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«بیروت آرت فیر» یفتح أبوابھ الكتشاف المواھب الشابة
بمشاركة 18 بلًدا تشمل شمال أفریقیا وجنوب آسیا

الجمعة - 13 ذو الحجة 1437 ھـ - 16 سبتمبر 2016 مـ

بیروت: «الشرق األوسط»

وسط أجواء احتفالیة، تزامنت مع رابع أیام عید األضحى المبارك، افتتحت وسط بیروت، في مركز
«بیال» الدورة السابعة لـ«بیروت آرت فیر». وھو اللقاء السنوي الذي بات یجمع عشاق الفن التشكیلي
لیس من لبنان وحده بل من دول عربیة وغربیة وكذلك شرق آسیا، المھتمین بالتعرف على فنون المنطقة
أو التعریف بأعمالھم. ویوم أمس اجتمعت أعمال من أكثر من 40 غالیري، لبنانیة وعربیة وعالمیة، آتیة

من 18 دولة، فیما یشبھ العید الفني، والیوم یبدأ توافد الزوار الذین تبین في السنوات الماضیة أنھم
مخلصون للموعد. فقد زار ھذا المعرض العام الماضي بحسب الجھة المنظمة نحو 21 ألف زائر،

وتجاوز حجم المبیعات 3.200.000 دوالر أمیركي أي أربعة أضعاف حجم المبیعات في دورة العام
2010. وھي السنة التي انطلق فیھا المعرض بمبادرة من لور دوھوتفیل، الصحافیة الفرنسیة التي بدأت
عملھا في المجال، بمعارض صغیرة في بیروت والمناطق، لكنھا انتھت إلى توسیع نشاطھا لیتخذ صبغة

عربیة ودولیة.
وكما كل سنة یحدد «بیروت آرت فیر» ھدفا أو محورا، وھذا العام تُكرَّس الدورة الجدیدة الكتشاف

المواھب الشابة من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وجنوب آسیا وذلك بمشاركة 27 صالة
.REVEALING by SGBL عرض في مساحة العرض الجدیدة

وبعد عملیة االختیار التي خضعت لموافقة اللجنة المؤلفة من ثالثة من ھواة الفّن المھّمین في المنطقة -

https://aawsat.com/
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باسل دلول، وأبراھام كاراباجاكیان، وطارق نّحاس - ستقّدم صاالت العرض الفنانین الشباب الذین
تعتبرھم فنانین واعدین. وھم من دول عدة، بینھا لبنان، وسوریا، واألردن، وإیران، وفرنسا، وكوبا،

وكوریا الجنوبیة، ومصر، والجزائر، وبولونیا، والسورید، وغیرھا.
واھتم «بیروت آرت فیر» باستمرار بإبراز المواھب الشابة، لكن الجدید ھذه السنة ھو الرغبة في تسلیط
الضوء على الفنانات اللبنانیات. وللمرة األولى یقوم المعرض بتكریم الفنانات اللبنانیات اللواتي ساھمن

LEBANON في تشكیل مالمح الفن الحدیث، ما بین عامي 1945 - 1975 ضمن معرض
MODERN. ومن خالل مجموعة األعمال الفنیة المختارة من المجموعات الخاّصة وأیضا من

مجموعة وزارة الثقافة، یسلّط المعرض الضوء على القوة والطاقة الخالقة التي تملكھا المرأة - الفنانة
والتي طالما كانت غیر معروفة من عامة الجمھور. ویشكل ھذا المعرض فرصة الكتشاف أعمال ھؤالء
النساء اللواتي یفّعْلَن الساحة الفنیة في لبنان من خالل نشر أعمالھن في الخارج ومن خالل خلق الروابط
المھمة بین بالدھّن وباقي العالم. كما أنھ تم تنظیم معارض استعادیة لكل من سلوى روضة شقیر في
Tate Modern العام 2013، وایتیل عدنان في صالة عرض Serpentine في لندن وفي خریف

2016 في معھد العالم العربي في باریس.
الفنانات اللواتي تعرض أعمالھن ھن، بیبي زغبي (1973 – 1890)، ماري حداد (1895 – 1973)،
بالنش لوھیاك أّمون (1912 – 2011)، سلوى روضة شقیر (1916)، ھیلین الخال (1923 – 2009)،
إیتیل عدنان (1925)، سیسي سرسق (1926 – 2015)، إیفیت أشقر (1928)، لور غریّب (1931)،
ھوغیت كاالن (1931)، جولیانا سیرافیم (1934 – 2005)، نادیا صیقلي (1936)، سیتا مانوكیان

.(1945)
وكما درجت العادة منذ أربع سنوات، فإن ھذه التظاھرة التشكیلیة تترافق مع تظاھرة أخرى تسبقھا بأیام
وھي «بیروت آرت ویك»، حیث بدأ عرض عدد من األعمال الممیزة، في الھواء الطلق وسط بیروت.
وفي الرابع عشر من الشھر تحّولت بعض األماكن العامة والمحالت في العاصمة إلى واجھات للتعبیر

الفني. وتضمن «بیروت آرت ویك» مسارا، یتألف من 20 محطة، حیث عرضت أعمال فنیة بالقرب من
معالم بیروت الرمزیة ومنھا أسواق بیروت التجاریة، ساحة باب إدریس، الصیفي، حدیقة سمیر قصیر،

ELIE حدیقة جبران خلیل جبران وأیضا في الشوارع والمحالت في وسط بیروت التجاري ومنھا
.HERMÈSو ،SAAB، AIR FRANCE، PLUM، OFFICINE PANERAI

في أول محطة من المسار أمام فندق «لوغراي»، یعرض العمل التركیبي المتجّول «السالحف» للفنان
اللبناني غسان زرد. وھي 75 مجسما مصنوعة من «الفیبرغالس» ومادة «الریزین»، تنقلّت ما بین دیر

القمر وجبیل وصیدا وعادت إلى بیروت لتشارك في «بیروت آرت ویك».
كشف المسار عن 20 عمال فنیا تعود إلى 17 فنانا. ویستمر عرض ھذه األعمال للمارة في وسط بیروت

حتى 20 من الشھر الحالي، فیما یستمر «بیروت آرت فیر» حتى 18 منھ فقط.
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إقرأ أیضاً ...
أمیركا تؤكد ردع ھجمات إیرانیة محتملة... وتحذر من {خطر مرتفع}

حراك السودان یحّضر لـ«إضراب عام»... وحراس «قوش» یمنعون توقیفھ

الجزائر: إحالة أویحیى وسالل للمحكمة

واشنطن ترصد {دالئل} كیماوي في سوریا... وتتوعد النظام

العثیمین: قمة مكة اإلسالمیة تنعقد في ظرف حرج

نوفاك: التعاون السعودي ـ الروسي یتجاوز الطاقة إلى الفضاء والطیران

بو صعب: نتحاور مع «حزب هللا» حول استراتیجیة لحصر السالح

المیلیشیات الحوثیة مستمرة في زرع األلغام وعدد الضحایا یتصاعد

استمتع بالقیادة اآلن قبل أن تُحرم منھا

ھل ستنتج الثقافة الشعبویة موسولیني جدیداً؟

تقّشف بدمشق في رمضان... والدعاء بدیالً للیرة السوریة

رمضان یزید الضغوط على أداء العقار السعودي

جمھوریة الدومینیكان... ما بین طبیعة خالبة ومعالم تفوق الـ300

مجلس الوزراء السعودي یطالب بـ{موقف حازم} من إیران... ویدعو لمنع الحرب
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أمیر الكویت: نعیش ظروفاً بالغة الخطورة
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