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بـدءًا مـن اليـوم لغايـة ّ 19أيـار (مايـو) المقبـل ،يحتضـن متحـف «بوشـكين» الوطنـي للفنـون الجميلـة فـي موسـكو معرضـا بعنـوان «فرانسـيس
ّ
التعـرف
البريطانـي» .الحـدث الروسـي ،يمنـح الجمهـور فرصـة
بيكـون ،لوسـيان فرويـد ومدرسـة لنـدن» الـذي يضـم ثمانيـن لوحـة مـن متحـف «تيـت َ
ْ
ّ
للمـرة األولـى إلـى فصـل مهـم مـن تاريـخ الفـن البريطانـي الحديـث ،واستكشـاف تـراث فنانيـن يسـتخدمان الرسـم التصويـري للتعبيـر عـن تجربتهمـا
الحسـية والشـخصية والمكثفـة (ملادن أنطونـوف ـــ أ ف ب)

ّ
من غزة إلى بيروت :نحو مواجهة التطبيع!

«منوال» تنقل «البرزخ»
إلى «زيكو هاوس»
بعد عروض أقيمت قبل عامني،
تطلق فرقة «منوال» يوم السبت
املقبل مسرحية «البرزخ» (إخراج
وسينوغرافيا :جاد حكواتي ـ
فيديو أنطوان مايير ـ إضاءة
هاغوب ديرغوغاسيان ـ تصميم
صوت وموسيقى ساري موسى
وربيع سالمة) في «استديو لنب»
(الصنائع) في سياق مهرجان
«سطوح الوصل»ّ .
تجسد رؤى
بزيع في هذا العمل حادثة عاشتها
بالفعل عبر انتقالها إلى زمن آخر
خالل خضوعها لعملية إنعاش
قلب بعد توقفه ملدة  35دقيقة،
نتيجة حادث سير .تطرح أسئلة
كثيرة حول فكرة الوجود ،الخلق،
املوت ،وتحديد هذه املفاهيم ،ضمن
إطار اختبار اإلنسان لتجارب
الثابت فيها الوقت الذي ال
مختلفةّ ،
يتوقف بتوقف قلب اإلنسان.

«مسلمون ومسيحيون في مواجهة
التطبيع» :اليوم ـ من الساعة  16:30حتى
 18:30ـ كاتدرائية مار يعقوب السروجي
للسريان األورثوذكس في البوشرية (طلعة
السبتية ـ شارع الفردوس /املنت الشمالي).
لالستعالم03/603737 :
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السبت  9آذار (مارس) الحالي ـ  20:30ـ
«استديو لنب» («زيكو هاوس» ـ الصنائع ـ
بيروت) .لالستعالم71/880564 :

ّ
«ألن التطبيع خيانة وتأكيدًا
ملسؤولية املثقفني والعلماء ورجال
الدين عن قضية فلسطني ،ودفاعًا
عن الحق والعدل» ،تدعو «الحملة
العاملية للعودة إلى فلسطني» ،اليوم
الثالثاء إلى املشاركة في اللقاء
الدولي« :مسلمون ومسيحيون في
مواجهة التطبيع» .يشتمل النشاط
على جلستني متزامنتني بني بيروت
وغزة .في العاصمة اللبنانية ،تقام
الفعاليات في كاتدرائية مار يعقوب
السروجي للسريان األورثوذكس في
البوشرية ،بمشاركة عدد كبير من
الشخصيات ،من بينهم :مطران جبل
لبنان وطرابلس للسريان األرثوذكس
ّ
«تجمع
األب جورج صليبا ،ورئيس
العلماء املسلمني في لبنان» الشيخ
حسان عبد الله ،ورئيس «االتحاد
العاملي لعلماء املقاومة» الشيخ ماهر

حمود .على أن تكون هناك مداخالت
بالصوت والصورة من فلسطني لكل
من :رئيس أساقفة سبسطية للروم
األورثوذكس املطران عطالله حنا،
ورئيس «الهيئة الشعبية العاملية
لعدالة وسالم القدس» األب منويل
ّ
مسلم ،باإلضافة إلى منسق الهيئة
الوطنية العليا ملسيرة العودة
الكبرى والقيادي في «حركة الجهاد
اإلسالمي» خالد البطش ،وخطيب
املسجد األقصى الشيخ عكرمة
صبري ،وغيرهم.

