
 
 

 ٢٠١٦تشرين الثاني  ٤ –بيان صحفي صادر عن متحف سرسق 
 

تشرين الثاني،  ٢٤يعلن متحف سرسق عن افتتاح معرض الخريف الثاني والثالثون في 

 فنان ٥٢بمشاركة 
 

، یضّم مًعا وعلى نحو منتظم، فنّانین ناشئین ١٩٦١منذ افتتاحھ عام  كان معرض الخریف، وھو أُولى أنشطة متحف سرسق
ومكّرسین في معرٍض یتّوج دعوة مفتوحة لتقدیم األعمال الفنیّة ھي األطول في لبنان. وعلى ھَْدِي "صالون باریس" 

ھوٍر عریض، كما أشارت التاریخي، مثّل معرض الخریف على الدوام مكانًا أتاح للفنّانین عرض أعمالھم الجدیدة أمام جم
كّل دورة من دوراتھ إلى الحال الراھن في الفن وإلى التحّوالت الطارئة في مضماره. وانعقدت الدورة األكثر تمیًّزا في سنة 

، حیث بدت الخطوات نحو التجرید واضحةً جلیّة. ویجمع صالون الخریف، منذ ذلك الحین، فنّانین، ونقّاد، وجمھوًرا ١٩٦٥
 .ا، في نقاشات وسجاالت حیویّة تتناول حال الفّن في لبنانفنیًّا عریضً 

 
ینعقد معرض الخریف الیوم مّرة واحدة كّل عامین، وذلك كجزء من برنامج متحف سرسق الممتّد والمتنّوع، والُمتضّمن 

واسعة من  ى تنویعةثالثة معارض رئیسة في كّل عام. ویمثّل نموذج التقّدم إلى الدعوة المفتوحة فرصة للمتحف للتعّرف عل
الممارسات الفنیّة التي یعتمدھا الفنّانون المقیمون في لبنان، وفرصة للفنّانین الناشئین لتقدیم أعمالھم في معرض رئیس في 

فنّانًا یعتمدون مختلف الوسائط، من الرسم إلى الڤیدیو. ولم یكن انتقاء  ٥٢المتحف. ویضّم صالون الخریف ھذا العام 
 .عمل متقّدم، بالمھّمة السھلة أمام ھیئة التحكیم ٣٠٠كة في الصالون من نحو األعمال المشار

 
ویقّدم المتحف في كّل عام جوائز عّدة، ھي: "جائزة متحف سرسق"، و"جائزة الفنّانین الشباب المبدعین"، تقدمة السیدة ھند 

"جائزة إعجاب ھذا العام، للمّرة األولى، في  المتحف فاسنّو لمن یُظھر في مطلع مسیرتھ الفنیّة تمیًّزا واضًحا. وأض
في المكان المخّصص، قبل مغادرة  ھماإلدالء بأصوات عبر یفّضلھ الزّوارانتخاب العمل الفنّي الذي  الجمھور"، إذ یمكن

 .المتحف
 

 ٢١:٠٠إلى  ١٨:٠٠من  ٢٠١٦تشرین الثاني  ٢٤االفتتاح یوم الخمیس 
 ٢٠١٧شباط  ٢٧یستمّر المعرض لغایة 

 المعارض الكبرى، الطابق السفلي الثانيصالة 
 

 التحكيم هيئةأعضاء 
 .غولدي – ، ولید صادق، رشا سلطي، ھند الصوفي، وكایلن ویلسنفّضة ریم

 
 الفنانون المشاركون

بویز، قاسم دبجي،  ، نڤیناتیان بسطرمجي، تمارا براج، فتاة بحمدبعیون،  ، محمودریم عاصي، ریما أمیوني، بلسم أبوزور
كریمة فاھمي، جوزف فالوغي،  جیمي دبّاغ وكریستین لبّان، روال دلّي، كریستیانا دي ماركي، مجموعة انغرام، شانتال

، عیسى حلّوم، ایمي حنا، عبد القادري، ماریا كساب، دیانا الحلبي، سعادة جورة، جیلبیر حاج، ریمون الجمیّل، الجیالني
، سیمون مھنّا، مازجي ریا، ادكار مازجي، لیان ماتس رباط،  ي بدر، سیرج اوھانس مانوكیانناتالي خیاط، بتینا خور

نھرا،  نویھض ، علیاناصر داال، مراد طارق، عبیر المقّدم، مروان مجاعص، مرتضى فاطمةجمیل مالعب، سمر مغربل، 
، أدلیتا اسطفان، ھانیبال سروجي،  ان سویدإلیّسا رعد، جاكو رستیكیان، محمود الصفدي، ھال شقیر، ستیلیو سكامنغا، أنطو

