
معارض

BEIRUT ART إطالق معرض بيروت للفن
“خيار FAIR في دورته العاشرة… 

االستكشاف”
أطلقت�الدورة�العا�رة من معرض�ب�روت للفن  �الل�م�تمر��حافي، أق�م في فندق لو��راي، في حضور ل�ن�طح�ني
ممثلة وز�ر�الثقافة�الدكتور محمد داود�داود، ملحق�التعاون�الثقافي في�ال�فارة�الفرن��ة بند�كت�ف�ن��ه،�الم�ت�ار األول
لل�فارة اإل�بان�ة �ابر��ل����ت�ا�ا، هاوي جمع�التحف�الفن�ة األردني�أ�امة��نوم،�الدكتور �الد �ر�� ممثال المد�ر

العام�للمعرض�الوطني األردني�للفنون�الجم�لة،�جوانا�بالو�لو، وعدد كب�ر من هواة جمع�التحف�الفن�ة في�المنطقة.
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واعلنت�م���ة�المعرض ومد�رته لور�دوتف�ل، المد�رة�الفن�ة�جوانا أبو��ل�مان��وفال��ه،�من�قة�برنامج�ال����ات
المهمة جدا ماري مات�لد جانات،�والدكتورة ماري طنب عن�برنامج�المعرض.

و�تعقد�الدورة�العا�رة في�الفترة�الممتدة من 18 إل� 22 �يلو� 2019، تحت رعا�ة ر��� مجل��الوزراء �عد
الحر�ري.

و�ت�ح�المعرض فر�ة�فر�دة من�نوعها في�ال�رق�األو�ط�لتحف�ز�الح�اة�الفن�ة�والثقاف�ة.�و�عتبر هذا�الحدث، في�ذكراه
العا�رة، بمثابة تح�ة تقد�ر�للبنان من �الل�المعارض التي تضم�أعماال�ا�تثنا��ة من�مجموعات لبنان�ة �ا�ة.

ط��ني

وقالت�طح�ني:�“�تم�ز معرض�ب�روت للفن- BEIRUT ART FAIR بمكانة�وأهم�ة�كب�رت�ن عل� �ع�د�الم�هد
الثقافي�وال��احي�واالقت�ادي في�البالد.و�عد أحد�أركان�الترو�ج�للبنان في�الم�هد�الدولي للفن�المعا�ر. تدعم�الوزارة

بفعال�ة هذا�المعرض�ونف�ر�باالحتفال معا�بمرور ع�ر��نوات عل��انطالقه”.

دوتف�ل

واكدت�دوتف�ل�التزامها�با�تك�اف�الم�هد�اإلقل�مي�والدولي�المعا�ر،�وتعز�ز�االنفتاح عل��العالم�واالبتكار، من �الل
االعتماد عل� تجد�د�البرنامج�الفني�واقتراح�توجهات جد�دة،�م�ددة “عل��الق�م�األ�ا��ة التي��تمحور�المعرض�حولها

وهي حر�ة�التعب�ر�وحوار�الثقافات�والت�امح، و��ل معرض�ب�روت للفن أكثر من أي وقت مض��ملتزما�بتعز�ز
م�تو�ات�الوعي�الفني�وال���ي�والنف�ي�واالجتماعي عل� حد �واء.�وبالتوازي مع�م�تلف�أق�ام�المعرض،��تتاح

مجموعة�متنوعة من�ال�برات�الفن�ة التي تعبر حدود�الزمان�والمكان�وتعك� روح�االنفتاح�واالبتكار”.

و�ضم معرض�ب�روت للفن 50�معرضا لبنان�ا�وعالم�ا��ه�را �ضم فنان�ن�نا���ن إل� جانب�مواهب�معروفة تعرض
أعمالها في�المتاحف�والمعارض. ه�الء الفنانون��نتمون إل� 18 دولة�و�عك�ون�الم�هد�ال�اعد للفن�اإلقل�مي�والدولي

المعا�ر.

�و�ال���

و�رحت��وفال��ه إن معرض�ب�روت للفن م����ال�تك�اف م�هد الفن�المعا�ر�الدولي�المر�وم�بر��ة فنان�ن�نا���ن
واعد�ن،�وإلعادة�اكت�اف الفنان�ن الذ�ن لم��نالوا حقهم�بالتقد�ر: هذا هو�التوجه�الفني الذي �عطي�للمعرض�معناه. هذا

العام،���كون�المعرض أكثر�ع�ر�ة من أي وقت مض� و��عدنا جدا أن نقدم عددا من�المعارض الجد�دة، التي لم �مر
عل��إن�اء�بعضها أكثر من عام واحد. نحن ال نركز عل��منطقة�مع�نة،�فالمعرض ��كل جزءا من م�هد دولي�مترابط”.

