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صورة
وخبر

ّ
مصمـم األزيـاء األلمانيـة األشـهر كارل الغرفيلـد ( 1933ـــ  )2019فتـح أبوابـه أمام
اليـوم الخميـس ،يعيـد المعـرض االسـتعادي الخـاص بفوتوغرافيـا
ّ
ّ
كورونا.
الـزوار فـي «متحـف موريتزبـورغ» فـي شـرق ألمانيـا .الحـدث سـبق أن انطلق في
الثامـن من آذار (مـارس) الماضي قبل أن يجمد بسـبب جائحـة ّ
ّ
والمصور ورسـام الكاريكاتـور الذي عاش فـي باريس .ومـن المتوقع
وفيـه ،تجمـع ألمانيـا أكثـر مـن  400صـورة للمديـر الفني السـابق لـدار «شـانيل»
ّ
يسـتمر المعـرض لغايـة السـادس مـن كانـون الثاني (ينايـر) ( .2021ينس شـلوتر ــ أ ف ب)
أن

منوعات
«مهرجان الحمامات الدولي» في تونس في صيف .2019

محمد محسن «عطشان» يا صبايا
ّ
فيما ال تزال أزمة كورونا مستمرة ،فاجأ الفنان املصري محمد ربيع مروة «يوقف التدخين» ...على zoom

محسن (الـصــورة) محبيه بأغنية جديدة يعود بها إلــى الساحة
الغنائية بعد غياب .األغنية التي ّروجّ لها محسن عبر السوشال
ميديا ،تحمل عنوان «عطشان» ،وتولى شخصيًا تلحينها ،فيما
كـتــب كلماتها مصطفى إبــراه ـيــم ّ
ووزع ـه ــا رفـيــق عــدلــي ،واهـتــم
بــاملـيـكـســاج واملــاسـتــريـنــغ أســامــة ال ـه ـنــدي .وش ــارك فــي تسجيل
العمل املوسيقيون :هشام مصطفى (وتريات) ،مصطفى أصالن
(غيتار) ،شادي الجندي (قانون) ومحمد عاطف (ناي وكولة).
ّ
صورت «عطشان» على طريقة الـ ( lyric videoفيديو مع كلمات)
باستخدام لوحات الفنان طاهر عبد العظيم ،تحت إدارة املخرج
مـحـمــد خ ـيــري .وه ــي مــن إن ـتــاج شــركــة TripleOne Records
ُ
اململوكة ملحسن والتي ستصدر أغنياته في الفترة املقبلة.
يــأتــي إط ــاق األغـنـيــة الـجــديــدة بـعــد حــوالــى ثــاث س ـنــوات من
صـ ــدور آخ ــر أل ـبــومــات
الفنان المصري ّلحن وأنتج أغنيته الجديدة
الـفـنــان الـبــالــغ  34عامًا
«ح ـبــايــب زمـ ــان» ،الــذي
ضـ ـ ــم ع ـ ـشـ ــر أغـ ـنـ ـي ــات
ّ
وق ـع ـهــا أبـ ــرز ال ـش ـعــراء
وامل ـل ـح ـن ــن واملـ ــوزعـ ــن
املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــن وال ـ ـ ـعـ ـ ــرب.
تـجــدر اإلش ــارة إل ــى ّأن
م ـ ـح ـ ـسـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــارك ف ــي
ال ـ ـ ـ ـ ــدورة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة مــن

