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 ال مكترث
 إیرفینغ بن

 أعمال من مجموعة بینو
 

 . ٢٠١٩نیسان  ٢٨كانون الثاني ـ  ١٧
 مساء ٩حتى  ٥كانون الثاني من الساعة  ١٦االفتتاح، األربعاء 

 ريیومیمنّسق المعرض ماثیو ھ
 

 في مركز مینا للصورة
 بالتعاون مع مجموعة بینو

 برعایة البنك اللبناني الفرنسي
 

 یدعوكم مركز مینا للصورة إلى لقاء صحفي في مقره یوم» ال مكترث«معرض بمناسبة إطالق 
صباحا. ١١، الساعة ٢٠١٩كانون الثاني  ١٥الثالثاء    
من  ومدیرة المركز منال خضر. للمزید رض ماثیو ھومريعسیجیب على أسئلتكم منسق الم 

 المعلومات االتصال مع میسم الھندي، مسؤولة اإلعالم على األرقام أدناه:
00961- 70- 907011 
00961-81- 281670 

 
الذي یسعى إلى تكریم إیرفینغ بن، أحد أھم أساتذة » ال مكترث«یقدم مركز مینا للصورة معرضھ األول 

 تعرض أعمالھ للمرة األولى في العالم العربي.  والذيالتصویر في القرن العشرین، 
 
(صدى)، الذي نظمتھ مؤسسة بینو في قصر  »ریزونونس«  مكترث"، ھو نسخة محدثة من معرض"ال

صورة تجمع بین تقنیات مختلفة من الطباعة البالتینیة،  ٥٠، ویضم ٢٠١٤في البندقیة عام  غراتسي
 والطباعة بالصباغ المنقول.  الفضة الجیالتنیة،

 
، كما أنھ ال یتبع تسلسل زمني واضح، بل یسعى إلى إبراز تطور أسلوب المعرض لیس استعادیا

واھتمامات وتقنیات إیرفینغ بن من خالل التركیز على ثیمات أساسیة تناولھا الفنان خالل مسیرتھ المھنیة، 
مایلز دایفیز، التفكیك، الغرور/  ھات في الزاویة، طبیعة صامتة، یدامنھا: المھن الصغیرة، بورتری

 ، ھیاكل الجماجم، ومجتمعات عالمیة.»مومنتو موريال«
 إن ھذا التنوع بحد ذاتھ یعتبر إرث ال یقدر بثمن في عالم التصویر الفوتوغرافي. 

 
للوھلة األولى تبدو مواضیع بن متفاوتة: مشاھیر (بابلو بیكاسو، ألفرد ھیتشكوك، سالفادور دالي، جورجیا 

 ». شيء واحد -كلھا«بن  أوكیف،)، جماجم وأعقاب سجائر، لكن حسب
 

أثرھا في المشاھد  وتترك القلب، تلمس تحاور حقیقة معینة، التي تلك ھي الجیدة الصورة إن: "یذكر بن
 ".فّعالة  ھي باختصار فتغیره.

 



	 2	

إن عرض أعمال إیرفینغ بن، بمناسبة افتتاح مركز جدید مھتم بالصورة المعاصرة، ھو إقرار بأھمیتھا، 
لكنھ أیضا، وقبل كل شيء، إعالن عن ھویة ھذا الفضاء الذي یتبنى تاریخ التصویر الفوتوغرافي وأعمال 

 كبار المصورین فیما ھو یتطلع إلى المستقبل. 
 
 
 

 سیرة الفنان الذاتیة: 
مجالي  في)، أحد أھم أساتذة فن التصویر في القرن العشرین، اشتھر ٢٠٠٩ـ ١٩١٧إیرفینغ بن (

بن كرسام، ومارس التصویر كاھتمام جانبي. واصل  التصویر الفوتوغرافي التجاري والفني. تدرب
ستین لمدة أكثر من  معھاتعلیمھ في حقل الفن التجاري. كما اعتبر من أھم مصوري مجلة فوغ التي عمل 

العالمیة وتم اقتناؤھا من قبل العدید من المجموعات ا. عرضت أعمال بن في العدید من المعارض عامً 
، »موما«والمتاحف الكبرى، بما في ذلك متحف متروبولیتان للفنون ومتحف الفن الحدیث في نیویورك 

 ومعھد الفنون في شیكاغو، والمعرض الوطني للفنون في واشنطن.
 