 .غادة الزغبيو، حّسان زھرالدین، كارمن یحشوشي، تانیا طرابلسيالرا تابت، 
 

 نبذة حول أعضاء هيئة التحكيم
 مدیر منصب شغلت .٢٠١٦ إلى ٢٠١٠ من ظبي أبو غوغینھایم متحف في األوسط الشرق لفنون منّسقة عملت ،فّضة ریم

 في للفن الدولیّة األكادیمیّة إدارة تولّت كما ،٢٠٠٧و ٢٠٠٥ العامین بین PACA المعاصر للفن الفلسطینیّة للرابطة
 اإلمارات لدولة الوطنيّ  للجناح فنیّة ُمنّسقة ،٢٠١٢ العام في ُعیّنت، .٢٠٠٦ في تأسیسھا في أیًضا ساھمت والتي فلسطین،
 السادس، راكشم لبینالي الفنّي التنسیق األخیرة، اآلونة في وتولّت والخمسین. الخامس البندقیّة بینالي في المتّحدة العربیّة
       .٢٠١٦ وأیّار شباط بین الُمنعقد



 
 

األولى أثر الحرب األھلیّة اللبنانیّة في الكیانات العائلیّة، قبل أن ، فنّان وكاتب ُمقیٌم في بیروت. َرَصدت أعمالھ ولید صادق
ینتقل فیما بعد، وعبر نصوص نظریّة في أغلب األوقات، إلى طرح سبًال لفھم إشكالیّة النزاع األھلّي المستمر في حقٍب من 

بناء نظریّة لمجتمٍع شھد حربًا ویُمانع في االستقرار االقتصادّي واالجتماعّي النسبّي. وَسعت أعمالھ الكتابیّة الالحقة إلى 
استئناف عیشھ العادّي. كما شرعت أعمالھ الفنیّة والكتابیّة في اآلونة األخیرة في اقتراح بعًدا شعریًّا لحالة إجتماعیّة 
الفنون  محكومة بمنطق حرب أھلیّة ُمرجأة، وفي البحث عن منطلق نقدّي راھن لمقارعة ذلك اإلرجاء. ھو أستاذ في كلیّة

 الجمیلة وتاریخ الفن بالجامعة األمیركیّة في بیروت.
 

، منّسقة فنیّة وكاتبة. تولّت مھمام وضع البرنامج الدولّي لمھرجان تورونتو الدولّي للسینما، كما برمجت قبل رشا سلطي
 ذلك مھرجان أبو ظبي للسینما. ومن البرامج التي شاركت في تنسیقھا:

Mapping Subjectivity التجریب في السینما العربیّة من الستینیّات حتّى الیوم (مع جایت جینسن)، وقُّدم ذلك في :
. إستعادة للسینما اللبنانیّة، قبل العاصفة، (مع ریتشارد ٢٠١٢، ٢٠١١، ٢٠١٠متحف الفن المعاصر في نیویورك باألعوام 

ا الّسوریّة، الطریق إلى دمشق (مع ریتشارد بینیا أیًضا)، . وإستعادة للسینم٢٠١٠بینیا) لجمعیّة األفالم في مركز لینكولن، 
. وفي الفترة الراھنة، تعاونت سلطي مع ٢٠١١. وشاركت سلطي في تنسیق الدورة العاشرة لبینالي الشارقة في ٢٠٠٦

: مرویّات وأشباح من معرض الفن الدولّي Past Disquietكریستین خوري في تنسیق المعرض الوثائقي واألرشیفي 
 the Haus der، وفي ٢٠١٥)، الذي قُّدم في متحف الفن المعاصر في برشلونة في العام ١٩٧٨لفلسطین (بیروت، 

Kulturen der Welt بوكس" أوف ڤیو. كتبت مقاالت لمنشورات عّدة مثل "آفتر أوول"، "ذا لندن ری٢٠١٦، في العام 
 الھجران وخارطة المتروكة العمارة :Bereft eirutB عنوان تحت ومنشورة معرض في عنتر زیاد مع وتعاونت و"نقد".

 تُقیم ).٢٠٠٦( األفالم صنّاع مع ومحاورات مقاالت :Cinema Syrian into Insights كتاب وحّررت )،٢٠٠٩(
 بیروت. في سلطي

 
د باریس/السوربون. لھا العدی. حائزة على دكتوراه في علوم الفن، ودراسات معّمقة في العلوم االقتصادیّة من ھند الصوفي

من األبحاث في مجال الفن الحدیث والمعاصر. أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانیّة ومشرفة على أطروحات الدكتوراه. 
 فنانة تشكیلیّة ورئیسة سابقة لجمعیة الفنانین اللبنانیین للرسم والنحت.

