يف   ةيسسؤملا  تالاصتالا  ةريدم  ولغولاب ، اناوج  ةليمجلا ، نونفلل  يندرألا  ينطولا  ضرعملل 

ةسسؤم ليفتود ، رول  نم  ّلك  تلوت  .ةقطنملا  يف  ةينفلا  فحتلا  عمج  ةاوه  نم  ريبك  ددع  ىلإ  ةفاضإلاب 
جمانرب ةقسنم  تاناج ، دليتام  يرام  ةينفلا ، ةريدملا  هييلافوش ، ناميلس  وبأ  اناوج  هتريدمو ، ضرعملا 

.ضرعملا جمانرب  نع  باقنلا  فشك  ةمهم  ريرحتلا ، ةريدم  بنط ، يرام  ةروتكدلاو  ًادج ، ةمهملا  تايصخشلا 
ىلإ 22 نم 18  ةدتمملا  ةرتفلا  يف    FAIR ART BEIRUT- نفلل توريب  ضرعم  نم  ةرشاعلا  ةرودلا  ماُقتس 

ديسلا ءارزولا  سلجم  سيئر  ةياعر  تحت  (، BIEL اًقباس  ) Seaside Arena يف نيتلاصلا 1 و2  يف  لوليأ ،
.يريرحلا  دعس 

ةايحلا زيفحتل  طسوألا  قرشلا  يف  اهعون  نم  ةديرف  ةصرف   BEIRUT ART FAIR نفلل - توريب  ضرعم  حيتي 
ربتعيو .رصاعملا  يلودلاو  يميلقإلا  دهشملا  فاشكتساب  اهمازتلا  ديكأت  ليفتود  رول  ديعتو  .ةيفاقثلاو  ةينفلا 

ةيئانثتسا ًالامعأ  مضت  يتلا  ضراعملا  لالخ  نم  نانبلل  ريدقت  ةيحت  ةباثمب  ةرشاعلا ، هاركذ  يف  ثدحلا ، اذه 
، دواد دمحم  ديسلا  ةفاقثلا  ريزو  يلاعم  ةلثمم  ينيحط ، نيل  عم  ثيدح  يفو  .ةصاخ  ةينانبل  تاعومجم  نم 

يفاقثلا دهشملا  ديعص  ىلع  نيتريبك  ةيمهأو  ةناكمب   BEIRUT ART FAIR نفلل - توريب  ضرعم  زيمتي  : " تلاق
معدت .رصاعملا  نفلل  يلودلا  دهشملا  يف  نانبلل  جيورتلا  ناكرأ  دحأ  ّدعي  و.دالبلا  يف  يداصتقالاو  يحايسلاو 

، ليفتود رول  دكؤتو  هقالطنا ." ىلع  تاونس  رشع  رورمب  ًاعم  لافتحالاب  رخفنو  ضرعملا  اذه  ةيلاعفب  ةرازولا 
ديدجت ىلع  دامتعالا  لالخ  نم  راكتبالاو ، ملاعلا  ىلع  حاتفنالا  زيزعتب  اهمازتلا  هتريدمو ، ضرعملا  ةسسؤم 

ضرعملا روحمتي  يتلا  ةيساسألا  ميقلا  ىلع  كلذك  ددشت  يهو  .ةديدج  تاهجوت  حارتقاو  ينفلا  جمانربلا 
ىضم تقو  يأ  نم  رثكأ  نفلل  توريب  ضرعم  لظي   " .حماستلاو تافاقثلا  راوحو  ريبعتلا  ةيرح  يهو  اهلوح 
عم يزاوتلابو  .ءاوس  ّدح  ىلع  يعامتجالاو  يسفنلاو  يصخشلاو  ينفلا  يعولا  تايوتسم  زيزعتب  اًمزتلم 

ناكملاو نامزلا  دودح  ربعت  يتلا  ةينفلا  تاربخلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  حاتتس  ضرعملا ، ماسقأ  فلتخم 
ةيفاقث ةنضاحك  هرود  ديكأت   BEIRUT ART FAIR نفلل - توريب  ضرعم  ديعي  راكتبالاو ." حاتفنالا  حور  سكعتو 

يف اهلامعأ  ضرعت  ةفورعم  بهاوم  بناج  ىلإ  نيئشان  نينانف  مضي  اًريهش  ًايملاعو  ًاينانبل  اًضرعم  مضت 50 
يميلقإلا نفلل  دعاصلا  دهشملا  نوسكعيو  ةلود  ىلإ 18  نومتني  نونانفلا  ءالؤه  .ضراعملاو  فحاتملا 

- نفلل توريب  ضرعم  نإ  ،" ضرعملل ةينفلا  ةريدملا  هييلافوش ، ناميلس -  وبأ  اناوج  حرشت  .رصاعملا  يلودلاو 
نيئشان نينانف  ةشيرب  موسرملا  يلودلا  رصاعملا  نفلا  دهشم  فاشكتسال  صصخم   BEIRUT ART FAIR

يطعي يذلا  ينفلا  هجوتلا  وه  اذه  ريدقتلاب : مهقح  اولاني  مل  نيذلا  نينانفلا  فاشتكا  ةداعإلو  نيدعاو ،
ًاددع مدقن  نأ  ًادج  اندعسيو  ىضم  تقو  يأ  نم  ةيرصع  رثكأ  ضرعملا  نوكيس  ماعلا ، اذه  .هانعم  ضرعملل 

، ةنيعم ةقطنم  ىلع  زكرن  نحن ال  .دحاو  ماع  نم  رثكأ  اهضعب  ءاشنإ  ىلع  ّرمي  مل  يتلا  ةديدجلا ، ضراعملا  نم 
ىلع  BEIRUT ART FAIR نفلل - توريب  ضرعم  دمتعي  طبارتم ." يلود  دهشم  نم  اًءزج  لكشي  ضرعملاف 

: يلودلا ينفلا  دهشملا  يف  ةمهم  تايصخشك  نفلا  ملاع  يف  نيروهشم  نيفرتحم  نم  ةنوكم  رايتخا  ةنجل 
نفلا يف  صصختم  ريبخ  بوركيد ، كرام  ناج  اسنرف ، فحاتم  ةلاكو  يف  ةيملعلا  ةريدملا  تاروب ، ايفيلوأ 
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تاسسؤملاو فحتلا  عمج  ةاوهل  ةينف  ةراشتسم  رباج ، اجنإ  ارامت  رصاعملا ، يطسوأ  قرشلاو  ينيصلا 
نطنشاو يف  ( MEI  ) طسوألا قرشلا  دهعم  يف  ةفاقثلاو  نونفلا  ةريدم  جينس ، نيلو  ةيبرعلا ، ةيموكحلا 

.ةمصاعلا

SGBL معدب   REVEALING
نومظنملا اعد  ، BEIRUT ART FAIR نفلل - توريب  ضرعم  سيسأتل  ةرشاعلا  ةيونسلا  ىركذلا  ةبسانمب 
نينانفلا تارشع  تراتخا  ". REVEALING - SGBL  " مسق ىلإ  نامديد  ليشار  ضرعملا  ىلع  ةميقلا 

نم 400 رثكأ  اهل  باجتسا  ةحوتفم " ةوعد   " هيجوت دعب  ايقيرفإ  لامشو  طسوألا  قرشلا  ةقطنم  نم  نيدعاولا 
ةدافتسالاب مهل  حمستو  فحتلا  عمج  ةاوه  ىلإ  لوصولا  ةدعاولا  بهاوملل  ةديرفلا  ةصنملا  هذه  حيتت  .حشرم 
يدؤي : " ةلئاق ، SGBL يف ةيسسؤملا  تالاصتالا  ةسيئر  ولغولاب ، اناوج  تراشأو  .ضرعملا  تايمانيد  نم 

