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كتب الخبر: كلود أبو شقرا

یضم متجدد  برنامج  وتقدیم  اللبنانیات  للفنانات  جناح  بتخصیص  السابعة  دورتھ  في  فیر»  آرت  تمّیز «بیروت 
فنانات كرم  الذي  للمعرض،  األساسي  الشریك  مید  بنك  من  بدعم   ،LEBANON MODERN! معرض 
من الواعدة  الشابة  المواھب  الكتشاف  مخصصة  جدیدة  ومساحة   ،1975  – حقبة 1945  في  برزن  لبنانیات 
منطقة الشرق األوسط، شمال أفریقیا وجنوب آسیا، واحتفال بنك بیبلوس بالدورة الخامسة لـ «جائزة بنك بیبلوس

للتصویر الفوتوغرافي».

«بیروت آرت فیر»... تظاھرة عالمیة للفن التشكیلي
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بلجیكا، البحرین،  فرنسا،  بیالروسیا،  لبنان،  أبرزھا:  مختلفة  دول  من  عرض  صاالت  المعرض  في  شاركت 
األمیركیة، المتحدة  الوالیات  األردن،  إیران،  الجنوبیة،  إفریقیا  فلسطین،  ألمانیا،  الجزائر،  سویسرا،  إیطالیا، 

الصین، مصر...

كذلك وّفر «بیروت آرت فیر«جناحاً مخصصاً لزوار المعرض والصحافیین والفنانین وصاالت العرض لتبادل
االفكار والتفاعل والحوار.

شارك في المعرض، للمرة االولى، متحف الفن الحدیث والمعاصر (MACAM) الذي عرض منحوتات لفنانین
لبنانیین ومجموعة مختارة من الكتب الفّنیة.

وباسكال فیر»  آرت  ومدیرة «بیروت  مؤسسة  دوتفیل،  لور  اللبنانیة  الثقافة  وزارة  كّرمت  االفتتاح  حفلة  خالل 
أودیل، المدیر الفني، وقّدم لھما وزیر الثقافة ریمون عریجي درع تقدیر وزارة الثقافة.

تكریم فنانات

1945 بین  الحدیث  الفن  إلى  ینتمین  لبنانیات  فنانات  فیر»  آرت  «بیروت  كّرم  انطالقتھ،  منذ  األولى  للمرة 
و1975، مسلطاً الضوء على القوة والطاقة الخالقة التي تملكھا المرأة-الفنانة وكانت غیر ظاھرة للعیان آنذاك،
ومشكال مساحة الكتشاف أعمال نساء فّعْلَن الساحة الفنیة في لبنان من خالل نشر اعمالھن في الخارج وابتكار

روابط مھمة بین بالدھّن والعالم.

من بین الفنانات المكّرمات: بیبي زغبي (1890 -  1973)، ماري حداد (1973 -  1895)، بالنش لوھیاك
عدنان إیتیل   ،(2009-1923) الخال  ھیلین   ،(1916) شقیر  روضة  سلوى   ،(1912  -  2001) أّمون 
كاالن ھوغیت  غرّیب (1931)،  لور  اشقر (1928)،  إیفیت   ،  (1926  - سرسق(2015  سیسي   ،(1925)

(1931) ، جولیانا سیرافیم (2005 - 1934)، نادیا صیقلي (1936)، سیتا مانوكیان(1945) .

مواھب شابة

برعایة الجمھور  قبل  من  اكتشافھم  وتسھیل  الشابة  المواھب  على  الضوء  لتسلیط  مساحة  المعرض  خصص 
مصرف SGBL، وقد أتاحت ھذه المساحة لصاالت العرض تقدیم فّنان واعد وإقامة عالقات وثیقة وممیزة مع

جامعي األعمال الفنیة وزّوار المعرض.

من بینھا: الجزائر وفلسطین الممثلین للمرة األولى في «بیروت ضمت المساحة 27 صالة عرض من 13 بلداً 
فلسطین، لبنان،  األردن،  سویسرا،  فرنسا،  مصر،  بلجیكا،  البحرین،  الجزائر،  إفریقیا،  جنوب  فیر»،  آرت 

إیران...

