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بيت الفنان حّمانا يفتح أبوابه على العالم 

"حّمانا، التي سحرت يومًا الشاعر الفرنسي ألفونس دي المارتين، ها هي تصبح بيتًا للفن والفّنانين على اختالف 
آفاقهم ومعتقداتهم"

د. روبير عيد - مؤسس بيت الفنان حّمانا

حّمانا،  بلدية  يسّر  برونو فوشيه،  األستاذ  لبنان  فرنسا في  وبحضور سفير  غّطاس خوري  الدكتور  الثقافة  وزير  برعاية 
والدكتور روبير عيد ومجموعة كهربا، اإلعالن عن افتتاح بيت الفنان حّمانا. يتم االحتفال بهذا الحدث بأمسية فنية يوم 

السبت 12 آب الساعة السابعة مساًء في بلدة حّمانا.

بيت الفنان حّمانا فضاء ثقافي ومركز لإلقامات الفنية في مختلف المجاالت مع التركيز على فنون العرض والفنون 
البصرية. ُيَعّد المشروع فريدًا من نوعه في لبنان والمنطقة ومبادرة ثقافية واعدة من الدكتور روبير عيد. بيت الفنان 
حّمانا هو قبل كل شيء مساحة لقاٍء للفنانين المحليين والدوليين مع جمهور حّمانا ولبنان بشكل أوسع، هو مساحة 

لتذّوق مستوى عاٍل من الفن والثقافة.

يقول الدكتور عيد "بعد وضع حجر األساس لبيت الفنان حّمانا في صيف 2016، خضع المبنى لعملية توسعة وإعادة 
تأهيل شاملة، وهو يضم حاليًا مساحات للتدريب الفني واستضافة الفنانين، وورشة سينوغرافيا، وقاعة عرض ومسرح 

في الهواء الطلق".

الفنان  بيت  َيِعد  األول،  وللعام  كهربا.  مجموعة  بإدارة  السنة  مدار  على  وثقافيًا  فنيًا  برنامجًا  حّمانا  الفنان  بيت  يقّدم 
الجمهور باكتشاف أكثر من مئة فنان محلي ودولي، والمشاركة بأكثر من 30 حدث فني. وبذلك، يصبح جمهور بيت 

الفنان حّمانا، وعلى غرار مجموعة كهربا، من المؤمنين بقدرة الفن والثقافة والخيال على تغيير الراهن.

البرنامج*
19.00 االستقبال في حديقة البلدّية 

20.00 حفل االفتتاح 
21.00 حفل تانغو أرجنتيني مع فرقة خوان-كارلوس كّراسكو

22.00 حفل كوكتيل بوفيه جاز مع فرقة آرتور ساتيان  
*الدعوة عامة

حول بيت الفنان حّمانا 
يقع بيت الفنان حّمانا على ارتفاع 1200 متر فوق مستوى سطح البحر وعلى بعد 40 دقيقة من العاصمة بيروت، في 
قرية حّمانا المعروفة بطبيعتها الساحرة. بمبادرة من الدكتور روبير عيد وبالشراكة مع مجموعة كهربا، تأسس بيت 
الفنان حمانا عام 2016 ليكون فضاًء ثقافيًا ومركزًا لإلقامات الفنية في مختلف المجاالت مع التركيز على فنون العرض 
بشكل خاص. بيت الفنان حمIانا هو أواًل مساحة للنمّو الفني، ومساحة لالبتكار والتواصل: يستضيف بيت الفنان فنانين 
ارتباطهم  الفنية، ولّلقاء مع جمهور متنوع، وتوسيع شبكاتهم المهنية وتعزيز  محليين ودوليين لتعميق بحوثهم 
المجتمعي. يضم بيت الفنان حّمانا فضاءات للتدريبات وإلقامة الفنانين، وورشة سينوغرافيا وصالة معارض ومسرحًا 

في الهواء الطلق، كما يقّدم برنامجًا فنيًا على مدار السنة بإدارة مجموعة كهربا.
www.hah-lb.org

https://www.hah-lb.org/
https://www.hah-lb.org/


حول د. روبير عيد - مؤسس بيت الفنان حّمانا
غادر روبير لبنان في بدايات الحرب األهلية عام 1975، وال يزال متنقاًل في بالد االنتشار حتى اليوم. 
يرى روبير نفسه كمواطن من العالم وال عجب في ذلك؛ فهو تنّقل بين البلدان من فرنسا إلى 
الكويت إلى األرجنتين إلى إنجلترا وأخيرًا السعودية. بعد دراسة االقتصاد في الجامعة األميركية 
في بيروت والحصول على دكتوراه في المال والمصارف من جامعة البانتيون - السوربون في 
باريس، حمله مساره طبيعيًا باتجاه عالم المال والبنوك. هو حاليًا الرئيس التنفيذي ألحد المصارف 

العربية الكبرى. 
الطفل يمضي صيفه. عام  روبير  بالضبط كان  والدته، مكان ممّيز في قلبه؛ هنا  ِلحّمانا، قرية 
األجيال".  حوار  في  "حّمانا  عنوانه  كتابًا  نشر  مصرفي،  من  اعتيادية  غير  مبادرة  في   ،2015
إلى  يأخذنا  "روبير عيد  اللبناني،  الدستوري  المجلس  أنطوان مسّره، عضو  البروفسور  وبكلمات 
نوع جديد من التاريخ، يغمرنا بذاكرة المجتمع وُيدخل على لبنان انتروبولوجيا تاريخية واجتماعية 

كاشفًا عن ذاك الضيق المتغلغل عميقًا في المجتمع السياسي اللبناني."
إيمان ثابت بالثقافة كجزء ال يتجزأ من الذاكرة الجماعية قاد روبير إلى إنشاء بيت الفنان حّمانا. 
بيٌت يرجوه مساحة لقاٍء بين الناس وَمبعثًا لألفكار الخالقة القادرة على بناء مجتمع ينمو على 

االنفتاح والتسامح.

حول مجموعة كهربا - شريك مؤسس ومدير فّني 
2007، وهي جمعية ثقافية تعنى بفنون العرض وتضم فنانين  تأّسست مجموعة كهربا عام 
وتقنيين من جنسيات وخلفيات متنوعة يؤمنون أن الفن هو مسار نحو الحوار واالنفتاح على اآلخر. 
بفضل شبكة مؤلفة من ممثلين، كتاب، مخرجين، مصّورين، محّركي دمى وراقصين، تجمعهم 
إرادتهم على التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة وااللتقاء بالجمهور، تستخدم مجموعة كهربا 
الشاعرية لُتسائل اللحظة الراهنة التي نعيشها. لمجموعة كهربا أكثر من عشرة عروض تجول 
"نحنا  مهرجان  المجموعة  أّسست   ،2011 وعام  ا.  ودوليًّ اللبنانية  المناطق  مختلف  في  دورًيا 
مار  في  شعبي  حي  في  يجري  االختصاصات  متعدد  مجاني،  مهرجان  وهو  والجيران"  والقمر 
إثبات موقعه كمنّصة  أربع دورات فقط، من  مخايل في بيروت. استطاع المهرجان، ومن خالل 
للتعاون والتبادل واللقاء بين الجمهور وفنانين محليين ودوليين. من خالل بيت الفنان حّمانا، تعيد 
مجموعة كهربا التأكيد على فّن اللقاء كمحّرك للخيال والفضول والحّس النقدي وتجّدد االلتزام 

بمسؤوليتنا المشتركة في بناء ثقافة سلمية. 
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لمزيد من المعلومات:
be:kult / info@bekult.com / +961 3 944126 / للصحافة
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