ةديدعلا هلاكشأب  ينفلا  عادبإلا  معدب  اًمئاد  مزتليو  ينانبللا  يفاقثلا  دهشملا  يف  ًايسيئر  اًرود   SGBL فرصم
ةصنم تنكمت  تاونس ، نوضغ 4  يف  هنإ  لوقلا  اننكمي  ىضم ، تقو  يأ  نم  رثكأ  مويلاو  .ةقطنملا  يف 

هذه نوكتسو  دغلا ، بهاوم  فاشتكا  لاجم  يف  اهتربخ  نم  ةدافتسالا  نم  SGBL نم   معدب    REVEALING
!" كلذ ىلع  ًاليلد  ةرشاعلا  ةرودلا 

UNEXPECTED TROVE - THE UNSEEN WORKS OF HUSSEIN MADI ثيدحلا  : نانبل 
نم ةلسلس  " UNEXPECTED TROVE - THE UNSEEN WORKS OF HUSSEIN MADI ضرعم "  مدقيس 

ةيعيبط رظانمل  تاحول  كلذ  يف  امب  لبق ، نم  اهضرع  متي  مل  ديوس ، ايلولو  نزام  ةعومجم  نم  تاحوللا 
يتلا تاحوللا  ةعومجم  نأ  دُقتعا  اًماع ، نيعبرأ  لاوط  (. 1938  ) يضام نيسح  ريهشلا  ينانبللا  نانفلل  ةردان 

ًاددجم رهظت  ملو  تدُقف  دق  يماع 1965 و1970  نيب  امور  يف  ةينفلا  هتريسم  ةيادب  يف  يضام  اهمسر 
.ةينفلا هتريسم  يف  ةيروحم  ةطقن  ّدعت  يضام  خيرات  يف  ةيساسألا  تاحوللا  هذه  .اًرخؤم  ىوس 

يرداقلا دبع  ضرعملا : ىلع  ّميقلا 
يرام ةينفلا  ةخرؤملل  ةيليلحت  ةمدقم  عم  ، Dongola نع رداص  ددعلا  دودحم  جولاتك  ضرعملا  قفاريس 

.بنط
.Christie's عم نواعتلابو  نانبل  يف  ةيلاطيإلا  ةرافسلا  ةياعر  تحت  ضرعملا  ماقيسو 

( نانبل ىلإ  ةيحت   ) A TRIBUTE TO LEBANON
نماثلا نرقلا  نم  نانبل  نم  ىحوتسملا  يبرغلا  عادبإلا  " A TRIBUTE TO LEBANON ضرعم "  فشكتسي 

.ةعئارلا ربج  بيليف  ةعومجم  نم  ةيخيراتلا  فحتلاو  لامعألا  لالخ  نم  اذه ، انموي  ىلإ  رشع 
.ناكملاو نامزلا  ربع  ةلحرب   " هبشأ ضرعملا  نإ  فحتلا ، عمج  يواهو  ضرعملا  ىلع  ّميقلا  رهاض ، يباغ  لاق 
ةئام نم  رثكأ  نع  باقنلا  فشُكيسو  .ةيبرغلا  نيعلا  لالخ  نم  نانبل  فاشتكال  نيرئازلا  ضرعملا  وعديس 

تاحولو ةيفارغوتوفلا  روصلا  تاموبلأو  ىمدلاو  ةيلآلا  ةزهجألا  للذ  يف  امب  يئانثتسا ، ينف  لمع 
ديفيدو لوهراو ، يدنآ  مهيف  نمب  نيرشعلا ، نرقلا  يف  نينانفلا  رابكل  ةردان  فحتو  يخيراتلا ، نيقرشتسملا 

". تانينامثلا يف  نانبل  يف  برحلا  ءانثأ  تطقتلا  يتلا  نيلككام  نودل  روصو  كنيب  رآو  ينكوه 
.يوغنيم سيول  ناج  سدنهملا  ايفارغونيس :

ًادج ةمهملا  تايصخشلا  جمانرب 
ضراعمو فحاتملا  نم  ديدعلا   "" نأ ًادج ، ةمهملا  تايصخشلا  جمانرب  ةقسنم  تاناج ، دليتام  يرام  تفاضأ 