جائزة التصویر الفوتوغرافي

أمام المجال  إفساح  بھدف  الفوتوغرافي،  للتصویر  جائزة  بیبلوس  بنك  خصص  التوالي  على  الخامسة  للسنة 
المصورة نفذت  العام  ھذا  الفّن،  سوق  في  الرئیسیة  الفاعلة  الجھات  إلى  للوصول  الشباب  اللبنانیین  المصورین 
الفوتوغرافیة الفرنسیة الجزائریة ھالیدا بوغریة مع خمسة مصورین شباب، اختیروا من بین المشتركین الذین
عرض أمام الجمھور في مساحة خاصة ضمن انتقلوا إلى المراحل النھائیة في الدورات السابقة، عمال ضخماً 

المعرض.
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«بیروت آرت ویك»

برعایة وزیري الثقافة ریمون عریجي والسیاحة میشال فرعون، ُنظمت الدورة الرابعة من «بیروت آرت ویك»
(13 سبتمبر- 20 منھ)، من تنسیق مارین بوغاران، أمام فندق «لو غراي»، بیروت، وھو عبارة عن أسبوع
واجھات إلى  العاصمة  في  والمحالت  العامة  األماكن  خاللھ  تتحّول  فیر»،  آرت  برنامج «بیروت  ضمن  للفن، 

للتعبیر الفني، وُیسلط الضوء على اإلرث الثقافي لمدینة بیروت.

في فنیة  أعمال  خاللھا  عرضت  محطة،  من 20  تألف  الطلق،  الھواء  في  مساراً  ویك»  آرت  تضمن «بیروت 
أسواق بیروت التجاریة، ساحة باب ادریس، الصیفي، حدیقة سمیر قصیر، حدیقة جبران خلیل جبران وأیضاً في

الشوارع والمحالت في وسط بیروت التجاري.

خالل من  بیروت  وسط  اكتشاف  إعادة  إمكانیة  المسار  ھذا  خالل  للجمھور  «نقدم  بوغاران:  مارین  وبحسب 
مجموعة مختارة من األعمال الفنیة التي تتجدد في كل دورة، والمشاركة في الدینامیكیة التي تمّیز الساحة الفنیة

في لبنان».

نّوه وزیر الثقافة ریمون عریجي بـ«بیروت آرت ویك» في حفلة االفتتاح معتبراً «ھذا الحدث محاكاة بین الفن
المعاصر والمدینة، ونتأمل أن یخلق حركة في وسط بیروت». أضاف: «یأتي تكملة للموسم الفني والسیاحي في

كافة مناطق لبنان التي تشھد غلیاناً ثقافیاً وفنیاً وذلك دلیل خیر».

في أول محطة من المسار أمام فندق «لوغراي»، عرض العمل التركیبي المتجّول «السالحف» للفنان اللبناني
وجبیل القمر  دیر  بین  فتنقلّت  الریزین،  ومادة  الفیبرغالس  من  المصنوعة  الـ 75،  المجسمات  أما  زرد.  غسان 

وصیدا وعادت إلى بیروت لتشارك في «بیروت آرت ویك».

ودافید حوا  وكمیل  كیرللس  بسام  حلو،  ونبیل  دبریھ  لویس  بینھم:  من  فناناً  لـ 17  فنیاً  عمالً  المسار 20  كشف 
ماش وعزت مزھر وسلوى روضة شقیر وأناشار بصبوص.

الفن الحدیث والمعاصر

تأسس معرض «بیروت آرت فیر» في عام 2010 بمبادرة من القّیمة على المعارض والصحافیة السابقة لور
دوتفیل. وتولّى خبیر الفن الحدیث والمعاصر باسكال أودیل اإلدارة الفنیة للمعرض إلى جانب مارین بوغاران

مدیرة العالقات مع العارضین و مسؤولة عن مساحة «بروجكتس» في المعرض.

خصوصیة على  المحافظة  في  اللبنانیة  للعاصمة  الدولي  واالنفتاح  والدینامیكیة  التجدید  من  كّل  یساھم 
معرض«بیروت آرت فیر» الذي یرتكز على االكتشاف والتقارب والتبادل.
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