 

 للصورة مينا مركز عن

 التصویر بعالم مھتم لجمھور جدیدة فرص توفیر إلى یسعى ربحیة، غیر مؤسسة ھو للصورة مینا مركز
 من واسع جمھور إشراك إلى مینا مركز ویتطلع .عام بشكل والفني خاص بشكل الفوتوغرافي
 فنًا الفوتوغرافیة الصورة یعتبرون الیوم، حتى الذین، ألولئك مغایرة رؤیة اقتراح وإلى المتحمسین،

 .قاصًرا
 شخصیة جھود إطار في األخیرین العقدین في ازدھر عموًما والمنطقة لبنان في المعاصر الفني المشھد إن
 وجھوده صوتھ ضم إلى مینا مركز یتطلع ھنا ومن .وعالمیًّا محلیًّا نموه على ساعدت خاصة مؤسسات أو
 .الفني والتعبیر الرأي حریة دعم تؤكد منصة توفیر خالل من المبادرات ھذه إلى
 بتعقیداتھا الصورة على الضوء تسلیط ھو الرئیسي ھدفنا إن الفوتوغرافیة؟ الصورة اخترنا لماذا

 ومستقبل حاضر تاریخ، حول النقاش لفتح فوتوغرافي بمعرض المركز إطالق قررنا وبالتالي وتعددیتھا،
  .الدالالت متعدد كفنّ  الفوتوغرافیة الصورة
 المجلس عیَّنھا خضر، منال ھي المركز مدیرة .أمناء ومجلس فنیة لجنة للصورة مینا مركز مبادرة یترأس
 .سنوات ثالث لمدة

 
 

لمزید من المعلومات حول مجلس األمناء، فریق العمل، المعارض السابقة والقادمة زوروا موقعنا 
 االلكتروني:

www.minaimagecentre.org  

 :Mina Image Centre 

 
 تم تنظیم ھذا المعرض بالتعاون مع مجموعة بینو 
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 العنوان
 مركز مینا للصورة
 مبنى ستون غاردنز
 شارع درویش حداد

 منطقة المرفأ 
 بیروت 

٠٠٩٦١٧٠٩٠٧٠١١ 
 

 ساعات العمل: 
١٠  ً  مساءً  ٨ -صباحا

 
یحظر استخدام أي من الصور التالیة ألھداف تجاریة وھي مخصصة لالستخدام اإلعالمي حصًرا. 

ذكر كامل و إضافة حقوق النشرالرابط أدناه وللحصول على نوعیة صالحة لنشر الصور یرجى استخدام 
  .العناوین المرافقة للصور أدناه

© The Irving Penn Foundation 
 © Condé Nast 
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"The hand of Miles Davis (C), New York, 1986"  

Printed in 1992, Ed: 15/16  

Unframed image size: 48x47cm  

© The Irving Penn Foundation 
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Harlequin Dress (Lisa Fonssagrives-Pen), New York 1950 

 Platinum-palladium print. Printed in 1979 Ed: 22/30  

Full image size: 63x55.9cm 
 
Unframed image size: 50x47.7cm 
 
© Condé Nast 
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Hell's Angels, San Francisco, 1967 

 Platinum-palladium print. Printed in 1969 Ed: 28/35  

Full image size: 50.7x60.7cm 
 
Unframed image size: 38x46.7cm 
  

© The Irving Penn Foundation 
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Cigarette 37, New York, 1972 

 Platinum-palladium print. Printed in 1975 Ed: 24/70  

Full image size: 63.2x56cm 

Unframed image size: 59.3x44cm  
© The Irving Penn Foundation 
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"Still life with watermelon, New York, 1947"  

full image size: 60.64x50.8cm  

unframed image size: 56x44.5cm  

printed in 1985, from an edition of 22 

© Condé Nast 
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 سیرة ماثیو ھیومري الذاتیة:
 

ماثیو ھومیري ھو مؤرخ فني متخصص بفنون القرن العشرین وفن التصویر. شغل منصب رئیس دائرة الصورة 
مدیر و فرانسوا بینوجامع األعمال الفنیة  الفوتوغرافیة في دار كریستیز، وھو اآلن المستشار الخاص في مجال التصویر ل

انس في دومیري ھو أحد مؤسسي مشروع إل آي مشروع األرشیف الحّي لدى مؤسسة لوما في مدینة آرل الفرنسیة. ھ
 لوس أنجلوس.

