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صورة
وخبر

افتتـح أمـس فـي «متحـف الفـن المعاصـر» الباريسـي معـرض جديـد يضـم أكثـر مـن مئتـي عمـل يحملـون توقيـع فنـان البـوب األميركـي الراحـل
آنـدي وارهـول ( 1928ـــ  .)1987يحمـل المعـرض اسـم ( Warhol Unlimitedوارهـول بلا حـدود) ويسـتمر حتـى السـابع مـن شـباط (فبرايـر) .2016
(طومـاس سامسـون ـــ أ ف ب)

شربل روحانا
يختصر الـ «مسافات»

زياد والشيخ حويلي
عرفا «الهوى» في اليسوعية

حين يختار التلفزيون
الـ  iPhoneضيفًا حصريًا

تحت عنوان «مسافات»ّ ،
يقدم
«نادي أصدقاء صوت الشعب»
حفلة للفنان اللبناني شربل
روحانا (الصورة) بمرافقة فرقته
املؤلفة من عشرة عازفني .ستقام
السهرة على مسرح «قصر
األونيسكو» (بيروت) في 17
تشرين ّ
األول (أكتوبر) الحالي،
ً
وسيتخللها حوالى  13عمال
ّ
منوعًا بني املوسيقى والغناء من
أرشيف روحانا القديم والجديد،
على أن تفتتح السهرة فرقة
«فرقت َع نوطة» الشابة .تتألف
هذه الفرقة من بترا حاوي (غناء)،
ورغيد جريديني (ساكسوفون)،
وجدي أبو دياب (بيانو) ،وزاهر
حمادة (باص) ،وعلي صباح
(غيتار) و( April Centroneدرامز).

بعد سلسلة من الحفالت
التي ّ
قدماها معًا ّ في بيروت،
أثمر التعاون الفني بني
املوسيقي اللبناني زياد ّ
سحاب
واملنشد الشيخ أحمد حويلي
(الصورة) ألبومًا بعنوان
ّ
«عرفت الهوى» يتالف من
تسع أغنيات.
يوم الجمعة املقبل ،يلتقي
الثنائي ضمن أمسية فنية
في قاعة «بيار أبو خاطر»
في بيروت .الحفلة ستكون
مخصصة إلطالق «عرفت
الهوى» ،وهو ثمرة التعاون
ّ
ّ
سيقدم
األول بينهما .هكذا،
ّ
حويلي أغنيات العمل كلها،
إضافة إلى أخرى جديدة ،قبل أن
يجري احتفال التوقيع.

«مسافات» :السبت  17تشرين
ّ
ً
مساء ـ
األول ـ السابعة والنصف
مسرح «قصر األونيسكو» (بيروت).
البطاقات متوافرة في إذاعة «صوت
الشعب» .لالستعالم 01/307292 :أو
03/897659

إطالق «عرفت الهوى» :الجمعة 9
تشرين ّ
األول (أكتوبر) ـ الساعة
ً
مساء ـ قاعة «بيار
الثامنة والنصف
أبو خاطر» (جامعة القديس يوسف
ـ حرم العلوم اإلنسانية /بيروت).
لالستعالم03/006329 :

استبدلت قناة Léman Bleu
السويسرية الكاميرات
بهواتف آيفون الذكية .أكدت
صحيفة  Le Tempsاملحلية
ّأن املحطة ّ
زودت هذا الصيف
مراسليها بهواتف من طراز
«آيفون  »6إضافة إلى ّ
العدة
لتصوير التقارير
الخاصة بها
ّ
والنقل املباشر« ّ .إنها محاولة
للبحث عن الخفة وسرعة
االستجابة ،والسعي إلى
تخفيض التكاليف» ،قال مدير
 Léman Bleuلوران كيلير
للصحيفة .وأضاف« :نحن ّ
نقرر
ّ
إذا ما كنا سنعيد اختراع قواعد
الصورة ،والتصوير بطريقة
ّ
مختلفة» .الخطوة ستمكن
مراسلي هذا التلفزيون الذي
تأسس عام  1996من التقاط
ومشاركة مضمون ّأكبر على
اإلنترنت ،ال ّ
سيما أنه ال ّيبث إال
لساعات معدودة .يذكر أنه هناك
وسيلة إعالمية اسكندنافية
سبقت  Léman Bleuإلى هذا
القرار.

