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ثقافة وفنون

الت�شكيلي ...الر�سم والمو�سيقى يلتقيان ف ُت َ
عزف �سمفونية الألوان!
عاليه ت�شهد المعر�ض الخام�س للفن
ّ

لمى ن ّوام
برعاية وزارة الثقافة ،وبالتعاون مع بلدية
عاليه ،وبحضور رئيسها وجدي مراد واألعضاء،
وحشد كبير من الوجوه الثقافية والفنانين ،ووفد
من منتدى األلوان للثقافة والفن واألدب ،ووفد من
ملتقى األلوان الفني ،افتتح مساء الثالثاء مهرجان
الفن التشكيلي الخامس على مدرج «بيسين عاليه»
بمشاركة 70 ،فنانا ً من لبنان وسورية وفلسطين
والعراق والسعودية.
الفنان التشكيلي والدكتور الموسيقار جمال
أبو الحسن أضاء المعرض بموسيقاه عبر أجهزة
ّ
مؤخرا ً وهو
الصوت ،ليُو ّقع ألبومه الذي أنتجه
بعنوان «أل���وان موسيقية» ،ليعزف سمفونية
فني
األلوان في المهرجان ،ويضفي جمالية من نوع ّ
خاص ،يتناغم مع لوحات الفنانين.
«البناء» واكبت فعاليات المهرجان الحدث،
ّ
المنظمين وع��دد الفنانين
وأج���رت ل��ق��اءات م��ع
المشاركين ،ومع رئيس بلدية عاليه.

رئيس البلدية

وقال رئيس بلدية عاليه وجدي مراد« :عندما
نتحدث عن الفنّ  ،فإننا نتحدّث عن الفرح واأللوان،
رأينا الفن العربي (فلسطين ،سورية ،العراق،
لبنان) ،ومبتدئين م��ن خ ّريجي كلية الفنون،
ال��ل��وح��ات كلّها م��م��ي��زة ،ألن لكل ف��ن��ان بصمته
الخاصة .واشتهرت عاليه بأهم سمبوزيوم في
العالم ،سنة  1999كان سمبوزيوم لبنان عربياً،
وسنة  2001كان عالمياً ،وفي األونيسكو ـ باريس
في جمعية (آي���اب) وه��ي جمعية أ ّم تض ّم 114
جمعية في العالم ،قبلوا أن نضع شعارا ً لألونيسكو
على بطاقة الدعوة ،وتوقيعنا نحن كبلدية عاليه
معترف به عالمياً».

بالنسبة إلينا درسا ً للمستقبل ،فمن خالل األخطاء
نتعلّم تفاديها ،كما أننا نأخد ب��آراء االصدقاء
الفنانين ،ونحاول تنفيذ ما نستطيع وفق رؤية تفيد
بالتعلّم من الماضي لتحسين المستقبل».
وقالت« :عدد الفنانين المشاركين هذه السنة
يفوق السبعين من لبنان والبالد العربية ،واعتذر
ع��دد آخ��ر ع��ن ال��ح��ض��ور بسبب ظ���روف بالدهم
األمنية».
وأدل��ى أب��و الحسن بتصريح ج��اء فيه« :هذا
األل��ب��وم ال��ذي أقيم ل��ه حفل توقيع ه��ذه السنة،
عنوانه ألوان موسيقية ،ويتض ّمن  10مقطوعات
موسيقيّة من عدة مراحل من حياتي في التأليف.
من مرحلة فيينا ،أميركا ،إلى لبنان .كما يتضمن
أعماال ً مستوحاة من الفولكلور اللبناني ،قصائد
سمفونية ،أعمال مستوحاة من شعر جبران خليل
جبران».
وعن اللوحة التي قدّمها له الفنان برنار ر ّنو قال
«سعدت جدا ً بالمفاجأة التي قدّمها لي
أبو الحسنُ :
الفنان ر ّنو ،برنار فنان قدير وحساس».
وعن «ألوان موسيقية» قال« :اخترت هذا العنوان
لأللبوم ألنني رس��ام ف��ي ال��درج��ة األول���ى ،وألن
الموسيقى لون .كأنني أرسم اللوحات بالموسيقى.
من يستمع إلى الموسيقى كأنه يرى أمامه لوحة،
أو يرى مشهدا ً
ّ
يخطه خياله .فأنا أقوم بالعزف،
وتظهر اللوحات والمشهديات على شاشات ضخمة
كأنني أرسم وأنا أعزف على البيانو».
في هذا العمل ،ابتكر المؤ ّلف أج��واء موسيقية
لحني
عدّة تتم ّيز بانسجام تناغمي عميق وتوافق
ّ
غ��ري��ب وإي��ق��اع��ات بعيدة متح ّركة ،م��ع اإلب��ق��اء
على روح األصالة في األبعاد الصوتية المتميّزة
للمقامات الشرقية .بعض المقطوعات تعتمد على
التقاسيم الح ّرة فوق بساط من األصوات الغزيرة
المسترسلة من اآلالت اإللكترونية .كما استعمل أبو

