هيتو شتايرل
مصنع الشمس٢٠١٥ ،
الحقوق لهيتو شتايرل

ياســمينة متولي  /فيليب رزق
أوالف نيكوالي
طوبياس زيلوني
هيتو شتايرل

فبريك

 ٣١آذار ّ ٨ -أيار ٢٠١٧

فبريك
القيم على المعرض :فلوريان إبنر
ّ
باالشتراك مع متحف سرسق ،معهد غوته لبنان ،ومعهد ifa
االفتتاح يوم الخميس  ٣٠آذار من  ١٨:٠٠إلى ٢٠:٠٠
يستمر المعرض لغاية ّ ٨أيار ٢٠١٧
ّ
متحف سرسق ،صالة المعارض الكبرى ،الطابق السفلي الثاني

 Fabrikهو املصطلح األملاين امل ُعادل لـ  Factoryيف اإلنكليزيّة (مصنع) ،هذا مع اإلشارة إىل أ ّن لـ  Fabricعالقة وطيدة
مع تعبري ( social fabricالنسيج اإلجتامعي)ُ .يثّل املصنع املكان حيث تُنتج األغراض والسلع .يقوم هذا املعرض بتحويل
ُنتج فيه األفكار والصور – الصور التي انقىض اعتبارها واسطة إلعادة إنتاج
متحف رسسق إىل مصنع مفرتض ،أو إىل مكان ت ُ
دليل إىل ما ينزل يف الواقع من تح ّوالت.
الواقع ،وغدت ً
تقتيض معاينة تح ّوالت الصور املعارصة معاين ًة موازية ملا يتّسم فيه واقعنا املتعومل واملتداخل من تش ّوهات .وتنشغل
األعامل املعروضة هنا ،ذات السبل واألساليب شديدة االختالف ،بالتنقّالت والهجرات التي يقوم بها البرش والصور عىل
ح ٍّد سواء .تسعى األعامل ألمناط مختلفة من التناول الف ّني ،وتوغل ُمنقّبة يف العمق الثقا ّيف لبعض الصور األيقون ّية
امل ُح ّددة ،التي ترتبّع يف صدارة عامل الوسائط الذي نحيا فيه .تنحو األعامل املعروضة إىل تحليل دور الضوء كناقلٍ ألحدث
ما يصل إلينا من معلومات ،كام تقوم يف تفكيك ما وعدت به الثقافة الرقم ّية من شفاف ّية .تتوافق األعامل املعروضة،
رص ،مع املبدأ الذي وضعه السزلو موهويل ناغي عام  ،١٩٢٢الداعي فيه إىل وجوب وقف
تعب عنه من نتاج معا ٍ
يف ما ّ
الوسائط التقن ّية عن إعادة إنتاج الوقائع امل ُح ّددة ،وأن تقوم تلك الوسائط عوضً ا عن ذلك بإنتاج الواقع (الصورة).
تعود فكرة املعرض يف األصل إىل الجناح األملا ّين يف بينايل البندق ّية عام  .٢٠١٥ويتنقّل املعرض راه ًنا يف جولة عامل ّية ،فيمثّل
متحف رسسق اليوم أوىل محطّات هذه الجولة.
الق ّيم عىل املعرض:
فلوريان إبرن
الف ّنانون املشاركون:
ياسمينة متويل وفيليب رزق ،أوالف نيكوالي ،هيتو شتايرل ،وطوبياس زيلوين
رشكاء املعرض:
متحف رسسق ،معهد غوته لبنان ،ومعهد ifa
جولة مع الصحافة:
يوم األربعاء  ٢٩آذار من  ١٢:٠٠إىل ١٣:٣٠
االفتتاح:
يوم الخميس  ٣٠آذار من  ١٨:٠٠إىل ٢١:٠٠
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أوالف نيكوالي

ولد في  ،١٩٦٢هال (سال) ،ألمانيا – يعيش ويعمل في برلين ،ألمانيا
األعمال المعروضة:

" ِغ ْيو" (تابلوهات)٢٠١٥ ،

ورق جدران ،أعامل طباع ّية ،نصوص متعدّدة املصادر

" ِغ ْيو"  /يف مكان ما بوقت ّ
متعث ،مشهد األجنحة املتعاقبة٢٠١٦ / ٢٠١٥ ،...

