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الرهيب للمسرح الطليعي
ّ
أوبرا تتشكل عناصرها من التاريخ
ال �ح��دي��ث ب�ع�ك��س أغ�ل�ب�ي��ة ن�ص��وص
األوب� ��را .أراد أن يلقي ال �ض��وء على
زوج � �ت� ��ي ن �ي �ك �س��ون وت� �س ��ي ت��ون��غ
ال �ل �ت�ي�ن ت �ظ �ه��ران ف ��ي ج �م �ي��ع ص��ور
اللقاء الشهير ،لكنهما ال تذكران في
السياق التاريخي.
أم� ��ا ح��ال �ي��ًا ،ف�ي�ن�ك��ب ال �ث �ن��ائ��ي على
ت �ح �ض �ي��ر ع� � ��رض ج� ��دي� ��د ب �ع �ن ��وان
«اإلنجيل بحسب ّمريم األخرى» في
أميركا وأوروبا .إنه عرض أوبرا عن
قصص مقتبسة عن اإلنجيل حول
قصة أليعازر ّ وآالم املسيح ،ويقول
سيلرز عنه إنه «ليس عرضًا يمكن
أن تشاهده ف��ي ك��ات��درائ�ي��ة» .تاريخ
سيلرز الحافل شهد تقديم عروضه
ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف م� �ه ��رج ��ان ��ات ال �ع��ال��م
وع� ��واص � �م� ��ه ،وإدارة م �ه��رج��ان��ات
كثيرة ،ونال جوائز عدة عن أعماله
ال� �ت ��ي «م ��زج ��ت ت �ق��ال �ي��د ال �ث �ق��اف �ت�ين
األم�ي��رك�ي��ة واألوروب� �ي ��ة ف��ي األوب ��را
واملسرح» (بيان جائزة إيراسموس)
وت �ك��ري �م��ًا ل �ه��ذا «ال ��رج ��ل ال� ��ذي ق � ّ�دم
م�س��اه�م��ة ج� ّ�ب��ارة ف��ي ج �م��ال ال�ع��ال��م
وس � �ع � ��ادة ال �ب �ش ��ري ��ة وف� �ه ��م م�ع�ن��ى
ال �ح �ي��اة» (ب �ي ��ان ج ��ائ ��زة «دوروث � ��ي
وليليان غيش»).
ال �ل �ي �ل��ة ،ب �ي �ت��ر س �ي �ل��رز ف ��ي ب �ي��روت
مل �ل�اق� ��اة ال �ج �م �ه ��ور وال � �ت � �ح� � ّ�دث ف��ي
أع � �م� ��ال� ��ه ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا م ��وض ��وع ��ه
األث � � � �ي� � � ��ر «االل � � � � � �ت� � � � � ��زام ال � �س � �ي� ��اس� ��ي
واالج � �ت � �م ��اع ��ي ع� �ب ��ر ال� � �ف � ��ن» .أول� ��ى
سيلرز اهتمامًا كبيرًا ملا يحدث في
العالم العربي منذ سنوات .في لقاء
أج ��راه ف��ي ج�ن��وب أفريقيا م��ع مايا
زب �ي��ب وال �ج �م �ه��ور ،ت��وس��ع ال�ن�ق��اش
ليطال الفنانني السوريني في لبنان
ال �ي��وم ،ودور ال�ف��ن ف��ي ظ��ل األح��داث
ال�ج��اري��ة ...ف�م��اذا ل��دى امل�خ��رج ال��ذي
لم يفصل يومًا بني السياسة والفن
ف��ي أع �م��ال��ه ،ل�ي�ق��ول��ه ال �ي��وم ع��ن دور
الفن والفنانني في املنطقة العربية؟
ل�ل��أس� ��ف ،ل� ��ن ن �س �ت �ط �ي��ع اس �ت �ق �ب��ال
أع�م��ال��ه األوب��رال�ي��ة ف��ي لبنان قريبًا
م��ا دام ح�ل��م إن�ش��اء دار أوب ��را بعيد
امل� �ن ��ال ،ل �ك��ن ع �ل��ى األق� ��ل ن �ح��ن على
م��وع��د ال�ل�ي�ل��ة م ��ع ل �ق��اء م �ش � ّ�وق في
ص ��ال ��ة «م� ��ون � �ت� ��ان� ��ي» ،والح � �ق� ��ًا ف��ي
الجامعة األميركية ،مع بيتر سيلرز
لنسمعه ونتناقش معه.
م�ح��اض��رة بيتر س�ي�ل��رز ض�م��ن «أرص�ف��ة
زق � � � � ��اق» 7:00 :م � �س� ��اء ال� � �ي � ��وم ـ� � �ـ ص��ال��ة
«مونتاني»« ،املعهد الفرنسي في بيروت»
ــ www.zoukak.org
لقاءات في «الجامعة األميركية في بيروت:
 15و16و 17نيسان (أبريل) ــ
لالستعالم01/759685 :