الحسن أه ّم اآلالت الشرقية كالناي ،البزق ،القانون،
العود والكمان ،ومزج موسيقاها مع موسيقى آالت
أوركسترالية عالمية ،وآالت إيقاعية.
يُعتبر جمال أبو الحسن رائدا ً في لبنان والشرق
في «الملتيميديا» أي دمج وسائل التعبير السمعية
البصرية المعتمدة على تقنيات الكمبيوتر أو
الموسيقى اإللكترونية المرئية ،إضافة إلى مؤ ّلفات
سمفونية وموسيقى تصويرية.
تخ ّرج أبو الحسن من المعهد العالي للموسيقى،
ومعهد «ليوناردو دافينشي» في القاهرة .أنهى
دراسته العليا في التأليف الموسيقي في أكاديمية
الموسيقى والفنون الدرامية في فيينا ،ونال شهاد ًة
في الموسيقى اإللكترونية وعلم السمعيّات .كما نال
شهادة العلوم المتقدّمة في الموسيقى التصويرية
للسينما والتلفزيون من جامعة جنوب أفريقيا،
و ُقدّمت مؤلفاته وعروضه الموسيقية المشهديّة في
أوروبا ،اليابان ،الواليات المتحدة األميركية ،مصر،
األردن ،الخليج العربي وفي لبنان.
هو اليوم أستاذ في المعهد الوطني العالمي
ومؤسس ورئيس فرع
للموسيقى «كونسرفتوار»،
ّ
الكمبيوتر الموسيقي األ ّول من نوعه .وهو أستاذ
الموسيقى في الجامعة اللبنانية (كلّية التربية)
وفي عدد من الدور العليا للمعلّمين.

يعيش أبو الحسن هذه األيام في مسقط رأسه
بتخنيه ،وهي قرية وادعة في أحضان الطبيعة في
أسس مختبرا ً موسيقيا ً ومحترفا ً
جبل لبنان ،حيث ّ
مميّزا ً للفنون التشكيلية.
وقال الفنان برنار ر ّنو لـ«البناء»« :مشاركتي هذه
في مهرجان عاليه هي الخامسة ،وهذه السنة كنت
من المنظمين مع الفنانة غنوة رضوان والدكتور
حسين جمعة .اقترحنا الفكرة وعملنا عليها ،إذ ك ّنا
في السنوات الماضية نقيم المعارض في ساحة
عاليه .أما هذه السنة فأقمنا المعرض على مدرج
بيسبن عاليه .ه��ذه المشاركة أصبحت تقليدا ً
بالنسبة إلينا .وما يميز هذا المعرض ،أنه يشهد
تكريما ً للموسيقار العبقري جمال أبو الحسن ،وأنا
عادة أرسم العباقرة وأهم شخصيات العالم العربي
مباشر ًة ،لكنني علمت أن جمال سيو ّقع ألبومه،
ففاجأته ورسمت لوحة وقدّمتها له».
وأض��اف ر ّن��و« :شاركت بلوحتين مضمونهما
المنظر الطبيعي الجميل ،وذل��ك بتقنية جديدة
وألوان صيفية وأبعاد ثالثية ،وميكست ميديا على
اللوحات .إن معرضا ً بهذا الحجم يضم  70فنان ،ال
يخ ّولنا سوى المشاركة إال بمتر مربّع واحد ،فيه
لوحة أو اثنتان.
إنّ مهرجان عاليه مميز بأهله وبمعلمه السياحي،