يل ڨيديو ،تسجيالت من كامريات مرفوعة عىل البمرنغ ،من سطح الجناح األملاين يف بينايل البندقيّة السادس والخمسني ،إعادات متك ّررة (سامء :دقيقتان و٩
عرض ل َع َم ّ
ثواين  /أرض :دقيقة و ٣٠ثانية)

يستعيد عمل أوالف نيكوالي الوثائق املحفوظة من عمله الذي كان حقّقه بعنوان " ِغ ْيو" ،و ُعرض عىل سطح الجناح
األملاين طيلة بينايل البندق ّية السادس والخمسني .كانت نقطة البداية يف مقاربته عبارة عن ما ّدة بحث ّية برصيّة تتعلّق
بأيقون ّية السطح – الذي يُع ّد ،من الجانب الدياليكتييكّ ،فضاء حريّة وفضاء وعيد ،عىل ح ّد سواء .تتض ّمن الصور التي
اختارها من منظار واسعٍ لقطات من الوسائط اإلعالم ّية املعارصة ،إضافة إىل صور تاريخ ّية .ويُحيك املونتاج الذي حقّقه
يف نسيج ٍ
واحد موضوعات مختلفة تتعلّق بالفرار؛ كالتح ّرر ،واملعراج ،والطريان .كام يتناول الفرار أيضً ا باعتباره تقهقر،
ودفاع ،وعقاب.
تتأطّر الجداريّة عرب بثّ لقطات ڨيديو عىل الجدار كانت قد ُص ّورت بواسطة مبرنغ طائر ،وذلك خالل عمل نيكوالي
التجهيزي الذي يق ّدمه نيكوالي األفكار
املعروض عىل سطح الجناح األملاين واملرافق لبينايل البندق ّية .يل ّخص العمل
ّ
مجال سياس ًّيا ،والحركة العامل ّية للصور والبرش واألشياء.
الرئيسة لهذا املعرض :السطح باعتباره ً
عن الفنّ ان:

سائل من خاللها عنارص
أوالف نيكوالي .ط ّور خالل مسريته الفن ّية مجموعة كبرية من املشاريع متع ّددة االتّجاهاتُ ،م ً
اختبار الفضاء ،والزمن ،وأحوال الجسد .ينحو نيكوالي ،أكان ذلك عرب روايات الخيال العلمي ،املقطوعات املوسيق ّية ،أو
التوسط والتد ّخل بني الفضاء امل ُعطى وبني األشكال املفهوم ّية ،وذلك بغية
عرب اعتامد الحرف والفنون الصناع ّية ،نحو ّ
االجتامعي يف موضع التوتّر بني الخربات العمل ّية والسياقات التجريديّة .قد ط ّور نيكوالي ،من
التعامل مع مسائل السلوك
ّ
خاصا به ،كاشفًا فيه سياقات غري معهودة.
خالل أسلوب التكرار والرتتيب املتسلسل ،ات ّجا ًها نقديًّا متثيل ًّيا ًّ

الحقوق لـ VG Bild-Kunst
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ياسمينة متولي  /فيليب رزق

ياسمينة متولي :ولدت في  ،١٩٨٢وارسو ،بولونيا – تعيش وتعمل في القاهرة ،مصر
فيليب رزق :ولد في  ،١٩٨٢ليماسول ،قبرص – يعيش ويعمل في القاهرة ،مصر
العمل المعروض:

برة يف الشارع٢٠١٥ ،

تجهيز :عرض  HDڨيديو بشاشة واحدة ٧٢ ،دقيقة ،صوت ،لقطات من هاتف محمول معروضة عىل الشاشة ،قطع آجر من سطح مبنى يف مرص ،أقفاص خشبيّة،
رسومات ،وخمس صور فوتوغرافيّة مطويّة كخارطة
الحقوق للف ّنانني وغالريي صفري-زملر ،بريوت  /هامبورغ

