 16ثقافة وناس
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مهرجان

مشكاال للفنانين الشباب
«مسرح المدينة»
ً
عند السابعة والنصف من مساء اليوم،
تفتتح فعاليات الدورة الثانية من «ملتقى
الشباب في مسرح املدينة» مع «اإلمبراطور»
ميشال ألفتريادسّ .
تطور ملحوظ في
البرمجة وازدياد املشاركات السينمائية
ّ
ستقدم
واملوسيقية واملسرحية التي
عروضها على مدى خمسة أيام في املسرح
البيروتي العريق
روان عز الدين
ق �ب��ل أي� � ��ام م ��ن ان � �ط �ل�اق «م� �ش� �ك ��ال»،
ي �غ��رق «م �س��رح امل��دي �ن��ة» ف��ي ورش��ة
عمل ضخمة .شباب AGONISTIK
ل�ل�ف�ن��ون امل�س��رح�ي��ة اح �ت �ل��وا ال�ص��رح
العريق لتعليق امللصقات ،وإج��راء
اخ� �ت� �ب ��ارات ال� �ص ��وت داخ � ��ل امل �س��رح
الستكمال الترتيبات النهائية .ما
ك� ��ان «م �ل �ت �ق��ى ال �ش �ب ��اب ف ��ي م �س��رح
املدينة» لينطلق أو يستمر من دون
«الطاقات الشابة الغزيرة في لبنان»
ك �م��ا ي �ق��ول امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي ل �ـ«م �س��رح
امل��دي �ن��ة» ن��اج��ي ص��ورات��ي .بالتالي
ج��اء ه��ذا امللتقى ا ًل��ذي انطلق العام
املاضي «استجابة لهذه الطاقات».
سريعًا ،استطاع أن ّ
يرسخ حضورًا
م �خ �ت �ل �ف��ًا ،م � ِّ
�ؤم �ن ��ًا م �ن �ص��ة م�س�ت�ق�ل��ة
ّ
للفنانني الشباب ال��ذي��ن سيقدمون
أع� �م ��ال� �ه ��م ال �ف �ن �ي ��ة داخ � � ��ل «م� �س ��رح
امل��دي�ن��ة» (ال �ح �م��را_ب �ي��روت) .ف��ي ظل
األوض� � ��اع ال �س �ي �ئ��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،لم
ي �ك��ن م ��ن ال �س �ه��ل أن ت �ت �ب �ل��ور ف �ك��رة
ّ
وتستمر ه��ذا العام،
نضال األش�ق��ر،

من عرض
«الكراسي»
لرنيم
حلبي الذي
ِّ
قدم العام
املاضي في
«مشكال»

«ورد» مايا حبيقة
بدأت الشابة اللبنانية مايا حبيقة بالغناء
مع كورس جامعة الـ  LAUعام  .2004ولدى
مشاركتها العام املاضي في «مشكال» وتقديم
بعض أغنياتها ّ
الخاصةّ ،
تحمست إزاء حفاوة
الجمهور بها .وهذا ما دفعها إلى تسجيل
ألبومها «ورد» ،وفق ما تقول لـ«األخبار» .يضم
«ورد» ثماني أغنيات كتبها ولحنها شقيقها جاد
حبيقة بأنماط موسيقية مختلفة منها الشرقي
والتانغو والسوينغ .وقد ّ
سجلته في كانون الثاني
(يناير) املاضي مع مجموعة من املوسيقيني
اللبنانيني والسوريني في استديو زياد الرحباني
 ،LA NOTTAوستطلقه عند العاشرة من مساء
الجمعة  20أيلول (سبتمبر) ضمن أمسية في
مهرجان «مشكال».