ةيئانثتسا تارايزب  مايقلل  ًادج  ةمهملا  تايصخشلل  اهباوبأ  حتفتس  ةينانبللا  تاسسؤملاو  ةصاخلا  تاعومجملا 
ضراعملاو ، MACAM فحتمو رمنلا ، رادو  نونفلل ، توريب  زكرمو  قسرس ، فحتم  كلذ  يف  امب  ةصاخو ،

يزمر ةسسؤم  لثم  ةمهملا ، ةصاخلا  تاعومجملا  ضراعم  امأ  .توريب  يف  ةيكيرمألا  ةعماجلا  يف  ةينفلا 
للختتسو ًادج  ةمهملا  تايصخشلا  اًضيأ  لبقتستسف  ربج ، بيليفو  مرك ، ميدنل  A.MUSE.UMو لولد ، ةدعسو 

". زرألا دلب  ّزيمت  ىسنت  تايسمأو ال  ءاشع  تالفحو  ةجهبم  تاظحل  ةينفلا  تالحرلا  هذه 
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تاعيقوت ةريدتسم -  دئاوم  تارمتؤم / 
جمانرب لالخ  نم  يفاقثلا  لدابتلل  ةصرف   BEIRUT ART FAIR نفلل - توريب  ضرعمل  ةسمخلا  مايألا  حيتتس 
لمشتس .ةقطنملا  ىلع  زيكرتلا  عم  رصاعملاو ، ثيدحلا  نفلا  لوح  ةريدتسملا  دئاوملاو  تارمتؤملاب  ينغ 
اذه ةبورعلا ."  " ةلأسمو نانفلاو  نفلا  ىلع  رثؤت  يتلا  لماوعلاو  ةيفاقثلا  تاسسؤملا  رود  تاعوضوملا 

.ةيرصح ةثداحم  هعم  يرجنسو  ضرعملا  نيلكام  نود  روصملا  رضحيسو 

BEIRUT ART WEEK2019 توريب - يف  نفلا  عوبسأ 
ّزهت لوليأ 2019 ) ىلإ 24  نم 17   ) BEIRUT ART WEEK توريب - يف  نفلا  عوبسأ  تّجوت  يتلا  ةيلاعفلا 
ىنبم يف  طيسب  ضرعم  نم  قلطنت  ذإ  ةقيرعلا  ةنيدملا  هذه  ايابخ  نع  باقنلا  فشكتو  ةينانبللا  ةمصاعلا 

يف رعاشملاب  ةمعفم  تاءاقل  اهقبست  روجهم ، عنصم  يف  ةيبوك  ةيسمأب  ّجُوتتو  برحلا  تافلخمب  موسوم 
ىقيسوملاو صقرلاو  رصاعملا  نفلا  نيب  ثادحألا  ةلسلس  جزمت  تّوفي ! ثدح ال  هنإ  .ةليلو  ةليل  فلأ  روصق 

ددعتملاو رماغلا  ثدحلا  اذه  .ةنيدملل  يفاقثلاو  يرامعملا  ثارتلا  زربي  ام  ةيطمن ، ريغ  نكامأ  يف  ةيديلقتلا 
.ةيهانتماللا نيينانبللا  ةوافح  اهيلع  ىغطت  ءاوجأ  يف  ًاعم ، نآ  يف  لافتحالاو  فاشكتسالا  ىلإ  وعدي  هجوألا 

BEIRUT DESIGN FAIR ميمصتلل - توريب  ضرعم  عم  كرتشم  ثدح 
عم  BEIRUT ART FAIR نفلل - توريب  ضرعم  يقتلي  رشعلا ، ضرعملا  تاونس  يف  مهملا  فطعنملا  اذه  يف 

! ًاديرف ًاكرتشم  ًاثدح  روهمجلل  امدقيل   BEIRUT DESIGN FAIR ميمصتلل - توريب  ضرعم 
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