عروس المصايف عاليه تليق بها المهرجانات .لقد
كنت من المشاركين في سمبوزيوم عاليه األ ّول منذ
 15سنة ،ورسمت بشكل مباشر وقدّمت اللوحة
لبلدية عاليه».
وقال النحات العالمي عبد الرحمن محمد« :أنا
من م ّنظمي المهرجان ،ومشارك بأعمال فنانين من
فلسطين لكسر الحصار عن فنان فلسطين .يقال
إ ّنهم إسرائيليون ألنهم من فلسطينيي الداخل،
ويجسدون القضية
إنما هم فلسطينيون بأعمالهم
ّ
الفلسطينية بأعمال رائعة جداً .كانت لي جوالت في
كل أنحاء العالم ،وألتقي بهم في معارض في أوروبا
وبعض الدول العربية .الفنان العالمي أحمد كنعان
من أهم الفنانين في فلسطين ،وله مقتنيات في كل
جسد بلوحاته
أنحاء العالم ،هو نحات ورس��امّ ،
معاناة الشعب الفلسطيني حين يريد العمل
بأرض  ،1948في عمله هذا نرى كيف ينام العامل
الفلسطيني تحت الزيتونة التي هي شعار فلسطين
جسد معاناة الشعب الفلسطيني
ال��س�لام ،فهو
ّ
داخ��ل فلسطين مع الصهيوني .أما خضر وشاح
فجسد ذكرى النكبة الفلسطينية الخيمة ،العائلة
ّ
الفلسطينية عند الخيمة ،بأسلوب رائ��ع ج��داً،
يحاكي بموضوعية معاناة الشعب الفلسطيني
حينما غادر فلسطين واضطر للنزوح .خزيمة حامد
جسدت األلوان معتمدة الرسم التجريدي ،الفنان
ماجد المقداد يحاكي الصمت ومفتاح العودة في
وجسد ذلك بفتاة مكمومة الفم».
ظل القدس،
ّ
الفنان ياسر الديراني تحاكي لوحاته ما وراء
مجسدا ً أشخاصا ً بشكل بعيد عن الواقع،
الطبيعة
ّ
مستخدما ً الزيت واألكريليك .الفنانة ملكة ع��ازار
شاركت بلوحتين رسمت فيهما الطبيعة باأللوان
الصيفية الزاهية .والدكتور حسين جمعة كانت له
مشاركة بلوحتين تحاكيان الغوص في عالم البحار.
وشاركت الفنانة فريال الصايغ بثالث لوحات

فنانون

ِّ
ومنسقة المعرض الفنانة غنوة رضوان
المنظمة
ّ
قالت« :إنّ فكرة معرض الفن التشكيلي موجودة
في عاليه منذ أكثر من  15سنة ،مع انبثاق فكرة
السمبوزيوم سنة  ،1999وال��ذي ك��ان المشجع
والراعي األ ّول له رئيس بلدية عاليه األستاذ وجدي
مراد .م ّرت ثالث سنوات من دون معارض ،وكانت
النسخ السابقة من المعرض تشهد تن ّوعا في
المعروضات ،من أشغال يدوية وآرتيزانا ورسم.
فأردنا أن نحيي هذا التقليد ،وأن يكون فقط للفن
التشكيلي ،بهدف إعطاء مساحة أكبر للفنانين من
كل مكان».
وأضافت« :للم ّرة األول��ى يمت ّد المعرض على
طول خمسين متراً ،وأُعلن عنه في اإلعالم ،والقى
إعجابا ً كبيراً ،وأصبح الفنانون أصدقاءنا عبر
«فايسبوك» ،وص��اروا يتواصلون معنا ويبدون
نوسع الفكرة وننشر
رغبتهم بالمشاركة .صرنا
ّ
الخبر في كل مكان ،كنت أسافر بهدف المشاركة
بمعارض دولية (فرنسا ،الهند ،اليونان ،دبي)
وأساساً ،كنت مقيمة في كندا ،وكنت على تواصل
مع فنانين لبنانيين مقيمين في الخارج».
وتضيف رض���وان« :كما يش ّكل ه��ذا المعرض
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رك��زت على األل��وان الصاخبة ،رسالتها األمومة
والمرأة والعطاء .أما الفنانة أسما ريحانة فشاركت
بأربع لوحات تحاكي انتظار األنثى الحالمة.
وشارك المص ّور الفوتوغرافي زياد الشوفي بتسع
ص��ور فوتوغرافية ُتظهر كل مجاالت التصوير
من الطبيعة ،تقاسيم الوجوه ،المأكوالت .وعبّر
عن سعادته لمشاركته الفنانين التشكليين .كما
شارك الفنان السوري رضوان باقي بعمل عنوانه
يجسد دور المرأة في كوباني وهي
«كوبانيات»،
ّ
تقاوم في ساحة القتال وتدافع عن بلدها .والفنانة
تجسدان العالقة
سامية خوري شاركت بلوحتين
ّ
الروحانية بين السماء واألرض .والنحات نعمان
الرفاعي شارك بلوحة حروفية تشكيلية بعنوان
«عين الحروف» ،هي عبارة عن حروف بألوان زيتية
ومختلفة لتعكس ألوان الربيع والحياة .أما الفنانة
ميرنا عبد الساتر فشاركت بلوحتين ،األولى عن
الطبيعة اللبنانية من منطقة جبيل ،وجسدت في
اللوحة الثانية عروسا ً تنتظر ليلة زفافها .وشاركت
الفنانة جومانة أبو مطر بلوحتين حاكت عبرهما
الطبيعة ،وأضفت عليهما النغمة السريالية.
كما التقينا في جولتنا بالممثل اللبناني شوقي
م ّتى الذي جاء لرؤية أعمال زوجته الفنانة ملك
متى.

