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  األميرآية عرضت لوحات لم ُتشاهد من قبل لخليل الصليبي في افتتاح معرضها للفنون
  

بإماطة اللثام عن لوحات لم تشاهد من الجميلة دّشنت الجامعة األميرآّية في بيروت معرضها للفنون 
وهذا أول . العالم العربي أحد مؤسسي الفن الحديث في ،)1928-1870(قبل لخليل الصليبي 

يستمر تأثيره حتى الذي عرض عام للوحات الصليبي، الذي طبع تطّور الفن الحيث في لبنان و
  . اليوم

 أو المعرض لمشروع والداعمين الجامعة أصدقاء على خاص بشكل األول العرض اقتصر وقد
 حتى مفتوحًا ويبقى يرانحز 12 الثالثاء يوم للجمهور أبوابه يفتح المعرض لكن فيه، المساهمين

  .العام هذا بداية في الجامعة إلى ُمنحت مهّمة خاصة مجموعة من اللوحات أتت وقد. العام نهاية

وهو . لقد درس خليل الصليبي وعمل وعرض في إدنبره، وباريس، والواليات المتحدة، ولبنان
ُتشاهد من قبل من أعماله وُتعرض أربع لوحات لم . معروف ببورتريهاته وباهتمامه بالجسد البشري

في معهد العالم العربي في باريس الذي يستمر حتى منتصف شهر تّموز " آشف الجسد"في معرض 
.القادم  

والمعرض في بيروت هو المناسبة األولى التي تعرض فيها على المأل مجموعة آبيرة وشاملة من 
ويشرف على المعرض . لوحة وتشمل المجموعة المعروضة أآثر من ثالثين. أعمال خليل الصليبي

.الجامعة لمعرضأوآتافيان إيسانو الذي عّين مؤخرًا آأول قّيم   

من منظار تاريخ الفنون، فإن حياة واعمال خليل الصليبي ترسم ُمختصرًا لحقبة : "وقال إيسانو
. بنان بين نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرينلمفصلية من تاريخ تطّور الفنون في 

وينتمي الصليبي إلى ذلك الرعيل األول من الفنانين الذين ساهموا بشكل ثابت في بزوغ الفن آمهنة 
".جديد في هذه البالد  

وقد حضر افتتاح المعرض عدد من الشخصيات وضيوف الجامعة بينهم جورج قرم األستاذ 
ر داوود قرم وابن الرسام وهو حفيد الرسام اللبناني من القرن التاسع عش. الجامعي  والوزير السابق

.جورج قرم  

والدي آان رسامًا وسعى طوال حياته . هذا حدث عظيم ومهم للبنان: "وقال األستاذ جورج قرم
وهذه المبادرة الجريئة والمقدامة . إلقامة متحف للفنون الجميلة في لبنان، لكنه لم ينجح في ذلك



وليس أفضل من . راث الثقافي اللبنانيخطوة مهمة لحفظ التهي للجامعة األميرآّية في بيروت 
والجامعة تسعى بعزم آبير لنشر تعليم الفنون في . الجامعة آموقع وداعم لألعمال الفنية اللبنانية

".لبنان  

سيستضيف معرض الجامعة معارض فنية من المنطقة، انطالقًا من مما حصل عليه مؤخرًا  من 
هذا ويقع معرض الجامعة . ووسطه لقرن العشرينأعمال الفنانين اللبنانيين الرواد من مطلع ا

وُيفتتح . األميرآية في بيروت في شارع الصيداني، في مبنى منامة الطالبات، في شارع الحمراء
وهذا المعرض يحمل . يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الرابعة بعد الظهر، من الثالثاء إلى السبت

وسيكتمل . متحف الجامعة األميرآية للفنون الجميلةصفة الموقت، الى حين استكمال بناء رئيسي ل
وسيحمل اسم روز وشاهين الصليبي، والَدي المتبّرع  2020بناء هذا المتحف الكبير في العام 

  . الدآتور سمير الصليبي

بعد عرض لوحات أعرناها في باريس، يسعدني أن : "وقال رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان
هذه . يبي ُتعرض للمرة األولى أمام جمهور عريض هنا في بيروتأرى مجموعة خليل الصل

المجموعة الفريدة تشّكل جزءًا مهمًا من الميراث الثقافي اللبناني، والجامعة قد التزمت بحفظه 
وهذه خطوة أولى من مخطط بعيد المدى لجعل الحرم الجامعي حاضنًا للفّن الحديث . لألجيال القادمة

  ."االمتنان للدآتور سمير الصليبي لمنحته الرؤيوية ونحن شديدو. والمعاصر

بصفته  وقد أعربت الجامعة عن امتنانها لما تتلقاه من دعم ورعاية من بنك بيبلوس
آروب للتأمين، ، وآيستون هولدنغ غروب، ويو بي اس، والراعي األساسي للمعرض

