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ّ
معرضها الفردي األول ينطلق في بيروت
كريستيان جاد فالغرن تنتظركم على كوكب الطفولة

تبتعد كريستيان جاد فالغرن عن الواقع املعيش ،وواقع الرسم على
السواء .معرضها الفردي األول في لبنان «نوكتورن» الذي افتتح
أول من أمــس في غاليري «( »392rmeil393الجميزة ـ بيروت)،

ّ
يتضمن  31لوحة زيتية ،إلى جانب  13لوحة مائية منشورة ضمن
كتيب صغير ،تمزج فيها أجواء الحلم الطفولي.
مــوسـيـقــى فــريــدريــك شــوبــان رافـقـتـتـهــا لـسـنــة كـمـلــة خ ــال فترة

 :DanceWareرقصوا أونالين ...فمن يفوز اليف؟

«رند» في «البستان»
كالسيكيات الشرق والغرب
تحيي فرقة «رند» (الصورة)،
بعد غد السبت حفلة في «فندق
البستان» (بيت مري) .الفرقة
التي تأسست في عام ،2013
مؤلفة من األشقاء :يوسف،
وليلي ،وجمال أبو حمد.
يستثمر الثالثي دراستهم
في «املعهد العالي الوطني
للموسيقى» لخلق تجربة
فريدة من نوعها تمزج بني
الصوت الجميل والبيانو
ألداء أعمال كالسيكية شرقية
وغربية (باللغتني اإلنكليزية
والفرنسية) ،إضافة إلى أعمال
خاصة بهم .في رصيد «رند»
ثالث أغنيات ،هي« :لبنان
اإليمان» ( ،)2014و«قالت
ودمع بعينها» ( ،)2016و«شو
صايرلك» (.)2017
حفلة «رند» :السبت  26آب (أغسطس)
الحالي ـ  20:30ـ قاعة «إميل بستاني»
في «فندق البستان» (بيت مري ـ
قضاء املنت).
لالستعالم01/999666 :

،For The Love of DanceWare
هو عنوان مسابقة الرقص التي
أطلقتها شركة «DanceWare
الشرق األوسط» في  17تموز
(يوليو) املاضي (بالتعاون مع
اللبناني للرقص» ووزارة
«اإلتحاد ُ
الثقافة) ،وتعلن عن نتيجتها
ضمن احتفال ختامي تقيمه في 30
آب (أغسطس) الحالي في ّ
مقرها
الجديد في منطقة الجديدة .في 20
ُ
آب ،أعلن عبر السوشال ميديا عن
ّ
الراقصني الستة الذين اختارتهم
لجنة تحكيم متخصصة لالنتقال
إلى املرحلة النهائية ،وهم :ليليا
علي ،ويارا شلهوب ،وصوفيا

شبلي ،وجيلبير مهنا ،وإليوت
خوري سبيرو ،وكريستيل نخول.
انتقاء هؤالء جرى بعد تقييم
أدائهم في الفيديوات القصيرة
التي أرسلوها إلكترونيًا (تراوح
ّ
مدتها بني دقيقة وثالث دقائق)،
وعبر هاشتاغ .4TheLoveOfDW#
لكن النتيحة النهائية لن تكون
في يد اللجنة وحدها ،بل سيكون
للجمهور دور فيها أيضًا .حتى 28
آب ،سيواصل الناس تصويتهم
عبر حساب  DanceWareالرسمي
على إنستغرام ،قبل أن تدلو اللجنة
بدلوها في يوم االحتفال .في هذا
النهارُ ،
سيطلب من املتسابقني
تقديم عروض مباشرة على املسرح
ضمن شروط ّ
معينة ،ليتم من
بعدها اإلعالن عن الفائز في املرتبة
األولى ،الذي سيلتحق بدورة
صيفية في .London Studio Centre
ّ
علمًا بأن البقية سينالون منحًا
لتعزيز مهاراتهم في أنواع مختلفة
من الرقص ،كما ستتخلل النشاط
عروض ترفيهية لفرق رقص
ّ
منوعة.
االحتفال الختامي ملسابقة For The
 :Love of DanceWareاألربعاء 30
آب ـ من الساعة السادسة والنصف
مساء ـ ّ
ً
مقر
حتى التاسعة والنصف
( DanceWareالجديدة ـ قضاء املنت).
لالستعالم01/572001 :