يل .ال ميثّل املوقف الذي يتب ّناه الثنا ّيئ ،وهام
ڨيديو ياسمينة متويل وفيليب رزق
ّ
التجهيزي "برة يف الشارع" هو عمل تخ ّي ّ
عمل توثيق ًّيا لواقع الحال .بل هام يقيامن منطًا من املرسح
مقيامن يف القاهرة ،مبواجهة النيوليربال ّية املثابرة يف مرصً ،
الراديكايل ،وطريقة تستند عىل الخربات الجامع ّية وعىل ق ّوة املخ ّيلة.
العمل ،املوظّفني واملتبطّلني عىل ح ّد سواء ،إىل رشفة سطح إحدى عامرات الشقق يف وسط
دعا الف ّنانان مجموعة من ّ
القاهرة إلعادة متثيل ظاهرة الخصخصة يف مصنع عام ،وذلك عىل نحو يتداخل مع أداء بعض األمور املستم ّدة من
اليومي الذي
تعب عن آل ّيات السلطة يف مرص وعن اإلذالل
حياتهم
ّ
الخاصة .تعاون أولئك ّ
العمل لتأليف مشاهد ّ
ّ
يتع ّرضون له عىل يد مرؤوسيهم .وينسج الڨيديو ،يف نسق واحد ،مجموعة من املقاطع املتخ ّيلة والشهادات الشخص ّية،
وتقوم املشاهد امللتقطة بواسطة الهاتف املحمول بوصل تلك املرويّات الشخص ّية بالرصاعات اإلجتامع ّية األوسع.
وإذ يُق ّدم الڨيديو يف صيغة التجهيز بالدرجة األوىل ،فإنّه يحوي أيضً ا وثائق إضاف ّية تستعيد الطبقات واملك ّونات املختلفة
لهذه التجربة املرسح ّية :صو ٌر وقطع قطع آجر من مكان العمل عىل سطح العامرة ،ذاك املكان الذي غدا اآلن مهجو ًرا،
وجاءت هذه األشياء مقرونة بتسجيالت ملكاملات من هاتف محمول لعامل سابق ،توث ّق عمليات هدم مصنعه القديم.
عن الفنّ انين:

الحقوق لـياسمينة متويل وفيليب رزق
بإذن من غالريي صفرس-زملر ،بريوت  /هامبورغ

صين التي انطلقت خالل الثورة املرصيّة يف العام  ،٢٠١١وذلك لخلق منرب
ياسمينة متويل .شاركت يف تأسيس تعاون ّية ُم ِ ّ
للصحافة املواطن ّية وأرشيف للثورة .تعاونت منذ العام  ،٢٠١٠وعىل نحو منتظم ،مع فيليب رزق .تنشغل أعاملهام
املشرتكة يف خلق سبل فن ّية جديدة تتيح للناس املشاركة فيها كمواضيع للتواريخ والقصص ،وذلك ضمن أشكال جديدة يف
صنع األفالم ويف التمثيل السيايس.
فيليب رزقُ .مخرج أفالم وكاتبّ .أسس مع ياسمينة متويل يف العام  ،٢٠١١جمع ّية ألفالم الڨيديو تحت ُمس ّمى
"إنتفاضات إنتفاضات" ،حيث أنتج يف إطارها سلسلة من أعامل الڨيديو تحت عنوان "تعليقات عىل ثورة  ٢٥يناير" .رزق
تأسست يف العام  .٢٠١١نُرشت كتاباته يف عد ٍد من املنابر مثل The Journal of Human
صين التي ّ
عضو يف تعاون ّية ُم ِ ّ
 ،Geographyوموقع "جدل ّية" ،و .roarmag.orgأنجز منذ العام  ،٢٠١٠وعىل نحو منتظم ،مشاريع مشرتكة مع ياسمينة
متويل.
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طوبياس زيلوني

ولد في  ،١٩٧٣ڤوبيرتال ،ألمانيا – يعيش ويعمل في برلين ،ألمانيا
العمل المعروض:

املواطن٢٠١٥ ،

تنسيق لسبع صور فوتوغرافيّة مل ّونة ،بأحجام مختلفة ،عىل  ٣مطبوعات كبرية الحجم من الحرب النفّاث ،مثبتة عىل alu-dibond
ُصحف معروضة
 ٤واجهات عرض تتض ّمن  ٣٠طبعة
صحيفة ١٦ ،صفحة ،منوذج "تابلويد" ،للز ّوار يك يحتفظوا بها

