
 

 

 بيیانن صحفي 

  االبلمنددجامعة  ااألكادديیميیة االلبنانيیة للفنوونن االجميیلة  صناعة االصاغة فيووررشة عملل 

إإشرراافف ندداا ااألسمرر ووجيیسبيیرر ساشش تحتت   

22- 2013أأبرريیلل/نيیسانن  26  

2013ااألوولل  نيیسانن 27 بيیررووتت٬،  

منن االمشارريیع االّتعليیميّیة٬، ٬، االّتي تلتززمم بددعمم عدددد 1992أأّسستت عائلة بووغووسيیانن هھھھذذهه االمؤؤّسسة االخاّصة عامم 
في مجالل صناعة االّصاغة٬، قرّرررتت االمؤؤّسسة تنظظيیمم هھھھذذاا االعامم٬، ووالتخططيیطط االُمددني. االمعنيّیة باالفنيّیة٬، االّثقافيّیة وو

منن شهھرر  26وواالـ 22ووررشة االعملل هھھھذذهه٬، االّتي تّمتت بيینن االـ ووتهھددففنن االلبنانيیوونن. لجووهھھھرّريیووووررشة عملل للّشبابب اا
(بيیررووتت)٬، إإلى تحفيیزز االمهھاررااتت ااإلبددااعيّیة لددىى  نوونن االجميیلةللبنانيیة للفااألكادديیميیة اافي  2013نيیسانن عامم 

االمشترركيینن٬، ووتشجعيیهھمم على ااإلستلهھامم منن مصاددرر مختلفة.   

مشترركك على فررصة االمشارركة في هھھھذذهه االّتجرربة االُمثّقفة إإلى جانبب االززووجج االّشهھيیرر ندداا ااألسمرر  15حصلل 
ووجيیسبيیرر ساشش.   

صناعة االّصاغة٬، على كاّفة  حررفة مشترركيینن مووضووعع االّتددقيیقق في ماهھھھيّیةتناوولوواا االأأيّیامم٬،  4معا٬ً، وولمدّدةة 
لذذيي ااألصعددةة٬، منن قيیمتهھا٬، إإلى االمادّدةة االّتي تتألفّف منهھا٬، ووصووالً إإلى ما تررمزز إإليیهھ ووإإلى االشحنن االعاططفي اا

٬، حتى االَحَصبة "االبسيیططة" ليثميینن. بالّنسبة هھھھوو قالتت :" أأعتقدد أأنّن كلّل حجرر  يیغمررهھھھا. يیمنى٬، إإحددىى االمشترركاتت
لدديیهھا جمالهھا ووقيیمتهھا االخاّصة بهھا. ووأأجدد أأنهھ منن االمثيیرر لإلهھھھتمامم تبيیانن كيیفف أأنّن االبالستيیكك يیغززوو أأيیامنا هھھھذذهه٬، 
ً في شبكة صيیدد حرريیرريّیة٬، بحيیثث  فيیططغي على كلّل االموواادد ااألخررىى. أأنا أأصنع هھھھذذهه االحشووااتت٬، كي أأضعهھا الحقا

شالل٬، .. ستكوونن متعدّدددةة ااألغررااضض". تصبح صالحة لتكوونن ووشاحح٬، أأوو قالددةة أأوو   

ووتمّم ووضع ووسائلل إإعالمم مختلفة في متناوولل االمشترركيینن: االفيیدديیوو٬، االّتصوويیرر االفووتووغرراافي٬، ووخلقق االسيینارريیووهھھھاتت 
االمختلفة منن خاللل االمقابالتت وواالعررووضض. في نهھايیة هھھھذذاا االبحثث٬، تمّم صنع أأعمالل مجووهھھھررااتت منن موواادد غيیرر 

٬، إإلخ) متووّقع إإستعمالهھا. (ااألووررااقق٬، ااإلسفنج  

ووتمم إإختتامم ووررشة االعملل هھھھذذهه مع كووكتيیلل تمّكنن منن خاللهھ االططالبب٬، ااألساتذذةة ووااإلدداارريیيینن في االجامعة٬، منن 
بأعمالل االمشترركيینن.  ااإلنددهھھھاششاالّتعبيیرر عنن   

 

 



1(Hermès,	  	  Puiforcat,	  Eternum,	  	  Gense,	  Villeroy	  &	  Boch,	  Robbe	  &	  Berking,	  Demeyere	  &	  Carl	  
Mertens.)  

