
 
بیت الفنان حّمانا یفتح أبوابھ أخیًرا!  

 
، تمَّ افتتاح فضاء فني جدید أُضیف إلى الخارطة الثقافیة في لبنان. بیت الفنان حّمانا، مركز 2017آب  12مساء السبت 

لإلقامات الفنیة، متعدد التخصصات مع التركیز على فنون العرض، فتح أبوابھ على العالم ضمن أمسیة فنیة تحت عرض 
دقیقة من بیروت. بطبقاتھ الثالث المكّرسة النتاج  40استثنائي للنجوم الذیلیة في سماء حّمانا في جبل لبنان على بعد 

وتقدیم الفنون، استقبل البیت، بقناطره ونوافذه الزرقاء، حشوًدا غفیرة من الزوار قصدتھ من مختلف المناطق اللبنانیة، ما 
یؤّكد أن ھذا الفضاء  مركزیة العاصمة بعیداً عن  - ھو بالفعل بیت حاضن. -  

 
احتفاٌل بامتیاز، افتتاح بیت الفنان حمانا أُقیم برعایة معالي وزیر الثقافة في لبنان الدكتور غطاس خوري ممّثًال  باالستاذ 

فرنسي في سلیمان خوري، مدیر قصر األونیسكو، وبحضور الملحق الثقافي الفرنسي األستاذ إیریك لوبا ممّثًال  السفیر ال
لبنان وملقًیا كلمتھ، وبحضور عدد كبیر من الرسمیین. بعد استقبال الجمھور في حدیقة بلدیة حّمانا، انتقل الجمیع الى حفل 
االفتتاح حیث تتالت كلمات الشكر والترحیب فكان لرئیس بلدیة حّمانا كلمة االفتتاح، وكلمة للمسرحي االستاذ روجیھ 

ات. باإلضافة الى الدكتور روبیر عید، مؤسس البیت ومجموعة كھربا، الشریك المؤسس عّساف والممثلة ندى ابو فرح
والمدیر الفني. عّبر الدكتور روبیر عید عن فرحھ لرؤیة البیت یبدأ بتحقیق أحد أھدافھ منذ ھذا المساء وھو جمع الناس 

ة الترمیم والتوسیع المستفیضة، وقال:حول لإلبداع والحوار، وذلك بعد مرور سنة واحدة على وضع حجر األساس وعملیّ   
"بیت الفنان حّمانا مبادرة تؤّكد أھمیة إعادة إحیاء الحیاة الثقافیة في القرى، وأملنا، أن تكون مصدر إلھام مبادرات مشابھة 

في مختلف المناطق اللبنانیة"  
 

 10تزامھم الذى دام اكثر من من جھتھم، أعضاء مجموعة كھربا تحّدثوا عن دورھم في ھذا المشروع وكیف یعكس ال
سنوات بالالمركزیة الثقافیة وأضافوا:  

 
"بیت الفنان حّمانا فضاء ضروري لكل مجتمع، في كل مكان وزمان. ھو مساحة للقاء واالكتشاف، حیث الجمھور مدعو 

للمشاركة بجمیع مراحل اإلنتاج الفني"  
 

ل إعادة التأھیل وعملیة التوسعة التي خضع لھا البناء كما عرض فیلم قصیر من اخراج الفنان جان حاتم، یعرض مراح
. وبلغت األمسیة ذروتھا في حفل تانغو رائع لفرقة خوان كارلوس كاّراسكو ه وحفل موسیقي لرباعي 2017منذ شباط 

جاز آرتور ساتیان. أمسیة أحیت البیت وأكدت على اھمیة تجدید اللقاء حول الفن والثقافة.  
 

ناحول بیت الفنان حّما  
دقیقة من العاصمة بیروت، في  45متر فوق مستوى سطح البحر وعلى بعد  1200یقع بیت الفنان حّمانا على ارتفاع 

قریة حّمانا المعروفة بطبیعتھا الساحرة. بمبادرة من الدكتور روبیر عید وبالشراكة مع مجموعة كھربا، تأسس بیت الفنان 
لإلقامات الفنیة في مختلف المجاالت مع التركیز على فنون العرض بشكل  لیكون فضاًء ثقافیاً ومركزاً  2016حمانا عام 

خاص. بیت الفنان حمانا ھو أوالً مساحة للتطویر الفني، ومساحة لالبتكار والتواصل: یستضیف بیت الفنان فنانین محلیین 
عزیز ارتباطھم المجتمعي. یضم بیت ودولیین لتعمیق بحوثھم الفنیة، وللّقاء مع جمھور متنوع، وتوسیع شبكاتھم المھنیة وت

ً فنیاً  ً في الھواء الطلق، كما یقّدم برنامجا الفنان حّمانا فضاءات للتدریبات وإلقامة الفنانین، وورشة سینوغرافیا ومسرحا
على مدار السنة بإدارة مجموعة كھربا.   
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