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يـوم الثالثـاء الماضـي ،افتتـح معـرض «تحيـة إلـى دالـي» فـي «ديـر مينيم» فـي مدينة
بيربينيـان الفرنسـية ،ليسـتمر لغايـة  31آذار (مـارس)  .2019فـي الذكـرى الثالثين لرحيل
سـلفادور دالـي ( 1904ـــ ّ ،)1989
يعـد هـذا المعـرض تحيـة للفنـان السـريالي اإلسـباني
الشـهير مـن خلال مجموعـة كبيـرة مـن الصـور الفوتوغرافيـة الملتقطة له بعدسـة
أشـهر األسـماء فـي العالـم ،أمثـال :روبـرت ويتاكـر ،وجـان ـــ بيـار لولـوا ـــ ومـارك الكـروا،
وجـان ـــ مـاري بيرييـه وآخرين( .ريمـون رواغ ـــ أ ف ب)

ّ
سهرة مع فرج حنا :غناء وبزق

«زوتوبيا» في صور:
مغامرة األرنبة والثعلب

«األمير الصغير»
مراجعة بيروتية

ضمن السلسلة األسبوعية
للعروض السينمائية املجانية،
تدعو «جمعية تيرو للفنون»
غدًا السبت لحضور فيلم
األنيمايشن «زوتوبيا» ( 2016ـ
مدبلج بالعربية ـ إخراج بايرون
هاورد وريتش مور) في «املسرح
الوطني اللبناني» (صور) .الشريط
املناسب لكل أفراد العائلة ،يحمل
توقيع شركة «ديزني» ،وتدور
أحداثه في مدينة «زوتوبيا»
ّ
يتعرض الثعلب
الخيالية حيث
الثرثار لكارثة تؤدي إلى اتهامه
بجريمة لم يرتكبهاّ ،
فيقرر الهروب
حتى يثبت براءته .تطارده
األرنبة الشرطية الشهيرة بذكائها
ّ
فيتوصالن معًا إلى
وإخالصها،
ضرورة االتحاد ملواجهة مؤامرة
كبرى.

في سياق أنشطته الثقافية
ّ
املنوعة والدورية ،يدعو «نادي
الفلسفة ـ لبنان» في  21كانون
الثاني (يناير) الحالي إلى
املشاركة في لقائه املرتقب في
«مكتبة أنطوان» (أسواق بيروت).
ّ
يتضمن املوعد قراءة مجموعة
من «التحليالت الفلسفية» لكتاب
«األمير الصغير» للكاتب الفرنسي
أنطوان دو سانت اكزوبيري
( 1900ـ  ،)1944الصادر عام .1943
ّ
تعد هذه الرواية الصغيرة من
أبرز كتب القرن العشرين في
ّ
تتصدر املبيعات
فرنسا ،وال تزال
عامليًا ،وقد ترجمت إلى أكثر
من  230لغة ولهجة .فـ«األمير
الصغير» تحوي مضامني وأبعادًا
شعرية وفلسفية في ثنايا قصة
موجهة إلى األطفال.

عرض «زوتوبيا» :غدًا السبت ـ 17:00
ـ «املسرح الوطني اللبناني» (سينما
ريفولي ـ صور ـ جنوب لبنان) .الدخول
مجاني .لالستعالم81/870724 :

االثنني  21كانون الثاني ـ «مكتبة
أنطوان» (أسواق بيروت) .الدعوة عامة.
لالستعالم71/395758 :
أو 71/959451

ينهمك املغني اللبناني فرج
ّ
حنا ( 1991ـ الصورة) منذ فترة
بإحياء حفالت في فضاءات
مختلفة في بيروت وخارجها.
في  25كانون الثاني (يناير)
ّ
يستعد الفنان الذي
الحالي،
يتقن العزف على آلة البزق،
والذي درس الهندسة املعمارية،
للقاء الجمهور ضمن سهرة
يحتضنها «تياترو فردان» في
العاصمة اللبنانية .سيؤدي
ّ
حنا في هذا اللقاء مجموعة من
األغنيات املعروفة التي أعاد
تقديمها على طريقته الخاصة
(على شاكلة «الطير األزرق»
و«يا دكتور» لفيلمون وهبي،
ّ
و«عالندا» الفرنسية لصباح)،
إلى أعماله الخاصة.
باإلضافة ّ
في رصيد حنا حتى اآلن

أغنيتان منفردتان ،هما« :صار
وقت الجيزة» (كلمات وألحان
وتوزيع ريان الهبر) ،و«نزيه»
ّ
تولى ّ
مهمة كتابتها
التي
ّ
وتلحينها ،فيما وزعها ألكسندر
ميساكيان .في هذا السياق،
يستعد فرج قريبًا إلطالق أغنية
جديدة يتعاون فيها مع الفنان
خباز .وقد ّ
اللبناني جورج ّ
روج
الشاب لهذا العمل عبر منشورات
ّ
عدة على حساباته املختلفة
ّ
السوشال ميديا ،معلنًا أن
على
ّ
«الطبخة عالنار… واستوت».
حفلة فرج حنا :الجمعة  25كانون
ً
مساء ـ
الثاني ـ الساعة التاسعة
«تياترو فردان» (سنتر دون ـ فردان ـ
بيروت) .لالستعالم01/800003 :
أو 70/693919

طيف عازار حبيب
ّ
يخيم على المدينة
بعد سلسلة من الحلقات التي
استرجعت أرشيف اإلذاعة
ّ
واملنسي ،واستذكرت
اللبنانية
باقة من الفنانني البارزين أمثال
وداد وطروب وسمير يزبك ومنى
مرعشلي ونور الهدىّ ،
يجدد
«متروفون» املوعد مع الراحل
عازار حبيب ( 1945ـ /2007
الصورة) في  30كانون الثاني
(يناير) الحالي .يصعد املغني
إيلي رزق الله على مسرح «مترو
ً
املدينة» ليستعيد أعماال شهير
مختارة من ربيرتوار الراحل،
يرافقه املوسيقيون :سماح بو
املنى (أكورديون وكيبورد) ،وفرح
ّ
قدور (بزق) ،ومكرم بو الحسن
(باص) ،وأحمد الخطيب (إيقاع).
ّ
فيستولى ّ
مهمة
أما هشام جابر،
التقديم.
«متروفون» عازار حبيب :األربعاء 30
كانون الثاني ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363:

