
 
 

٢٠١٦ آآذذاارر ـ صحفي بيانن  
 

آآذذاارر  منن    ١۱٧۷فتتاحح  يیوومم  االخميیسس  ااال".  أأساددوورر:  منظظرر  متحرّركك"  سررسقق  ااإلعالنن  عنن  معررضهھ  االقاددمميیسرّر  متحفف  
مفتووحة  وومووّجهھة  للجميیع.  .  االددعووةة٢۲١۱:٠۰٠۰إإلى    ١۱٨۸:٠۰٠۰االساعة     

 للصحافيين، سيفتح االمتحف أأبواابه للصحافة، متيًحا ١٤:٠٠إإلى  ١٢:٠٠آآذذاارر، من االساعة  ١٥ االثالثاءءيومم 

   فرصة ززياررةة االمعرضض وواالتحّدثث مع االقّيمين االفنّيين وومع االفّنانن ووإإجرااءء االمقابالتت معهم.

 

 متحّركك منظر أأساددوورر:

 طراابب جوززيف االضيف: االقّيم

 ررااززيانن نورراا االمشارركة: االقّيمة
٢١:٠٠إإلى  ١٨:٠٠آآذذاارر، من االساعة  ١٧ااالفتتاحح يومم االخميس   

 إإيارر ٣٠يستمّر االمعرضض لغاية 

 االسفلي االثاني، االطابق صالة االمعاررضض االكبرىى

  
  عمالهھأل  شاملة  مررااجعة  االلبناني٬،  االفنن ّ   تارريیخ  في  االمهھّمة  االشخصيیّة  أأساددوورر٬،  للفنّانن  ااالستعادديي  االمعررضض  هھھھذذاا  يیقددمّم
    عاًما.  خمسيینن  مددىى  على
  

  أأعوواامم  منن  للفنّانن  كتبب  إإلى  إإضافة  ووقماشش٬،  ووررقق  على  لووحاتت  عنن  عباررةة  هھھھي  عملل  مئة  منن  أأكثرر  االمعررضض  يیضمم ّ 
  االيیوومم.  وولغايیة  االستيینيیّاتت

  
  عماللووأأ  جدديیددةة  وولووحاتت  قبلل٬،  منن  تُعررضض  لمم  أأعماال ً   ستقددمّم  حيیثث  لبنانن٬،  في  لهھ  ااألوّولل  االررئيیسس  االفرردديي  االمعررضض  إإنهّھ

  بيیارر  االمررحوومم  ترركة  منن  هھھھبة  ووهھھھي  ٬،االمتحفف  مجمووعة  تضّمهھا  سابقة  أأعمالل  مع  جنبب  إإلى  جنبًا  االحفرر٬،  بتقنيیّة
كانن  قررددااحي  صدديیقا ً قدديیما ً ألساددوورر  ووجاِمعا ً نهھما ً ألعمالهھ٬،  فغالبا ً ما  كانن  يیززوورر    .١۱٩۹٩۹٦  عامم  ووصيیّتهھ  في  قررددااحي

محتررفف  االفنانن  في  بارريیسس  الختيیارر  ااألعمالل  االتي  يیرريیدد  أأنن  يیضّمهھا  إإلى  مجمووعتهھ.  ووقدد  جمع٬،  على  مرر  حيیاتهھ٬،  أأكثرر  
  منن  مئة  عملل  منن  تووقيیع  أأساددوورر٬،  تُعرَرضض  ألوولل  مررةة  معا ً في  هھھھذذاا  االمعررضض.  

  
  ادداًاأأجس  تظُظهھرر  بالددقّة  تمتازز  االتي  أأعمالهھ  ووااقتالعع.  عززلة  منن  يیفتررضهھ  ووما  االحددااثة  ووااقع  أأساددوورر  عماللأأ  تستكشفف
  في  ألساددوورر  االمبّكرر  ااالهھھھتمامم  وويیبقى  وواالكوونيیّة.  االمعمارريیّة  ااألجسامم  مع  وومتماهھھھيیة  ااألشكالل٬،  متغيیرّرةة  متحوّولة٬،

  االفنيیّة.  تجرربتهھ  مددىى  على  ووااضًحا  االبشرريي٬،  االجسدد  ووفي  االططبيیعي٬،  االمنظظرر  في  االتكنوولووجيیا٬،
  

  االهھنددسيیّة  ااألشكالل  تخلقق  حيیثث  االمجرّردد٬،  االططبيیعي  االمنظظرر  مووضووعع  على  االثمانيینيیّاتت  حقبة  إإلى  االعائددةة  أأعمالهھ  ووتتررّكزز
  يیّاتت٬،االتسعيین  حقبة  في  أأعمالهھ  أأّما  ررئيیسة.  لسرردديیّة  ووفاقًا  تكوّونن ٍ   ووإإعاددةة  تمزّزقق  حالة  ووفي  متحوّولة  لمددنن  ررؤًؤىى  ووااأللوواانن

  اللمااألع  منن  يیبددأأ  ووااسع  فنّي  بمجالل  لووحاتهھ  ووتتأثرّر  محيیططهھ.  في  االبشرريي  االجسدد  ددررااسة  إإلى  فتعوودد  يیليیهھا٬،  ووما
    االنهھضة.  عصرر  لووحاتت  إإلى  ووصووال ً   ااألفرريیقيیّة٬،  االقبليیّة  ااألقنعةوو  االبووذذيیّة  ااأليیقوونيیّة

  
  في  خوواالتارريی  وواالززمنن  االقددرر  ووأأددوواارر  االهھوويیّة٬،  وونشووء  االعالمم٬،  في  مووقعنا  االفنيیّة٬،  تجرربتهھ  مددىى  على  أأساددوورر٬،  ساءلل  ووقدد

  حيیاتنا.
  