كسر هالة األعمال األوبرالية
َ
الـ«بانكي» الذي عشق موزار
في بحثه عن طريقة
إلعادة االعتبار إلى
املوسيقى الكالسيكية،
اشتغل املخرج األميركي
على رؤية بصرية
وطقسية ِّ
تحدث تلك
األعمال من دون أن ّ
تمس
بجوهر خلودها .رائعة باخ
«اآلالم بحسب القديس
ّ
متى» التي سيقدمها في
بيروت ،مجازفة كبرى في
هذا السياق
بشير صفير
ب� ��دأ م �ن��ذ س� �ن ��وات ق �ل �ي �ل��ة ال�ب�ح��ث
ال� � �ج � � ّ�دي ف� ��ي «أزم � � � ��ة» امل��وس �ي �ق��ى
ال �ك�ل�اس �ي �ك �ي ��ة ال � �غ ��رب � �ي ��ة .أس �ئ �ل��ة
ك� �ث� �ي ��رة ي � �ح� ��اول ال� �ن ��اش� �ط ��ون ف��ي
ه ��ذا امل �ج ��ال (ن� �ق ��اد ،م��وس�ي�ق�ي��ون،
م �ن �ت �ج��ون ،ن� � ��اش� � ��رون )...اإلج ��اب ��ة
ع�ن�ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي ات �خ��اذ خ�ط��وات
ع �م �ل �ي��ة ل �ل �ح� ّ�د م ��ن ت ��راج ��ع س��وق
ه� ��ذه امل��وس �ي �ق��ى ع �ل��ى م �س �ت� َ
�وي� ْ�ي
ال �ح �ف�ل�ات وال �ت �س �ج �ي�لات .ال �ف��ارق
اإليجابي الناتج من ْ
طرح «أرقام»
الثمانينيات م��ن «أرق ��ام» ال�ي��وم...
كارثي!
ه � � � ��ذا إح� � �ص � ��ائ� � �ي � ��ًا .أم � � � ��ا ع� �م� �ل� �ي ��ًا،
ف �م �ح��اوالت ت�ق�ل�ي��ص ه ��ذا ال �ف��ارق،
ّ
الحد األدنى تثبيته ،شغلت
أو في
ّ
الجهات املعنية ،كل حسب مجاله.
ّ
ثمة اع�ت��راف��ًا م��ن الجميع بأن
لكن َ َ
ع� �ص ��رن ��ة ه� ��ذه ال �ص �ن��اع��ة ال�ف�ن�ي��ة
ت� �ب ��دو األك� �ث ��ر إل �ح ��اح ��ًا ل �ل �ح��د م��ن
فه َم البعض هذه املسألة
تراجعهاِ .
م � ��ن زاوي � � � ��ة خ� ��اط � �ئ� ��ة ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي
م�س�ي�ئ��ة ل�ل�م��وس�ي�ق��ى الكالسيكية
ك �م��ا ل �ل �ج �م �ه��ور ،إذ اع� �ت� �ق ��دوا أن
مشكلة تلقيها تكمن فيها ،فعمدوا
إلى «تسطيحها» .البعض اآلخر ــ
ب�ي �ت��ر س �ي �ل��رز م �ن �ه��م ـ� �ـ س � ��اروا في
ً
ّ
قدسية
اتجاه سليم .احترموا أوال
األع� �م ��ال امل��وس �ي �ق �ي��ة ،ث ��م ش��رع��وا
ف ��ي م �ع��ال �ج��ة أس��ال �ي��ب إي �ص��ال �ه��ا.
ان�ط�لاق��ًا م��ن مهنته ك�م�خ��رج ،عمد