�عتمد�المعرض عل� لجنة�ا�ت�ار�مكونة من�محترف�ن�م�هور�ن في عالم الفن�ك����ات مهمة في�الم�هد�الفني�الدولي:
أول�ف�ا�بورات، المد�رة�العلم�ة في�وكالة�متاحف�فرن�ا، جان مارك�د�كروب، �ب�ر�مت��� في الفن�ال��ني�وال�رق
أو�طي�المعا�ر،�تمارا إنجا جابر،�م�ت�ارة فن�ة�لهواة جمع�التحف�والم���ات�الحكوم�ة�العرب�ة، ول�ن��ن�ج، مد�رة

الفنون�والثقافة في معهد�ال�رق�األو�ط (MEI) في�وا�نطن�العا�مة.



وا�ارت�را��ل�د�دمان عن�ا�ت�ار�ع�رات الفنان�ن�الواعد�ن من�منطقة�ال�رق�األو�ط�و�مال�إفر�ق�ا بعد�توج�ه “دعوة
مفتوحة”�ا�تجاب لها أكثر من 400 مر�ح.

�الو�لو

وقالت�جوانا�بالو�لو: ان م�رف SGBL ��دي دورا�ر����ا في�الم�هد�الثقافي�اللبناني�و�لتزم�دا�ما بدعم�اإلبداع�الفني
بأ�كاله العد�دة في�المنطقة.�وال�وم أكثر من أي وقت مض�،��مكننا�القول إنه في �ضون 4��نوات،�تمكنت من�ة
REVEALING من�اال�تفادة من��برتها في مجال�اكت�اف�مواهب�ال�د،�و�تكون هذه�الدورة�العا�رة دل�ال عل�

ذلك!” 

��نان

”UNEXPECTED TROVE – THE UNSEEN WORKS OF HUSSEIN MADI ” قدم معرض��
�ل�لة من�اللوحات من�مجموعة مازن�ولول�ا��و�د، لم �تم�عرضها من قبل،�الق�م عل��المعرض عبد�القادري�و��رافق

المعرض�كتالوج�محدود�العدد �ادر عن Dongola، مع�مقدمة�تحل�ل�ة�للم�ر�ة�الفن�ة ماري طنب،��وال�فارة�اإل�طال�ة
في�لبنان،�و��ك�ف عن أكثر من ما�ة عمل فني�ا�تثنا�ي، بما في ذلك�األجهزة�اآلل�ة�والدم��وألبومات�ال�ور

الفوتو�راف�ة�ولوحات�الم�ت�رق�ن�التار��ي، وتحف�نادرة�لكبار الفنان�ن في�القرن�الع�ر�ن، بمن ف�هم آندي�وارهول،
ود�ف�د�هوكني وآر ب�نك و�ور لدون�ماككل�ن التي�التقطت�أثناء�الحرب في�لبنان في الثمان�نات”.

اما�المن�قة ماري مات�لد جانات�ا�ارت ال� ان العد�د من�المتاحف�ومعارض�المجموعات�ال�ا�ة�والم���ات�اللبنان�ة
�تفتح�أبوابها بما في ذلك متحف��ر�ق،�ومركز�ب�روت�للفنون، ودار�النمر،�ومتحف MACAM،�والمعارض�الفن�ة في

الجامعة�األمر�ك�ة في�ب�روت. أما�معارض�المجموعات�ال�ا�ة�المهمة، مثل�م���ة رمزي�و�عدة�دلول،
BEIRUT�ART�FAIR�-لند�م كرم،�وف�ل�ب جبر،�و�تت�ح�األ�ام�ال�م�ة�لمعرض�ب�روت للفن A.MUSE.UM�
فر�ة�للتبادل�الثقافي من �الل�برنامج �ني�بالم�تمرات�والموا�د�الم�تد�رة حول الفن الحد�ث�والمعا�ر، مع�الترك�ز

عل��المنطقة.��ت�مل�الموضوعات دور�الم���ات�الثقاف�ة�والعوامل التي ت�ثر عل� الفن�والفنان�وم�ألة�“العروبة”. هذا
و��حضر�الم�ور دون�ماكل�ن�المعرض�و�نجري معه محادثة�ح�ر�ة.

وأ�بوع الفن في �ير��- BEIRUT ART WEEK2019 �بدأ من�17�و��تمر إل� 24�أ�لول�2019�وتمزج��ل�لة
األحداث ب�ن الفن�المعا�ر�والرق��والمو��ق��التقل�د�ة في�أماكن ��ر�نمط�ة، ما �برز�التراث�المعماري�والثقافي

BEIRUT�DESIGN�-مع معرض�ب�روت�للت�م�م BEIRUT ART FAIR -للمد�نة.��لتقي معرض�ب�روت للفن
FAIR�ل�قدما�للجمهور حدثا�م�تركا�فر�دا!

د�دمان
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