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صورة
وخبر

تسـتعد دار «سـوذبيز» فـي لنـدن لمـزاد ضخـم فـي الخامس من نيسـان (أبريـل) الحالي .يضم المـزاد مجموعة مؤلفة مـن  134عمل ّ
لرسـام الكاريكاتور
ّ
المصـور الفوتوغرافـي الكنـدي كريـس ليفيـن (57
البريطانـي جيرالـد سـكارف ( 80عامـا) ،إلـى جانـب صـورة للملكـة إليزابيـث الثانيـة تحمـل توقيـع
عامـا) ،مـن المتوقـع أن تحقـق مـا بيـن  62ألفـا و 88ألـف دوالر أميركـي .يتخـذ ليفين مـن بريطانيا مقـرًا له ،ويعمل فـي مجال فن الضوء ،مسـتعينًا
فـي أعمالـه أيضـا بالموسـيقى ،واألداء ،والتجهيـز ،والموضـة ،واألزيـاء( .بين ستانسـال ــ أ ف ب)

«كواشين» في «المترو»:
عرس فلسطيني

ّ
يوميات ربيع مروة:
كوالج في «صفير»

«مونت كارلو»:
 mixفي «مزيان»

بداية األسبوع املقبل في «مترو
املدينة» لن تكون عادية .بعد
غد االثنني ،سيذهب الجمهور
ٍ
في هذا الفضاء البيروتي
في رحلة موسيقية ـ غنائية
ساحرة إلى فلسطني ،تقودها
فرقة «كواشني» التي ستحيي
حفلة ّ
تقدم خاللها مجموعة
من األغاني اآلتية من عمق
األعراس والتراث الفلسطيني.
املغني الرئيسي في الفرقة هو
محمد اآلغا الذي سيتولى
العزف على العود أيضًا ،على
أن يشاركه العزف كل من:
عاطف وهبه على الناي ،وأكرم
علي على الكمنجة ،وحسن
زلفة على الطبلة.

جمع ربيع ّ
مروة (الصورة)
قصاصات من جرائد محلية
ومنشورات عاملية ،وصنع
منها يومياته .النتيجة 322
ُ
كوالجًا تظهر طريقة شخصية
وبديلة لكتابة العنف في
الشرق األوسط .هذه األعمال
سنشاهدها في املعرض
الفردي الجديد للفنان اللبناني
بعنوان «سنة كبيسة» ،الذي
ينطلق في 11نيسان (أبريل)
الحالي في غاليري «صفير
زملر» (الكرانتينا ـ ّبيروت).
ليلة االفتتاح ،سيوقع ّ
مروة
كتابه «يوميات سنة كبيسة»
الذي يتضمن كوالجاته ،على
أن يستمر املعرض حتى نهاية
تموز (يوليو) املقبل.

في سياق املواعيد التي
تضربها في مناطق بيروتية
مختلفة ،تحط فرقة «مونت
كارلو» (الصورة) ،غدًا
األحد ،في حانة «مزيان»
(الحمرا ـ ـ بيروت) ّ
لتقدم
حفلة تضج باملرح واالرتجال
واألغاني واملوسيقى التراثية
والشعبية .أعضاء الفرقة هم
شباب لبنانيون وسوريون
ّ
وفلسطينيون ،لكل منهم خبرة
فنية طويلة .الفنانون اآلتون
من خلفيات مختلفة ،هم :أشرف
الشولي (عود وغناء) ،رامي (رق
وطبلة) ،عبودي (إيقاع) ،زاهر
(باص) ،جورج الشيخ (ناي)
وفرح قدور (بزق).

حفلة فرقة «كواشني» :االثنني 3
نيسان (أبريل) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «مترو
التاسعة والنصف
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

*افتتاح «سنة كبيسة» :الثالثاء 11
ً
مساء ـ
نيسان ـ الساعة السابعة
غاليري «صفير زملر» (الكرانتينا ـ
بيروت) .لالستعالم01/566550 :

حفلة «مونت كارلو» :غدًا األحد
ً
مساء ـ حانة
ـ الساعة العاشرة
«مزيان» (الحمرا ـ بيروت/
بناية «رسامني») .لالستعالم:
 01/740608أو 71/293015