سيلرز إلى ابتكار رؤي��ةٍ إخراجية
ً
م �م� ّ�ي��زة ،ت��رت�ك��ز أوال ع�ل��ى تكسير
ال� �ه ��ال ��ة ال � �ت� ��ي ت �ح �ي��ط ب ��األع� �م ��ال
ً
األوبرالية ،محاوال القول إننا في
القرن الحادي والعشرين لناحية
ال �ص��ورة ،ب�ص��رف النظر إن كانت
موسيقى هذه األوبرا أو تلك تعود
إلى القرن الثامن عشر ،وأحداثها
ت � ��دور ح� ��ول أس��اط �ي��ر ط��اع �ن��ة ّفي
ال � � � ِق� � � َ�دم .م� ��ن ج� �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،ت �ب��ن��ى
الرجل النتاج األوب��رال��ي املعاصر،
وه � ��ذا ب��دي �ه��ي وم �ت��وق��ع (وط �ب �ع��ًا
امل � �ه � �م ��ة أس � �ه � ��ل ه� � �ن � ��ا) ،ف ��ارت� �ب ��ط
اسمه بمواطنه امل��ؤل��ف املوسيقي
امل� �ع ��اص ��ر ج � ��ون آدام� � � ��ز .ق� � � ّ�دم إل��ى
ج��ان�ب��ه ال �ع��دي��د م��ن ال ��روائ ��ع ال�ت��ي
منحت فن األوب��را بشكله الحديث
دفعًا كبيرًا ،تمامًا كالثنائي فيليب
غ�ل�اس (م��ؤل��ف) /روب� ��رت ويلسن
(م �خ��رج) .أم��ا ال �ـ«ل��وك» ،فهو جزء
من ه��ذه االستراتيجية ،باملقارنة
مع العاملني في مجال املوسيقى
ال� �ك�ل�اس� �ي� �ك� �ي ��ة (م � � ��ن م��وس �ي �ق �ي�ين
وم �خ��رج�ي�ن وغ� �ي ��ره ��م)! ت�س��ري�ح��ة

تنحصر الرؤية
اإلخراجية بالتصوير
واإلضاءة وبعض
التوجيهات
للمغني ْين
َ
َّ
ش�ع��ره ،إن دل��ت على ش��يء ،فعلى
فرق البانك والروك الصاخب ،لكن
قلبه يمتلئ عشقًا مل��وزار وهاندل
وب� � ��اخ وغ� �ي ��ره ��م .ت �م��ام��ًا ك �ع��ازف
ال�ك�م��ان ن��اي�ج��ل ك�ي�ن�ي��دي ،شبيهه
ف� ��ي ال� �ش� �ك ��ل وال� ��ذائ � �ق� ��ة وال� ��رؤي� ��ة
الخاصة للموسيقى الكالسيكية.
املخرج األميركي يزور لبنان إللقاء
م �ح��اض��رات وإج � ��راء ح � ��وارات مع
ّ
املهتمني .يشمل البرنامج موعدًا
م� ��ع إح� � ��دى إب� ��داع� ��ات� ��ه ف� ��ي م �ج��ال
إخ� � ��راج امل��وس �ي �ق��ى ال �ك�لاس �ي �ك �ي��ة.
عند الثالثة من بعد ظهر االثنني
املقبل في «الجامعة األميركية في