رسم اللوحات ،فحمل املعرض اسم مقطوعة املوسيقي البولندي
الفرنسي الشهيرة «نوكتورن» .الفنانة اللبنانية التي شاركت في
السابق فــي مـعــارض جماعية ،وأقــامــت معرضها الـفــردي األول
فــي السويد قبل سـنــوات ،تحافظ على األج ــواء الطفولية الحاملة،
مـسـتـعـيــرة مــن رس ــوم ــات األنـيـمــايـشــن بـســاطـتـهــا وتسطيحها.
تـسـيـطــر ت ــدرج ــات األص ـف ــر واألزرق واألخـ ـض ــر ع ـلــى ع ــدد من
اللوحات .تخفف األل ــوان الزيتية ورصانتها تاركة انطباعًا لدى
امل ـت ـفـ ّـرج بــأنـهــا مـشـغــولــة ب ــاألل ــوان املــائ ـيــة .فــي ال ـنــص املــرفــق في
ً
ً
املعرض ،كتبت الفنانة اللبنانية« :أهال وسهال إلى عاملي التأملي،
ّ
إلى عالم من األحــام والشعر ،بعيدًا عن الواقع املـ ّ
والحاد».
ـروس
أجواء التأمل والحلم تتراءى في كل اللوحات ،التي تظهر شخصًا
أو اثنني ،بينما تخلو أحيانًا من الوجود البشري بالكامل .يبدو
ً
الوجود البشري ضئيال أمــام الكون الهائل ،واملساحات األخرى
املخفية واملفتوحة أمامه .لدى فالغرن قدرة على إيجاد متنفسات
كثيرة وبسطها أمام الشخوص .تحيط بهم البقع الصفراء والزرقاء
وعناصر الطبيعة من كافة الجهات« .لوحاتي ليست عن العزلة
والشعور بالوحدة ،بل عن االتحاد مع الكون» تقول الفنانة اآلتية
من خلفية في التجميل وفنون املاكياج .كائناتها تستقل عصفورًا
للتنقل ،وتعتلي غيمة لتقرأ ،وتصعد سلمًا إلــى القمر ،وغيرها
من العناصر الطبيعية .تهدف الفنانة إلى خلق أجواء مريحة من
البساطة ،التي تعتقد أنها تحتمل العمق ،إذ أنه «على اللوحة
خالل ّ
التي ستعلق في املنزل أن تكون قريبة ومريحة للناس ،وأن تخلق
عالقة قريبة معهم» .في سعيها إلى السكينة والهدوء والسالم،
ت ـجـ ّـرد فــالـغــرن لــوحــاتـهــا مــن تـعـقـيــدات كـثـيــرة ،وتــذهــب بـهــا إلــى
التسطيح التقني واملشهدي« .هذه الوحدة ليست حزينة ،بل إنها
تعكس رحلة باتجاه أبعاد أخــرى ،وشعورًا باالتحاد مع الكون.
شعور يغلفنا مثل بطانية» .األبعاد التي ترمي إلــى فالغرن إلى
تظهيرها ،تخرج بشكل حرفي من اللوحات ،بالقمر الذي يتمدد
على املساحة األكـبــر مــن اللوحة ،والشجرة العمالقة التي تظلل
البشر وتكبرهم .يتخذ الليل مكانًا أساسيًا في اللوحات .لكنه
ليل وضــاء ومشرق بوصفه ركنًا للصفاء حيث املالئكة تعزف
موسيقاها بالقرب من القمر في إحــدى اللوحات .تولي فالغنر
اهتمامًا باملشهد املكتمل ما يجعلها تتخطى االهتمام بتقنياتها،
وتمرير الثغرات الالفتة التي تصيب األجساد والظالل.
* «ن ــوك ـت ــورن» لـكــريـسـتـيــان ج ــاد فــال ـغــرن :حـتــى  7أيـلــول
(سبتمبر) ـ غاليري «( »392rmeil393الجميزة ـ بيروت).
لالستعالم01/567015 :