 
 بعض المعارض السابقة:

٢٠١٤  
 إیرفینغ بن في قصر غراتسي في البندقیة (صدى) »ریزونونس« -
٢٠١٧ 
 لفي مؤسسة لوما في آر آني لیبوفیتز ١٩٨٣ـ-١٩٦٨السنوات األولى  -
 باربارا كروجر وبنجامین میلبید في استودیو أكاسیاس في باریس »ریدوكس ریفلیكشنز« -
٢٠١٨ 
 في مؤسسة لوما في آرل» معماري ألیام أفضل«جان بروفیھ،  -

 

 
 نص ماثیو ھومري:

 
باھتمام واسع بسبب  العشرین، حظي، أحد أھم أساتذة فن التصویر في القرن )٢٠٠٩ -١٩١٧إیرفینغ بن (

صوره األیقونیة لألزیاء الرفیعة، وبورتریھات المشاھیر والفنانین والكتّاب، الذین رسموا المشھد الثقافي 
 في زمنھ.

 
"ال مكترث"، ھو نسخة محدثة من معرض "ریزونونس" (صدى)، الذي نظمتھ مؤسسة بینو في قصر 

 عى، أوالً وقبل كل شيء، إلى تكریم میراث ھذا المصور الفرید.، وھو یس٢٠١٤غراتسي في البندقیة عام 
 

لقد صبغت المبادئ األساسیة للتصویر الفوتوغرافي التي طورھا بن لنفسھ، في مرحلة مبكرة من حیاتھ 
المھنیة، أعمال ھذا المعرض. فالتناسق الھادئ في إنتاج صورتھ یعود أساساً إلى جھوده الدقیقة عبر 

ھذا أن أدى بھ إلى إنتاج السنوات، وإلى التزامھ بتقنیات وشروط فنیة حددھا لنفسھ. وكان النضباط ذاتي ك
 یكاد یكون مثالیاً.  

فمبادئ بن ھذه ال تزال تالئم یومنا ھذا مثلما كان حالھا قبل عقود، بحیث ال یزال یُنظر إلیھا على أنھا 
حقائق تجریبیة على رغم االضطرابات االجتماعیة ـ االقتصادیة والفلسفیة والجمالیة التي تنتاب عالماً 

 استمرار.یعید ابتكار نفسھ ب
 

وھكذا فعرض أعمال إیرفینغ بن، بمناسبة افتتاح مركز جدید إلنتاج الصورة المعاصرة، إقرار بأھمیتھا، 
لكنھ أیضاً، وقبل كل شيء، إعالن عن ھویة ھذا الفضاء الذي یتبنى تاریخ التصویر الفوتوغرافي وأعمال 

ثابة نُصب تذكاري ألعمال ملحمیة كبار المصورین فیما ھو یتطلع إلى المستقبل. فأعمال بن ھذه بم
قاومت الزمن كي تحافظ على موقعھا كمرجع أساسي في التصویر الفوتوغرافي المعاصر وكمصدر إلھام 

 ال نھایة لھ ألجیال قادمة.
 

في إطار "ال مكترث" ھي أعمال من مجموعة بینو. وعلى رغم أنھا أخذت على الصور المعروضة إن 
 ض لیس استعادیاً، بل ھو اقتراح لتسلسل فضفاض محكوم بالموضوع. مدى أربعة عقود، فإن المعر
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كان بن، في المقام األول، مصور استدیو. فصوره ذات الخلفیات الورقیة أو القماشیة أو الجدران لقد 

العاریة، اعتبرت وعاء مكانیاً، رسمیاً وانعزالیاً، في الوقت نفسھ. وسواء عبر تصویره األزیاء الرفیعیة 
طبیعة الصامتة أو اإلثنوغرافیا أو "تذكرة الموت" أو ما یعرف بـ "مومنتو موري"، فإن الصور كلھا أو ال

 تقیم ھنا خارج سیاقھا، مكثّفة ومتطلبة وتستدعي االنتباه.
 

