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أحيـا النجـم البريطانـي إلتـون جون أخيرًا حفلة مميزة في سـاحة «ماديسـون» فـيً نيوريوك ضمن جولتـه العالمية األخيـرة Farewell Yellow Brick
 Roadالتـي انطلقـت فـي أيلـول (سـبتمبر) الماضـي وتسـتمر لثلاث سـنوات شـاملة  300حفلـة فـي خمـس قـارات .الحفلـة التـي أشـعل خاللهـا إلتون
األجـواء بأشـهر أغنياتـه ،تأتـي قبـل أيـام مـن احتفالـه بعيـد ميلاده الثانـي والسـبعين ،وقبـل أسـابيع من إطلاق فيلـم «روكت مـان» (إخراج ديكسـتر
فليتشـر) الـذي يسـتند إلـى ّ
قصـة حياته( .جايمـي ماكارثي ـــ أ ف ب)

منير أبو دبس
بعدسة ريتا باسيل

نقاش في بدارو
بـ «طعم اإلسمنت»

ورشة السرد القصصي
مع بيسان وكريستيل

ضمن فعاليات «نادي السينما»
الشهري واملجاني ،تدعو
جمعية «السبيل» ،بالتعاون مع
«نادي لكل الناس» ،يوم اإلثنني
املقبل ،إلى عرض وثائقي «منير
أبو دبس في ظل املسرح» ( 37د)
لريتا باسيل ،في «املكتبة العامة
لبلدية بيروت» (الباشورة).
الشريط هو نتيجة عامني
متواصلني قضتهما باسيل مع
منير أبو دبس ( 1932ـ ـ ّ /2016
يحمالنه «من لذة
الصورة) ،وما
ومتعة في آن»ّ .إنه لقطة ّ
مقربة
على «أبي املسرح اللبناني»،
ذلك الشاعر اللبناني ـ الفرنسي،
والسينوغراف والدراماتورج،
املولود في أنطلياس بعيدًا
أب سرقه السفر ،ثم
عن اهتمام ٍ
أعاده بعد فوات األوان.

تدعو مصلحة النشاطات الثقافية
في حركة «مواطنون ومواطنات
في دولة» في  14آذار (مارس)
الحالي إلى حضور وثائقي «طعم
اإلسمنت» ( 2017ـ  85د) ،للمخرج
السوري زياد كلثوم ( 1981ـ
الصورة) ،في مركزها في بدارو.
في بيروتّ ،
يشيد ّ
عمال سوريون
ُ
ناطحات السحاب ،وال يسمح
لهم بمغادرة مواقع البناء إال بعد
غروب الشمس ،وفقًا للقانون.
أما في الليل ،فيتحلقون حول
شاشة تلفزيون صغيرة ليتابعوا
آخر أخبار وطنهم الذي غادروه،
فيما «تسيطر عليهم مشاعر
القلق واأللم بينما يعانون يوميًا
من الحرمان من أبسط حقوقهم
اإلنسانية واملهنية» .يلي العرض
نقاش مع أعضاء الحركة عن
ّ
يتطرق إليها الشريط.
املسائل التي

بدءًا من  11آذار (مارس) الحالي
وعلى مدى ثالثة أيامّ ،
تقدم
بيسان الشريف (الصورة)
وكريستيل خضر ورشة عمل في
سرد الحكايات .يبحث النشاط
في أدوات السرد القصصي عبر
األغراض امللموسة وعالقتها
بالفضاء ،والسينوغرافيا،
والكتابة اإلبداعية التي تنطلق
من الشخصي والوثائقي لسرد
قصص خيالية .وفيه جولة مع
الفنانتني الستكشاف تجهيزهما
املشترك «دخلت ّ
مرة في جنينة»
ّ
وللتعرف إلى آلية العمل .الورشة
مصممة لهواة الفنون من مختلف
الخلفيات ،ولطالب الفنون ّ
والسينوغرافيا واملسرح ،كما أنها
َ ْ
ّ
مخصصة ملن هم بني  17و 25عامًا.

اإلثنني  11آذار (مارس) الحالي ـ
 19:00ـ «املكتبة العامة لبلدية بيروت»
(بناية الدفاع املدني ـ الباشورة /ط
 .)3لالستعالم01/667701 :

الخميس  14آذار ـ  19:00ـ مركز حركة
«مواطنون ومواطنات في دولة» (بدارو ـ
بيروت) .لالستعالم81/384807 :

من  11حتى  13آذار ـ بدءًا من الساعة
 12:00ـ «دار النمر للفن والثقافة»
(شارع أميركا ـ كليمنصو ـ بيروت).
االشتراك مجاني .لالستعالم:
01/367013