تنشغل سلسلة "املواطن" التي حقّقها طوبياس زيلوين مبسألة متثيل الالجئني يف اإلعالم األورو ّيب ،وكذلك يسعى العمل
مم شهدته حركة الهجرة يف زمننا الراهن من مظاهر كبح ،واقتصارها،
الستكشاف تص ّور الالجئني عن أنفسهم .عىل الرغم ّ
الخارجي لـ"الحصن األورو ّيب" ،فإ ّن منظار زيلوين يتو ّجه
الحدود
يحل من مأساة عند طرف
يف معظم األوقات ،عىل ما ّ
ّ
نحو التص ّور الذايتّ لالجئني عن أنفسهم ،ونحو حكاياتهم الشخص ّية ،وحقّهم يف أن يحظوا باالعتبار كرعايا سياسيني يف
أملانيا .فهم يتظاهرون ض ّد القيود املفروضة عىل ح ّريتهم يف الحركة ،وض ّد منعهم من العمل والدراسة.
يلقي زيلوين الضوء يف صوره عىل هذه الثقة الجديدة بالنفس ،والتي يعرضها ضمن واجهات للعرض وكأعامل كبرية عىل
الجدران ،وذلك يك تذكّر بالشكل الذي تبدو عليه يف صفحات الجرائد – األمر الوحيد الغائب هنا هو أعمدة النصوص
كل تلك التفاصيل التي تغ ّيبها السجاالت
بني الصور .تُشري املساحات الفارغة إىل الفجوات يف سري هؤالء األفراد ،إضافة إىل ّ
يف وسائل اإلعالم العا ّمة .وقام زيلوين يف املقابل بالطلب من كتّاب وصحافيني أفارقة التعليق عىل هذه الصور .جاءت
النتيجة يف صيغة مقاالت يف صحيفة ،وهي معروضة يف واجهة عرض كبرية.
ٍ
صحف تض ّم معلومات مصدرها موضوعات صور زيلوين .ميكن
التجهيزي متثّله كومة من
مث ّة عنرص ثالث يف هذا العمل
ّ
للزائرين االحتفاظ بهذه الصحف.
عن الفنّ ان:

الوثائقي يف جامعــة وايلز ،نيوبــورت ،وتابع دراســاته العليا بإرشاف تيــم راوترت يف
طوبيــاس زيلــوين .درس التصويــر
ّ
خاصة
–
املتعوملة
ة
ي
الشــباب
للثقافة
رصده
يف
ّلت
ث
مت
هــذا
عمله
يف
االنطالق
نقطة
اليبزيغ.
أكادمي ّيــة الفنون البرصيّــة يف
ّ
ّ
يف املســاحات املهجــورة لل ُبنــى الصناع ّية ويف املدن امل ُنكمشــة .متحــورت صوره وأفالمــه خالل الســنوات األخرية حول
الجامعات امله ّمشــة يف املجتمعات الرأســال ّية .شــاركت أعامله يف املعارض التالية:
)٢٠١٥( KOW, Berlin / Galleria Lia Rumma, Naples ,2014-2008 Dream Lovers: The Films
)٢٠١٤( Vele, Esker Foundation, Calgary
)٢٠١٤( Lichtwark revisited, Hamburger Kunsthalle
)٢٠١٣( Jenny Jenny, Berlinische Galerie, Berlin
)٢٠١٢( Tobias Zielony: Manitoba, MMK Zollamt, Frankfurt am Main

الحقوق لـطوبياس زيلوين وKOW
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هيتو شتايرل

ولدت في  ،١٩٦٦ميونيخ ،ألمانيا – تعيش وتعمل في برلين ،ألمانيا
العمل المعروض:

مصنع الشمس٢٠١٥ ،

ڨيديو بشاشة واحدة HD ،ڨيديو ،ملف ٢٣ ، pro rez. MOVدقيقة
خطوط أزرق مش ّع عىل األرض
معامري ح ّر بواسطة الضوء ،وكريس بالج
تكوين
ّ