تبدو مواضیعھ متفاوتة للغایة: مشاھیر، جماجم، أعقاب السجائر...، مواضیع خرجت عن وللوھلة األولى 
تؤكد على مادیتھا. وھي، في ھذا، تحقق دمقرطتھا لتصبح عالمة إیرفینغ بن الفارقة: كل بیئتھا الطبیعیة ل

 المواضیع متساویة في نظره، إذ یحولھا في فضاء األستودیو المحاید إلى دخیل ھادئ إنما ُملّح.
 

 فيكرسام، ومارس التصویر كاھتمام جانبي. وھو واصل تعلیمھ في حقل الفن التجاري وُعین  بن تدرب
مساعداً أللكسندر لیبرمان، المدیر الفني لمجلة "فوغ" في نیویورك، لیصبح المرشد والصدیق  ١٩٤٨

مدى الحیاة. في السنة نفسھا، بدأ عملھ كمصور في المجلة إلى أن أثبت نفسھ كمحترف ومبدع في ھذا 
 المجال.

 
في تصویر  ١٩٥٠ -١٩٤٩نجاحھ التجاري لم یحل دون خوضھ تجربتھ الفنیة الشخصیة. فقد شرع في  

مجموعة "العراة" التي اعتبرت استثنائیة بسبب قربھا من التجرید. وعلى عكس عملھ في المجلة، حیث 
یقوم مھنیون بعملیات الطبع والتوزیع على نطاق واسع، استطاع بن في أعمالھ الشخصیة متابعة كافة 

اكتشاف طرق أخرى في ستینات القرن مراحل االنتاج والطباعة، وأدى بھ ھذا االنخراط الوثیق إلى 
التاسع عشر، بینھا الطباعة البالتینیة البالدیوم. واألخیرة مورست في أوائل القرن العشرین، واستحدثت 
تبایناً غیر محدود في األنساق اللونیة للصورة. ھكذا كان لتعدد اإلمكانات الجمالیة في الطباعة البالتینیة 

 طبعھا بالفضة الجیالتینیة المستعملة عالمیاً. أن جعلھ یعید طبع صور سبق أن
 وبالتأكید وفّرت إعادة العمل المستمر على الصورة وتكراره بُنیة أساسیة لنھج بن في اإلبداع. 

 
برز أوجھ لذا، فالمعرض ال یقدم الصور في تسلسلھا السردّي والزمني، انما یعید ترتیبھا بطریقة ت

فایات المھملة ایش المشاریع التجاریة والدراسات اإلثنوغرافیة، والنالتقارب المبطنة بینھا، بحیث تتع
الشخصیات الثقافیة وجماجم الحیوانات.كذلك والنماذج المعقدة، و  

 
الصدى فال یحدث إالّ إلتمام طّي الزمن في حاضر مستمر.فـ "كلّھا ـ بحسب بن ـ شيء واحد". أّما   

 

 صغیرةمھن 
 ، قام بن بتصویرمن مجلة فوغ وبتكلیف )،١٩٢٧ -١٨٥٧(أتغیت المصور الفرنسي یوجین  بمحاكاة

 تصویر ھذهببن سمك. بدأ الوتجار  الصرف الصحيوفحم العمال منھم و الصغیرة،عمال المھن 
من العمال الوصول إلى بن طلب . ١٩٥١ نیویورك سنة ثم في ،١٩٥٠في باریس ولندن سنة  المجموعة

لندن  متشككین، استجاب عمال طلبھالباریسیون وفیما لبى االستودیو بمالبس عملھم حاملین أدواتھم. 
 ھولیود. لتصویر في أنھم یستعدون " كما لو یوم األحد"بثیاب  فبعضھم حضر األمریكیینبفخر، أما 

 
 .»حراالس الزمن الصور المتبقیة من«بـ إلى ھذه اللقاءات واصفا المجموعة  ٢٠٠٨في أشار بن 

عاود بن العمل األعمال التي  أولىطبعت المجموعة باألصل بتقنیة الفضة الجیالتینیة، لكنھا كانت من 
كان بن ف. ١٩٩٩ - ١٩٦٧سنة، من  وعشرینثالثة مدى على  البالتینیة وذلكبعد إتقان الطباعة  علیھا

