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 / بيان صحافي/
 والمعاصرللفن الحديث ما" بيروت متحف لمتحف "ب  الحجر األساس وضع 

 
  2022شباط )فبراير(  25 ما"،ب  " ،بيروت

وبدعوة من   رئيس مجلس الوزراء اللبناني األستاذ نجيب ميقاتيدولة  في رعاية وحضور 
الحجر األساس   يوسف، س  يما" بالتعاون مع جامعة القدجمعية "ب  ، وضعت  وزارة الثقافة

   ."، في منطقة المتحف BeMAلمتحف بيروت للفن الحديث والمعاصر "
"للثقافة  في لبنان دور رئيسي في إرساء حوار جامع بين كل   :يميقاتنجيب  الرئيس    قالو 

الطوائف والمكّونات اللبنانية، من أجل صون تاريخنا المشترك والخفاظ على هويتنا الوطنية  
 وانتمائنا لهذا البلد". 

عالمة  "ب ما" هو  بيروت للفنمتحف "أن  محمد وسام المرتضىوزير الثقافة القاضي  اعتبرو 
فارقة من عالمات انتظام الحياة الثقافية في لبنان وفيه يتسنى لأللوان ان تستقبل الرواد 

 ". لتحكي لهم عن ابداعات الفنانين التشكيليين اللبنانيين
ليس صدفة أن نختار هذا   ما" في االحتفال: ""ب   رئيس مجلس إدارة جمعية  صّديجو وقال 

التوقيت بالذات لوضع الحجر األساس لهذا الصرح الثقافي الذي أرادناه مساحة لقاء وحوار  
بل هو مشروع  فقط،  ما" ليس فعل مقاومة وصمود للبنان المنفتح عابر للثقافات. متحف "ب  
اإلحباط من باب الثقافة التي هي بحّد ذاتها رصيد وزخيرة يتحّدى العنف والتشاؤم و 

 استراتيجية لبناء بلدان ومدن ومجتمعات أكثر انفتاحًا وابداعًا واستدامة". 
 

 أداة جوهرية للمجتمع المدني
"BeMA " ساندرا أبو   2017عام الفي  هاأسست  ال تتوّخى الربح،  غير حكوميةجمعية هي

  اً مركز   ، ليكون بهدف بناء متحف للفن الحديث والمعاصر لمدينة بيروتناضر وريتا نّمور، 
جامعة    وضعتها ،لها رمزيتها في منطقة المتحف على أرض استراتيجية  اً وتعليمي  اً ثقافي 
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لها مجلس إدارة ويموّ  هذه الجمعية الخاصة يدير و  . تحت تصّرف الجمعية القديس يوسف 
بأن الثقافة هي أحد   عضوًا جميعهم يعملون بالقطاع الخاص ويؤمنون  17مؤلف من 

 .األصول االستراتيجية لبناء مدن شاملة ومبتكرة ومستدامة تعزز الشعور بالهوية 
وبما أن الجمهور بات الالعب األكبر  . 2026عام الفي  ما"فتتاح متحف "ب  ومن المقرر إ

ما" من خالل مبناه الذي صّممته المهندسة  متحف "ب    عفي عالم المتاحف المستقبلي، يتطلّ 
نيوريورك والمستشارة  كلية الهندسة في جامعة كولومبيا في السابقة ل ةعميدالأمل أندراوس 

   .بصيغته ومقاربته الثقافية ليكون معاصرًا ، الخاصة لرئيس الجامعة 
داة جوهرية للمجتمع المدني  ليلعب دورًا مهمًا في الحياة االجتماعية كأ  ما""ب  متحف    فقد ُوجد

الحريات،   ومستوى  الثقافي،  المشهد  تغيير  في  تساهم  وأداة  محيطه،  مع  متجانسًا  ويكون 
منذ    ما"ب  بدأت بها جمعية "ومتنوعة  وذلك عبر برمجة واسعة    والقضايا اإلنسانية واالجتماعية.

المدني وبدعم من فنانين لبنانيين  في مناطق لبنانية مختلفة وبمشاركة المجتمع    سبع سنوات،
  سمحت للفن أن يكون في متناول الجميع. ومؤسسات ثقافية وفنية متعددة، 

  رسمية في لبنانال عدد كبير من المدراسبرنامج إقامات لفنانين في   ما""ب   ت جمعيةكما أّسس
 العالي.  يمبالتعاون مع وزارة التربية والتعل

وتعيد بناء    ،بين الرقمي والواقعيما" على أن توازي هذه البرمجة  مجلس إدارة "ب  ص  ويحر  
وتساهم في حفظ التراث االنساني اللبناني وتطّوره    ،الجسور بين الماضي والحاضر والمستقبل 

 واالبتكار.   والحوار وتعزيز البحث والتواصل 
حوالى    حفظ وترميماللبنانية إتفاقًا لوزارة الثقافة ما" مع ع متحف "ب  ومن هذا المنطلق، وقّ 

من األعمال الحديثة والمعاصرة لرواد الفن التشكيلي في لبنان  لوحة ومنحوتة ثالثة آالف 
 وبإشراف خبراء التكنولوجية الحديثة  بأحدث الطرق من مجموعة الوزارة الخاصة، وذلك 

  . 2026. على أن تعرض المجموعة الحقًا في المتحف بعد افتتاحه في  محليين ودوليين
 انية وتطّورها.  هذه المجموعة توثق وتمثل تاريخ الجمهورية اللبن 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمعية "ب ما" وابتكرتا مبادرة  ريتا نمور  التي أسست و   رضساندرا أبو ناقالت  وبهذه المناسبة  
: "ال يعتبر الفن ترًفا. الفن هو وسيلة للسالم وهو ضرورة لسالمة ثقافتنا وتنميتنا  إشناء المتحف 

وحدها البصمة الثقافية والفنية هي التي تبقى لتجّسد وتّوثق    .ونوعية حياتنا ودورنا في العالم
"ب ما" وجد ليكون للحضارات واألمم مهما مّرت بحروب واضطرابات،   علم  مساحة    ومتحف 

 وعمل وثقافة وتطّلع الى مستقبل إيجابي زاهر وإرثًا حضاريًا لألجيال المقبلة".
لمتحف   نمورريتا  أما   األساس  الحجر  وضع  أن  لمسار    فاعتربت  تتويج  هو  اليوم،  "بيما" 

رسمناه وخّطتنا له أنا وساندرا أبوناضر معًا، منذ أكثر من سبع سنوات، وتحديدًا ليكون منصة  
. نحن  بالتعاون الوثيق مع الفنانين والمؤسسات الثقافية والفنية  للتربية الفنية والمدنية والثقافية

ب أن يكون ملتزمًا بثقافة التغيير وأن  مقتنعون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن المتحف يج 
يكون منصة تأخذ بعين االعتبار العالم الذي نولجه والقيم والمبادئ التي جعلت من لبنان  

 منارة الشرق األوسط". 
تكون أبوابه فتوحة للجميع  المتحف ل   مبنى  م صمّ : "أمل أندراوسوقالت مهندسة مبنى "ب ما"  

الحياة اليومية  لتكون في صلب    تبادل الثقافات والحضاراتالفن و وليدعو    كل فرد،ل  اً ومتاح 
تحف على  الهندسة المعمارية للمُبنيت    .حرم جامعة القديس يوسفالعاصمة بيروت وفي  في  

  وبذلك يأتي التصميم ،  اضرها الحيويّ وح ماضي المدينة الحضري والتاريخي    بين  حوارال  أساس
 ".لبنانل مرجو أمل و  متفائل  زاهركدعوة لتخيل مستقبل 
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