ب �ي ��روت» ،ي�ش��اه��د ال�ج�م�ه��ور على
مدى أكثر من ثالث ساعات رؤيته
اإلخ��راج �ي��ة ل�ع�م� ٍ�ل غ��اي��ةٍ ف��ي ال� ِّ�دق��ة
هو «اآلالم بحسب القديس متى»
ل�ب��اخ .إل��ى ج��ان��ب إخ��راج��ه العديد
من األعمال األوبرالية (وخصوصًا
ث �ل��اث� � �ي � ��ة م� � � � � � � � ��وزار /دا ب ��ون� �ت ��ي
اإلي �ط��ال �ي��ة ،أي «زواج ف �ي �غ��ارو»،
Cosi
و«دون ج �ي��وف��ان��ي» وFan
ً
 ،)Tutteأن� �ج ��ز س �ي �ل��رز م �ج��ازف��ة
استثنائية ف��ي إخ ��راج رائ�ع��ة باخ
ال�ت��ي ن�ش��اه��ده��ا ف��ي زم � ٍ�ن مناسب
ج � �دًا ل �ه��ا :زم� ��ن ال �ف �ص��ح .ي��وص��ف
ه � ��ذا ال � �ق� ��رار ب ��امل �ج ��ازف ��ة ألس �ب��اب
ً ّ
ع � َّ�دة .أوال ،إن ال�ع�م��ل امل��ذك��ور هو
ّ
ديني يروي
ديني بحت .ثانيًا ،هو
مناسبة حزينة ،وبالتالي التعامل
معه أدق من املناسبات السعيدة.
ث ��ال� �ث ��ًا ،ه � ��ذا ال �ع �م��ل ه ��و م ��ن ن��وع
الـ«أوراتوريو» ،وبالتالي ال تمثيل
وال سينوغرافيا فيه ،لذا تنحصر
ال� ��رؤي� ��ة اإلخ ��راج � �ي� ��ة ب��ال �ت �ص��وي��ر
واإلض � � ��اءة وب �ع��ض ال�ت��وج �ي �ه��ات
َ
للمغنيينْ اللذين «يمثالن» َ
دور ْي
امل �س �ي��ح واإلن �ج �ي �ل��ي إض ��اف ��ة إل��ى
امل �غ �ن �ي�ين األس ��اس� �ي�ي�ن .راب� �ع ��ًا ،لم
ي �ق��م س �ي �ل��رز ب� �ه ��ذه ال �ت �ج��رب��ة ف��ي
إط � � ��ار م� �غ� �م ��ور ل� �ت� �ف ��ادي ال �ض �ج��ة
ف��ي ح��ال ع��دم ّ
تقبل «ف�ع�ل�ت��ه» .لقد
اختار البقعة التي تتسلط عليها
ك� ��ل األض� � � � ��واء :أورك � �س � �ت� ��را ب��رل�ين
ال �ف �ل �ه��ارم��ون �ي��ة ب �ق �ي��ادة س��اي�م��ون
ً
راتل (فضال عن املغنني املشاركني
أم � � � �ث � � ��ال ال � � �ب� � ��اري � � �ت� � ��ون ت � ��وم � ��اس
ك � ��واس� � �ت � ��وف) .ف � ��ي امل � �ن ��اس � �ب ��ة ،ال
يجب تفويت العرض ال�ن��ادر لهذا
العمل الذي لم يحمل توقيع بيتر
س�ي�ل��رز ك��إخ��راج ب��ل ك�ـ«ت�ط�ق�ي��س»
( ،)Ritualizationفهو غير متوافر
في السوق (مع أن تسجيله يعود
إل� ��ى ن �ي �س��ان /أب ��ري ��ل  .)2010إن��ه
أول س �ل �ع��ة م ��ن ن��وع �ه��ا ت�ن�ت�ج�ه��ا
وت��وزع �ه��ا األورك �س �ت��را امل ��ذك ��ورة،
وهو معروض للبيع على موقعها
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ف� �ق ��ط! ك ��ذل ��ك ُي ��ذك ��ر
أنها امل��رة األول��ى التي يقود فيها
سايمون رات��ل «آالم» ب��اخ ،فيترك
ب��ذل��ك بصمته ف��ي ديسكوغرافيا
«برلني» ،قبل أن يتركها في ،2018
ك�م��ا ص � َّ�رح م�ن��ذ ش �ه� ْ
�ري��ن ،محدثًا
ض� ّ�ج��ة ف��ي ال��وس��ط املوسيقي ،ألن
ع�ق��د ق �ي��ادة ه ��ذه األورك �س �ت��را هو
ملدى الحياة ،كما هو معروف.