  .اآزآيوتيف وآراون بالزا، ومجلة

ن بنك ب رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيبلوس، أنائالسيد سمعان باسيل،  وقد أّآد
إن "وقال . والترويج له بشكل مستمر تراث لبنان الثقافيبالمحافظة على بيبلوس ملتزم 
هو واحد من مبادرات مستقبلية عديدة ستتشارك فيها الجامعة  المميزهذا المعرض 

  ".األميرآية في بيروت مع بنك بيبلوس

  

  معلومات إضافية

  الجامعة األميرآية في بيروت 

وترتكز فلسفتها وُأُطرها وممارساتها . 1866تأسست الجامعة األميرآية في بيروت في العام 
والجامعة هي جامعة بحثية أساسها . التعليمية على النموذج األميرآي في العليم العالي الليبرالي

وتقدم . مًا طالبيًا من ثمانية آالف طالبأستاذ بدوام آامل  وجس  600التعليم، وتضم حاليًا أآثر من 



آما تؤّمن تعليمًا وتدريبًا . الجامعة أآثر من مئة برنامج  للبكالوريوس والماجيستير والدآتوراه
  .  طّبيبن لطالب من المنطقة في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى بأربع مئة وعشرين سريرًا

  

  خليل الصليبي

وقد درس وعمل وعرض في أدنبره . سي الفن اللبناني الحديثُيعتبر خليل الصليبي أحد مؤّس
 يد بيير سيسيل بوفيسو وعرف الفنانين جون سينغر سارجنت،.  وباريس والواليات المتحدة

ولسنوات آان له ستوديو في شارع بلس، في مواجهة مدخل الجامعة . ، وبيير أوغست رينوارشافان
  .األميرآية وملهمته بسبب نزاع مع جيرانه حول المياه وقد قتل خليل الصليبي مع زوجته. الرئيسي

  

  مجموعة روز وشاهين الصليبي

تضم هذه المجموعة باالضافة الى أعمال خليل الصليبي أعماًال لفنانين لبنانيين من الرعيل األول، 
-1898(وقيصر الجمّيل ) 1994-1915(من بدايات القرن العشرين، من أمثال  صليبا الدويهي 

ويشّكل المعرض في بيروت سانحًة للجامعة لتروي ). 1969-1901(وعمر األنسي ) 1958
وتعتبر الجامعة أنه من الحيوي أن ُتشاهد هذه المجموعة . قصة جزء مهم من تاريخ الفن اللبناني

  .على أوسع نطاق ممكن في الشرق األوسط وفي العالم

  

  أوآتافيان ايسانو

تحف الجامعة األميرآية في بيروت للفنون الجميلة، وقد عّين في أوآتافيان ايسانو هو أول قّيم على م
وهو يحمل خبرة دولية واسعة . المالك األآاديمي في الجامعة، في دائرة الفنون الجميلة وتاريخها
وهو رئيس التحرير المشارك  في . اآتسبها في الواليات المتحدة وألمانيا وهولندا وفي بلده مولدوفا

وقبل حصوله . وعمل قّيمًا في ألمانيا وهولندا" اوميليك"و " آرتمارجنز"عاصرة مجلتي الفنون الم
على الدآتوراه من جامعة ديوك، آان مديرًا مؤسسًا لمرآز سوروس للفن المعاصر في شيزينو في 

  . مولدوفا

  

 بنك بيبلوس 

آه إحدى أآبر وهو يفخر بامتال. يعتبر بنك بيبلوس واحدًا من المصارف الثالثة األولى في لبنان
بلدًا في الشرق األوسط وأوروبا  12شبكات الفروع المحلية وأآثرها انتشارًا، إلى جانب تواجده في 

  .وأفريقيا



، وهي عضو في مجموعة IFCوآبادرة ثقة بأدائه ونمّوه المطرد، عمدت مؤسسة التمويل الدولية 
آالة التنمية الفرنسية والشرآة البنك الدولي، إلى االستثمار في أسهم بنك بيبلوس، إلى جانب و

  . التابعة لها PROPARCOالفرنسية للترويج والتعاون االقتصادي 

يؤّمن بنك بيبلوس خدمات متكاملة لقاعدة زبائنه المتنامية محليًا ودوليًا من خدمات مصرفية و
جميع وفي . لألفراد وخدمات مصرفية تجارية وخدمات البنوك المراسلة وخدمات أسواق رأس المال

البلدان التي يتواجد فيها، يلتزم المصرف المعايير الدولية لحوآمة الشرآات وإرضاء الزبائن وتأمين 
جودة الخدمات والمنتجات، إلى جانب تحقيقه نموًا مستمرًا بالتوازي مع دعم عجلة النمّو االجتماعي 

  .واالقتصادي
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