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مهرجان صور الموسيقي:
تحية إلى أبو مجد

صورة
وخبر

انطلـق أمـس معـرض «جـان دوبوفيـه ـــــ بربـري فـي أوروبـا» فـي متحـف «موسـم» فـي
مرسـيليا ،حيـث يسـتمر لغايـة الثانـي مـن أيلـول (سـبتمبر) المقبـل .يجمـع الحـدث أكثـر مـن
 300قطعـة مـن مجموعـات عالميـة ّ
عـدة تحمـل توقيـع الرسـام الفرنسـي ( 1901ـــــ
ّ
 )1985الـذي أقـام أول معارضـه الفرديـة فـي سـن الثالثـة واألربعيـن ،مـن بينهـا لوحـة
 .Ontogeneseيحـاول المعـرض إظهـار كيـف كان دوبوفيـه يمـزج إنتاجاتـه الفنيـة بالبحث
ّ
فـي سـبيل تكريـس نظريتـه فـي «الفـن الخـام» التـي اختلف عليهـا كثيـرون ،وتشـير إلى أن
«نتـاج مجموعـة مـن النـاس ال تملـك ثقافـة فنيـة ،مـا يجعـل نتاجهـا ،مـن
هـذا الفـن هـو ّ
ّ
الجوانـب كافـة ،يمثـل شـخصيات مبدعيـه» .كمـا تؤكـد أن هـذه المجموعـة ال تخضـع
لقواعـد الفـن المعروفـة وللتيـارات والنزعـات الفنيـة السـائدة.
(كريستوف سيمون ــــ أ ف ب)

بعد االحتفاء بالكبيرين الراحلني وديــع الصافي وصباح قبل أربعة أع ــوام ،ثم فيروز
( ،)2016يـكـ ّـرم «مهرجان صــور املوسيقي الــدولــي» (مــن  27إلــى  30نيسان /أبــريــل)،
املوسيقار الراحل ملحم بركات ( /2016-1942الـصــورة) .الــدورة الثالثة من املهرجان
الــذي ينطلق السبت املقبل فــي «املـســرح الوطني اللبناني» (ص ــور) ،تنظمها «جمعية
تيرو للفنون» (يديرها املسرحي قاسم اسطنبولي) ،وترعاها وزارتا السياحة والثقافة،
بالتعاون مع بلدية صــور .املهرجان الــذي سيمتد على أربعة أيــام ،ستشارك فيه فرق
محلية وأجنبية ،وسيحضر افتتاحه نجل املوسيقار الراحل وعد بركات ً
غناء ،مع الفرقة
املوسيقية ،يرافقه الشاعر نــزار فرنسيس .تتخلل االحتفال كلمات لـ«نقابة محترفي
املوسيقى والغناء» ،و«نقابة ممثلي املسرح والسينما واإلذاعــة والتلفزيون في لبنان».
وبعد إقامة كرنفال تقليدي في الشارع بمشاركة «فرقة اليسار» الشبابية ،وفرق من
العاملني في «اليونيفيل» (إيطاليا ،كوريا ،غانا ،أندونيسيا) ،سيعرض فيلم «املوسيقار»
(للمخرج نبيل ّلبس) ،كما يقام معرض فوتوغرافي يتضمن صــورًا ورسومات تحت
عنوان «أبو املجد».
ويــوم األحــد املقبل ،أي الـيــوم الثاني مــن املـهــرجــان ،سيشارك الفنان محمد رزق الله،
وأشــرف صالح من ليبيا ،إلى جانب معزوفات لهناء شرانق وزينة سكيكي ،ويوسف
الفحل ،وحسني قرعوني ،على أن يختتم بأمسية غنائية ليحيا الــدادا (لبنان) .أما في
اليوم الثالث ،فستحضر فرقة «حنني» الفلسطينية ،و«كــورال مدرسة الجعفرية» ،إلى
جانب «كشافة التربية الوطنية» عزفًا .وفــي اليوم الرابع واألخـيــر ،ستعرض مجموعة
أفالم مللحم بركات من ضمنها فيلم «املرمورة» ( ،)1985الذي ألفه الراحل كريم أبو شقرا،
وأخرجه وئام الصعيدي .ومن هذه األفالم« :حبي ال يموت» ،الذي أخرجه يوسف شرف
الدين عام .1984
«مـهــرجــان صــور املوسيقي الــدولــي» ال ــذي يفتح أبــوابــه سـنــويــا ،مجانًا لجميع الـنــاس،
يندرج ضمن سعي املخرج واملمثل قاسم اسطنبولي الستعادة الحياة الثقافية والفنية
في الجنوب اللبناني ،بخاصة في املناطق املهمشة .عبر جمعية «تيرو للفنون» ،يسعى
اسطنبولي إلى تثبيت مراكز ثقافية مماثلة مستقلة ،يتكئ بعضها على إقامة املهرجانات
املوسيقية واملسرحية ،والسينمائية ،وعلى ورش التدريب.
«مهرجان صور املوسيقي الدولي» :بدءًا من بعد غد السبت حتى  30نيسان
(أبــريــل) ـ ـ «امل ـســرح الــوطـنــي اللبناني» (ص ــور ـ جـنــوب لـبـنــان) لالستعالم:
81/870124
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Oh to End

