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 Worn by the Godsهـو عنـوان المعـرض المسـتمر فـي متحـف الموضـة واألزيـاء فـي «قصـر بيتي» في فلورنسـا لغاية  19نيسـان (أبريـل)  .2020المعـرض ّ
مخصص
ّ
ّ
لألحذيـة التـي تشـكل منـذ العصـور القديمـة قطعـة مهمة في مجال الموضة ًووسـيلة إلبـراز المكانة االجتماعية .هكذا ،سـيتمكن الـزوار من رؤية عشـرات النماذج
مـن بينهـا صنـادل «كاليغـا» ذات األربطـة التـي كان ينتعلهـا الجنـود الرومـان ،فضلا عـن قطـع انتعلهـا نجـوم هوليـوود فـي أفلام أبرزهـا «غالدييتـور» .وهنـاك أيضـا
التصاميـم المعاصـرة الموقعـة مـن دور عالميـة كــ «إيف سـان لـوران» و«إميليو بوتشـي» وغيرهمـا( .تيزيانا فابي ـــ أ ف ب)

منوعات

َ ّ
«الزيبق» راجع ع «دوار الشمس»

عبد الكريم ّ
الشعار
ّ
مسهرني»
« ...يا

جود شهاب:
«حدن بيروتي»

ّ
ضمن أجواء عيد العشاق ،يضرب
ّ
الشعار (الصورة) موعدًا
عبد الكريم
جديدًا مع الجمهور في «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) في 15
شباط (فبراير) الحالي .في أمسية
ّ
مسهر النوم في
تحمل عنوان «يا
ّ
عيني» ،اختار الفنان اللبناني أن
ّ
ّ
مسهرني»
يؤدي رائعة أم كلثوم «يا
ّ
ّ
التي كتبها أحمد رامي ولحنها سيد
مكاوي .ترافق ابن مدينة طرابس
في هذا املوعد فرقة موسيقية
مصغرة مؤلفة من العازفني:
جانون (أكورديون) ،محمد نحاس
(قانون) ،زياد جعفر (كمنجة) ،مكرم
بو الحسن (كونترباص) وأحمد
الخطيب (إيقاع).

بدعوة من مبادرة «املنارة» (The
 ،)Lighthouseيستضيف «املكان»
(مار الياس ـ بيروت) ،غدًا الجمعة،
عرض فيلم «حدن بيروتي» ()2013
للمخرجة اللبنانية الشابة جود
شهاب (الصورة) .على مدى 49
دقيقةّ ،
يقدم هذا الوثائقي نظرة من
الداخل إلى أفكار وحقائق عن عدد
من أبناء بيروت املختلفني ،متيحًا
لهم الفرصة للتعبير عن أعمق
ّ
والتحدث عن أحالمهم
مشاعرهم،
ّ
املحطمةّ ،واستعادة ذكرياتهم
العزيزة .إنه ببساطة خلطة من
املاضي والحاضر واملستقبل
لشخص «بيروتي» من خالل منظور
مختلف.

«يا ّ
مسهر النوم في ّ
عيني» :السبت
 15شباط ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

عرض فيلم «حدن بيروتي» :غدًا الجمعة
ً
مساء ـ «املكان» (بناية
ـ الساعة السابعة
«نصولي» ـ شارع مار الياس ـ بيروت).
لالستعالم03/070820 :

على الرغم من الظروف الصعبة التي ترزح
تحتها البالد ،يواصل «مسرح الدمى
اللبناني» تقديم عروضه على خشبة مركز
ّ
«دوار الشمس» (الطيونة) ،داعيًا الصغار
إلى قضاء أوقات ممتعة ومفيدة .في 15
شباط (فبراير) ّالحالي ،سيكون املوعد
مع مسرحية «كله من الزيبق» (تأليف:
فائق حميصي ،إخراج :كريم دكروب،
موسيقى :أحمد قعبور ،سينوغرافيا
ودمى :وليد دكروب ـ ـ  50د ـ ـ تمثيل :رشاد
زعيتر ،كاترينا دكروب ،أدون خوري،
سارة عبدو وطوني فرح)ُ .ولد «الزيبق»
(الصورة) ّ
شقيًا ،ال تتسع له األمكنة ،وال
تتوافر له ظروف اللعب املناسبة ،بينما
يشتكي من شقاوته الجميع ،ويلومونه
ّ
تتحول
إذا وقع أي حادث .بفضل قدراتها،

هذه الشخصية األسطورية إلى منقذ
للجميع من ّ
«أم عيون» التي تمحو ذاكرة
ّ
كل من يعترضها .لكن ،هل يكفي ذلك ملحو
ألصقت به؟
ُالوصمة التي ِ
ً
أن ِتجت هذه املسرحية ّأوال للمسرح
التمثيلي في عام  1994وكانت من إخراج
فائق حميصي ،وموسيقى أحمد قعبور،
وسينوغرافيا غازي قهوجي .ثم أنتجت
ً
ثانية ملسرح الدمى في  2003على يد
كريم دكروب في صيغة مختلفة كليًا عن
سابقتها .وها هي اليوم أصبحت جزءًا من
أرشيف «مسرح الدمى اللبناني».
ّ
«كله من الزيبق» :السبت  15شباط ـ ـ الساعة
الرابعة بعد الظهر ـ ـ مركز ّ
«دوار الشمس»
(الطيونة ـ ـ بيروت) .لالستعالم01/391290 :

«بيروت الغربية»
عرض في «البلمند»
ّ
ينظم نادي  Helping Handsفي
ّ
كلية الصحة العامة وعلومها
في «جامعة البلمند» (األشرفية
ـ بيروت) ،اليوم الخميس ،عرضًا ّ
لفيلم «بيروت الغربية» ( .)1998إنه
باكورة األعمال الروائية الطويلة
للمخرج اللبناني زياد دويري،
وتدور أحداثه ّإبان نشوب الحرب
األهلية املشؤومة وانقسام العاصمة
بني شرقية وغربية .الشريط الذي
ّ
سيتحول الحقًا إلى أحد أشهر
األفالم املحلية ،من بطولة رامي
دويري ،ومحمد شمص ،وروال
األمني ،وكارمن ّلبس ،وليليان
نمري ،وليلى كرم ومحمد مبسوط.
عرض فيلم «وست بيروت» :اليوم ـ
ً
مساء ـ كلية
الساعة السابعة والربع
الصحة العامة وعلومها في «جامعة
البلمند» (شارع يوسف سرسق ـ
األشرفية /بيروت).