بريختhightech
المخرّب الهاذي
بيار أبي صعب
تستضيف بيروت الليلة أحد أكبر املخرجني
وأكثرهم إث��ارة للجدل .الرجل الصغير الذي
ّ
ّ
يمد لسانه للعالم ،بتسريحته ال �ـ ،Punkيذكر
ّ
بتلك الكائنات الفضائية املستعصية على
التصنيف« .إرهابي» خطير تسلل ذات يوم إلى الخشبة،
ّ
فكريًا
فكسر القوالب وخلط األس��ال�ي��ب ،لينتج خطابًا
ّ
وجماليًا جديدًا ،تغور جذوره في قلب الراهن السياسي
واالجتماعي .رغم اختالف الوسائل واملقاربات ،يمكن
اع�ت�ب��ار بيتر س�ي�ل��رز أح��د األب �ن��اء ال�ش� ّ�رع�ي�ين لبرتولت
بريختُ .يخرج الحدث من سياقه املتوقع ليسقطه على
أزم�ن��ة مختلفة ،ويمنحه أب�ع��ادًا وق ��راءات ج��دي��دة .هذا
األميركي ال� �ـ hightechال��ذي يصدم معاصريه ،دأب على
تفكيك القوالب السائدة ،بل تخريبها ،طارحًا األسئلة
ّ
والعنصرية والفقر والهجرة
املقلقة ح��ول االس�ت�غ�لال
ّ
ّ
والديكتاتورية وااليديولوجيا وهيمنة االمبراطورية...
ّ
الفرجة ل��دى سيلرز (ف��ي املسرح واألوب ��را) ف��ن سياسي
بامتياز ،فعل انقالبي على
ال �س��ائ��دّ .أي � ��ام ال�ج��ام�ع��ة في
ه � ��ارف � ��رد ،ق � � � ّ�دم «أن �ط��ون �ي��و
وك� �ل� �ي ��وب ��ات ��را» ف� ��ي ح ��وض
السباحة .ومنذ ذلك اليوم ،لم
ّ
يتوقف عن االبتكار الهاذي،
بني نقد وسخرية وعصيان.
«دون جيوفاني» في عمارة
مهجورة في ه��ارل��م« ،عرس
فيغارو» في ناطحة سحاب
في نيويورك« .بيريكالس»
ّ
ش�ك�س�ب�ي��ر م�ت�س��ك��ع ف �ق��د كل
ما يملك في عهد ريغان« ،كزيريس» ملك الفرس نسخة
عن ّ
صدام حسني« ،أجاكس» وضعه في البنتاغون حيث
ّ
تدار سياسة أميركا االستعمارية .جعل نيكسون وماو
يرقصان الفوكستروت (أوبرا «نيكسون في الصني» من
ّ
مسرحية «تاجر
تأليف شريكه الدائم جون آدام��ز) .أما
ّ
البندقية» فنقل أح��داث�ه��ا إل��ى ض��واح��ي ل��وس أنجلس
ّ
ّ
حيث تتواجه الجاليات االسبانية واآلسيوية والسوداء،
ّ
العنصرية في أميركا املعاصرة ( .)١٩٩٤في
لتفكيك آليات
ّ
ّ
املسرحية اعتمد ،كدأبه غالبًا ،على بنية تكنولوجية
تلك
ّ
متينة من شاشات الفيديو املوزعة في الصالة ملتابعة
محاكمة ش��اي�ل��وك .وقبلها ب�ع��ام�ين ،أده�ش�ت�ن��ا ق��راء ت��ه
ّ
خلفية العدوان األميركي على العراق.
لـ«الفرس» على
على طريقة أسخيلوس ال��ذي ح��ارب مع االغريق وعاد
ليكتب رواية الحرب بعني أعدائه الفرس ،أراد أن يروي
ال�ت��اري��خ م��ن وج�ه��ة نظر امل �ه��زوم ،بمشاركة السوداني
الراحل حمزة الدين ال��ذي ّ
عبر ع��وده عن معاناة العرب
ّ
ولوعتهم .وأخيرًا ذهب إلى مالي ،ليقدم ،برفقة صاحبة
«ن ��وب ��ل» ت��ون��ي م ��وري �س ��ون ،وامل �غ �ن �ي��ة رق � ّ�ي ��ة ت � ��راوري،
ّ
البيروتية هو
«دي��زدم��ون��ه» .أه� ّ�م م��ا ف��ي زي ��ارة سيلرز
الشراكة مع مجموعة «زقاق» التي تبدو اليوم في طليعة
املختبر املسرحي الجديد في العالم العربي.

فالش
■ في إطار «محاضرة قسطنطني زريق السنوية»،
تقيم «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» محاضرة
بعنوان «إعادة النظر في مستقبل فلسطني :أبعد
م��ن اإلج �م��اع ع�ل��ى ال��دول �ت�ي�ن» ي�ق� ّ�دم�ه��ا ري�ت�ش��ارد
فولكّ ،
مقرر األم��م املتحدة بشأن حقوق االن�س��ان في
األراض��ي الفلسطينية املحتلة .املحاضرة التي تقام في
السادسة من مساء  25نيسان (أبريل) في «الجامعة
االم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب �ي��روت» (ه��وس�ل��ر أودي �ت��وري��وم)
تقف عند ّ
التطورات األربعة املهمة في مسيرة النضال
الفلسطيني من أج��ل س�لام ع��ادل وه��ي :تضاؤل توقع
قيام دول��ة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ،وقصور
الديبلوماسية ال��دول�ي��ة ف��ي التعامل م��ع حكومة مؤيدة
لالستيطان في تل أبيب ،واملتغيرات في امليزان االقليمي
الذي بات يصب في مصلحة النضال الفلسطينيّ ،
وتبدل
ف��ي تكتيكات امل�ق��اوم��ة الفلسطينية م��ع ت� ّ
�وس��ع الحملة
العاملية ملقاطعة اسرائيل .لالستعالم01/804959 :
■ يقيم «املركز الثقافي ال��روس��ي» في بيروت حفل

