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أقيــم احتفال يف كليــة الفنون الجميلة
والعمــارة  -الفرع الثانــي يف الجامعة
اللبنانية ،منحت خالله ديما فياض جائزة
أفضل ملصق إعالنــي ملهرجان بروت
لالفالم الفنية الوثائقية ،"BAFF" 2019
وهي طالبة ســنة ثانية إجازة يف قسم
الفنون اإلعالنية والتخطيطية والتواصل
البرصي يف الكلية .ح االحتفال عميد
الكلية الدكتور محمد الحج ،مدير الكلية
الدكتور أنطوان رشبل ورئيســة قسم
الفنون اإلعالنية والتخطيطية والتواصل
البرصي باتريســيا باشــا .بلغت قيمة
الجائزة  1000دوالر أمركي وقدّمت من
ّ
مؤسســتا
املتربعني لـ" "BAFFوهما
"روبر أ .متى" و "آن ماري وألكسيس
حبيب".
واشــارت ديمــا فيــاض اىل ّ
أن
"موضــوع امللصق يرتكــز عىل األفكار
الرئيســة ملهرجان بروت لالفالم الفنية
الوثائقية وعــىل موضوعه الرئيس لهذه
الســنة "ليوناردو دا فينــ " ،لذلك،
هذه يف
إرتأيت الجمــع بني العنــا
فكرة مرحة :موناليــزا ،إحدى روائع دا
فين  ،يتم تصويرها يف وســط بروت
أمام خلفية مشهدية تربز جوهر املدينة
فتبدو موناليزا نجمة أحد االفالم".
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ولفــت بيــان للمكتــب االعالمي
للمهرجان ،اىل انّه "رغــم االزمات التي
تؤثر ســلبا ً يف البــالد ،يواصل منظمو
املهرجــان امل قدمــا ً وبخطى واثقة
بفضل الدعم الهائل الــذي يوفره رعاة
" "BAFFورشكاؤه ،والحماسة املتنامية
التي يبديها الجمهور اللبناني املتعطش
ّ
للفــن ،وصوال ً اىل العرب املســتلهمة من
شــجاعة الرجال والنساء ومثابرتهم يف
عالم الفن عىل مر تاري البرشية".
واشار البيان اىل ان "لجنة التحكيم
الخاصة بدورة  2019يف مسابقة أفضل

ملصق إعالنــي لـ "مهرجــان بروت
لالفالم الفنيــة الوثائقية  "2019ضمّ ت
نائبة الســفرة الســويرسية إليزابيت
غيلغــن ،مديرة املركز الثقــايف االيطايل
مونيكا زكا ،نائب رئيس البعثة ،سفارة
اسبانيا غابرييل سيســتياغا أوشوا دو
تشينشــرتو ،املصــورة الفوتوغرافية
واالســتاذة الجامعية غادة واكد ،مديرة
"MIRROS Communication& Media
 Servicesجمانه رزق ،ماريا شــختورة
(منظمة " "BAFFوصحافية) عليا كرم
وثريا كرم من اعضاء " ،"BAFFوأليس

مغبغب من مؤسسة " ."BAFFوأضاف:
"أطلقت هذه املسابقة بنجاح قبل عامني
واســتهدفت طالب الفنون التخطيطية
واالعالنية من جامعــات مختلفة .وت ّم
توجيه الدعــوة للمشــاركة إىل طالب
جامعــات :الروح القدس يف الكســليك
" ،"USEKاألمركية يف بروت "،"AUB
بــروت العربيــة " ،"BAUاللبنانية-
االمركيــة " ،"LAUاالنطونية "،"UA
هايغازيــان ،اللبنانية ،ســيدة اللويزة
" ،"NDUالكفــاءات " ،"AKUالبلمند
والحديثة لالعمال والعلوم "."MUBS
وتحتفي الــدورة الخامســة من
مهرجــان " "BAFFبعــام ليوناردو دا
فين الذي يصادف مــع الذكرى 500
لوفاته .ويقــام املهرجان من  1ترشين
الثاني املقبل وحتى  30منه ،للمرة االوىل
وحرصيا ً يف ك ّل مســارح الجامعات ،يف
بروت وعىل امتــداد لبنان .كما تعرض
االفــالم الوثائقية حــول الفنون مجانا ً
ولك ّل العامة .كذلك ،يعلن برنامج دورة
العام  ،2019يف ترشين االول  2019خالل
مؤتمر صحــايف ،يبث عرب الحســابات
الرســمية للمهرجان عىل قنوات وسائل
التواصل االجتماعي باالضافة اىل موقعه
الرسمي".