التجهيزي هذا ،والذي يحمل عنوان "مصنع الشمس" ،تلجأ هيتو شتايرل إىل اإليحاء الراسخ لنور الشمس ،ذاك
يف الڨيديو
ّ
الرقمي
بعاملنا
ّقة
ل
املتع
السجاالت
صميم
إىل
آن،
يف
وعابث
عميق
يك
ّ
دياليكتي
بأسلوب
فتقودنا
م،
د
للتق
الدهري
الرمز
ّ
ّ
ّ
الراهن.
ينحو "مصنع الشمس" نحو منط لعبة كومبيوتر ،وذلك يك يُشري إىل البنية الرسديّة لعامل التسلية الشعب ّية ،كام للتموضع يف
أقل من إعالء صوت ما تبقّى لألفراد والرعايا
موقعٍ أكرث ألفة ،واالنطالق منه ملواجهة الرشور املعارصة .فالرصاع هنا ليس ّ
الرقمي يف املعلومات ،واملصالح
للدفق
منها،
السياسيني من حريّة فعلٍ  ،يف مواجهة تلك الشبكات املعقّدة ،التي ال فكاك
ّ
االقتصاديّة ،والتش ّوهات االجتامع ّية والثقاف ّية.
كمثل األساليب املتن ّوعة يف ألعاب الكومبيوتر ،يتنقّل الفيلم بني مستويات الواقع املختلفة .الراوي هي يوليا ،وهي أيضً ا
كعمل ُمستعبدين يف استديو اللتقاط الحركة – األداة التقن ّية التي
ُمربمجة اللعبة .يُ َق ّدم أبطال اللعبة لنا ،منذ البدايةّ ،
ت ُح ّول حركات ما يظهر للعيان إىل نبضات ضوئ ّية ،ما ميثّل أساس مجمل الواقع االفرتايض يف ألعاب الكومبيوتر .وتبدو
مشاهد الرقص يف املونتاج املفعم بالنشاط ،كمثل ُمول ٍّد لدفق متواصلٍ من الصور املتب ّدلة .كام ميثّل الرقص ،يف الوقت
عينه ،ذروة أسلوب االعرتاض العابث الذي يُبديه األبطال اليافعون يف مواجهة سيطرة أعدائهم غري املرئيني.
عن الفنّ انة:

الحقوق لهيتو شتايرل

تتجل فيه سياسات اإلبهار
هيتو شتايرل .يف أفالمها كام يف كتاباتها ،تتّخذ الف ّنانة من الصورة الرقم ّية منطلقًا لدخول عا ٍمل ّ
عاملي ويف عد ٍد كبري من املعارض ومهرجانات األفالم ،كان آخرها يف
كرغبة جامع ّية .عرضت أعامل شتايرل عىل نطاق ّ
"آرتيستس سبايس" ،نيويورك (" ،)٢٠١٥معهد الفنون املعارصة"  ،ICAلندن ( ،)٢٠١٤متحف ڨان آيب ،أندهوڨن (،)٢٠١٤
"معهد الفن يف شيكاغو" ( ،)٢٠١٣ويف بينايل البندق ّية ( .)٢٠١٣يف العام  ،٢٠٠٧شاركت يف الدورة  ١٢من "دوكيومنتا".

6

أنشطة بالتزامن مع المعرض
جولة

القيم فلوريان إبنر
جولة على المعرض مع
ّ
السبت  ١نيسان من  ١٦:٠٠إلى  ١٧:٠٠ومن  ١٧:٠٠إلى ١٨:٠٠

يوم السبت  ١نيسان ،ندعوكم لالنضامم إىل الق ّيم فلوريان إبرن يف جولتني متتاليتني عىل املعرض "فربيك".

الجولة األوىل من الساعة  ١٦:٠٠إىل ( ١٧:٠٠يف اللغة الفرنس ّية)؛ والثانية من  ١٧:٠٠إىل ( ١٨:٠٠يف اللغة اإلنكليزيّة.
سينض ّم الق ّنان املشارك أوالف نيكوالي إىل الجولة.
برنامج العائلة

أسياد اللعبة :ورشة عمل لصناعة لعبة مع جانك مانكيز
واإلنكليزية
العربية
السبت  ٢٢نيسان من  ١٠:٠٠إلى  | ١٣:٠٠في اللغتين
ّ
ّ
لألوالد بين عمر ٦و ١٢سنة بمرافقة وإشراف من هم أكبر سنًّ ا
بدل المشاركة للطفل الواحد ١٠٠٠٠ :ل.ل.
لكل ولد إضافي
 ٥٠٠٠ل.لّ .

