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صورة
وخبر

ّ
ّ
مصمـم األزيـاء الفرنسـي األرسـتقراطي الـذي أسـس دار
يـوم السـبت الماضـي ،خلـد هوبيـر دو جيفانشـي إلـى النـوم ولـم
يكـن يعـرف أنـه يغمـض عينيـه إلـى األبـد .غادرنـا ّ
«جيفانشـي» للمالبـس الراقيـة فـي عـام  ،1952بعدمـا أسـهم في ّ
تحول الكثير مـن النجمات إلى أيقونات موضة وشـكلت أعماله «عصـرًا ذهبيًا لألناقة» ،وفـق تعبير صحيفة
ّ
ّ
وقـع أبـرز فسـاتين الممثلـة أودري هيبورن (وال ّ
والسـيدة األميركية
سـيما تلـك التي ارتدتها فـي فيلمـي  Funny Faceو ،)Break fast at Tiffany’s
الـ«غارديـان» البريطانيـة.
ّ
األولـى سـابقًا جاكـي كينيـدي خلال سـنواتها فـي البيت األبيض ،وأخريـات كثيرات .ولد الراحـل في عام  ،1930ثم أكمل مسـيرة والدتـه وجدته اللتين تمتلـكان موهبة وخبرة
اسـتغاللها بإبـداع ،إذ انتقـل إلـى باريس بحثًا عـن فرصة لصقـل موهبته ،ليلتحق بـ«مدرسـة الفنـون الجميلة» كخطـوة أولى لتحقيق
كبيرتيـن فـي أنـواع األقمشـة وكيفيـة
ّ
طموحاتـه وأهدافـه ،ليبـدأ الحقًا مشـوار التألـق( .بارت مات ـــ أ ف ب)

ّ LAU
«تعري» أجساد الشرق األوسط الحديث

ّ
تحوالت وسط بيروت
بعدسة جاكلين ميير

ّ
التصرف»:
«آداب
لقاء في األونيسكو

ضمن فعاليات «الشهر
الفرنكفوني» في لبنان املستمر
حتى  14نيسان (أبريل) املقبل،
ّ
املصورة السويسرية
تفتتح
جاكلني ميير (الصورة) ،بعد
غد الخميس ( )18:00معرضها
ٍ
الفوتوغرافي «أحالم مدينية»
في «بيت بيروت» حيث يستمر
لغاية  25آذار (مارس) الحالي.
املعرض (تنسيق ديمتري حداد)
الذي تنظمه السفارة السويسرية
في بيروت ،يؤرخ لثالث حقبات
عاشها وسط بيروت بعد مرحلة
إعادة اإلعمار ( 1991و1996
و ،)2012وتسعى ميير من خالله
ّ
التحوالت التي أصابت
إلى رصد
العاصمة اللبنانية ،وتداعياتها
على الذاكرة الجماعية في مقارنة
ما بني األمس واليوم.

تدعو جمعية «دار َ
البنان»
و«جمعية املركز اإلسالمية
للتوجيه والتعليم العالي» في 20
آذار (مارس) الحالي إلى املشاركة
في لقاء تتخلله قراءات من كتاب
ّ
التصرف» من سلسلة
«آداب
ّ
«فنون التواصل والتميز»
لإلعالمية والكاتبة اللبنانية
ليلى شمس الدين (الصورة)،
يليه توقيع اإلصدار .يجري
النشاط في «قصر األونيسكو»
(بيروت) ،بمشاركة صاحبة
العمل إضافة إلى مجموعة
من الشخصيات التي ستلقي
كلمات ،على أن ّ
تقدمه اإلعالمية
ً
وفا سرايا العريضي ،فضال
عن وجود أداء تفاعلي وعرض
موسيقى ّ
حية.