«تلفزيون لبنان»
ملعبًا لجمال الجراح
ّ
علمت «األخبار» أنه على طريقته
في وزارة االتصاالت السابقة،
أطاح وزير اإلعالم جمال الجراح
(الصورة) بكل القوانني اإلدارية
في «تلفزيون لبنان» وألغى كل
لصالح مشروع
البرامج الحالية،
ّ
رمضاني يومي سيوقع على
كلفته الباهظة بنفسه (ستون
ألف دوالر أميركي) ،متجاوزًا
ّ
اإلدارة املالية .ويبدو أن موظفي
تلفزيون «املستقبل» (املقربني
سياسيًا وشخصيًا منه) ستكون
لهم املقبولية أكثر من غيرهم
من املوظفني الجدد الذين ينوي
الجراح ّ
ضمهم إلى الشاشة
ّ
الرسمية ،وفي مقدمتهم ميشال
بالبرنامج الرمضاني.
قزي الفائز
َ
تدبير ّ
الجراح لم يلق استحسان
«دوائر عليا» طلبت على جناح
السرعة معلومات من التلفزيون
ال من الوزير عن الخطوة املفاجئة
بعدما كان تشكيل مجلس
اإلدارة قد ُوضع في عهدة رئيس
الجمهورية كما صرح الوزير!

ّ
المصممون اللبنانيون
ينتظرونكم في «الزيتونة»
بني ّ
األو ل والرابع من ّأيار
ّ
(مايو) املقبل ،يشهد مجمع
«الزيتونة باي» في بيروت
فعاليات الدورة السابعة من
ّ
املصممني».
«معرض أسبوع
على مدى أربعة أيام ،وضمن
ّ
برنامج ّ
منو ع وغني ،سيتمكن
ّ
ّ
الزوار من التعرف إلى أبرز
ّ
املصممني الناشئني في
لبنان الذين سيعرضون
مجموعة تصاميمهم لربيع
وصيف  2019من املالبس،
واملجوهرات ،واألثاث،
وأكسسوارات املنازل،
والحقائب ،واألحذية ،وثياب
وأكسسوارات البحر وغيرها
من القطع املبتكرة.
ّ
املصممني» :من
«معرض أسبوع
ّ
األربعار  1حتى السبت  4أيار ـ
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية
مساء ـ ّ
ً
مجمع «الزيتونة»
العاشرة
(املمشى البحري لواجهة بيروت
ّ
البحرية) .لالستعالم81/994394 :

عرض مسرحي • تجهيز ف ّني
حلقات نقاش • مشغل ترجمة • توقيع كتاب

«ليلة فرح»
مع أبو وديع
في سياق جوالتها الفنية في
لبنان وخارجه (آخرها في مصر)،
تحط املغنية اللبنانية الشابة فرح
نخول (الصورة) مع فرقتها يوم
األحد املقبل في «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت) ،حيث تحيي
سهرة مستوحاة من اسمها
بعنوان «ليلة فرح» .األمسية
ستكون مخصصة ألغاني النجم
السوري جورج ّ
وسوف ومنتقاة
تحديدًا من فترة الثمانينيات
والتسعينيات املطبوعة في ذاكرة
كثيرين .قائمة األعمال طويلة
طبعًا ،نذكر منها على سبيل املثال:
«روحي يا نسمة» ،و«حلف القمر»،
و«الهوى سلطان» ،و«إرضى
بالنصيب» ،و«طبيب ّ
جراح»...
حفلة «ليلة فرح» :األحد  28نيسان
(أبريل) الحالي ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
والنصف
(الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363
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عرض مسرحي
 ٨:٣٠مسا ًء

نصوص لـ ِ صموئيل بكت

إخراج :هاشم عدنان
عبود
أداء:كارول ّ
هاشم عدنان
ساسين كوزلي
المترجم

ترجمة منشورات صنوبر بيروت

تجهيز ف ّني جماعي

 ١١صباحاً  ٤ -بعد الظهر

مع :دافيد حبشي
كونستانز فالم
ساره صحناوي
الصباغ
رامي ّ
جنى طرابلسي
الريسا ڤون پالنتا
حسين نخال
الدخول مجاني
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