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صورة
وخبر

غد السـبت في مركـز «زورلو» لفنـون األداء
تسـتعد الفنانـة السـورية لينـا شـماميان (الصـورة) المقيمـة فـي فرنسـا منـذ عـام  ،2012إلحياء حفلـة بعد ٍ
ّ
فـي إسـطنبول .وفـي انتظـار أن يحيـن الموعـد ،جالـت صاحبـة ألبـوم «هاألسـمر اللـون» ( )2006فـي شـوارع المدينـة التركيـة ،فيمـا مـن المقـرر أن
تلتقـي محبيهـا فـي السـويد فـي  27تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبـل( .شـيبنيم جوشـكون ـــ األناضـول)

قمر كريم دكروب
ينير «المدينة»

«ستايشن» مسرحًا
لـ «جوغينغ» حنان

كتابة اللجوء الفلسطيني
… مع حسن داود

ضمن فعاليات «احتفالية 20
سنة مسرح املدينة» ،يستضيف
«مسرح املدينة» يوم األحد املقبل
مسرحية دمى بعنوان «يا قمر
ضوي عالناس» (كتابة وإخراج
كريم دكروب ،سينوغرافيا وليد
دكروب ،موسيقى أحمد قعبور).
العمل مخصص للصغار (ما فوق 6
سنوات) والكبار ،ويتناول املأساة
ّ
اإلنسانية اليوم في ظل تنامي
ّ
الحروب واإلرهاب ،في محاولة لبث
األمل بحياة أفضل .العمل من بطولة
كاترين دكروب ،وفؤاد يمني ،وأدون
خوري ،ووليد جابر ،وسيرينا
شامي ،وصبا كورانيّ .أما السرد
فهو لبطرس روحانا ورشاد زعيتر.

ضمن فعاليات «اللقاء الفرعي
للشبكة الدولية لفنون األداء
املعاصرة حول حرية التعبير»،
ّ
قدمت الفنانة اللبنانية حنان الحاج
علي (الصورة) في وقت سابق من
هذا الشهر عرض «جوغينغ ـ مسرح
ً
وأداء وإخراجًا.
قيد التطوير» ،نصًا
اليوم ،ينطلق العرض نفسه في
«ستايشن» (جسر الواطي) ويبقى
حتى  29تشرين ّ
األول (أكتوبر)
ّ
الحالي .في هذا العمل ،تجسد
الحاج علي شخصية «حنان» ،األم
واملمثلة في تجوالها اليومي في
بيروت ،حيث تمارس الرياضة
للحفاظ على «توازنها العقلي
والجسدي» ،وأيضًا ملكافحة مرض
ترقق العظام.

بدعم من «صالت» ،تعلن «مؤسسة
الدراسات الفلسطينية» إطالق
ورشة تدريب على الكتابة
ّ
اإلبداعية ،يديرها الكاتب والروائي
حسن داود (الصورة) ،لتمرين
الالجئني الفلسطينيني في لبنان
على كتابة نصوص سيرة ذاتية
بالعربية ،يختار أصحابها
التجارب واملشاهدات الراغبني في
ّ
التوقف عندها .تسعى الورشة
ّ
إلى إيجاد كتاب وكاتبات ودعمهم
وإبراز نصوصهم في كتاب َّ
محرر
يروي قصصًا واقعية عن اللجوء
الفلسطيني بأقالم أبطالها .تنطلق
الورشة في كانون ّ
األول (ديسمبر)
املقبل ،وتستمر حتى شباط (فبراير)
 ،2017على أن يجري اللقاء ّ
مرة
في األسبوع في مكاتب «مؤسسة
الدراسات الفلسطينية» (فردان ـ
بيروت)( .شروط املشاركة وآلية
التقديم متوافرة على موقعنا)

عرض «يا قمر ضوي عالناس» :األحد 23
تشرين ّ
األول (أكتوبر) ـ  20:30ـ «مسرح
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
01/753010

«جوغينغ ـ مسرح قيد التطوير» :من اليوم
حتى  29تشرين ّ
األول ـ «ستايشن»
(جسر الواطي) .لالستعالم71/684218 :