أسماء الفنانين المشاركين

من لبنان :غنوى رض��وان ،جهاد السماك ،نبيل
رض��وان ،برنار ر ّن��و ،أحالم عباس ،سامر الخطيب،
م��اري خ��وري ،نعمان الرفاعي ،ملكة ع��ازار ،نزيهة
السلوم ،سامية خوري ،منى السيّد منصور ،لميس
الحكيم ،فريال فياض ،فريال الصايغ ،جومانة أبو
مطر ،ياسر الديراني ،الياس حنا ،دعد أبي صعب
السوقي ،عمران ياسين ،زينة قباني ،زينة ر ّمال ،ميرنا
عبد الساتر ،سيمون مهنا ،باسكال مسعود ،خليل
طرزي ،د .نجال شميط ،جنان موسى ،هاال الشيماني،
ندى عيتاني ،مهدي حوماني ،ليليان غانم ،سهام
بشنق ،لولوة الك ّوى ،علي زين الدين ،غازي شزبك،
مأمون عبد الخالق ،أماني مرعي ،زينة عامر ،ديانا أبو
حمزة الشامي ،ماجدة البنا ،آمنة محيو ،فيروز عبد
الخالق ،هيام الحسنية ،رندة الهبري ،دالل الشيباني،
أسما ريحانة ،سالي صليبا ،أسيمة الدمشقية ،د.
إك��رام األشقر ،حسين جمعة ،خولة الطفيلي ،نبيل
سعد ،زينة الخطيب مكارم ،زي��اد الشوفي ،سامر
الخطيب ،رائد العريضي ،رزان عاصي ،دارين جابر،
لميس ر ّمال ،سهام أبو عيّاش ،منى ظريف ،وغسان
اسماعيل.
من سورية :محمد صفوت ،رض��وان باقي ،زهير
حسيب ،منصور الحناوي ،نهاد عبد القادر ،نزار حطب،
عصام الشاطر ،أيمن رضوان ،ورودي جوكتار.
من فلسطين :ختام هيبي ،أحمد كنعان ،جميلة
الهيب ،خضر وشاح ،خزيمة حامد ،وماجد مقداد.
من العراق :أحمد حيدر ،كريم عباس العامري ،د.
برهان حسون.
من السعودية :توفيق ناغواي ،هيفاء الحسيني،
ليلى مال الله.
وي��س��ت��م��ر ال���م���ع���رض ح��ت��ى األح�����د ال��م��ق��ب��ل
.2015/7/26

