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صورة
وخبر

ُ
كشـفت «كريسـتيز» أخيـرًا النقـاب عـن لوحـة «سـالفاتور منـدي» (ّ 1506ـــ  )1516التـي سـتعرض فـي مـزاد سـتجريه الـدار النيويوركيـة فـي  15تشـرين
ّ
الموجودة
ومخصـص للفـن المعاصر وفن ما بعد الحرب .إنهـا اللوحة الوحيدة لإليطالي ليوناردو دا فينشـي ( 1452ــ )1519
الثانـي (نوفمبـر) المقبـل،
ّ
مجموعـة خاصـة .ومـن المتوقـع أن تبـاع لقـاء مئـة مليـون دوالر أميركـي .العمـل الـذي كان مفقـودًا لفتـرة طويلـة قبـل عـام  ،2011يمثل
ضمـن
ّ
ُ
المسـيح «مخلـص العالـم» ،إذ يظهـر وهـو يرفـع يـده اليمنى وفي يده اليسـرى كرة زجاجية ،وقد رسـمت اللوحة ألجل ملك فرنسـا لويس الثاني عشـر.
قبـل المـزاد ،تجـري «سـالفاتور منـدي» حاليـا جولـة بدأتهـا مـن هونغ كونـغ أمس الجمعـة ،قبـل أن تنتقل إلى سـان فرانسيسـكو ولنـدن لتحط الحقًا
فـي نيويـورك( .جول صمد ـــ أ ف ب)
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اللجوء الفلسطيني
على مسرح «النمر»

دالين ّ
جبور
سهرة مع سيد درويش

تدعو «دار النمر للفن والثقافة»
يوم الجمعة املقبل إلى حضور
عرض «خطوات ،إيقاع ومخيم»
الذي ُيعتبر نتاج األعمال التي
أنجزها «محترف القنديل
الصغير للمسرح والرقص ـ
مركز أجيال» خالل السنوات
السبع املاضية .من خالل
املوسيقى والكلمة املغناة
والحركة على اإليقاع واألداء
املسرحي والخيال ،يبحث
العمل (بدعم من مؤسسة
التعاون ـ لبنان) في قضية
اللجوء الفلسطيني وتحديدًا
في لبنان ،واألفق الفلسطيني
والعربي ،فيما يبحث ّ
املؤدون
عن حريتهم وعن مصير
مختلف في كل لحظة.

تعود الفنانة اللبنانية دالني
ّ
جبور (الصورة) يوم الجمعة
املقبل إلى «أونوماتوبيا
ـ امللتقى املوسيقي» حيث
ّ
مخصصة
ستحيي حفلة
ألعمال الراحل ّ
سيد درويش
( 1892ـ  .)1923الصبية الحائزة
إجازة في التربية املوسيقية
من «الجامعة اللبنانية»
ودبلومًا في الغناء العربي
املشرقي من املعهد العالي
للموسيقى في «الجامعة ً
األنطونية» ،لن تكون وحيدة
في هذا املوعد ،إذ سيرافقها
السوري تمام سعيد على
العود .يعود ريع هذه السهرة
لدعم برنامج «أونوماتوبيا»
لتطوير املهارات املوسيقية.

«خطوات ،إيقاع ومخيم» :الجمعة
 20تشرين ّ
األول (أكتوبر) الحالي
ـ  19:00ـ «دار النمر للفن والثقافة»
(شارع أميركا ـ كليمنصو ـ
الحمرا /بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم01/367013 :

ّ
تغني ّ
دالني ّ
سيد درويش:
جبور
ّ
الجمعة  20تشرين األول (أكتوبر)
الحالي ـ  20:30ـ «أونوماتوبيا ـ
امللتقى املوسيقي» (السيوفي ـ
األشرفية /بيروت) .لالستعالم:
01/398986

«محيط» زيد حمدان
انتظروا المفاجأة!
يضرب زيد حمدان ( 1976ـ
الصورة) يوم الجمعة املقبل
موعدًا مع الجمهور في Beirut
 .Open Spaceفي هذه الحفلة،
ُ
سيطلق ّ
عراب األندرغراوند
اللبناني فيديو كليب أغنيته
الجديدة «محيط» الذي
يحمل توقيع املخرج زين
الشيخ ،كما سيؤدي مجموعة
صغيرة من أعماله الحديثة
ً
احتفاال باملشروع الجديد .دعا
العضو املؤسسة لفرقة Soap
 Killsبكثافة لحضور هذه
السهرة عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،حيث نشر ثواني
معدودة من الشريط الذي بدا
ّ
متحمسًا جدًا له ووصفه بالـ
ّ
«رائع» .علمًا بأن بوستر األغنية
ُيظهر طفلة ترتدي سترة نجاة!
إطالق كليب أغنية «محيط»:
الجمعة  20تشرين ّ
األول (أكتوبر)
الحالي ـ  21:00ـ Beirut Open
( Spaceشارع أرمينيا ـ بيروت).
لالستعالم78/996611 :

ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺗﻤﺜﻴﻞ راﺋــﺪة ﻃﻪ
إﺧـــﺮاج ﺟــﻨﻴﺪ ﺳــﺮي اﻟﺪﻳﻦ

SEP 30 + OCT 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15

SEP 28-29

)35,000 / 50,000 / 20,000 (student price

35,0000 / 50,000 / 100,000 L.L.

ﻣﴪح اﳌﺪﻳﻨﺔ Masrah al-Madina . 8:30pm .
All tickets are on sale at Librarie Antoine
ﺗ ــﺒﺎع ﺟ ــﻤﻴﻊ اﻟ ـ ــﺒﻄﺎﻗﺎت ﰲ ﻣ ــﻜﺘﺒﺔ اﻧ ــﻄﻮان

Proceeds from these shows will go to
اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض ﺗﺬﻫﺐ اﱃ
)United Lebanon Youth Program (ULYP