 
ب على نحو منتظم لـ"آرت فوروم"، "بوك فوروم"، و"فریز". ، ُمحّررة ُمساھمة في "بدون"، وتكتغولدي –كایلن ویلسن 

نشرت كتاباتھا في صحف ومجّالت ومنشورات عدیدة، منھا "آفتر أوول"، "أبیرتشیر"، "ذا نیویورك تایمز"، "مونوكل"، 
 ةالنسویّ  والسوریالیّة، كالصوفیّة موضوعات تناولت ودراسات كتبٍ  ضمن مقاالت في ساھمت كما ڤویس". ڤیلیدجو"

 عدنان، تیلإی منھم فنّانین وأعمال الحرب، بعد لبنان في العاّمة الفضاءات الڤیدیو، نتاج التجریبیّة، الموسیقى والشكلیّة،
 ٢٠١٤ في منحة على حازت زعتري. وأكرم شوقي، وائل مرّوة، ربیع عیسى، إیمان شقیر، روضة سلوى بودلیر، إریك
 غیتي أنینبرغ ببرنامج ٢٠٠٧ في التحقت كما فاوندیشن"، وارھول كابیتال كریاتیف "ذا في الفن كتّاب برنامج من

 بیروت، في كیّةاألمیر بالجامعة الفن وتاریخ الجمیلة الفنون كلیّة في راھنًا التعلیم تمارس سي". أس "یو في الفنیّة للصحافة
 الجمیلة. للفنون اللبنانیّة باألكادیمیّة البصریّة الفنون كلیّة وفي

 
 التحكيم هيئة رسالة
 ناموقع على بأكملھا الرسالة قراءة بإمكانكم اختیارھم. یخصّ  ما في التحكیم ھیئة رسالة من مقتطف مقطع یلي ما في

 االلكتروني.
 
 والوسائط، األسلوب، مسائل على اإلجابة في كبیًرا تنّوًعا المفتوحة سرسق متحف دعوة مع الفنّانین تجاوب أتاح"

 میدان يف الھائلة بالوفرة التحكیم ھیئة وتفاجأت الفنیّة. والتطلّعات السیاسّي، واالنخراط والتعریض، والخبرة، والمھارة،
 لخزفا توّسلت مشاریعٍ  في تجریبیّة ّجھاتتو من بدر بما أعضاؤھا تأثّر كما .المقّدمة المقترحات في ثبت ما على الرسم،
 تلك أسرتنا فقد بھا. یحتفي أن ،وأكثر الحیویّة، ھذه على اإلضاءة اختیارنا ویودّ  المتسلسلة. الفوتوغرافیّة والصور
 التي الماضیة السبل مع الراھنة، األعمال تكوین في ،عِ طْ القَ  ذلك أمام وفُتنّا المختلفة، واالتّجاھات الجدیدة، األصوات
 وقد  وتجربةً. عمًرا األصغر الفنّانین أعمال في تحدیًدا الواعدة، المالمح وأمام مكّرسون، فنّانون أعمالھم في انتھجھا
 الحّدة ذات األعمال مع خاصٍ  نحو على وتناغمنا النمطیّة. النماذج عن األوقات، معظم وفي حاسم نحو على ،النظر صرفنا
 وھذه حیواتھم، وظروف الفنّانین ِكینة في التفّكر إلى تمیل التي وتلك ة،یَ نْ والبُ  باللون المفعم تمامواالھ واإللماحات، العاطفیّة،
 "سّكانھا. ومجموع وبالمدینة أیًضا، بنا ترتبط والظروف الِكینة



 
متحف سرسق عن  

، غایتھ ١٩٦١العام متحف نقوال إبرھیم سرسق ھو متحف للفن الحدیث والمعاصر یقوم في قلب بیروت منذ افتتاحھ في 
 جمع األعمال الفنیّة المحلیّة والعالمیّة والمحافظة علیھا وعرضھا.

 
ونسعى في المتحف، من خالل مجموعتنا وأرشیفنا ومعارضنا وبرامجنا الموّجھة للجمھور، إلى نشر المعرفة المتعلّقة 

اھنة. ومن أھدافنا أیًضا، دعم إنتاج الفنون بالممارسات الفنیّة في المنطقة، واستطالع األعمال التي تعكس لحظتنا الر
المحلیّة، وخلق منبًرا للتحاور والتجریب في الفن واألفكار، وبّث الوعي في أوساط جمھور متنّوع وتحفیزه بأسالیب جدیدة 

 وغیر متوقّعة.
 

 أوقات الدخول ودوام العمل
 ١٨:٠٠إلى  ١٠:٠٠ الساعةیفتح المتحف یومیًّا من 

 ٢١:٠٠إلى  ١٢:٠٠  الساعةالخمیس من 
 یقفل أیّام الثلثاء

 
 الدخول إلى متحف سرسق مجاني.
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