ّ
«ك ـيــف بـ ـ ّـدي وقـ ــف تــدخــن»
هـ ـ ـ ــو ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوان املـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة
األدائـ ـي ــة «غ ـيــر األكــادي ـم ـيــة»
الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـيـ ـلـ ـقـ ـيـ ـه ــا الـ ـفـ ـن ــان
اللبناني ربيع مــروة (1967
ـ ـ ـ ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،غـ ـ ـدًا ال ـج ـم ـعــة
وبـ ـ ـع ـ ــد غ ـ ـ ـ ٍـد ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،ع ـبــر
ت ـط ـب ـي ــق «زوم» ،وف ـ ـ ــق مــا
ذك ـ ــرت «غ ــالـ ـي ــري ص ـف ـيــر ـ ـ
زمـلــر» .علمًا ّأن الفنان قـ ّـدم
في  2006عرضًا بالصوت
ّ
والصورة بعنوان «كيف ّبدي وقف تدخني» .يأتي هذان املوعدان في إطار
أدائيةّ ،
 ،Lola Arias: My Documentsوهو برنامج محاضرات ّ
يقدم من
خاللها فنانون مــن خلفيات ّ
منوعة أبحاثًا شخصية أو تـجــارب جذرية
أو قصصًا تـشـ ّـكــل هــواجــس سـ ّ
ـريــة بالنسبة إلـيـهــم .ه ـكــذا ،دعــت الكاتبة
املسرحية واملـخــرجــة واملمثلة األرجنتينية ،لــوال أري ــاس ( ،)1976العديد
من الفنانني القادمني من مجاالت الرقص والوثائقيات والتجهيز واألداء
واملسرح للغوص في أرشيفاتهم الشخصية.
ف ــي ه ــذه الـنـس ـخــة الــرق ـم ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،سـيـحـضــر ال ـف ـنــانــون م ــن أمــاكــن
إقــامـتـهــم ،وسـيـعــرضــون أرشيفاتهم وتـجــاربـهــم على شــاشــة مشتركة
مــع الـجـمـهــور ،فـيـمــا يـمـكــن لـلـحــاضــريــن ا ملـشــاهــدة مـبــاشــرة ،بــاإلضــافــة
إلــى التعليق وتبادل الــرؤى واآلراء بعد ذلــك .في زمــن كــورونــا« ،دعونا
ُ
نعدي أنفسنا باألفكار والقصص واملعرفة .دعونا نتشارك شاشاتنا
لـلـنـقــاش وال ـحــب وال ـل ـق ــاءات االج ـت ـمــاع ـيــة!» ،ي ـقــول ال ـقــائ ـمــون عـلــى My

َ
َ
 .Documentsتجدر اإلشارة إلى ّأن متابعة املحاضرت ْي املجانيت ْي من
دون مشاركة ممكنة عبر يوتيوب.
ّ
 Make Me Stop Smokingلــربـيــع مـ ــروة :غ ـدًا الـجـمـعــة وبـعــد غـ ٍـد
ً
مساء ـ تطبيق  Zoomـ املشاركة مجانية.
السبت ـ الساعة الثامنة
(للتسجيل واالستعالم :الرابط متوافر على موقعنا)

منير َم ْهمالت وباسل البابا :الموعد غدًا!
ّ
كان من املفترض أن يحيي الثنائي منير َم ْهمالت (تشيلو ـ  )1988وباسل
البابا (بيانو ـ  ،)1982اليوم الخميس ،أمسية موسيقية كالسيكية غربية
ّ
بـعـنــوان «حـكــايــات التشيلو والـبـيــانــو» ()Stories of Cello and Piano
فـ ــي ق ــاع ــة «أسـ ـمـ ـبـ ـل ــي» فــي
«الـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
بـ ـ ـي ـ ــروت» .غ ـي ــر ّأن امل ــوع ــد
ُ
أرج ــئ إلــى يــوم غـ ٍـد الجمعة
ً
مساء،
عند الساعة التاسعة
ّ
وسـ ـيـ ـت ــم بـ ــثـ ــه عـ ـب ــر ال ـق ـن ــاة
الرسمية الـخــاصــة ب ـ AUB
على موقع يوتيوب .يتناول
ب ــرن ــام ــج األمـ ـسـ ـي ــة ال ـف ـت ــرة
املـ ـمـ ـت ــدة مـ ــن م ـط ـل ــع الـ ـق ــرن
ال ـت ــاس ــع ع ـشــر ح ـتــى مطلع
القرن العشرين ،وفيه ثالثة
أعمال لثالثة مؤلفني :بيتهوفن ،شومان ومدتنر.
ّ
أمسية «حكايات التشيلو والبيانو» ملنير َم ْهمالت وباسل البابا:
ً
مساء ـ قناة «الجامعة األميركية في
غدًا الجمعة ـ الساعة التاسعة
بيروت» على يوتيوب

