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تّم اإلعالن عن برنامج الدورة الثامنة من »بيروت 
آرت فير« خالل مؤتمر صحافي ُعِقد في فندق »لو 
غراي«، بحضور لين طحيني قساطلي ممثلة وزير 
الثقافة الدكتور غطاس خوري، ربيع شّداد ممثاًل 
المركز  مديرة  أواديس كيدانيان،  السياحة  وزير 
سة  الثقافي الفرنسي في لبنان ريتا سعد، مؤسِّ
الفني  والمدير  دوتفيل  لور  المعرض  ومديرة 
 إلى ممثلين عن 

ً
للمعرض باسكال أوديل، إضافة

 
ً
أيضا وحضرت  المعرض.  في  الشريكة  الجهات 
 الكتشاف المشهد 

ً
صاالت عرض دولية خّصيصا

الفني اللبناني.
قام الدورة الثامنة لـ«بيروت آرت فير« من 21 

ُ
ت

لغاية 24 أيلول 2017، ويستضيف المعرض هذا 
العربية  المملكة  من  دولية  عرض  صاالت  العام 
إسبانيا،  بلجيكا، تشيلي،  األرجنتين،  السعودية، 
الجمهورية  فلسطين،  المغرب،  إيطاليا،  فرنسا، 

التشيكية، المملكة المتحدة وسويسرا.

 
ً
 محوريا

ً
ويقّدم »بيروت آرت فير« 2017 معرضا

حول المجموعات اللبنانية بعنوان »العروبة عين 
لبنان« من تنسيق روز عيسى، الكاتبة اللبنانية-

المعاصر  الفّن  مجال  في  المتخصصة  اإليرانية 
في الشرق األوسط.

أعمااًل  يحوي  الذي  المعرض  هذا  ويثير 
المجموعات  ولوحات تّمت استعارتها من أجمل 
التاريخ  موضوع  لبنان،  في  والعامة  الخاصة 
د وذات الصلة بـ«العروبة«.

ّ
الحديث الغني والمعق

مساحة  توسيع  العام  هذا  وسيتّم 
»REVEALING by SGBL«، المخصصة الكتشاف 
على  السادس  وللعام  الواعدة.  الشابة  المواهب 
جائزة  فير«  آرت  »بيروت  ضمن  م 

ّ
نظ

ُ
ت التوالي، 

 BYBLOS( الفوتوغرافي  للتصوير  بيبلوس  بنك 
تشجيع  إلى  تهدف  التي   )BANK AWARD
هذا  وسيترافق  الشباب.  اللبنانيين  المصّورين 
الفنانة  ُدعيت  وقد  عمل،  ورشة  مع  البرنامج 

ثالثة  مع  للعمل  بيتريل  أوريلي   
ً
دوليا الشهيرة 

من المصورين اللبنانيين الشباب. وبغية اإلسهام 
الفنية  الساحات  وفهم خصوصيات  معرفة  في 
الحالية، سيطلق »بيروت آرت فير« 2017 برنامج 
الطاوالت المستديرة/ المناقشات. وخالل المؤتمر 
الصحفي، أعلنت هال مبارك عن الدورة األولى من 
»بيروت ديزاين فير« الذي سيضّم أرقى االسماء، 
عين، وسُيقام 

ّ
من مصممين وعالمات تجارية وموز

بالشراكة مع »بيروت آرت فير« في البيال من 20 
إلى 24  أيلول 2017.

وبالتوازي ُيقام »بيروت آرت ويك« 2017 بين 
عرض  يتّم  سوف  حيث   ،2017 أيلول  و26   19
الجدران يعبر  المتنوعة في مسار خارج  األعمال 
وسط  في  التجارية  والمتاجر  العامة  األماكن 
م »بيروت آرت ويك« بدعم من وزارة 

ّ
بيروت. وُيَنظ

الثقافة ووزارة السياحة وبلدية بيروت وسوليدير 
والمتاجر المشاركة.

الفن التشكيلي يغزو وسط بيروت

خالل مؤتمر إطالق »بيروت آرت فير« 2017
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