
 
بیت الفنّان حمّانا  

  2017تشرين الثاني / نوفمبر  4بیان صحفي | 
 

"كرم الضیافة واالنفتاح  وزيرة الثقافة الفرنسیة فرانسواز نیسّان في بیت الفنّان حمّانا:
والتضامن، مبادئ تمأل ھذا البیت"  

  
الثاني/ تشرين  4الثقافة الفرنسیة السیدة فرانسواز نیسّان، صباح السبت  قامت وزيرة 

نوفمبر الجاري، بزيارة خاصة إلى بیت الفنّان حمّانا، رافقھا خاللھا السفیر الفرنسي في لبنان 
السید برونو فوشیه ووفد دبلوماسي تألّف من عضوة مجلس الشیوخ السیدة كاترين موران 

ن في ديسايي والنائب لويیك كرفان وغیرھما. وتندرج ھذه الزيارة في إطار تواجد السیدة نیسّا
.2017لبنان بمناسبة افتتاح معرض الكتاب الفرانكوفوني   

 
كان في استقبال الوفد الفرنسي رئیس اتحاد بلديات المتن األعلى السید مروان صالحة 
ورئیس بلدية حمّانا السید بشیر فرحات وعدد من أھالي البلدة إلى جانب مؤسس بیت الفنّان 

سس والمدير الفنّي للبیت مجموعة كھربا.حمّانا الدكتور روبیر عید والشريك المؤ  
 

بدأت الزيارة مع جولة في "البیت المذھل" بحسب تعبیر السیدة نیسّان، شدّدت خاللھا على 
دعم فرنسا لمشروع بیت الفنّان كما أعلنت عن تجديد الدولة الفرنسیة مساھمتھا للعام 

" لإلقامات الفنیة لفنّانین/ات في المن 2018 فى، والذي أُطلق ھذا العام في مشروع "مَرّ
بمبادرة من بیت الفنّان حمّانا وبالشراكة مع مؤسسات ثقافیة في بلجیكا وتركیا وفرنسا، على 
أن تكون ھذه المساھمة ضمانة الستدامة المشروع وتوسّعه. "حسن االستقبال والتعاون 

ت الفنّیة. وھذه والتضامن قِیَم تمأل ھذا البیت المدھش وھي قیم جوھرية لتطوير الممارسا
القیم نفسھا تمكّننا من متابعة العمل والعیش بالرّغم من قسوة وعنف ھذا العالم."  

 
وقال الدكتور عید محتفیًا بضیوفه "يطمح ھذا البیت ألن يكون مثًال  يُحتذى به في لبنان وفي 

. أعضاء مجموعة الخارج لنعید معًا إحیاء الحیاة الثقافیة في القرى وبعیدًا عن مركزية العواصم"
كھربا، من جھتھم، عرضوا نشاطات البیت المتنوّعة والشراكات التي تعقد لتحقیقھا، "وأھمّھا 

الشراكة مع الجماھیر المتعدّدة".  
 

مؤكّدة حرصھا على متابعة بیت الفنّان عن كثب  ،غادرت وزيرة الثقافة الفرنسیة البیت "متأثّرة"
اتجة عن اإلقامات في البیت. "شكرًا على كل ما تقومون وخاصة المشاريع الفنیة الشبابیة الن

به. ال تتوقّفوا. نحن ھنا، إلى جانبكم، ملتزمون بدعمكم".   
 



معلومات إضافیة  
 

حول بیت الفنّان حمّانا  
دقیقة  45متر فوق مستوى سطح البحر وعلى بعد  1200يقع بیت الفنان حمّانا على ارتفاع 
انا المعروفة بطبیعتھا الساحرة. بمبادرة من الدكتور روبیر عید من العاصمة بیروت، في قرية حمّ

لیكون فضاءً ثقافیاً ومركزاً  2016وبالشراكة مع مجموعة كھربا، تأسس بیت الفنان حمانا عام 
لإلقامات الفنیة في مختلف المجاالت مع التركیز على فنون العرض بشكل خاص. بیت الفنان 

الفني، ومساحة لالبتكار والتواصل: يستضیف بیت الفنان فنانین حمانا ھو أوالً مساحة للتطوير 
محلیین ودولیین لتعمیق بحوثھم الفنیة، وللّقاء مع جمھور متنوع، وتوسیع شبكاتھم المھنیة 
وتعزيز ارتباطھم المجتمعي. يضم بیت الفنان حمّانا فضاءات للتدريبات وإلقامة الفنانین، وورشة 

واء الطلق، كما يقدّم برنامجاً فنیاً على مدار السنة بإدارة مجموعة سینوغرافیا ومسرحاً في الھ
كھربا.   

  
 " حول برنامج اإلقامات الفنیة "مَرّ  

" وھو الحبل أو السلك الذي يصل السّفینة ببَرٍّ ثابت،  " معنیین؛ األول "المرّ تحمل كلمة "مرّ
" إلى بناء صلة وصل  بین فنّانین/ات في المھجر وبین والثاني ھو فعل المرور. يھدف برنامج "مرّ

المجتمعات المضیفة لھم/نّ، في محاولة لتحويل مرورھم/نّ الجغرافي إلى تفاعل فنّي 
وثقافي. ھو برنامج إقامات فنّیّة يؤمّن مساحة عمل آمنة للفنانین/ات المختارين/ات بھدف 

/نّ إلى الشّبكات تطوير أعمالھم/ن ومشاركتھا مع الجمھور المحلّي، باإلضافة إلى تعريفھم
المھنیة في بیئاتھم/نّ الجديدة. كلّ شريك محلّي في البرنامج سیستقبل ويرافق الفنّانین/ات 
المختارين/ات المتواجدين/ات في كلّ من البلدان المضیفة، بھدف تعزيز ثقافة االنفتاح، حريّة 

" في أربعة بلدان وبالشراكة مع اربع  التعبیر والعیش معًا. في دورته األولى، سیتّم برنامج  "مرّ
مؤسسات ثقافیة : لبنان، تركیا، بلجیكا وفرنسا حیث قامت السیدة نیسّان بزيارة للمؤسسة 

  الشريكة "محترَف الفنّانین/ات في المنفى.
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