	  

 االفّني االناقد مع أأساددوورر يتناقش سوفف ،١٧:٣٠ إإلى ١٦:٣٠ االساعة من آآذذاارر، ١٩ االسبت

 سرسق. متحف أأوودديتورريومم في طراابب جوززيف االضيف وواالقّيم
 

 :عن االفّنانن
٬،  ووقضى  سنووااتت  تعليیمهھ  ااألوولى  متتلمذذاًا  على  يیدد  بوولل  غيیررااغووسيیانن٬،  وواالررّسامم  ١۱٩۹٤٣۳  عامموولدد  أأساددوورر  في  بيیررووتت  

وو  ڤانووتشي"  االـ"أأكادديیميیا  بيیلّي  آآررتي  بيیيیتررتلقّى  تعليیمهھ  في    ااإليیططالي.  االثقافي  االمعهھدد  في  خليیفة  جانن  وواالررسامم  ڤدديیرر٬،غوو
ببررووجيیا٬،  بإيیططاليیا٬،  ووفي  االـووددررسة  االعليیا  للفنوونن  االجميیلة  ببارريیسس  (محتررفف  كووتوو).  كانن  أأساددوورر  عضوًواا  في  لجنة  

  –  ٬١۱٩۹٧۷٥،  بارريیسس  (ي  "ال  جوونن  غررااڤوورر  كوونتمبوورريینن")٬،  ووف١۱٩۹٧۷٧۷  –  ١۱٩۹٧۷٤"صالوونن  ددوو  مي  ددوو  بارريیسس"  (
  .١۱٩۹٧۷٥منذذ  االعامم    وورر  فررنسيیهھ"  )٬،  ووعضوًواا  في  االـ"بانتررـ  غررااڤ١۱٩۹٧۷٩۹

 
  طراابب: جوززيف عن

ئلل  ٬،    ااختارر  في  أأووااصحافي  ووناقدد  فنّي  لبناني.  بعدد  ددررااستهھ  ااالقتصادد  ووعلمم  ااالجتماعع  وواالفلسفة  ططرراابب  جووززيیفف
ووكتابًا٬،  منهھا  ددررااساتت  عنن  بوولل  مقاًال    ١۱٥٠۰االسبعيینيیّاتت  ططرريیقق  االصحافة  االثقافيیّة  وواالنقدد  االفنّي.    في  ررصيیددهه  أأكثرر  منن  

سيیانن٬،  ووحسيینن  ماضي٬،  ووجميیلل  مالعبب.غيیررااغوو



	  

 
 عن متحف سرسق:

  اافتتاحهھ  في  االعامممتحفف  نقووال  إإبررهھھھيیمم  سررسقق  هھھھوو  متحفف  للفنن  االحدديیثث  وواالمعاصرر  يیقوومم  في  قلبب  بيیررووتت  منذذ  
  ٬،  غايیتهھ  جمع  ااألعمالل  االفنيیّة  االمحليیّة  وواالعالميیّة  وواالمحافظظة  عليیهھا  ووعررضهھا.١۱٩۹٦١۱

  
وونسعى  في  االمتحفف٬،  منن  خاللل  مجمووعتنا  ووأأررشيیفنا  وومعاررضنا  ووبرراامجنا  االمووّجهھة  للجمهھوورر٬،  إإلى  نشرر  االمعررفة  

  لحظظتنا  االررااهھھھنة.  وومنن  أأهھھھدداافنا  أأيیًضا٬،  ددعمم  االمتعلّقة  بالمماررساتت  االفنيیّة  في  االمنططقة٬،  ووااستططالعع  ااألعمالل  االتي  تعكسس
إإنتاجج  االفنوونن  االمحليیّة٬،  ووخلقق  منبرًراا  للتحاوورر  وواالتجرريیبب  في  االفنن  ووااألفكارر٬،  ووبثّث  االووعي  في  أأووساطط  جمهھوورر  متنوّوعع  

  ووتحفيیززهه  بأساليیبب  جدديیددةة  ووغيیرر  متووقّعة.
 

 :أأووقاتت االدخولل ووددوواامم االعمل

  ١۱٨۸:٠۰٠۰إإلى    ١۱٠۰:٠۰٠۰  االساعةيیفتح  االمتحفف  يیووميی�ا  منن  
  ٢۲١۱:٠۰٠۰إإلى    ١۱٢۲:٠۰٠۰    االساعةيیسس  منن  االخم

  يیقفلل  أأيیّامم  االثلثاء
  االددخوولل  إإلى  متحفف  سررسقق  مجاني.

 
 

  :زيد من االمعلوماتت يرجى ااِإلتصالل بـلم
  موورريیلل  نبيیلل  قهھووجي
  ررئيیسة  قسمم  ااِإلعالمم
  متحفف  سررسقق

  شاررعع  مططرراانيیّة  االرروومم  ااألرُرثووددووكسس
  ااألَشررفيیة

٢۲٠۰٧۷١۱  ٥٥٠۰٩۹بيیررووتت    
+961 1 202 001 ext. 217 تت:   


