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  األميرآية تقيم معرضًا مرجعيًا ألعمال الفنان خليل الصليبي 
  

أعلنت الجامعة األميرآية في بيروت أنها ستفتتح في شهر حزيران القادم معرضًا 
، وستكون هذه أول مناسبة )1928-1870(مرجعيَا للفنان اللبناني خليل الصليبي 

  .على العلنتعرض فيها مجموعته 

وقد درس وعمل وعرض . ويعتبر خليل الصليبي أحد مؤسسي الفن الحديث في لبنان
وهو معروف برسومه لألوجه واهتمامه بشكل . في أدنبره وباريس والواليات المتحدة

وسيقّدم المعرض لوحات من مجموعة خاصة من األعمال الفنية . الجسد البشري
وقد اختيرت من هذه . جامعة في وقت سابق هذا العاماللبنانية التي تّم التبّرع بها لل

الذي " الجسد الُمكتشف"المجموعة أربع لوحات لم ُتشاهد من قبل لُتدرج  في معرض 
  . يستمر حاليًا في معهد العالم العربي في باريس

حزيران المقبل وسيستمر  10وسُيفتتح معرض أعمال خليل الصليبي في بيروت في 
، وسيشّكل أول عرض بهذه الشمولية وبهذا االتساع لصالح 2012حتى نهاية العام 

وسيقام المعرض في صالة . الجمهور اللبناني والعالمي ألعمال الفنان خليل الصليبي
وسيضم أآثر .  (AUB Art Gallery)العرض الخاصة بالجامعة، في شارع الحمراء

لفنانين آخرين من ستين لوحة، معظمها من أعمال الصليبي باالضافة الى أعمال 
وبعد معرض خليل الصليبي، سستسضيف هذه الصالة على . استوحوا من أعماله

التوالي معارض لفنانين لبنانيين من الرعيل األول، من مطلع القرن العشرين ووسطه، 
  .ثم معارض لفنانين من المنطقة

 هذا وتقع صالة عرض الجامعة األميرآية في بيروت في شارع الصيداني، في مبنى
باحًا حتى صوُتفتتح الصالة يوميًا من العاشرة . منامة الطالبات، في شارع الحمراء



وهذه الصالة ستشّكل معرضًا موقتًا، الى . الرابعة بعد الظهر، من الثالثاء إلى السبت
وسيكتمل بناء هذا . حين استكمال بناء رئيسي لمتحف الجامعة األميرآية للفنون الجميلة

وسيحمل اسم روز وشاهين الصليبي، والَدي المتبّرع  2020لعام المتحف الكبير في ا
وسيشرف على معرض أعمال خليل الصليبي أوآتافيان ايسانو . الدآتور سمير الصليبي

  .الذي عّينته الجامعة أول قّيم لمتحفها للفنون الجميلة

بعد عرض لوحات أعرناها في باريس، : "وقال رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان
يسعدني أن أرى مجموعة خليل الصليبي تعرض للمرة األولى أمام جمهور عريض هنا 

هذه المجموعة الفريدة تشّكل جزءًا مهمًا من الميراث الثقافي اللبناني، . في بيروت
وهذه خطوة أولى من مخطط بعيد المدى . والجامعة قد التزمت بحفظه لألجيال القادمة

ونحن شديدو االمتنان للدآتور . ّن الحديث والمعاصرلجعل الحرم الجامعي  حاضنًا للف
  ".سمير الصليبي لمنحته الرؤيوية

 

  معلومات إضافية

  الجامعة األميرآية في بيروت 

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

أستاذ بدوام آامل  وجسمًا 600جامعة بحثية أساسها التعليم، وتضم حاليًا أآثر من 
وتقدم الجامعة حاليًا أآثر من مئة برنامج  للبكالوريوس . بطالبيًا من ثمانية آالف طال
آما تؤّمن تعليمًا وتدريبًا طبيبن لطالب من المنطقة في . والماجيستير والدآتوراه

  .  مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى بأربع مئة وعشرين سريرًا

  

  خليل الصليبي

درس وعمل وعرض في وقد .  ُيعتبر خليل الصليبي مؤسس الفن اللبناني الحديث
وعرف الفنانين جون سينغر سارجنت، وبيار .  أدنبره وباريس والواليات المتحدة

  .سيسيل بوفيس دو شافان، وبيار أوغست رينوار



لسنوات آان لخليل الصليبي ستوديو في شارع بلس، في مواجهة مدخل الجامعة 
بسبب نزاع مع جيرانه وقد قتل خليل الصليبي مع زوجته األميرآية وملهمته . الرئيسي

  .حول المياه

  

  مجموعة روز وشاهين الصليبي

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

سيشّكل المعرض في و). 1969-1901(وعمر األنسي ) 1958-1898(الجمّيل 
وتعتبر . بيروت سانحًة لألميرآية لتروي قصة جزء مهم من تاريخ الفن اللبناني

الجامعة أنه من الحيوي أن ُتشاهد هذه المجموعة على أوسع نطاق ممكن في الشرق 
  .األوسط وفي العالم

  

  أوآتافيان ايسانو

ي بيروت للفنون الجميلة، أوآتافيان ايسانو هو أول قّيم على متحف الجامعة األميرآية ف
وهو . وقد عّين في المالك األآاديمي في الجامعة، في دائرة الفنون الجميلة وتاريخها

يحمل خبرة دولية واسعة اآتسبها في الواليات المتحدة وألمانيا وهولندا وفي بلده 
و " آرتمارجن"وهو رئيس التحرير المشارك  في مجلتي الفنون المعاصرة . مولدوفا

وقبل حصوله على الدآتوراه من جامعة . وعمل قّيمًا في ألمانيا وهولندا" يليكاوم"
  . ديوك، آان مديرًا مؤسسًا لمرآز سوروس للفن المعاصر في سشيزينو في مولدوفا
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Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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