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انتقلت صورة الـ selfieإلى معرض «فان غوخ مباشر» ( )!Van Gogh Liveالذي تستضيفه مدينة آرل الفرنسية (جنوب) .التقط أحد ّ
الزوار لنفسه صورة ّأول من أمس إلى جانب لوحة للرسام الهولندي فنسنت ويليم
بعنوان «بورتريه ذاتي مع قبعة» ( Autoportrait au chapeauــ  ،)1887أثناء زيارة خاصة بالصحافيني تزامنًا مع إطالق «مؤسسة فنسنت فان غوخ في آرل» .وللمدينة الفرنسية أهمية
فان غوخ ( 1853ــ ّ )1890
كبرى بالنسبة إلى فان غوخ ألنه عاش فيها من  20شباط (فبراير) إلى ّ 8أيار (مايو)  ،1889ورسم أكثر من  200لوحة ،وأنجز ما يزيد عن  100رسمة وكتب حوالى  200رسالة (برنتراند النغوا ــ أ ف ب)

بانوراما

زيا د الرحباني

في حديث مع لوركا سبيتي
عبر «صوت الشعب»

نضال األشقر في دبي
«الواوية» تجول العالم

دراما الويب اللبنانية
متوجة في لوس أنجليس
ّ

بدعوة من «نادي خريجي الجامعة
األميركية في بيروت ـ فرع دبي»،
وصلت املمثلة اللبنانية نضال األشقر
(الصورة) أمس إلى دبي ّ
لتقدم غدًا
مسرحية «الواوية» على «مسرح دبي
االجتماعي» و«مركز الفنون» ،بعدما
القت رواجًا كبيرًا في بيروت (األخبار
.)2013/12/7
العمل من بطولتها وإخراج ناجي
صوراتي ،باالشتراك مع خالد
العبدالله ،وعبد قبيسي ،وعلي
الحوت ،وهادي دعيبس .بعدها،
تنتقل «فرقة مسرح املدينة» بعملها
املقتبس عن مسرحية «األم كوراج»
لبريخت إلى عواصم عدة مثل
القاهرة ،وباريس ،وبروكسيل.
وستشارك األشقر في االحتفال
السنوي لـ«مركز كنيدي» ،في مناسبة
توزيع امليدالية الذهبية السنوية
للفنون ملجموعة من الفنانني
واملثقفني.

ما زالت شركة «بطوطة فيلمز»
املتخصصة في دراما الويب تحصد
الجوائز ملسلسليها «شنكبوت»
و«فساتني»ّ .
األول فاز أخيرًا بـ 10جوائز
في «مهرجان لوس أنجليس للويب
دراما» ،عن فئة مسلسالت اإلنترنت
التفاعلية ،هي :أفضل ممثلة رئيسية
(تيتا لطيفة) ،وأفضل ممثل ثانوي
(عبدالله خدري) ،وأفضل ممثلة ثانوية
(جوليانا يزبك) ،وأفضل مخرج (أمني
درة) ،وأفضل سيناريو (باسم بريش و
جيل طرزي) ،وأفضل تصوير سينمائي
(مريال أبولروس) ،وأفضل تصميم
صوت (رنا عيد) ،وأفضل مسلسل دراما
سردي تفاعلي (املنتجة كاتيا صالح).
أما «فساتني» ،فقد حاز جوائز عن
فئة الدراما هي :أفضل ممثلة رئيسية
(ميرفا قاضي) ،وأفضل سيناريو
(باسم بريش ،مرديج ترشجرين،
سيريل عريس ومونيا عقل) ،وأفضل
مسلسل درامي (املنتجة كاتيا صالح).

أربعة حلقات تناول فيها مراحل من حياته منذ طفولته مع عاصي وفيروز
مرورًا بكل التجارب والتفاصيل واالنتصارات واالنكسارات.
تذاع الحلقة الثالثة يوم السبت الساعة الرابعة والنصف وتعاد األحد العاشرة لي ًال.
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