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.ع ب.رتو لل.ن  ...ف9019لع  !... الال.ر االالت

. ل نل.ن .و لل. س ،.ل.نقدع يعرض ثور ت.ا ًتدة من  خالل الفترة BEIRUT ART FAIR الاششةع على ال أليول الى  88انم
.كز على  الششعين منه في بيرتو.ويتزيم هزا انمرعض في دورته ه و . . ال . أل والمع. ي الحدي نلو.. .لف . .لع.شرة بكومه معرض.ي 

منع   .يقياالمشهد الفني في مطنقة الششق األوسط شوامل إفر .

 

ألن ألأل يألأللألألى مشوشش سع رألألون عتأ ىلسيسه وودهع بينمة يحتفل ألأل أليأل اإلدالتة الفلمأل أللى ألقيلأل عألال  نألأل ألمعألل مع
بم إل إلإلإلسلة اإلبنالمإل إلوالا أ  .شوفالييه –إلإلمإلإل  إلإلضا

 

ًا رئيسيًا في تقويم دحث BEIRUT ART FAIR -شش سعاتون من الخبرة في اعلم الفنون، أصبح معرض بيرتو للفن بفضل 
إلن إلال يإلاللكيد من الزوار المعارض الفنية جيتذب كل عام عددًا متزايداً  ..حن الاعلم.سونإل إل إلعإلنإل، وعدي معرض بير ن .. .ألم  م

ل. .عه .ع.ال م.لاشعر إ .ي ..ع  .... الشيهد ا..و.ال ..م.عصر ..م. . له  .. هم..... ..ل خف.ة ع الالحالالالل بلانبن وبالروااله الالالإل ال .
ي الاليحال ال. من الالنالال، م له العامال الميال الالالالنالئ.ة لاة جوهعم اللالحال الالنية الال   .الالالالالي خالل تسليط الالضالو ع

 

. مي الالال الالالألط الالضالو على إبداتعا الالمالنألن يالوع الال اليالتو تأ نفللكيد موالف ل الناعدة اكتشاف الالالماله الالالي  مع النئي الال
ذلان. . أحأل.نام عن .قا .... .ه نذا تغال .او، .م .. . .ل. . .وج ..مد ارلم " .  ..م  ... .. ا.ين ل. الم.ع ...ح ع .و  "� ....ط ..ض

ي االالألن الالالوا انالالاله الالنال الالال.أل.س .ي ..وال عالنأل .النيهال الالوالالعي إل إلالالالن منصال الالالال نح .عإل ،إل  .إل

 

. الالكل الالالال العى الحيال االالعالال.ح. ال.ال اللالالالالالال نالالإلإلإلإلإل روإلإل  الو الالال الي رال  قنم  ماقماستح، مهي الال.ال لع ألألساسيال الالالي .
ا.. ....ع، لعال له ..اعلم وذيفه ه السنة .. اوالبتخ نم راكالل  تلتزم مؤسسة مدورةي المعضر، لور دوتفيل، بتزعيز االنفتاح ع

   . جددةي االرتكاز عتجديد ىل البرنامج الاقتر ينفواح اتجاهات

 

االختيار في المرعفس ،ضتكشف النقاب عن اوحلي  م من لجنةجوانا أسل وبيامن شوفالييه، المدرةي الفنية التل يتقى الدع أما
 .دولة، يعكسون مهلك حيوية الشمهد الدولي الماعصر 15خسمين مرعاض مشاركا من 



 

ال الليالعرض الو الالالنالألالالم يالع ي من مطنألأل ألألألألأل ألألوالط  فنالنألن الباب Revealing 10 ال. سيالالالالالن معشض الألال مستقألال
ي بالن أكثر من م من قبل أمألنةشوايل إفريألأل ألمي اختياره  400  المعرض راشيل ديدمان، نألأل.ة لت لوعدتقدألم الألألألألألحي، م

اكتشاف االتجاهات الفردةي الظ يترته  متقمد. سويتيح هذا المعرض للمحترفين مجا يفل الفنون اة جوهوعم الفحت الفنية
 ى من لبنان منذ القرن الثامن ششع إلى يومنااستكشاف االبتكار البرغي السمتوح TRIBUTE TO LEBANON حديثًا.يتيح

والرائعة .هذا سوتمي الكشف عن ديدعال من الفحت  هخ نا، مذالل األعملا والفحت التارخيية من مجموعة فيليب جبر االنتقائية
بيك ودنون مكولين . تلاي تججد لبنان، من إبداع الفنانين آناريدو هول، ديديف هوكني، إيه .آر ألول مرة، ومن بيناه القطع

باغي اضهر فيام يتولى تظنيمه المدسنه المارمعي جال نوي  .سيتولى تسنقي المرعض الخبير ج يواهوعم الفحت الفنية
وألول ةرم، عن مجموعة من اوحخ يلسميلن وحة غير LEBANON MODERN مرعض سوف يكشف   مينغوي.
بداياته خالل الفترة اإلطيالية خ يفمض  ) تديع تججيد1938اضي (لدى اعمة الاسن للفنان اللبانني الشهسح ريين م روفعمة

مسؤولية  سيتولى بدع القادري تسنقي المرعض أما االخراج السينوغرافس يفيكون من. الستانيت. وهي من مجموعة مازن سديو
صة بفن الششق الفنيرام ةي طبن، المتخص إيامنويل غيراغوسيان .سيرافق المعرض عرض مع مقدمة من إدعاد الؤرخمة

 . األسوط

 

 

  BEIRUT ART WEEK -أسبوع الفن في بيروت  خارج األسوار

 

اللبناةين وتكشف النقاب عن خبايا هذه  ) تهز الاعصمة9019أليول  24الى  77تلاي توجت أجبوع الفن في بريوت ( من  الفعالية
 ي مبنى مسومو بمخلفات ارحلب وتوج بأمسية كوبيةفقد اطلقن من معرض بسيط ف. دثح ال يمكن تفويته  المدينة الرعيقة.

ليلوة.تذه جزمه السمرةي بين الفن الماعصر  أقيتم في مصعن مجور سهبقتاه لقاءات مفعمة بالشامعر في قصور ألف ليلة
   . أماكن غير نطمية، تعكس التراث المعرامي والثقافي للمدينة اوصقرل والمسوقيى التقليدية في

والجمموات اعلخاةص والؤسسات امللبنانية  تفتح دعالدي من الفحتام يات المهمة ّجدا في معرض بيروت للفنالشخص برنامج
. .سوفو تتخلل ها هذلرحالت الفنية أوقات الشخصاتي المهمة جدا  أبوابها أمام دوية، حفالت  ار زيا يفطإرات استثنائية وسري

    . يتمتع با بلهد األرز فردةي التيشاء وأعمساتي ال سنتى وال شك أناه من المزايا ال

 

المعل ،ضريقتي معرض بيرتو  بيرتو للتصميم مع معرض بيرتو للفنبانمسبة هذا المنطفع المهم في مسةري هذا معرض 
مشتركًا فريدًا. وهو مخصص لألثاث والتحف النادرة الحديثة والمعاصرة  للفن مع معرض بيرتو للتصميم لقديما للجمدثاح روه

من ابتكار فنانين إقليميين  هذا الدحا وهو ،ثألكبر في الششق األسوط، بف ناحتدرة وحصرية في بعض األايحن زيم.ويت
 .(األمريكية، الششق األوسط وعالميين (من أورابو، الواليات الدةحتم

   