2International	  Silverarts	  Competition	  of	  the	  Gallery	  of	  Art	  if	  Legnica	  (Pologne)	  et	  le	  Prix	  Amberif	  du	  
Design	  à	  Danzig	  en	  2011.  
	  
	  

-/ جيیسبيیرر ساشش:  االجووزز ندداا ااألسمرر

االملكيّیة للفنوونن االّجميیلة في  ااألكادديیميّیةفي ددررستت ندداا ااألسمرر صناعة االصاغة ووصيیاغة االفضة  
أأنتوويیرربب (بلجيیكا)٬، ووفي االكليّیة االملكيّیة لنددنن. تمرّرستت ووعملتت في إإستدديیووهھھھاتت وولمارركاتت مشهھووررةة٬، منهھا٬، 

هھھھيیررميیسس٬، بوويیفوورركارر٬، إإيیتيیررنوومم٬، جيینسس٬، فيیلليیرروويي ووبووشش٬، ررووبب ووبرركيینغ٬، دديیميیيیرر ووكاررلل٬، ووميیررتيینزز. 1  

ً بجائززةة مصّممة االمنططقة 2007ا عامم ٬، وونالتت جائززةة مصّممة بلجيیكعدديیددةةووفاززتت بجوواائزز  ٬، ووفاززتت أأيیضا
٬، أأصبحتت االمشررفة 2007. تمّم عررضض أأعمالهھا في بلجيیكا٬، فررنسا ووإإنجلترراا. وومنذذ االعامم 2009االفلمنكيّیة عامم 

على إإستيیدديیوو االّتصميیمم ووصناعة االصاغة في ااألكادديیميّیة االملكيّیة للفنوونن االّجميیلة في مدديینة أأنتوويیرربب االبلجيیكيّیة 
ً  وونظظمتت نن ووررشاتت االعملل في أأووررووبا وواالشررقق.االعدديیدد م أأيیضا  

–فّضة في جامعة كاووفبوويیررنن ددررسس جيیسبيیرر ساشش صناعة االصاغة ووصيیاغة اال نووغابالززوونن  
(أألمانيیا)٬، ووفي جامعة كوولوونيیا فاشووشش للعلوومم االّتططبيیقيّیة ووأأكادديیميّیة االفنوونن االّجميیلة في ميیوونخ٬، حيیثث يیعيیشش االيیوومم 

وويیدديیرر ااإلستوودديیوو االخاصص بهھ.   

يیتمّم عررضض أأعمالهھ في معاررضض وومتاحفف عدديیددةة٬، كما ووأأّنهھ حصلل على االعدديیدد منن االّجوواائزز االمررمووقة٬، بما في 
جائززةة االمسابقة االعالميّیة ألعمالل االفّضة لمعررضض االفنوونن بوولندداا٬، ووجائززةة االّتصميیمم أأمبيیرريیفف في دداانززيیغ 2ذذلكك 
ً في محاضاررااتت وويینظّظمم يیحاضرر جيیسبيیرر أأ.  ووبيینن أأعمالل االفيیدديیوو٬، االّنحتت وواالمجووهھھھررااتت٬، 2011عامم  يیضا

  ووررشاتت عملل في مختلفف مناططقق أأووررووبا وواالشررقق ااألووسطط.

 االدّدعووةة للّتررشيیح لجائززةة بووغووسيیانن:

. تكافئ منن خاللهھا ثالثث فّنانيینن منن فئة االّشبابب مصّمميینن لبنانيّیيیننلجوواائزز  3تمنح مؤؤّسسة بووغووسيیانن سنوويّیا٬ً، 
وواالرّرسمم االّتووضيیحي وواالّتصميیمم. ال تززاالل االدّدعووةة لتقدديیمم ناشططيینن في مجاالتت االّتصوويیرر االفووتووغرراافي وواالفيیدديیوو٬، 

     مفتووحة. 2013لعامم  لجوواائزز بووغووسيیانن االّتررشيیحاتت

للمززيیدد منن االمعلووماتت٬، االررجاء ززيیاررةة مووقع مؤؤسسة بووغووسيیانن:   

http://www.villaempain.com/ 

– 01/480056ااإلّتصالل بقسمم خددماتت االّتووااصلل عبرر االهھاتفف على  للمززيیدد منن االمعلووماتت٬، االررجاء أأوو  107 
عبرر ااإليیميیلل على :  

catallah@alba.edu.lb 

 


