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خالل مؤتمر صحافي في بيرتو،  BEIRUT ART FAIR - تم اإلعإلن ررايم عن الدرةو العاششة من معرض بيرتو للفن
طح ييل روضيني مثلمة زيرو الثقافة المستشاس  محمد داود، ملحق التعاون الثقافي في الرفارة الفرسنية بنديكت فينييه، ح يف

تور تالد خرسي ممثال الديرم  األول للسفارة اإلسبانية غابرييل سسيتيااوي ج ،اغهعم التحف الفنية درألاني أسامة غمون، الدك
 .الفنية في المطنقة درألاني للفنون الجليمجوا ،ةا بالنوغلو، وعدد كبير من اة جوهعم التحف العام للمعرض الوطني

شوفالييه، مسنقة برنامج الشخصاتي المهمة  مؤسسة المعرض مدويرته لور دوتفيل، المدرةي الفنية جوانا أسل وبيامن اوعلتن
 .مارم طبن عن برنامج المعرض جدا ماري ماتيلد جاا ،تانولدكترةو

 لس الوزساء سعد، في رعاية رئسي مج9019أليول  22إلى  18سوتنعقد الدرةو العاششة من المعرض في الفترة الممتدة من 
 .الحريري#

فمذكرا ه  المعرض فرصة فردةي من نوعها في الششق األسط لوتحفيز الحاةي الفنية ويتيح والةيفاقث. ويعتبر ذها اثدحل، 
 .ستثنائية من مجموعات لباننية خاصةخ نمالل المعارض تلاي تضم أعا الام الةششاع، بثامبة تحية تقدير للبنان

  طحيني 

وأهمية كبيرتين عىل صديع الشهدم الثقافي  بمكانة BEIRUT ART FAIR -قوالت طحيني: "يتزيم معرض بريتو للفن
الوزارة بفعالية هذا  البالد.ويعد أدح أركان الترويج للبنان في الشمهد ادلولي للفن الماعتد .رصعم والايسحي االقوتصادي في

 ."اطالقنه المعضر ونفخر باالحتفال ماع بشموشش رع راتون عىل

  دوتفيل

المعارص، وتزعيز االنفتاح عىل العالم اوالبخ نم ،راكتالل  اوكدت توتفيل التزاماه باستكشاف الشمهد اإلقليمي اودلولي
تلاي يتمروح المرعض حولاه وهي  "عىل القيم األساسية تجديد البرنامج الفني واقتراح توجات جديدةه، شمددة االعتماد عىل

معرض بيرتو للفن أكثر من أي قتو مضى تزلمام بتزيزع سمتواتي الوعي  رحية التعبير وحوار الثقافات واياستمح، وظيي
ن ستتاح جمموعة متنوعة م والشخصي والنفسي اوالجتامعي علد سواح ىء. وبالتوازي عم ختملف أاسقم المعرض، الفني

 ."وتعكس سوح االنفاتح اوالبتكار الخبرات الفنية تلاي تعرب حدود امزلان والمكان

أعمالاه في  لبناناي وعالايم شهيرا يضم فنانين اشنئين إلى جابن اهبوم روفعمة تعرض مرعضا 50ويضم معرض بيرتو للفن 
 .ادع للفن اإلقليمي اودلولي الماعصرالشهدم الص دوةل ويعكسون 18الماتحف والمعؤ .ضراهالء الفنانون ينتمون إىل 
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 شوفاليه

صص الستكشاف شهدم الفن الماعصر ششوتح المرسوم برشلة فنانين انشئين  ادلولي شوفالييه إن معرض بريتو للفن خم
العام،  انييوا حقهم بالتقدير: هاذ هو التوجه الفني الذي يطعي للمعرض معانه. هذا اوعدين، وإلاعدة اكتشاف الفنانين اذلين لم

اء الماعرض الجديةد، تلاي لم رمي على إشن سيكون المرعض أكثر عصرية من أي قتو مىض وسلدناع جدا أن نقدم دعدا من
 ."ركزن عىل مطنقة معينف ،ةالمعرض شيىل جزءا من شمهد دولي مترابط بعضها أكثر من اعم اوحد. نحن ال