ل� �ك ��ن ش� �ب ��اب ف ��رق ��ة AGONISTIK
ال� �ت ��ي ّأس� �س� �ه ��ا ص � ��ورات � ��ي ،ح �م �ل��وا
ع �ل��ى ع��ات �ق �ه��م ه ��ذه امل �ه� ّ�م��ة ،ل�ي�ك��ون
«مهرجانًا من الشباب إلى الشباب»
كما يقول املخرج املسرحي اللبناني،
وخ � �ص � ��وص � ��ًا أن� � �ه � ��م ش � � ��ارك � � ��وا ف��ي
لجنة التقييم .ه��ذه امل�ق� ّ�وم��ات تأتي
لتضاف بالطبع إل��ى ن�ظ��رة األشقر
إل ��ى ال �ش �ب��اب ،وت �ك��ري��س م�س��رح�ه��ا
للمواهب الشابة ،إل��ى جانب الدعم
ّ
امل ��ال ��ي ال � ��ذي غ��ط �ت��ه ب �ل��دي��ة ب �ي��روت
بشكل كامل ،بعدما شاركها االتحاد
األوروب ��ي التمويل السنة املاضية.
الليلة ،تفتح أبواب الصرح البيروتي
أم ��ام ت �ظ��اه��رة «م �ش �ك��ال» وش�ب��اب�ه��ا
ّ
سيقدمون  7أعمال مسرحية،
الذين
فيلمًا ،و 7مشاركات موسيقية
و 19
ً
و 15موهبة من الجامعات اللبنانية
في التشكيل والفوتوغرافيا .إضافة
إل��ى ال�ت�ط��ور امل�ل�ح��وظ ف��ي البرمجة
وازدي � ��اد ع ��دد األن �ش �ط��ة ه ��ذا ال �ع��ام،
ت�ق��ام ع�ل��ى ه��ام��ش امل �ه��رج��ان بعض
ال��ورش والفعاليات املتنوعة خارج
امل � �س� ��رح .ف ��ي دورت � � ��ه ال �ث��ان �ي��ة ،ق��رر
امل�ه��رج��ان تكريم أرب�ع��ة م��ن ال��وج��وه
ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ت ��ي ي ��دي ��ن ل �ه��ا امل �س��رح
وال �ح��رك��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ه��ي:
املسرحي منير أبو دبس ،والراقصة
ومصممة الرقص جورجيت جبارة،
والناقد والصحافي اللبناني نزيه
خ��اط��ر ،وال�ن��اق��د السينمائي ج��ورج
ن�ص��ر .ب�ع��د اف�ت�ت��اح م�ع��رض الفنون

التشكيلية عند السابعة والنصف
من مساء الليلة ،يكمل «االمبراطور»
م�ي�ش��ال ال �ف �ت��ري��ادس االف �ت �ت��اح على
طريقته الخاصة ،إذ يعدنا بمفاجأة
موسيقية كبيرة.
ع �ل��ى م� ��دى خ �م �س��ة أي � ��ام ،س �ي �ق� ّ�دم
ال� �ف �ن ��ان ��ون ال� �ش� �ب ��اب أع �م��ال �ه��م ف��ي
أماكن ع��دة من املسرح ،في القاعة،
وع�ل��ى الخشبةّ ،
معبرين ب��ذل��ك عن
ق �ض��اي��اه��م وه��واج �س �ه��م امل�خ�ت�ل�ف��ة
ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي ال ت �ن��درج أع �م��ال
امل �ه ��رج ��ان ض �م��ن ث �ي �م��ة م�ع�ي�ن��ة أو
م �س��اب �ق��ة ب�ي�ن امل� �ش ��ارك�ي�ن .ف ��ي ف�ئ��ة
األع �م��ال امل�س��رح�ي��ة ،ي�س��ائ��ل محمد
عطايا الهوية م��ن خ�لال شخصني
فقدا ذاكرتهما يجدان نفسيهما في
صحراء في «إنت مني إنت» (.)9/18
ب �ي �ن �م��ا ت �ح �ك��ي «ال � �ج� ��دار» ()9/19
ل�ح�ن�ين ع�ي�س��ى ق �ص��ة فلسطينيني
يعودان إلى قريتهما ليجدا حائطًا
يفصلهما عنها .وتتطرق «صدور
ال �ع �م��ات» ( )8/20ل �ع��وض ع��وض
إل��ى ال��وض��ع االجتماعي والنفسي
ل�ل�م��رأة ال�ع��رب�ي��ة م��ن خ�ل�ال ح�ي��وات
ث�لاث ن�س��اء بعد امل ��وت .وف��ي «آخ��ر
دق �ي �ق��ة» ( ،)9/21ي��أخ��ذن��ا ب �ش��ارة
ع� �ط ��ال� �ل ��ه ف � ��ي رح � �ل� ��ة ب �ي��ن ال� ��واق� ��ع
والعالم االفتراضي من خ�لال ست
شخصيات.
في الشق السينمائي ،أتت املشاركات
من بعض الجامعات اللبنانية مثل
«ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س ي��وس��ف» و«أل�ب��ا»