أنت مدع ّو لتصنع بنفسك لعبة لوحية تفاعلية ثالثية األبعاد وتج ّربها! يف هذه الورشة التفاعلية بإدارة املص ّم َمني ليا
كريديكيان وكزافييه بغدادي ،األوالد عىل موعد مع مغامرة يف بيئة من صنع الخيال تحت عنوان "نزل التنني النائم"،
حيث عليهم أن يجتازوا أفخا ًخا خف ّية ويتخطّوا حر ًاسا غريبي األطوار .يصنع األوالد ،عرب املزج بني فن األلعاب ومرسح
الظل ،لعبة فيديو تناظرية وتفاعلية ،حيث يُساهم عامل الحظ وآلية صنع القرارات يف تغيري مصري كل واحد من الالعبني،
ويلعبونها أيضً ا.
مجسم الغرفة والتمثال الصغري اللذين صنعهام بنفسه.
يف ختام ورشة العمل ،يأخذ كل مشارِك معه ّ
ورسام الرسوم
 Junk Munkezمبادرة إلعادة التدوير إىل منتجات أعىل قيمة ّأسستها مص ّممة املنتجات ،ليا كريديكيانّ ،
املتحركة/صور الكتب واملجالت ،زافييه بغدادي ،اللذان تعاونا م ًعا للتخلص من أكوام النفايات املحلية من خالل منتجات
مل ّونة صديقة للبيئة يتم صنعها بواسطة أساليب مراعية للبيئة.
برنامج العائلة

التقاط الشمس :ورشة عمل لتصوير فيلم بواسطة الشاشة الخضراء مع m22
واإلنكليزية
العربية
السبت ّ ١أيار من  ١٠:٠٠إلى  | ١٣:٠٠في اللغتين
ّ
ّ
لألوالد بين عمر ٦و ١٢سنة بمرافقة وإشراف من هم أكبر سنًّ ا
بدل المشاركة للطفل الواحد ١٠٠٠٠ :ل.ل.
لكل ولد إضافي
 ٥٠٠٠ل.لّ .

بوحي من الخيال العلمي عرب استخدام تكنولوجيا الشاشة الخرضاء! يف هذه الورشة
أنت مدع ّو البتكار مشاهد وتصويرها
ٍ
فيلم قص ًريا عرب استخدام شاشة خرضاء ،يف تقني ٍة تُستع َمل لتوليد مؤثّرات خاصة
األوالد
القامئة عىل متثيل األدوار ،يصنع
ً
يف الفيلم .ورشة العمل هي بإدارة الف ّنانني واملخر َجني بانوس أبراهاميان ومحمد برو ،وخاللها يتم توجيه األوالد عرب مسار
معي داخل كونٍ وهمي ،حيث سيطرت مخلوقات غريبة عىل الشمس ،ويقع عىل عاتق األبطال املساعدة عىل إيجاد
ّ
حل.
يؤ ّدي األوالد أدوا ًرا مختلفة يف الفيلم ،ويتعاونون م ًعا يف إطار مجموعات صغرية لكتابة نص قصري ،ويلعبون بواسطة
األزياء وأدوات الديكور ،ويص ّورون مشاهد عرب استخدام الشاشة الخرضاء .ميكنك أيضً ا أن تأخذ رشيط الفيديو القصري
معك إىل املنزل!
بانوس أبراهاميان ومحمد برو فنانان ومخرجان لبنانيان يقيامن ويعمالن يف بريوت وضواحيها ،وغال ًبا ما يتعاونان يف إطار
املجموعة اإلعالمية .m22
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القيم على المعرض
ّ
فلوريان إبرن هو مدير املجموعة الفوتوغراف ّية يف متحف فولكوانغ مبدينة إيسن األملان ّية.