تحویر أو یعمل على یرجع إلى السلبیات التي سبق وعثر علیھا بین صور أھمل طباعتھا فیما مضى، 
 معنى جدید. ھالیعطیالصورة األصلیة من خالل تغییر حدودھا وتباینھا اللوني، 
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 بورتریھات في الزاویة
توافد المشاھیر من ، لمجلة فوغالمحرر الفني كساندر لیبرمان، ألمن  تشجیعوب، منذ أواخر األربعینیات

بتصویر  بن بدأ. بن إیرفینغ عوالم المسرح، والموسیقى، والرقص، واألدب، والفنون الجمیلة إلى استودیو
أقنع جلسائھ بأخذ مكانھم داخل ركن مؤقت مصنوع من شقتین حیث ، ١٩٤٧الشھیرة سنة  ھذه المجموعة

تعطي  أنھاالزاویة، التي بدت وك إنمسرحیتین، وترك لھم الحریة في اتخاذ الوضعیة التي تناسبھم. 
شجعتھم على عرض تلقائي ولجلساء افعل قویة من جانب ردود أثارت  ،في آن والتقییدشعوًرا بالحمایة 

وكأنھم ینظرون إلى القارئ من خالل صفحات المجلة، كما لو أنھم محاصرون دوا فبللغة الجسد. 
 بنجاحھم.

 
 طبیعة صامتة 

خدمت مجلة فوغ استتقلید طویل في الفن الغربي. ولھا  ،كموضوعالمائدة  غالبا لطبیعة الصامتةا تستعمل
ھذه  اتھبورتری تتمیزاالفتتاحیة. و ھافي صفحاتوعلى أغلفتھا بن ھذه مجموعة كبیرة من صور 

البطیخ وة الجبنقطع یجاور بن .  آنة وشھوانیة في ، فھي حسیّ متقن والمدروستألیفھا ال بقوةالمجموعة 
.الوقت المعلق ودفي جمبحیث یتشارك جمیعھم لراقصي وراقصات بالیھ بورتریھات مع   

 
 

مایلز دایفیس اید  
یعة صامتة . التقط بن یدي الموسیقي كما لو أنھا طباألیقونیةبن  صورمن بین أھم تعتبر ھذه المجموعة 
عن جوھر  كشفمن الزاویة األمامیة ی ره لھال وتصویللتفاصیالتي یولیھا بن وبورتریھ معا. فالدقة 

یویة الشخصیة كأنھا تجریدیة لكنھا في الحقیقة تعكس حللوھلة األولى الموضوع السحري، فتبدو الصور 
 صاحبة الیدین. 

 
نیة ، وعندما بدأ بالتصویر الحظ فرادة الب١٩٨٦» توتو«لب من بن تصمیم غالف ألبوم مایلز دایفیس طُ 

مبیت الدرامیة. فقرر التركیز على ھذا الجزء من جسد الفنان.االجلدیة وحدود یدي عازف التر  
 

وي، وقبلني ح، فوقف، وتوجھ ن»شكرا لك كثیرا«في نھایة الجلسة، قلت « بن ھذا اللقاء الحقا: استحضر
كما لو نني صعقعلى فمي. لم أعرف ماذا أقول. تصافحنا بالیدین، ورحل. الحقا، تعرفت على موسیقاه، و

رات حسإحدى (...) كانت ھذه حینھ آسف لكوني لم أشاركھ ھذا اإلحساس في العمق.  بالغأنھا فن بصري 
»المھنیة، لیس لدي سوى قبلة لتذكره حیاتي  

  ٢٠٠٤الكامیرا، فوغ، نوفمبرج.فیلدن،  الغریب خلف 
 

 
 أیقونات  

تُعرض ھذه األعمال بدون ثیمة موحدة أو اعتبار للتسلسل الزمني، وتعتبر من بین أكثر صور الفنان 
 تعكس جمیع جوانب عمل بن.واأللعاب الناریة، تشبھ جاذبیة، فھي 

 
 

 تحلل
تجاه كل ما ھو متحلل ورفض  البالیة،و ألشیاء المھملةتجاه امنذ سنواتھ األولى كفنان ناشئ كان بن یقظ 

كانت أولى األعمال التي ، ١٩٧٢في  التي بدأ العمل علیھا» السجائر«. فمجموعتھ رتابة الحیاة الیومیة
بین تأكید الوجود  اً خطط لطباعتھا بتقنیة الطباعة البالتینیة حصریا. ففي ھذه المجموعة یخلق بن توتر
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حد ذاتھ الذي یطرح كل ما ھو زائل، ومتوتر، الصورة بموضوع بنیة ویالذي تخلقھ عملیة الطباعة البالت
 وغیر مرتب. 