من  15حتى  25آذار ـ من 11:00
حتى  18:00ـ «بيت بيروت»
(سوديكو ـ األشرفية) .لالستعالم:
www.beitbeirut.org

ّ
التصرف» من سلسلة
لقاء حول «آداب
ّ
والتميز» :الثالثاء
«فنون التواصل
 20آذار ـ القاعة الجانبية في «قصر
األونيسكو» (بيروت) .لالستعالم:
 01/457774أو 01/457775

بدعوة من قسم التصميم والغرافيك
في «الجامعة اللبنانية األميركية»
و«كلية لندن للموضة» و«معهد
الدراسات النسائية في العالم
العربي» ،تستضيف  LAUفي حرمها
غد الخميس مؤتمرًا
البيروتي بعد ٍ
بعنوان «أجساد حديثة» (Modern
 )Bodiesتعقده األكاديميتان ياسمني
نشابة طعان (رئيسة قسم التصميم
والغرافيك) ،ورينا لويس (كلية لندن
للموضة وجامعة لندن للفنون) ليوم
واحد فقط بمشاركة اختصاصيني
من دول مختلفة .انطالقًا من وجود
ّ
ّ
بتنوع
متعددة ،واعترافًا
حداثات
التجارب اإلقليمية في فترة ما بعد
االستعمار ،يدرس هذا الحدث دور
ّ
الجسد العاري أو املغطى باملالبس
في تشكيل وتمثيل الشرق األوسط
الحديث .بني دور الجسد املثالي
الظاهر في الحمالت الداعية إلى
ّ
التحرر الجنسي واالجتماعي في

اإلمبراطورية العثمانية إلى أهمية
اللباس في حياة النساء والرجال
املحليني ،يبحث اللقاء في استخدام
األطر القانونية من قبل أولئك
الساعني إلى السيطرة على حركة
أجساد النساء والرجال أو مقاومتها.
ومن خالل الجمع بني مناهج من
التاريخ الثقافي واالجتماعي
واالقتصادي وتاريخ الفن والتصوير
والثقافة البصريةّ ،
يقيم املؤتمر دور
الثقافة املادية والتمثيل والتنسيق
وجندرها
الفني في سرد تاريخ املرأة ّ
وتاريخها الجنسي .كذلك ،يوفر
«أجساد معاصرة» فرصة للتفكير
في دور األرشيف وجمعه وعرضه في
تصوير الشرق األوسط عبر تقديم
مواد ّأولية جديدة وإعادة فحص
املصادر املوجودة من وجهات نظر
جديدةّ ،
مقدمًا أيضًا عدسة ّ
قيمة
يمكن من خاللها تقييم الدور الحاسم
للجسم (عاريًا أم ال) املرتبط بالجندر
في النضال املعاصر حول األمة
والحداثة وما بعد الحداثة بواسطة
التركيز على الفترة املمتدة بني أواخر
القرن التاسع عشر ومنتصف القرن
العشرين( .لالطالع على البرنامج :الرابط
متوافر على موقعنا)
غد الخميس ـ بدءًا من التاسعة صباحًا
بعد ٍ
ـ قاعة «إروين» في حرم ( LAUقريطم ـ
بيروت).
لالستعالمّ 01/789456 :
(مقسم)2474 :

ّ
ار...
الطف
بو ناصر
ّ
«الحرايق» مستمرة
الحادي والثالثني،
في عيد ميالده
ّ
يدعو بو ناصر الطفار (الصورة)
إلى حضور إطالق كتابه الثاني
«القشنود ـ طيف الحرايق» في
سهرة احتفالية مليئة باملوسيقى
والرقص والضحك في مقهى
في  24آذار (مارس)
«رواق» ّ
الحالي .إنه الجزء الثاني من
«الحرايق» الكتابي لبو
مشروع ّ
الطفار ،وقد ّ
صدر الجزء
ناصر
ّ
األول منه تحت عنوان «الحرايق»
ّ
بشكل مستقل في نهاية عام
 .2016العمل سيرة ذاتية ـ
ّ
روائية تشكل مساحة نقاش بني
«شخصياتنا وأفكارنا املختلفة
واملتناقضة أحيانًا ،حول حجمنا
الحقيقي في هذا العالم ،وسبل
املواجهة فيه وجدواها» ،وفق
ما تذكر الصفحة الفايسبوكية
الخاصة به.
إطالق «القشنود» :السبت  24آذار ـ
 20:30ـ مقهى «رواق» (مار مخايل ـ
بيروت) .لالستعالم81/715656 :