شركاء المعرض
معهد غوته

معهد غوته هو املعهد الثقايف العامل يف كافة أنحاء العامل وهو تابع للحكومة األملانية
ينظّم معهد غوته لبنان ويدعم مجموعة واسعة من األنشطة الثقافية لتمثيل الثقافة األملانية ىف الخارج ومن أجل
تشجيع التبادل الثقايف الدويل .من خالل أنشطتنا اللغوية نقدم دورات لغة ،وورش عمل ،وحلقات دراسية ملد َريس اللغة
األملانية كلغة أجنبية ،باإلضافة إىل برنامج امتحانات شامل.
توفّر املكتبة ،باعتبارها مركز معلومات معهد غوته يف بريوت ،معلومات عن الجوانب الحالية الهامة للحياة الثقافية
واإلجتامعية والسياسية ىف أملانيا .تقدم املكتبة بشكل شامل الكتب والوسائل التعليمية لكل من يهتم بأملانيا ،أو لكل من
يريد دراسة اللغة األملانية أو تدريسها.
https://www.goethe.de/ins/lb/en/index.html

معهد ifa

يعمل معهد ( Institut fur Auslandsbeziehungen ifaمعهد العالقات الخارج ّية) عىل تشجيع التبادل الثقايف بغية
حمل الشعوب والدول واألديان املختلفة عىل التعلّم من بعضها البعض ،والعيش م ًعا يف وئام .وعىل الرغم من القدرة
التي تتمتّع بها الثقافات يف مجاالت التبادل والحركة والنفاذ ،فإ ّن لها ،يف الوقت عينه ،جوانب ُمحافظة وحرصيّة .وهي
قد تتس ّبب بالنزاعات ،أو قد تُساهم يف املقابل بتحويل هذه النزاعات وفضّ ها.
ويعني التبادل الثقايف االلتزام بالسالم .فنحن ملتزمون يف تحقيق السالم والعدالة ،وحامية التعايش اإلنسا ّين والثقا ّيف
ومتتني الوحدة األوروب ّية .ومتثّل مسائل حقوق اإلنسان ،وحريّة التعبري وتبادل املعلومات ،أهدافًا أوىل بالنسبة لنا ،ودعائم
رئيسة يف عملنا.
ويساهم الحوار يف إظهار مدى القيمة التي ميثّلها التن ّوع الثقايف .ويؤ ّدي الحوار إىل إرشاك الشعوب عىل نحو متكافئ يف
رسم صورة مستقلبنا ،ضمن عمل ّية هادفة ومفتوحة االحتامالت .وذاك يجعلنا نبذل قصارى جهدنا يف تقريب املسافات
بني الشعوب.
http://www.ifa.de/

متحف سرسق

متحف نقوال ابراهيم رسسق هو متحف للفن الحديث واملعارص يقوم يف قلب بريوت منذ افتتاحه يف العام  ،١٩٦١غايته
جمع األعامل الفن ّية ماملحافظة عليها وعرضها.
ونسعى يف املتحف ،من خالل مجموعتنا وأرشيفنا ومعارضنا وبرامجنا املو ّجهة للجمهور ،إىل نرش املعرفة املتعلّقة
باملامرسات الفن ّية يف املنطقة ،واستطالع األعامل التي تعكس لحظتنا الراهنة .ومن أهدافنا أيضً ا ،دعم إنتاج الفنون
املحل ّية ،وخلق من ًربا للتحاور والتجريب يف الفن واألفكار ،وبثّ الوعي يف أوساط جمهور متن ّوع وتحفيزه بأساليب جديدة
وغري متوقّعة.

يوميا من  ١٠:٠٠إلى ١٨:٠٠
يفتح المتحف
ًّ
الخميس من  ١٢:٠٠إلى ٢١:٠٠
يقفل ّأيام الثالثاء
الدخول إلى متحف سرسق مجاني.

https://sursock.museum
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متحف رسسق
شارع مطران ّية الروم األورثوذوكس
األرشف ّية ٢٠٧١٥٥٠٩
بريوت ،لبنان
ت+٩٦١ ١ ٢٠٢٠٠١ :
info@sursock.museum
www.sursock.museum

ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
موريل نـ .قهوجيَ ،رئيسة قسم ا ِإلعالم يف متحف رسسق
muriel.kahwagi@sursock.museum