الت�شكيلية منار بيطار ...لوحاتها انعكا�س لم�شاعر داخلية تحاول ك�شف النف�س الإن�سانية
بشرى سليمان ـ نعمى علي
تسعى الفنانة التشكيلية منار بيطار من خالل لوحاتها
التشكيلية إلى التعبير عن مكنونات ذاتها الداخلية ،فغالبية
أفكار لوحاتها انعكاس لمشاعرها الداخلية وصراعاتها
الذاتية ،وت��ح��اول من خ�لال لوحاتها الكشف عن النفس
اإلنسانية ومجاهلها .واللوحة بالنسبة إليها وليدة اللحظة
وتأتي كومضة ،ولثانية واحدة تبدأ بتجسيدها فور حضورها
إلى ذهنها ،وتعمل على تطويرها كعناصر بصرية لتالئم ما
تفكر وما تشعر به.
وت��ق��ول منار إنّ الفكرة األساسية ف��ي لوحاتها أح�لام
وانعكاسات ذاتية وصور قد تتراءى لها ،وتسعى ألن تلتقطها
بقلمها وما زالت تبحث وتحلم ...ولوحاتها حتى اللحظة
الحالية سعي دائم وراء مشهد ليس ال تراه بالضرورة في
ال��واق��ع ،إنما تك ّونه ف��ي خيالها ،ث��م ت��دع لريشتها مهمة
استجامع أجزائه على الورق.
وتضيف« :م��ن الممكن أن ت��ب��دأ اللوحة ع��ن��دي بفكرة
وتنتهي بفكرة أخرى بحسب تطورها في داخلي .وببساطة،
أترك نفسي للوحة لتأخذني إلى حيث تشاء ،وأسلّم نفسي
وريشتي وجوارحي بكاملها للوحتي لتوصلني إلى حيث
تق ّرر أنها انتهت ضمن نطاق خطوط أساسية وعريضة
أضعها أنا».
وبحكم دراس��ة الفنانة التشكيلية واختصاصها في فنّ
الغرافيك والحفر والطباعة في كلّية الفنون الجميلة في
جامعة دمشق ،كانت لوحاتها خالل فترة الدراسة ضمن
تقنيات الحفر والطباعة المعروفة «الخشبية والمعدنية
والحريرية والحجرية» .ومن خالل دراستها كانت التقنية
األقرب إلى أفكارها هي الخشبية .وغالبا ً ما تكون لوحاتها
باللونين األبيض واألس��ود وتد ّرجاتهما .وت��رى في اللون
األسود حضورا ً قويا ً وقدرة على التعبير عن مكنونات ذاتها.
ومشروعها الحالي يتجسد في م��ح��اوالت للرسم بتقنية
األلوان الزيتية.
وأوضحت مناال أنه كان لدراستها األكاديمية وتخصصها
في فن الحفر والطباعة أثر عظيم في اتجاهها نحو تبسيط
اللوحة وإظهارها بمظهر بسيط غير معقد ،وتطوير ذاكرتها
البصرية وإغنائها .مشيرة إلى أنه كان للطبيعة أثر كبير
في نفسها ،فهي تمنحها نوعا ً من الهدوء الداخلي وتصحبها

بموسيقى أشجارها وعصافيرها إل��ى عالم آخ��ر ال تتمنى
العودة منه ،بحسب تعبيرها.
وتشير منار إلى أنها ترسم بشكل ح ّر ،وال تنتمي أليّ مدرسة
وال تقيّد نفسها بأيّ قواعد .وحتى اآلن تعتبر نفسها في بداية
طريقها الفني وتسعى وتجتهد لتثبت نفسها وتكرس فنها
بشكل جدّي .فاللوحة بالنسبة إليها مشهد مترا ٍء في داخلها
تحاول إخراجه ومشاركته مع المحيطين بها .كما أنّ الرسم
بالنسبة إليها هاجس وحلم طفولة ،تسعى جاهدة إلى
تحقيقه .كما أنه متعة عظيمة توصلها إلى مبتغاها وترتقي
بها إلى القمة.
ومن أكثر الفنانين الذين تركت أعمالهم أث��را ً كبيرا ً في
المبسطة
ذاكرتها البصرية الفنان بابلو بيكاسو بخطوطه
ّ

ولوحاته الغنية وعمق تفكيره .وهو يسحرها حتى بتفاصيل
حياته البسيطة .وحول عالقة المرأة بالرجل وكيف تناولتها،
أوضحت أنّ هذه العالقة أزلية وت ّتسم بالخلود والتكامل،
وه��ي أسمى العالقات في ال��وج��ود .كما أنها عالقة عميقة
وغامضة ولم تستطع حتى اآلن وصفها بكلمة تعطيها حقها.
وللفنانة عدد من اللوحات القريبة ج ّدا ً من ذاتها ونفسيتها،
وتعكس مشاعرها في أحيان كثيرة .منها ما يتحدث عن تعدّد
المشاعر الداخلية وصراعها .ومن أكثر اللوحات قربا ً إليها
تلك التي تتميز ببساطتها ومباشرتها في التعبير عن السجن
الذاتي والسعي نحو تح ّرر فكريّ جامح .مؤكدة أن الخطوة
االولى نحو التح ّرر تكمن في إدراك أبعاد السجن .ومن أجمل
أحالم الفنانة الذاتية لحظة رقص إلهية وصفاء وتحليق فوق