 
في متحف  ١٩٧٥عندما عرضت ألول مرة في تتویجا ألكثر من عقد من التجارب. » السجائر«كانت 

.  ففي حین أشاد البعض بھا كتحفة فنیة، تساءل بآراء متفواتةالفن الحدیث في نیویورك، قوبلت المجموعة 
 موضوع تافھ كھذا.آخرین لماذا أنفق بن تقنیاتھ الذكیة على 

 
 

»تذكرة الموت/ «الغرور  
في وھي فضالت الشارع، أعقاب السجائر، واألزھار الذابلة المراحل األولى للمعرض صور بن في 
جمیع األشیاء. ففي مجموعة الطبیعة الصامتة  تحللالمجموعة عبور و ھذه . تحاكي صورالتحلل طور

عظام لیتضح معناھا. تقدم » أركیولوجیا«تسمیة والتي أطلق علیھا  ،١٩٨٠-١٩٧٩التي صورھا 
 ». المومنتو موري« أو ما یعرف بـ» تذكرة الموت«بشریة مالحظة مروعة عن الجماجم الحیوانات وال
 

 ھیاكل الجماجم 
فصور جماجم الحیوانات.  منمجموعة صادف بن ، ١٩٨٥في براغ سنة ودني على أثر زیارة متحف نار

قنیة التھذه أن العتقاده  ،بتقنیة الفضة الجیالتنیة ویطبعھا ٢١، لیختار منھا مةجمج ٢٨العام التالي  في
كتب بن عن  بنیة العظم.تبرز البالتینیة، فنعومة سطح المطبوعة  طباعةأكثر مالئمة مع الموضوع من ال

، التالي:١٩٨٨لحیوانات في جماجم ا  
سلسلة  آلیة عمل. الداخلیةقنوات ال، وھشةاألعضاء ال لتحميعظام قاسیة المدرسة رائعة وآلة حیة. غرف «
»لفكین واألسنانل  
 
 

 مجتمعات عالمیة
دة، ال سیما أماكن بعی في، عندما صور البیروفیین في كوزكو، وثق بن حیاة مجتمعات عدیدة ١٩٤٨منذ  

، سافر بن حول ١٩٧١حتى  ١٩٦٤ عام . منعیشھاتلك التي حافظت على أسلوب تقلیدي في طریقة 
ركیب باألشخاص الذین أراد تصویرھم، أعاد بن تعالقتھ وبغیة توثیق  فوغ.لمجلة  العالم في مھمات

زار  حیثا غرب أفریقی معھ إلىنیویورك ونقلھ  أسسھ فيالذي  شاكلة االستودیواستودیو متنقل على 
 المتحرك إلىاالستدیو انتقل مع  ١٩٧٠. في عام ١٩٦٩والكامیرون في عام  ١٩٦٧داھومي في عام 

المغرب. ي جبال األطلس العالي فيمرتفعات نیو غینیا، وفي العام التالي إلى المنحدرات المھجورة ف  
 

نشرت  نحین من غینیا الجدیدة ضجة كبیرة أثارت بورتریھات راقصات الكدرة من المغرب ورجال الطی
 في مجلة فوغ.

