
                                               

 

وتضمن مبادرة "ل وت للفن، اليونسكو و "بير   يرّممان متحف بير

 
ا
رت  أعمال ي انفجار المرفأ فنية لبنانية تضر

 فر

وت ،  ي   20بير
وت للفن أقام مكتب الي - 2022كانون الثان  وت ومتحف بير ي بير

  ( ام)بونسكو فر
ً
اليوم معرضا

رت خالل انفجار  17لحدث ". عرض اLiftتحت عنوان " وت عام  لوحة تضر ، وتم ترميمها 2020مرفأ بير

و "ء من مبادرة اليونسكو الرائدة بالكامل كجز   ت". لبير

 
ّ
ميم بمنحة من حكومة آيسلندا  أعمال المتحف ذنف ي ، الير

العاصمة اللبنانية بعد إلحياء الحياة الثقافية فر

ر  جميع األعمال الفنيةوتحمل . االنفجار  ر مشهورين مثل جمتوقيعات فنانير ر ، العبيل ملبنانيير حسير

ي 
ر الباشا،ماضر اغوسيان، رفيق مجذوب، إدغار م ، أمير ي شمعون، بول غير

، نزار ضاهر، حسن  از شوفر ي ج 

ي 
ي و جونر ي زغب   وتشمل قطع ،بيب 

ً
ي الرساي الكبير  -ما بمن مجموعة  ا

، باإلضافة إىل مجموعات  وزارة الثقافة فر

 .أخرى من المعارض المحلية وجامعي مقتنيات خاصة

ت وتاالقليمي سكو ، مديرة مكتب اليوننا كوستانزا فاري  واعتي  ي بير
 ، خالل افتتاح المعرض ،فر

ّ
ي  أن

"المبانر

 
ّ
ي واألعمال الفنية تمث

اث الثقافر وت". وأضافت: "هذه  التاريخية والير ل روح الشعب وبالتاىلي روح بير

ر عبه. تفتخر ، فهي تحكي قصة فرد ومجتمع وشمجرد أشياء  اللوحات ليست اليونسكو بتعاونها مع المهنيير

ر ل ر والمختصير ميمالمتفانير .  ،هذه األعمال الفنية ير ي الشهير
ي تجسد اإلبداع اللبنانر

يعتي  الحفاظ عىل و البر

ي صميم 
اث وإحياء الحياة الثقافية فر ي لبنان ضمن مبادرة  مشاري    عالير

وتل"اليونسكو فر . الثقافة تغذي  " بير

األهمية يجب أن ندعمه بشكل االبتكار وتعزز اإلبداع وهي رصيد للتنمية االقتصادية. إنه استثمار بالغ 

 ." جماعي 

 "بما ، مديرة ميشيل حداد أّما 
ّ
دت أن

ّ
ا بالمتحف  ، فأك

ً
األول مع اليونسكو من خالل مبادرة  تعاونهسعيد جد

وت"  ي ورية نشكر جمه. وأضافت: "لبير
إنه لمن دواعي رسورنا أن نرى األعمال . أيسلندا عىل دعمها السخر

ي تم ترميمها و 
م الفنية البر

ّ
ي سيت

ي األيام القليلة المقبلة، إىل مواقعها األصلية. البر
 اإعادتها، فر

ّ
ميم  ن فريق الير

ي 
ي ترميم وحفظ قطع س بما فر

وعة  ، وهي مجموزارة الثقافة -ما بمجموعة يواصل عمله الدقيق والمهم فر

ي للبنان الحديث" مذهلة تمثل التاري    خ
 . المرن 

ي  ألعمال الفنية سلسلة من الخطوات مثل تنظيف سطح اللوحاتعت معالجة ااتبّ وقد 
، وجانبها الخلفر

وع  7عمل وقد ، وتنقيح الخدوش. ت باستخدام المجاهر والضوء الخاصوإصالح التمزقا ي مرسر
ر فر مرممير

ميم:  ي  ،طالب 3و  ماب من فريق  4الير ي  خريخ 
ميم فر ر جامعة كولونيا للعلوم التطبيقية  معهد الير ، متخصصير

ي ترميم القماش
ا بتمديد برنامج تدريب داخىلي لطالب الدراسات العليا لمدة  ماب قامو . المتمّزق  فر

ً
 6أيض

ي أكتوبر ونوفمي  
ميم  2021أسابيع فر وع الير  .من أجل دعم مرسر



                                               

 

ي  2022يناير  22سيستمر المعرض حبر 
فية، قبل أن  جامعة كنيسة   رسداب ، فر ي األرسر

القديس يوسف فر

 . االنفجار  بعد شهًرا  16عمال الفنية إىل مواقعها األصلية، األ  تعود 

 

 

وت"  حول  مبادرة "لبير

ي   ي أعقاب تفجير
وت فر وت" مبادرة دولية رائدة أطلقتها المديرة العامة لليونسكو أودري أزوالي من بير لبير

ي 
اثية التاريخية والمتاحف والمعارض  2020آب  27المرفأ، فر ي الير

، لدعم إعادة تأهيل المدارس والمبانر

ار جسيمة.  ي تعّرضت جميعها ألضر
 والصناعة اإلبداعية، والبر

وت للفن حول   بما  -متحف بير

ي 
وت مقرر افتتاحه فر ي بير

ي موقع تعود ملكيته لجامعة القديس يوسف هو  ،2026هو متحف جديد فر
فر

ي لبنان والمنطقة
ي جديد للفن المعاض و الحديث فر

ميم إىل الحفاظ عىل  . منتدى ثقافر يهدف مختي  بما للير

ي قامت الوزارة بائتمان 
المجموعة الفنية لوزارة الثقافة اللبنانية والسهر عىل صيانتها وترميمها و البر

ميم  . مجموعته الدائمة  المتحف عليها كجزء من ي أعقاب إنفجار الرابع من أب هرع فريق بما للير
فر

وة الثقافية الوطنية   . لمساعدة المؤسسات المحلية وجمع األعمال الفنية و إنقاذ الير
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