ك ّل المحسوسات.
ولفتت إلى أن األلوان بالنسبة إليها حتى اآلن عالم غامض
تحاول اكتشاف تفاصيله وماهيته .وم��ا زل��ت في بداية
الطريق .وأن اللون األسود حاضر بثقة في غالبية لوحاتها.
فهو بالنسبة إليها لون يعبّر عن قوة الفكرة واإلصرار على
طرحها .خصوصا ً في ال��وج��وه اإلنسانية الحاضرة في
غالبية لوحاتها .وأهم ما يميّز لوحاتها بساطة التعبير وقلة
العناصر والخطوط القاسية في بعض االحيان ،وبعض
الحزن ،واألمل المختبئ في العمق.
وغالبية لوحات منار تعبّر عن لحظات سجن للذات،
وواقع مقيد وحلم بالتح ّرر والخروج إلى النور ،وجانب مظلم
وجانب يتسلل إليه النور ويحاول أن يتغلب على الظالم

بخطوط قاسية وبساطة بالتعبير .وفي لوحات أخرى نرى
لحظة انعتاق صفاء ورق��ص إلهي في الفضاء .اللوحات
تجسد حلما ً باالرتقاء والصفاء والتح ّرر من كل القيود.
ّ
والمقاهي الفنية الثقافية بالنسبة إليها خطوة جميلة
وتشجع على انتشار الفن في المجتمع وإعالء الذائقة الفنية،
ّ
وجعل الفنان على احتكاك مباشر مع المتل ّقي ،ونشر سوية
معينة في المجتمع .والفنان الشاب طريقه متعثر وصعب
في مجتمعاتنا وال يستطيع التفرغ للعمل الفني ،ألن هذا
العمل إن اكتمل فمصيره العرض في إحدى زوايا ال َم ْرسم،
وإن عُ رض فإن فرصة بيعه قليلة .بالتالي ،الفنان بحاجة
ألن يعمل ويهمل الجانب الف ّني ،وه��ذا ما تسعى المقاهي
الشعبية إلى تغييره ونتمنى أن توفق.
وترى الفنانة أن تجربتها الفنية حتى اآلن في البداية وال
تستطيع أن تقول إنها اجتازت الخطوة االولى فالفن التشكيلي
عالم واسع وعميق وتتمنى أن تصل لبصمة خاصة بها وأن
تترك أثرا ما.
وكان للفنانة التشكيلية منار بيطار مشاركة في معرض
واح��د هو معرض اللوحة الصغيرة ال��ذي أقيم مؤخرا ً في
«مقهى هيشون» في الالذقية بمشاركة أسماء كبيرة والمعة
من ر ّواد الفن التشكيلي السوري .إذ عرض أكثر من  25فنانا ً
أكاديميا ً من خ ّريجي كلّيات الفنون الجميلة في مختلف
المحافظات ،تجارب متن ّوعة وتقنيات مبتكرة .وجميع
األعمال تحمل رق ّيا ً باألفكار وبطريقة التعبير .وبرأيها ،كان
للمعرض أهمية تفاعلية وتشاركية داعمة للحركة التشكيلية
بشكل عام ولجيل الشباب بشكل خاص ،كما أنه نوع من
التشجيع للفنانين ليعيشوا تجربتهم الفنية مع الجمهور
المتل ّقي.
وأوضحت أن المعرض بالنسبة إليها خطوة أولى كفنانة
خ ّريجة أكاديمية حديثة ومد ّرسة في كلّية الفنون الجميلة
في «جامعة تشرين» ،وفرصة للمشاركة مع أساتذة وأسماء
لها وزنها في مجال الفن السوري التشكيلي .وتتم ّنى كأيّ
فنانة حديثة أن تتكرر هذه المعارض المشتركة لتعطي دفعا ً
للفنانين الجدد.
يذكر أن الفنانة التشكيلية منار البيطار ولدت في مدينة
جالو الليبية عام  1990وهي خ ّريجة كلّية الفنون الجميلة
في جامعة دمشق ،ومد ّرسة في كلّية الفنون الجميلة في
«جامعة تشرين».