مهمة في الشهدم الفني الدولي: أوليفيا  المعرض عىل جلنة اختيار مكونة من محترفين شمروهين في اعلم الفن كشخصاتي يعتمد
صص في الفن الصيني اوششق ألسطوي فحتام فرسنجا ،ان تاروب، المدرةي العلميف ةي وكالة  اركم ديكرخ ،بوبير متخ

الحكومية الرعبية، ولين سنيد ،جمرةي الفنون والثقافة  الماعرص، تمارا إرباج اجن، رمتشارة فنية لاة جوهعم التحف والمؤسسات
 .اش يفوطنن الاعصمة (MEI) في معهد اششق الألوسط

  ديدمان

مطنقة اششق الألوسط شوامل إفريقيا دعب توجيه "دعةو  رات الفنانين ااولدعين منواشارن راشيل ديدامن عن اختياري شع
 .ررمح 400من  مفتوحة" اسباجت لها أكثر

  لبنان

سسللة من  "UNEXPECTED TROVE - THE UNSEEN WORKS OF HUSSEIN MADI " سيقدم مرعض
القيم عىل المرعبدع ض القادري وسيرافقه المعرض اتكلوج  الياتحو من جمموعة امزن ولوايل سويد، لم تيم رعضاه من قبل،

مئئة عمف لنل  ، عم قدممت ةحلللية للؤرخمة الفنية ماري طبن، سويكشف عن أكثر منDongola محدود العدد صادر عن
ف ناةرد لكبار الفوتوغرافية ولاتحو السمتشرقين اتاريخيي، وتح استثئاني، بام في ذلل األجا ةزهآللية وادلىم وألبواتم الصور

راو لدهود ،لولديف هوكني وآر بينك وصور دلون الفنانين في امككلين تلاي التقطت أثاءن ربحال  القرن الششعين، بمن فيهم آن
 ."في لبنان في الثامنانيت

ستفتح  الجمموات اعخالصة والؤسسات امللبنانية المسنقة امري امتييد جانات اشارت الى ان دلدعال من الماتحف وماعرض اام
 ، اولماعرض الفنية في اجالمعة MACAMوركزم بيرتو للفنون، دوار النرم، ومتحف سرسق،# أبواباه بام في ذلك مفحت

يدنيم  A.MUSE.UMسودةع دلول، و األرميكية في بأ .توريام ماعرض الجمموات اعخالصة المهمة، مثل مؤسسة رمزي
فرصة للتبادل الثقخ نم يفاالل  BEIRUT ART FAIR -بيرتو للفن ف،مركو يييب جرب، وستتيح األايم اخلسمة لمعرض

المطنقس .ةتشمل المواتعضو  بالمؤتمرات والاومئد السمتديرة حول الفن الدحيث والماعرص، عم التركيز عىل برنامغ جني
 فلان والانفن وسمألة "الرعوبة". هذا سويحضر المصور دون اكملين المعرض عىلدور المؤسسات الةيفاقث والاوعمي تلاي تؤثر 

 .سوجنري معه محادثة حصرية

وتزمج سسللة  2019أيلول  24وسيتمر إىل  17يبدأ من  BEIRUT ART WEEK2019 -أسوبوع الفن في بريوت
المعيرام والثقافي دمللينة.  ، ام برزل التراثالماعصر وارلصق والمسوقىي ايتقللدية في أامكن غير نطمية األحداث بين الفن

لقديام  BEIRUT DESIGN FAIR -معرض بيرتو للتصميم عم BEIRUT ART FAIR -يلقتي معرض بيرتو للفن
 .لجلمدثاح روه شمتركا فريدا

أيلول، في  22إىل  18 في الفترة الممتدة من FAIR ART BEIRUT-ادلرةو الاششةع من معرض بيرتو للفن ستقام
 .(BIEL سابقا) Seaside Arena في 2و 1الصالتين 
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