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مدينـة نيـس الفرنسـية .فـي األصـل ،كان هـذا الحـدث
تحـت شـعار «ملـك الفضـاء» ،تسـتمر فعاليـات الـدورة الــ  134مـن «كرنفـال نيـس» السـنوي فـي ّ
الفرصـة األخيـرة للمواطنيـن الـذي يختبئـون وراء أقنعـة عمالقـة ومبتكـرة للرقـص والغنـاء والتمتـع باألطعمـة والمشـروبات الغنيـة قبـل بـدء فترة
الصـوم لـدى المسـيحيين التـي تسـتمر  40يومـا .حتـى الثالـث مـن آذار (مـارس) المقبـل ،سـتبقى ليالـي ونهـارات نيـس صاخبـة مـن ّ خلال المسـيرات
الضخمـة التـي يشـارك فيهـا مئـات الموسـيقيين والفنانيـن والراقصيـن مـن مختلـف دول العالـم ،مـن دون أن ننسـى اإلطاللـة المميزة لملـك وملكة
(الصـورة) المهرجـان( .فاليـري هاشـيه ـــ أ ف ب)

رمزي مالط:
بيئتنا تبكي

الثقافة والفنون
في زمن عبد الناصر

جائزة النقاد األلمان:
مبروك تانيا صالح

افتتح الفنان اللبناني املعاصر
رمزي مالط (الصورة) ،أخيرًا
معرضه الفردي الثاني
 UNEARTHEDفي «املعهد الثقافي
اإلسباني» ،على أن يختتمه في 16
آذار (مارس)  .2018يعرض مالط
سلسلة من الصور الفوتوغرافية،
ً
وتركيبًا لثالث منحوتات فضال
عن عرض شريطي فيديو ،أحدهما
بالتعاون مع الفنانة السويسرية
ّ
سارة كولر .يركز رمزي على تمثيل
أكثر مفاهيمية وأيديولوجية
للعالقة بني اإلنسان والعناصر
الطبيعية ،بهدف تسليط الضوء
على إهمالنا للبيئة في لبنان،
ً
محاوال إشراك املشاهد من منظور
عاطفي ،ويعيد اإلنسانية إلى
جوهرها األساسي.

في الذكرى املئوية األولى
مليالد الزعيم املصري الراحل
جمال عبد الناصر ( 1918ـ
ّ
 ،)1970تنظم «دار الندوة»
و«دار نلسن للنشر» في  8آذار
(مارس) املقبل ندوة بعنوان
«الثقافة والفنون في زمن عبد
الناصر» في قاعة «دار الندوة»
في الحمرا .يشارك في اللقاء
الباحث والناقد املوسيقي الياس
سحاب (الصورة) ،واألستاذة
الجامعية وطفاء حمادي،
والباحث الفلسطيني صقر
أبو فخر ،والناقد واألكاديمي
محمود الزيباوي ،على أن
ّ
ويقدمها الناشر والناقد
يديرها
سليمان بختي.

حصدت الفنانة اللبنانية تانيا
صالح (الصورة) «جائزة النقاد
األملان» عن فئة «املوسيقى
العاملية» عن ألبومها الغنائي
األخير «تقاطع» الذي أطلقته
العام املاضي ،بالتزامن مع نشرها
على يوتيوب فيلمها الذي يحمل
العنوان نفسه ومن إخراج إيلي
فهد .يجمع هذا العمل بني الغناء
بالصوت والريشة ،وهدفت تانيا
من خالله إلى «تكريم» الشارع
والشعر العربي عبر املزج بني
شخصيات تاريخية ومعاصرة
مرسومة بتقنية الغرافيتي على
جدران بلدان عربية ّ
عدة .أما
الجمعية التي تمنح الجائزة ،فقد
تأسست في عام  1980لـ «وضع
املعايير األكثر صرامة لإلنجازات
والجودة في مجال التسجيل
املوسيقي» ،وهي مؤلفة من 156
ناقدًا وكاتبًا وعالم موسيقى
ومحررًاّ ،
ّ
ومهمتها «توفير
دليل صادق لإلصدارات الفنية
الجديدة».

معرض  :UNEARTHEDحتى
 16آذار ـ الساعة العاشرة صباحًا ـ
«املعهد الثقافي اإلسباني» (Beirut
 Digital Districtـ الباشورة).
لالستعالم01/630755 :

ندوة «الثقافة والفنون في زمن عبد
الناصر» :الخميس  8آذار ـ الساعة
ً
مساء ـ قاعة «دار الندوة»
السادسة
(شارع بعلبك ـ خلف «مسرح
البيكاديللي» ـ الحمرا /بيروت).
لالستعالم03/734208 :