تي نشرھا بن في في سان فرانسیسكو ال ور الھیبیز وفریق ھلز إینجلزصھنا مع تجتمع فھذه البورتریھات 
قافتھا ث ھمشھا المجتمع عموما، فھي لیست إال قبائل ابتكرتفھاتان المجموعتان . ١٩٦٧ سنة مجلة لووك

 الخاصة. 
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فقد جمع حتى  .مإحدى أھم المجموعات الفنیة في العال نحو تشكیلفرانسوا بینو شغفھ بالفن المعاصر  وجھ
لى االلتزام الیوم ما یزید عن ثالثة آالف عمل من القرنین العشرین والحادي والعشرین. یقوم نھج بینو ع

ھم.اھتمام تبمشاركة ھذا الشغف بالفن مع أوسع جمھور ممكن، ومرافقة الفنانین في اكتشاف مجاال  
 

معارض في  تنظیمثة محاور: بتصویب مشروعھ الثقافي نحو ثال ٢٠٠٦قام فرانسوا بینو منذ عام 
ن.ومؤرخي الفالناشئین في مؤسسات أخرى، ودعم وتشجیع الفنانین  معارض تنظیمالبندقیة،   

 
، ٢٠٠٦قصر غراتسي الذي افتتح سنة : بینو الفنیة في البندقیة مجموعةیستضیف مبنیان استثنائیان 

و أندو (الحائز على جائزة اي الیاباني تاد. قام المھندس المعمار٢٠٠٩الذي افتتح سنة انیا وبونتا دیال دو
بینو من خالل معارض غالبًا ما مجموعة أعمال  تعرضحیث  ،اموإعادة تأھیلھ رمیم المبنیینبریتزكر) بت

مبنى التیاترینو وافتتح و أندو ا. كما صمم تادمباشرة إلنتاج أعمال خاصة بالموقعالفنانین تتم عبر تكلیف 
 وتعلیمیة تنظم بالتعاون مع مؤسسات وجامعات في البندقیة وخارجھا.  افیةثقلیستقبل برامج  ٢٠١٣في 

 
الذي سیتم بینو في باریس، داخل مبنى بورصة التجارة و عةمتحف جدید لمجموسیفتتح  ٢٠٢٠في العام و

أنطوان  -بیار« و، »نیم/ نیني وماركا للھندسة المعماریة« بالتعاون مع أیًضا أندو وامن قبل تاد تأھیلھ
». سیتیك باتیمان«و» غاتییر  

 
ي مدن فتقترضھا مؤسسات عامة وخاصة لتشارك بمعارض بانتظام، حیث  بینو ةتعرض أعمال مجموع

.باریس، موسكو، لیل، إسن، ستوكھولم، ورینعالمیة مثل   
 

التي  المدینة فرانس ومدینة لیل، أقام فرانسوا بینو برنامج إقامات فنیة في وـد ـ بالتعاون مع منطقة ھوت
سنة تم افتتاحھ وة كاھن األبرشیل منزالً المبنى الذي كان یقیم الفنانون في  اعتبرت مدینة مناجم في السابق.

رضھ لیالئم غ» نیم/ نیني وماركا للھندسة المعماریة«معمارّي وكالة بعدما تم تحدیثھ من قبل  ٢٠١٥
 الجدید. 

 
 وـد ـ ھوت دراك« باالشتراك مع  بینومجموعة قبل یتم اختیار المشاركین في برنامج اإلقامة الفنیة من 

ضم إلىانوالوطني للفن المعاصر، فرینوا ، لوفر لنس، استدیو »فرانس ـود ـ فراك ھوت«، »فرانس   
الفنیة حتى  واستقبل مقر اإلقامة. »-متحف مدینة لیل للفن الحدیث، المعاصر، والخام ـالم «حدیثا  اللجنة
ي ، والفنانة البلجیكیة إدیث دیكندت ف٢٠١٦الثنائي األمریكي میلیسا دوبین وآرون س. دیفیدسون في اآلن 
ا في ، والفنان الفرنسي المغربي ھشام برادة المقیم حالی٢٠١٨، والفنان البرازیلي لوكاس أرودا في ٢٠١٧
 لنس. 

 
سنة الذي توفي  ، وذلك تكریماً لصدیقھ المؤرخ الفني بیار دایكس»ار دایكسبی«أسس فرانسوا بینو جائزة 

بیار لائزة الجھذه دراسة استثنائیة في الفن الحدیث والمعاصر.  منحت لمنح سنویا تُ  ھي جائزة، و٢٠١٤
ھازان. والتي نشرتھا مطبوعات» المشھد الطبیعي بین الطبیعة والتاریخ«عن دراستھ  ٢٠١٨في  وات  

 
 
 

	


