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تنطلـق الـدورة  33مـن مهرجـان «هاربيـن» لنحـت الثلـج والجليـد اليـوم فـي الصيـن ،وتسـتمر حتـى  25شـباط (فبرايـر) المقبـل .الحـدث األكبر
ّ
واألهـم مـن نوعـه فـي العالـم ،يسـتقطب الـزوار مـن داخل البلاد وخارجهـا إلـى مقاطعـة هيلونغجيانغ (شـمال شـرق) البـاردة ،التي تصل
المصممـون فـي إنجـاز قطـع فنيـة ّ
ّ
مميـزة مـن الثلـج والجليـد.
فيهـا درجـات الحـرارة فـي الشـتاء إلـى  35درجـة تحـت الصفـر .هنـاك ،يبـدع
(نيكـوالس عصفـوري ـــ أ ف ب)

أسبوع محمد خان
في سينما «ستارز»

كالرا صفير تراقص
… نبوية وتحية

 Insideّ Outبضيافة
«المجمع اإلبداعي»

بدءًا من يوم األحد املقبل،
وتكريمًا للمخرج املصري
محمد خان ( 1942ـ /2016
ّ
يخصص «مسرح
الصورة)،
ً
اسطنبولي» أسبوعًا كامال في
سينما «ستارز» في النبطية
لعرض أهم أفالم رائد املدرسة
الواقعية في السينما املصرية
ً
الذي أنجز  24فيلمًا طويال،
وحاز جوائز ّ
عدة .من بني هذه
ّ
«الحريف» (،)1983
الشرائط:
و«زوجة رجل مهم» (،)1987
و«في شقة مصر الجديدة»
( ،)2007و«ضربة شمس»
( .)1980وكان الراحل قد غادرنا
في تموز (يوليو) املاضي ّ
جراء
أزمة قلبية.

في  12و 13كانون الثاني
(يناير) الحاليّ ،
تقدم كالرا
صفير (الصورة) عرضها
الراقص املنفرد «القالب» (تأليف
موسيقى :مصطفى سعيد)
في «مسرح ّ
دوار الشمس».
يتألف العرض من ثالثة أجزاء:
«مقدمة» و«تقسيم» و«ختام»،
وهو مرحلة تحقيق عملي لبحث
تحليلي بدأته صفير منذ حوالى
ثالث سنوات حول اإلرث الحركي
في منطقة شرق البحر املتوسط.
ّ
ومصممة
واختارت الراقصة
الرقص اللبنانية العمل مباشرة
على أعمال لنبوية مصطفى
وتحية كاريوكا في أفالم
السينما املصرية ،منذ نشأتها
حتى منتصف الخمسينيات.

يدعو نادي السينما التابع
لـ«دار املجمع اإلبداعي» غدًا
الجمعة إلى حضور عرض
فيلم الرسوم املتحركة Inside
( Outعام  2015ـ إخراج بيتر
دوكتر وروني ديل كارمن).
قصة الشريط الحاصل على
أوسكار أفضل فيلم أنيمايشن
تدور في داخل رأس الطفلة
«رايلي آندرسون» التي تنتقل
إلى مدينة جديدة مع عائلتها،
حيث تتحكم بها خمسة
مشاعر ،هي :الفرح ،الحزن،
الغضب ،االشمئزاز والخوف.

«أسبوع أفالم محمد خان» :من 8
حتى  13كانون الثاني ـ بدءًا من
الساعة الرابعة بعد الظهر ـ سينما
«ستارز» (النبطية ـ جنوب لبنان).
لالستعالم70/846903 :

القالب 12 :و 13كانون الثاني ـ
الساعة الثامنة والنصف مساء ـً
«مسرح دوار الشمس» (الطيونة ـ
بيروت) .لالستعالم70/765706 :

عرض فيلم  :Inside Outغدًا
الجمعة ـ الساعة السادسة والنصف
ً
مساء ـ مركز «دار املجمع اإلبداعي»
(بئر العبد ـ شارع السيد عباس
املوسوي ـ قرب مجمع السيدة زينب
ـ سنتر الضاحية ـ ط  .)5الدخول
مجاني.
لالستعالم71/870733 :