تتطرق «صدور
ّ
العمات» إلى راهن
المرأة العربية وتبحث
«إنت مين إنت؟» في
تيمة الهوية

و«الجامعة اللبنانية األميركية في
ب�ي��روت» ،وورش�ت��ي عمل Cine_Jam
و  hours 48م��ع ف�ي�ل��م م��ن ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة وآخ� ��ر م ��ن ال�ف�ي�ل�ي�ب�ين .أم��ا
ّ
فستقدم
ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د امل��وس�ي�ق��ي،
بعض الفرق واألف��راد أعمالهم التي
ت� ��راوح م��ن ال� ��روك وال �ب �ل��وز م��ع The
 ،)9/18( Duoإلى البيانو مع الرسم
التشكيلي م��ع .)9/19( Brushnote
وس� �ن� �ش ��اه ��د ع � � � ��ازف ال� �ت ��روم� �ب� �ي ��ت
األرج �ن �ت �ي �ن��ي م ��ارت ��ن ل ��وي ��ات ��و إل��ى
جانب عازفة املوسيقى اإللكترونية
وأص ��وات أل�ع��اب الفيديو اللبنانية
الفلسطينية .)9/19( Rhea Dally
وس �ت �ط �ل��ق م ��اي ��ا ح �ب �ي �ق��ة أل �ب��وم �ه��ا
الجديد «ورد» ( 9/20ــ راجع الكادر).
ع�ل��ى ه��ام��ش امل �ه��رج��ان ت �ق��ام ورش
ع�م��ل ع��دة ف��ي ال�س��ام�ب��ا وف��ن القتال

امل �س ��رح ��ي ال� �ب ��رازي� �ل ��ي «ك ��اب ��وي ��را»،
وال� � � � �ـ  ،MUAY THAIك � �م ��ا ت� �ق ��ام
ب�ع��ض ع ��روض ال �ك��اب��وي��را ،وال��زج��ل
وال�س��ام�ب��ا .يطمح ال�ق��ائ�م��ون ف��ي أن
يصبح امللتقى عامليًا ال�ع��ام املقبل،
ّ
وت��وزع أنشطة «مشكال» على مدى
ال� �ع ��ام .وف �ي �م��ا ال ت� ��زال ه ��ذه ال� ��دورة
شبيهة بسابقتها لجهة البرمجة
ّ
امل�ش��اب�ه��ة ،ي�ش��دد ص��ورات��ي ع�ل��ى أن
ه ��ذه ال � ��دورة ه��ي «م �ج� ّ�رد إك �م��ال ملا
بدأناه العام املاضي» .لكن هذا العام
ش �ه��د ازدي� � ��ادًا ف��ي ط �ل �ب��ات ال�ت�ق��دي��م
(م��ن  120إل��ى  ،)340وت�ط� ّ�وع الكثير
م��ن ال �ش �ب��اب ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي تنظيم
امل �ل �ت �ق��ى .أم ��ا ع ��ن ال �ن �ت��ائ��ج ال�ف�ع�ل�ي��ة
ال�ت��ي حصدها امللتقى ال�ع��ام األول،
ّ
ّ
فيشير صوراتي إلى أن األخير شكل
م �ن� ّ�ص��ة ل �ل �م��واه��ب وم�ن�ح�ه��ا ف��رص��ة
ً
ال� �ظ� �ه ��ور .م� �ث�ل�ا ،ش ��ارك ��ت «ج��ري �م��ة
ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى» مل� ��ازن س�ع��د ال��دي��ن
ف ��ي أح� ��د امل �ه ��رج ��ان ��ات ف ��ي ت��ون��س،
وعرضت فرقة  Blokفي أملانيا وفي
«م �ت��رو امل��دي �ن��ة» ،ل�ك��ن ه ��ذا ال يكفي
«ن �س �ع��ى إل ��ى أن ي�ص�ب��ح امل �ه��رج��ان
دوليًا بحلول العام املقبل ،واستمرار
ورش العمل وإقامة بعض املواعيد
على مدى العام» يختم صوراتي.
«مشكال  :»13بدءًا من السابعة والنصف
م��ن م�س��اء ال�ي��وم حتى السبت  21أيلول
(س�ب�ت�م�ب��ر)_«م�س��رح امل��دي �ن��ة» (ال�ح�م��را_
بيروت) ــــ لالستعالم01/753010:

