PRESS RELEASE

بيان صحفي صادر عن متحف آغا خان
يقدم متحف آغا خان دخولاً مجاني ًا الى "معرض سوريا ...تاريخ حي" للسوريين القادمين
الجدد
"يذكرنا هذا المعرض ونحن في خضم الحديث عن الصراع حيث يغيب عن أذهاننا بأن الأرض التي
يحتدم القتال فوقها ،انما هي في الوقت ذاته وطن لشعب غني جدا بالذاكرة والتاريخ والثقافة"
عن مجلة : .ناو مغازينNow Magazine

تورنتو في  21تشرين الثاني2016 ،
اعتبارا من  22تشرين الثاني 2016 ،ولغاية  26شباط ،2017 ،يقدم متحف آغا خان الدخول
المجاني الى " معرض سوريا ...تاريخ حي" لجميع القادمين السوريين الجدد والعائلات المستضيفة لهم.
يقول هنري كيم ،المدير والرئيس التنفيذي لمتحف آغا خان "اننا ينبغي الترحيب بالأخوة السوريين القادمين الجدد
في هذه البلاد ،وأن نؤكد لهم بأنهم هم والعائلات المضيفة لهم موضع الترحيب بأن ينضموا الينا للاحتفال معا
بالتنوع والتاريخ العريق لسوريا" .و يضيف" :رسالتنا الأساسية هي جعل الفنون في متناول الجميع وهذا البرنامج
ليس استثناء ...نريد من السوريين أن يدركوا جيدا الأهمية والآمال التي نعقدها على وصولهم الى هذه البلاد ،وأن
يدركوا بأنهم اصبحوا الآن جزءا حيويا من الفسيفساء والنسيج الثقافي لكندا".
"سوريا ...تاريخ حي" هو عبارة عن معرض يجمع قطعا أثرية وأعمال فنية تروي قصة مختلفة عن سوريا -قصة
تنو ع ثقافي وامتداد تاريخي وثراء ومهارات وصمود .فمن خلال الشراكة بين سبعة متاحف عالمية رائدة وبين
المجموعات الخاصة (من مختلف المصادر) ،يسلط هذا المعرض الفريد الضوء على الحضارات المتعددة التي
استوطنت وعاشت على أرض سوريا بما فيهم السومريون ،اليونان ،الرومان ،البيزنطيين ،الفرس ،العثمانيين
والعرب ،وعلى مساهماتهم في إثراء الإرث الحضاري العالمي.
"هذا المعرض مؤثر ومثير لمشاعر الكثيرين .لا يستطيع الزائر إلا أن يشعر بالرهبة والإعجاب لهذه الأعمال الفنية
الخالدة مختلطا بشعور حلو ومر لمدى قدرة البشر في أحسن أحوالهم وأسوإها".
 Wall Street Journalمجلة وول ستريت-
"الأمل ،طبعا ،موجود اينما تبحث عنه ،لكن المعرض يسعى للكشف عن حقيقة سرعان ما تختفي تحت حطام الدمار
اليومي الذي يلف البلاد في هذه الأيام".
 Toronto Starتورونتو ستار -

"سوريا ...تاريخ حي" وجميع الانشطة والبرامج ذات الصلة بالمعرض بما في ذلك الدخول المجاني و اتاحة
الفرصة للسوريين القادمين الجدد لزيارة المعرض الذي يستمر لغاية  26شباط  ،2017انما يتم بدعم وتبرع
مشكورين من مؤسسة :كارنيجي في نيويورك،
Carnegie Corporation of New York
ومن السيد محمد والسيدة نجلاء الزيبك Bay Tree Foundation
ويتولى الترويج للمعرض الشركاء المحليون للمتحف من اجل معرض "سوريا ...تاريخ حي"
للمشاركة في البرنامج الخاص بالوصول والاطلاع على المعرض يتوجب على الأخوة السوريين
التوجه الى متحف آغاخان على العنوان التالي
77, Wynford Drive ,Toronto
ولترتيب زيارة المجموعات من عشرة اشخاص او أكثر يرجى الاتصال على هاتف رقم
416 646 4677

تم انشاء وتأسيس متحف آغا خان في تورنتو بكندا من قبل صندوق آغا خان للثقافة ،وهو احدى الوكالات التابعة لشبكة آ غا خان للتنمية ،ويهدف المتحف
الى تعزيز وتعظيم مبدأ استيعاب وفهم مدى اسهامات الحضارات والثقافات الاسلامية في التراث والموروث الثقافي العالمي،
وذلك من خلال اقامة المعارض الآنية والدائمة وايضاح مفهوم العلاقة والترابط القائمين بين سائر الثقافات والحضارات على وجه الأرض.
قام بتصميم متحف"آغا خان" المهندس المعماري فوميهيكو ماكي.
وهو يحتل مساحة  ٦،٨فدان الى جانب المركز الإسماعيلي بتورنتو الذي صممه المهندس شارلز كورريا.
اما المنتزه المحيط .بهذين الصرحين فقد قام بتصميمه المهندس فلاديمير دجوروفيك.
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للاستفسارات الصحفية يرجى الاتصال:
جاكي كوفمان ،هولمز
jkoffman@holmespr.com, 1.416.628.5608

آرلين ماديل ،متحف آغا خان
press@agakhanmuseum.org, 1.416.858.8735

