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صورة
وخبر

تتواصـل ّ
فعاليـات معـرض طوكيـو الرسـمي للملصقـات الفنيـة لعـام  2020لغايـة  16شـباط (فبرايـر) المقبـل فـي متحف الفـن المعاصر
فـي العاصمـة اليابانيـة .البوسـترات المتوافـرة فـي هـذا الحـدث السـنوي تحمـل توقيـع  19فنانـا ،وتتنـاول  12منهـا موضـوع األلعـاب
األولمبيـة ،فيمـا تتمحـور  8أخـرى حـول األلعـاب األولمبيـة لـذوي االحتياجـات الخاصـة( .كازوهيـرو نوغـي ـــ أ ف ب)

منوعات
بيتي توتل في انتظار «الفرج»

سليمان زيدان والرفاق:
أغان وضحك
ٍ
الشهر املاضي ،احتضن «مسرح
أبراج» (فرن الشباك) أمسية
بعنوان «أغاني ثورة وضحك
شوي» .في الثاني من شباط
(فبراير) املقبل ،تنتقل هذه الحفلة
املوسيقية ـ الغنائية بنسخة
جديدة إلى «مترو املدينة»
(الحمرا) ،حيث ستصدح أعمال من
وحي األجواء السائدة في الشارع
ّ
اللبناني اليوم .تولى الفنان
اللبناني سليمان زيدان (الصورة)
ّ
كتابة الكلمات واأللحان،
مهمة
ّ
على أن يغني بمرافقة املوسيقيني:
ضياء حمزة على األوكرديون،
أسامة الخطيب على الباص وأيمن
سليمان على اإليقاع.
حفلة «أغاني ثورة وضحك شوي»:
األحد  2شباط ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا
والنصف
ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

بدءًا من  13شباط (فبراير) املقبل،
تدعو املمثلة واملخرجة اللبنانية بيتي
توتل (الصورة) وجمعية «شمس»
إلى حضور مسرحية جديدة بعنوان
« Couloirالفرج» في «مركز ّ
دوار
الشمس الثقافي» (الطيونة ـ بيروت).
العمل من كتابة وإخراج توتل،
وتدور أحداثه في ّ
ممر مستشفى
«الفرج» الوهمي ،حيث املرضى
ّ
ضحية
وأهاليهم واملوظفون ّواألطباء
(نظام) يتوقف فجأة عن
«سيستم» ّ ُ
للموقف
العبثية املضحكة
العمل.
ِ
ورغبة الضحايا بالخروج من هذا
النفق املظلم ،تجعلهم يحاولون فعل
ّ
املستحيل لحل األزمة .إلى جانب
بيتي ،يشارك في العمل كل من

املمثلني :جورج دياب ،طوني مهنا،
هشام خداج ،ملى مرعشلي ،كريم
شبلي ،عبير صياح ،ماريا بشارة،
جوزيت أفتيموس ،وديع أفتيموس،
ريمون أفتيموس ،جان بيار عبد
الدايم ،نادر موصللي ،تريسي يونس
ّ
وسامر حنا .تجدر اإلشارة إلى أن
آخر أعمال بيتي على الخشبة كانت
مسرحية «فيزر».
مسرحية « Couloirالفرج» :بدءًا من
الخميس  13شباط ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ مسرح «مركز دوار
والنصف
الشمس الثقافي» (الطيونة ـ بيروت).
لالستعالمwww.antoineticketing.com :
أو 01/381290

«ليالي الحنين» ...موعدكم مع ريتشارد كاليدرمان
انطلقت أخيرًا الدورة السابعة من
َ
«ليالي الحنني» ،من تنظيم شركت ْي
«ستار سيستم» و  2U2Cوإذاعة
«نوستالجي» .سلسلة حفالت بدأت
في كانون ّ
األول (ديسمبر) املاضي
ّ
وتستمر لغاية نيسان (أبريل) 2020
على مسرح «كازينو لبنان» (جونية
ـ شمال بيروت).
رغم الوضع االقتصادي والسياسي
الدقيق ،بدأ الحدث مع العرض
املسرحي املوسيقي «أليس في
العجائب» الذي زار لبنان
بالد
ّ
بعدما حقق نجاحًا الفتًا في عدد
ّ
من الدول األجنبية .وحاليًا ،تتجه
َ
األنظار إلى أمسيت ْي عازف البيانو
الفرنسي ريتشارد كاليدرمان (1953

ـ الصورة) الذي سيلتقي الجمهور
اللبناني مساء السبت واألحد في 8
و 9شباطّ ،
ليقدم باقة من معزوفاته
الشهيرةّ .
يعد ريتشارد كاليدرمان
من أبرز وأملع نجوم البيانو ،وفي
رصيده أعمال كثيرة ،أهمها:
 ،Ballade Pour AdelineوMariage
 ،d’amourو ،A comme amourوPour
 ،éliseو.Lettre à ma mère
أمسيتان لعازف البيانو الفرنسي
ريتشارد كاليدرمان :السبت واألحد  8و9
ً
مساء ـ
شباط ـ الساعة الثامنة والنصف
«كازينو لبنان» (جونية ـ شمال بيروت).
البطاقات متوافرة في مكان الكازينو وفي
فروع «فيرجن تيكيتينغ».

