هاروتيون طوروسيان
من مواليد بريوت ١٩٢٢
 ١٩٥٥-١٩٥٢التحق باألكادميية اللبنانية للفنون الجميلة.
 ١٩٦٦-١٩٥٦إقامة فـي باريس.
 ١٩٦١-١٩٥٦دروس تقنية بـÉcole Nationale Supérieure des Beaux-Arts :
فـي األقسام ( )BrianchonالرسمGravure (Atelier Camille( ،
)Mosaïque (Atelier Licata
)Fresque (Atelier Aujame
أقام دراسات خاصة فـي متاحف Vienne, Prado, Louvre
قام برحالت دراسية اىل ايطاليا ،املانيا ،النمسا ،اسبانيا ،بلجيكا ،هولندا ،دامنارك ،بريطانيا الكربى ،األمم املتحدة،
أرمينيا.
 ١٩٦٨حصل عىل جائزة متحف  Sursockللفنون.
 ١٩٨٧-١٩٦٧أستاذا ً جامعياً ،د ّرس فـي الجامعة البنانية  École Nationale Supérieure des Beauxé-Artsفـي
أكادميية طوروس روسلني ،فـي معهد هايكازيان علم تاريخ لفن وفـي معهد هامزكاين.
كتب عنه جوزيف السخن فـي كتاب “ ”Les Couleurs Libanaisesالجزء .١٩٧٩ ،٣
كتبت عنه منشورات شاهني الجزء  ١٩٨١ ،٢فـي Cent ans d’art au Liban ١٨٨٠-١٩٨٠
أخذ السيد أيب تامر مرشوعه التخ ّرجي عن ف ّن وحياة طوروسيان فـي  ٥٢صفحة ١
عضو فـي جمعية الفنانني اللبنانيني للرسم والنحت.
عضو فـي بيت الفنانني الفرنسيني.

املعارض الفردية
“ ١٩٦٠كلوب دي كاتر ڤان” ،باريس.
 ١٩٦٠مركز الدراسات العليا ،بريوت ،زحله (حاليّاً ,املركز الثقايف الفرنيس).
 ،”Club des Quatre Vents“ ١٩٦٣باريس.
 ١٩٦٣فندق كارلتون ،بريوت.
 ١٩٦٤صالة لوغاب ،باريس.
ماريس.
 ١٩٦٥أتولييه سيزان،
ّ
 ١٩٧٦كالريي كاسيا ،بريوت.
 ١٩٧١معرض املنحوتات ،يرييڤان.
 ١٩٧٤كالريي مودوالرت ،بريوت.
 ١٩٨٠كالريي بخازي ،بريوت.
 ١٩٨٢كالريي شاهني ،بريوت.
 ١٩٨٢فندق أليكساندر ،بريوت.
 ،F.A.C. ١٩٨٦ديرتويت ،الواليات املتّحدة االمرييكية.
 ،U.J.G. ١٩٨٦باسادينا ،الواليات املتّحدة االمرييكية.
 ١٩٨٧كالريي بخازي ،بريوت.
 ١٩٩٢إنرتناشنل آرت سنرت ،بريوت.
العري.»١٩٩٣ -١٩٥٣:
 . ١٩٩٨املركز الثقايف الفرنيس يف بريوت« .طوروسيان  45عاماً من
ّ

املعارض الدامئة

كالريي بوناپارت يف باريس .VII
كالريي هادلر يف باريس .VI
كالريي بريهيت يف باريس.
كالريي بخازي يف بريوت.

املعارض الجامعية
معارض الوزارة اللبنانية للثقافة الوطنية والفنون الجميلة للربيع والخريف يف ،١٩٧١ ،١٩٦٩ ،١٩٦٨ ،١٩٦٧ ،١٩٦٤ ،١٩٥٥ ،١٩٥٤
 ١٩٧٤ ،١٩٧٣ ،١٩٧٢و .١٩٧٩
عضو يف معرض متحف رسسق يف بريوت ،منذ العام .١٩٦٨
باريس ،يف  ،١٩٦٣ ،١٩٦٢و  ، ١٩٦٩مثّل لبنان يف «بيينال» بثالث محفورات ()gravures
اإلسكندريّة ،يف  ١٩٦٨و . ١٩٧٠
ڤيي ّنا ،يف .١٩٦٨
الكويت ،يف .١٩٦٩
بروكسيل ،يف .١٩٦٩
بريوت ،يف ١٩٨٠ ،١٩٧٧ ،١٩٧٤ ،١٩٧٣ ،١٩٧٢ ،١٩٧١ ،١٩٦٩ ،١٩٦٨و .١٩٨٣
كامربيج (الواليات املتّحدة األمرييك ّية) ،يف .١٩٧٩
كاسليك ،يف .١٩٧٩
ريو دي جانريو ،يف .١٩٨١
ساو پاولو ،يف .١٩٨١
ذوق ،يف .١٩٨١
فنار ،يف .١٩٨٣

