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زاد ملتقى يمثل لبنان يف معرض بينال البندقية الدولي
أع�ل��ن وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة ري �م��ون عريجي
ت �س �م �ي ��ة ال � �م� ��ؤل� ��ف وال� �م ��وس� �ي� �ق ��ار
اللبناني زاد ملتقى ،لتمثيل لبنان
في معرض بينال البندقية الدولي
للفن المعاصر ف��ي دورت ��ه السابعة
وال� �خ� �م� �س� �ي ��ن ،وال� � � � ��ذي ي � �ق� ��ام ك��ل
س�ن�ت�ي��ن .وق ��ال ع��ري�ج��ي ف��ي مؤتمر
ص �ح��اف��ي ف ��ي م �ت �ح��ف س ��رس ��ق ،في
ح�ض��ور ف��ري��ق ع�م��ل ال �م �ش��روع ال��ذي
ً
خصيصا من الخارج لمدة 24
حضر
ساعة للمشاركة في المؤتمر" :اتصل
بي المبدع زاد ملتقى منذ فترة ً
مبديا
رغ �ب �ت��ه ف ��ي ت �م �ث �ي��ل ل �ب �ن ��ان ،وق ��دم
ت �ص� ً
�ورا ع��ن ال�ع�م��ل ال ��ذي سيشارك
ف �ي��ه ،ف��أج��ري�ن��ا ف��ي ال� � ��وزارة ت�ق��وي��م��اً
ل� �ه ��ذا ال �ع �م��ل ووج� ��دن� ��ا أن � ��ه ي�ت�م�ت��ع
بالمستوى ال��راق��ي والجميل ،وقررنا
تسمية زاد لتمثيل ل�ب�ن��ان ب�ص��ورة
مبدئية .وم��ن ث��م عقدنا اجتماعات
عمل ع��دة واطلعنا على التفاصيل
وعلى هوية فريق العمل ،كما أتممنا

عريجي مع فريق العمل أثناء المؤتمر.

العديد من المعامات اإلداري��ة ،وها
نحن اليوم هنا" .أض��اف" :ان��ا كوزير
للثقافة أع�ب��ر ع��ن ش�ك��ري وامتناني
ل��زاد ملتقى على م�ب��ادرت��ه الشجاعة
ً
اندفاعا ً
وحسا
تظهر
والكريمة ًالتي ً
ً
وطنيا عاليا وتعلقا بلبنان ،وتهدف
إل��ى إبقاء لبنان حاضرًا في المحافل
الدولية الثقافية والفنية ،وأؤكد له
دع��م وزارة الثقافة على كل الصعد
لمواكبته في هذا الحضور .لن أطيل

(ميشال صايغ)

ال �ك��ام ع�ل��ى زاد ملتقى ،ف�ه��و قامة
ً
الفني،
معروفة ً جدا في مجال ً
اإلبداع ً
تشكيا وموسيقى :ع��زف��ا وتأليفا.
كما أدع��و المهتمين من اللبنانيين
ف ��ي م �ي ��ادي ��ن ال �ث �ق��اف��ة وال� �ف ��ن إل��ى
ال�م�ب��ادرة وتقديم ال��دع��م للمساهمة
في نشر الثقافة اللبنانية".
واس�ت�ه��ل ملتقى ك��ام��ه بتوجيه
شكره إلى عريجي على ثقته ودعمه
للمشروع ال��ذي حلم ب��ه "س��اك��روم".

ً
خصيصا لتمثيل لبنان
وقال" :بنيته
في بينال فينيس المقبل ،وأشكر
الوزير على ما يقوم به إلعادة مكانة
الفن والثقافة في صميم انشغاالتنا.
ت �ص��ورت ع�م��ل "س ��اك ��روم" مساحة
استجواب للروحانيات والمقدسات
في أيامنا الحاضرة".
ول�ف�ت��ت م �س��ؤول��ة غ��ال �ي��ري جنين
ربيز في بيروت نادين بكداش إلى
أعمال زاد ملتقى والجهات الداعمة.

