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صورة
وخبر

ّ
ّ
ومصمم
بدأت فرقة «باليه مونت كارلو» أخيرًا بتقديم  Casse-Noisette et Compagnieفي موناكو .إنه عرض جديد يحمل توقيع الراقص
الرقص الفرنسي جان ــ كريستوف مايو ،وهو مستوحى من رائعة تشايكوفسكي ّ
«كسارة البندق»( .فاليري هاشي ــ أ ف ب)

جيرار دوبارديو
ستالين 2016

تامر أبو غزالة
محطة في بيروت

كوينتين تارنتينو
كاره النساء؟

يؤدي املمثل الفرنسي جيرار
دوبارديو (الصورة) الذي نال
الجنسية الروسية منذ أكثر
من عامني ،دور جوزف ستالني
في فيلم من إخراج فاني اردان.
واقتبست املمثلة الفرنسية التي
سبق لها أن أخرجت فيلمني
طويلني ،قصة العمل الجديد
من رواية جان دانيال بالتاسا
الصادرة عام  2013بعنوان
«لو ديفان دو ستالني» (كنبة
ستالني) .وذكر املوقع اإللكتروني
ّ
ملجلة «هوليوود ريبورتر» أن
هذه «امللحمة التاريخية من إنتاح
الشركة الفرنسية ـ البرتغالية
«ليوباردو فيلمز» ،فيما سيوفر
استوديو «موسفيلم» في
موسكو مالبس وأكسسوارات
تلك الحقبة» .تدور أحداث
العمل في االتحاد السوفياتي
في خمسينيات القرن املاضي،
وتتمحور حول فنان شاب مكلف
بإنجاز نصب تكريمي لستالني،
ويواجه تشكيكًا من جهاز
االستخبارات «كاي جي بي».

في بداية عام  ،2016يعود
ّ
املغني وامللحن والعازف واملوزع
الفلسطيني تامر أبو غزالة
( 1986ـ الصورة) إلى بيروت
مجددًا ،ليطل على الجمهور
اللبناني .سيحيي صاحب
ألبوم «مرآة» ( )2008حفلة في
العاصمة اللبنانية في الثامن
من كانون الثاني (يناير) املقبل
في «مترو املدينة» (الحمرا).
ّ
سيقدم أبو غزالة مجموعة
ّ
منوعة من أغانيه التي يعرفها
ّ
ّ
محبوه جيدًا .في دردشة سريعة
مع «األخبار» ،أكد الفنان املقيم
ّ
في القاهرة أن الريبيرتوار ّ
عمومًا لن يكون جديدًا ،لكنه لم
ّ
يقدم في بيروت «سوى ثالث
ّ
مرات ،منذ وجودي فيها في عام
.»2012

ال يسلم املخرج األميركي
كوينتني تارنتينو (الصورة) من
االتهامات بالعنصرية والتمييز
مع ّكل فيلم جديد ّ
يقدمه .بعد
اتهامه بالعنصرية تجاه السود
في «دجانغو الطليق» (،)2012
ها هو ُيتهم بكره النساء في
شريط The Hateful Eight
(الحاقدون الثمانية) الذي يصل
إلى الصاالت اللبنانية قريبًا.
بحسب صحيفة الـ «إندبندنت»
ّ
البريطانية ،هناك من رأى أن
العمل يحتوي على الكثير من
مشاهد التعنيف الجسدي الذي
ّ
تتعرض له «دايزي دوميرغ»
(جنيفر جايسون لي) على
يد «دون روث» (كورت راسل).
ّ
ّ
بأن تارنتينو سبق أن
علمًا ّ
أوضح أنها تهدف إلى أن «يكره
الجمهور شخصية هذا الرجل».
من جهته ،قال املنتج هارفي
ّ
وينستني إن ترانتينو «هو من
دعمًا للنساء» ،فيما
أكثر الرجال
ّ
شددت لي على أنه «يكتب أفضل
األدوار النسائية على اإلطالق».

حفلة تامر أبو غزالة :الجمعة 8
ً
مساء
كانون الثاني ـ الساعة العاشرة
ـ «مترو املدينة» (بناية الساروال
ـ الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

