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في الذكرى العاشـرة إلنشـاء «متحف براندهورسـت» في مدينة ميونخ األلمانية،
ُيفتتـح فـي هـذا الفضـاء فـي ّ 23
الحالـي معـرض بعنـوان Forever
(مايـو)
ـار
أي
ً
( Youngشـباب إلـى األبـد) يضـم حوالـي  250عملا لــ  45فنانـا مـن مختلـف أنحـاء
«سـيداتي سـادتي» (ّ )1975
العالم ،من بينها لوحة ّ
لعراب الـ «بوب آرت» األميركي
ّ
ّ
آنـدي وورهـول ( 1928ـــ  .)1987يواصل المعرض اسـتقبال الـزوار لغاية األول من
نيسـان (أبريل) ( .2020كريسـتوف سـتاخه ــ أ ف ب)
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 Beastsرضخت ...ميشال قزي أكل الضرب
زكية الديراني

هويتك حبر على ورق:
معرض في السوديكو

«عابر سبيل»:
ّ
موعد مع المتصوفة

بني  11وّ 31أيار (مايو) الحالي،
يحتضن «بيت بيروت»
(السوديكو ـ بيروت) معرض
«هويتك حبر على ورق ـ منطق
الهوية وتاريخ الفردية حتى
عصر الرقمية» ،من تنظيم
«املعهد الفرنسي للشرق األدنى»
و«معهد العلوم السياسية» في
جامعة «القديس يوسف» .يقدم
املعرض مقاربة جديدة للهوية
ً
الوطنية ،ويضم أعماال للفنان
ربيع كيوانّ ،
معرجًا على أوراق
ّ
إثبات الهوية التي تميز املواطن
ً
عن األجنبي ،سائال عن مستقبل
الهويات في العصر الرقمي
الذي ُيقنن االستغالل التجاري
واألمني للمعلومات الشخصية
وغيرها من األمور.

ّ
غدًا الخميس ،تعود فرقة «تجلي
صوفي» إلى «مترو املدينة»
حفلة بعنوان «عابر
لتحيي ّ
سبيل» .إنها أمسية موسيقى
صوفية معاصرة من مؤلفات
الفرقة ،ممزوجة مع أشعار لكبار
شعراء الصوفية مثل الحالج،
وجالل الدين الروميّ ،ورابعة ّ
العدوية ،وغيرهم .تتألف «تجلي
صوفي» من خمسة موسيقيني
لبنانيني وسوريني اجتمعوا في
ّ
بيروت ،وفي رصيد كل منهم
خبرة فنية ال تقل عن عشر
سنوات .وهم :زكريا العمر (عود ـ
غناء) ،طارق بشاشة (كالرينيت ـ
الصورة) ،عبودي جطل (إيقاع)،
وربيع ّسعيد أحمد (غيتار)،
وراغد نفاع (تشيللو).

«هويتك حبر على ورق» :بني  11و31
ّأيار ـ من س 11:00 :إلى  19:00ـ
«بيت بيروت» (السوديكو ـ بيروت).
لالستعالم71/386310 :

«عابر سبيل» :غدًا الخميس ـ الساعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
العاشرة
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

لم يكن مفاجئًا توقيف برنامج «رمضان
بالبلدي أحلى» الذي كان ميشال قزي
ّ
سيقدمه على قناة «املستقبل» من امللعب
البلدي في بيروت بالتعاون مع جمعية
(ّ Beastsاألخبار  .)2019/5/5كل اإلشارات
كانت تدل على أن العمل الرمضاني الذي
تدور فكرته حول املسابقات الترفيهية
وإستقبال نجوم من مختلف املجاالت،
سيكون مصيره التجميد .أتت خطوة
االستغناء عن البرنامج بعد الضغوط
التي مارستها مجموعة من سكان
منطقة الطريق الجديدة ومحيطها
وبعض مشايخ «دار الفتوى» .إذ رأى
ّ
ّ
«يغير
املعترضون أن البرنامج الترفيهي
العادات والتقاليد املتعارف عليها في
رمضان» .راح القائمون على البرنامج
يعتبر قزي الخاسر األكبر في هذه القصة

يبحثون عن حلول وبدائل ،بخاصة أن
قزي ّ
صور الحملة اإلعالنية للبرنامج،
ّ
كما وزعت «املستقبل» بيانًا صحافيًا
عنه .لكن بسبب ضيق الوقت ،كان
صعبًا تنفيذ هذه الحلول ،إلى أن ّ
تم
إلغاء مشاركة قزي في العمل وإستبداله
ّ
باملقدمني صبحي قبالوي وهبة زيدان
اللذين توليا «رمضان بالبلدي أحلى»
(كل سبت ـ ـ  )23:00ويتضمن فقرات
ّ
ألعاب وجوائز بعيدًا عن الفن والغناء!
طبعًا ،هذا مع اإلبقاء على األنشطة
اليومية التي تنظمها  Beastsمن
إفطارات وسحور بالتعاون مع السفارة
االماراتية في لبنان.
من داخل
مصادر
تلفت
في هذا اإلطار،
ّ
القناة لـ«األخبار» إلى أن قزي وقع عقدًا
مع «املستقبل» على البرنامج ،بعدما كان
ّ
قد تلقى عرضني :األول تولي برنامج
على «تلفزيون لبنان» والثاني هو
املشاركة في تقديم برنامج رمضاني على
 .lbciفي هذا اإلطار ،فوجئنا أمس ببيان
نشرته صفحة  Beastsالفايسبوكية
اعتراضًا على الخبر الذي نشرناه
في «األخبار» عن حيثيات إجهاض
البرنامج ،متهمني إيانا بنشر «املغالطات
املمزوجة بكم من االفتراءات واالدعاءات
التي ال يربطها بالواقع صلة» ،الفتني
إلى أننا لم ننشر ّ
ردهم! نود التنويه هنا
ّ
ّ
إلى أننا لم نتسلم التوضيح ،ولو فعلنا،
ّ
لكنا لنشرناه مباشرة كما نفعل مع باقي
الردود التي تصلنا.

«قصيدة للبحر»
موسيقى من بيروت
في مناسبة «أسبوع الصوت»
ّ
األول في بيروت ،تدعو مبادرة
حسن الجوار في «الجامعة
األميركية في بيروت» إلى
العرض املوسيقي «قصيدة
للبحر» على درج فان دايك (رأس
غد الجمعة .يشارك
بيروت) بعد ٍ
في املوعد الفنانون :ليليان شالال
(الصورة) ،وفادي طبال ،و«سفر»،
وجاد عطوي ،ونديم مشالوي،
وشريف صحناوي ،وبوداديتو
شاتوبادهاي .كيف يمكن فهم
عالقة البحر باملدينة؟ هل يبتعد
خط الشاطئ تدريجًا عن املدينة؟
يحاول العرض اإلجابة عن هذين
السؤالني وغيرهما ،فيما يتزامن
مع تجهيز «السوفلير ـ تعا لقاط
املوجة» على درج عني املريسة
املجاور.
غد الجمعة ـ
«قصيدة للبحر» :بعد ٍ
ً
مساء ـ درج فان دايك
الساعة التاسعة
(رأس بيروت).