من البرنامج

«صدور ّ
العمات»

9/20

< س20:08 :

في ظل املجتمع الذكوريّ ،
يتطرق عوض
عوض في مسرحيته «صدور العمات»
إلى املشاكل االجتماعية والنفسية التي
تعانيها امل��رأة العربية من خ�لال قصة
ث�لاث نساء ما بعد امل��وت ينتظرن ابنة
أخيهن «أم �ي��رة» اآلت�ي��ة ال��ى ه��ذا امل�ك��ان.
وف ��ي ان �ت �ظ��اره��ا ،ي �س �ت��ذك��رن حياتهن
األليمة املتشابكة مع حياة «أميرة».

House of Absentia

9/19

< س21:09 :

فقدت سيلني والدها وهي طفلة .لكنها
تبقى مسكونة بموته ،لتعود إلى منزل
طفولتها ذات ليلة حيث ت��رى وال��ده��ا
حاضرًا أكثر من أي مرة .في فيلمها،
تأخذنا رنيم حلبي (الصورة) خريجة
«الجامعة اللبنانية األميركية» في فنون
التواصل إلى مساءلة مدى واقعية هذه
الرؤى وحقيقتها.

BRUSHNOTE

9/19

< س10:10 :

يجمع ه��ذا األداء ال�ح��ي ث�لاث��ة رسامني
وعازف بيانو ،ويعتمد على التفاعل مع
الجمهور .ي�ب��دأ ال�ع��رض عندما يختار
الجمهور  5نوتات ،سيعزف داني على
أس��اس�ه��ا ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��و .وب��ال �ت��وازي مع
العزف الذي يستمر على مدى عشرين
دقيقة ،تبدأ كل من كالرا ودارين ومايا
بالرسم على أنغام املوسيقى.

«استديو بيروت»

9/21

< س21:09 :

في فيلمه ( 15د) ،يعيدنا الشاب مختار
ب �ي ��روت إل ��ى ال �ع��اص �م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع��ام
 ،1963بينما تستعد املدينة الستقبال
االن�ت�خ��اب��ات م��ن خ�لال امل�ص��ور الشاب
توفيق .يستشعر األخير بالخطر الذي
يتهدد «استديو بيروت» الذي ورثه عن
جده ،بعدما افتتح مختار الحي كشكًا
للتصوير مالصقًا لالستديو.

«إنت مني إنت؟»

9/18

< س20:08 :

يسائل الشاب محمد عطايا الهوية في
عمله املسرحي .يحكي العرض قصة
ش �خ �ص�ين ف ��ي ع��ال��م م �ل��يء ب��ال �خ��وف
وال� ��رع� ��ب .ي �س �ت �ي �ق �ظ��ان ذات ي� ��وم ف��ي
ّ
صحراء من دون أن ينجحا في تذكر
ك�ي�ف�ي��ة وص��ول �ه �م��ا إل �ي �ه��ا .ل �ك��ن شيئًا
ّ
ف�ش�ي�ئ��ًا ،س�ت��ت�ض��ح األم � ��ور ليكتشفا
أنهما هربا من أحد الطغاة.

«رمضان»

9/19

< س18:06 :

ب� �ع ��د ورش� � � ��ة ال� �ع� �م ��ل ال � �ت� ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا
املهرجان ح��ول ف��ن القتال التايالندي
«م � � � � ��واي ت � � � � ��اي» ،س � �ي � �ع ��رض ش ��ري ��ط
تسجيلي ع��ن ه��ذا ال�ف��ن القتالي تحت
ع� �ن ��وان «رم � �ض� ��ان» .ف ��ي ال �ع �م��ل ال ��ذي
أخ��رج��ه أم�ي��ر ح �ف��ار ،ن��ذه��ب ف��ي رحلة
مع الشاب ونرافقه في اكتشاف شغفه
تجاه فن الـ«مواي تاي».