توقيع لكتاب زي�ن��ات بيطار «ال�ع�ص��ر الفضي في
الشعر ال��روس��ي» (نلسن) ف��ي ال�س��ادس��ة م��ن مساء
ال�ث�لاث��اء امل�ق�ب��ل ف��ي ق��اع��ة امل �ع��ارض ف��ي امل��رك��ز .يتخلل
االحتفال كلمة لرئيسة اللجنة الوطنية لألونيسكو في
لبنان زهيدة درويش ،وقراءة شعرية بالعربية يؤديها
الفنان رفعت طربيه ،وقراءة شعرية بالروسية تلقيها
مارينا سري الدين .لالستعالم01/790212 :

الشريط ُسحب في اللحظات األخيرة من صاالت العرض
ف��ي ال �ب�لاد ي��وم ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي .ص�ح�ي��ح ّأن الحجة
كانت «مشاكل تقنية من دون إعطاء موعد جديد
لطرحه في الصاالت» ،إال ّأن ما رشح من معلومات
ّ
ّأن ال��رق��اب��ة الصينية تحفظت على ّمشاهد ال�ع��ري في
الشريط .يذكر ّأن فيلم تارانتينو حقق إي��رادات تصل
إلى  160مليون دوالر في الواليات املتحدة.

■ كواننت تارنتينو (ال�ص��ورة)
ي �ث �ي��ر ال � �ج� ��دل م� � �ج � ��ددًا ،ل� �ك ��ن ف��ي
ال� �ص�ي�ن ه � ��ذه امل � � ��رة! ب �ع��دم��ا ع�ل��ت
أصوات كثيرة في الواليات املتحدة
اح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى ف�ي�ل��م «دج��ان�غ��و
ال � �ط � �ل � �ي� ��ق» ( )2012ب� ��دع� ��وى
«ت �س �خ �ي �ف��ه ل �ن �ض��ال األم �ي��رك �ي�ين
ال�س��ود» ،ها هو يصطدم بالرقابة
ّ
في الصني رغ��م أن��ه ك��ان سيدخل التاريخ بوصفه أول
فيلم يعرض للسينمائي املثير للجدل في الصني .لكن

■ ف��ي مناسبة ي��وم األس�ي��ر الفلسطيني ،تقيم جمعية
«ممكن» و«دار نلسن» توقيعًا لكتاب «أجفان عكا»
للكاتبة الفلسطينية ح�ن��ان بكير ف��ي ال�س��ادس��ة من
مساء  17نيسان في مقهى «ة مربوطة» (الحمرا).
ّ
■ ع��ن ال �ظ�ل�ال ال �ت��ي ي�خ��ل�ف�ه��ا ال �ض��وء وراء اإلن �س��ان،
ووج �ه �ن��ا ال �ع��دم��ي ال� ��ذي ي�لاق��ي ح�ت�ف��ه ح��امل��ا ي�ص�ط��دم
بالعتمة ،أن�ج��ز ش��ادي أب��و س�ع��دة ( )1983معرضه
الجديد .تحت عنوان «ظل الظل» سيعرض التشكيلي
ً
السوري الشاب أعماله التي رسم فيها ظ�لاال بأشكال

مختلفة اب �ت� ً
�داء م��ن  18نيسان (أب��ري��ل) حتى  11أي��ار
(مايو) في «آرت الب» (الكرنتينا).
لالستعالم03/244577 :
■ اخ�ت��ار منذر بعلبكي م��ن «م�س��رح املدينة» القديم
ً
فضاء لتقديم «حركة العني
(كليمنصوه ــ بيروت)
السريعة» .العرض الذي ّقدمه العام املاضي في مدخل
ف�ض��اء «أش �ك��ال أل ��وان» (ج�س��ر ال��واط��ي ـ ب�ي��روت)،
سيقودنا فيه إلى عملية بحث مختلفة في العقل الباطني
ّ ً
مستعينًا بتجهيز سمعي وبصري مشكال ديكوره من
ّ
ّ
سلم وحافة يقف عليها في منتصف الحائط .يستمر
العرض ثالثة أيام بدءًا من  18نيسان.
لالستعالم03/628266 :
■ برعاية وزارة الثقافة اللبنانية ،يقيم الفنان ناجي
الحلبي معرضه «ف��راش��ات» ب��دءًا من  25نيسان في
«قصر األونيسكو» في بيروت.
لالستعالم70/051904 :

