» ،التابعـة لبلديـة غـزة ،نحـو أربعين فنانًا تشـكيليًا
ن ثيمـة المعـرض( .محمـد عابـد ـــ أ ف ب)
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مروان طحطح ...صور من دفاتر «تشرين»

!

ردنية
إلى حضور
ن دارك
كامل/
 )20عبر
تواصل
ذي ُعرض
هرجان دبي
جمع بني
شعر الذي
ملرأة املصرية
 .2011يتتبع
لة الصحراء
رات الفتاة
قاومت النظام
راقصة .هكذا،
التواصل مع
كن قصصهن
ومتهن.

«بني تشرين وتشرين» أو «الخريف
ربيع آخر» ()Autumn is a second spring
هو عنوان املعرض الفردي الجديد
ّ
للمصور اللبناني مروان طحطحُ .يفتتح
املعرض في السادسة من مساء اليوم،
في «هنغار أمم» (الغبيري ـ ضاحية
ّ
ويستمر حتى
بيروت الجنوبية)،
شباط (فبراير)  .2021منذ ليلة اندالع
انتفاضة  17تشرين ّ
األول  ،2019رافق
ّ
املصور اللبناني بعدسته التظاهرات
التي شهدها الشارع البيروتي واملناطق
اللبنانية حينها .التقط صورًا صحافية
وأخرى فنية على هامش األحداث
الكبيرة واالحتجاجات ،خالل تلك الفترة
ّ
ّ
املصورين
التي وثقت فيها عدسات
الحدث وابتكرته وأعادت إحياءه آالف
ّ
املرات .يحوي املعرض حوالى  70صورة

ّ
من تلك املرحلة ،توثق ألربعة أشهر
ّ
يوميات املتظاهرين واملدينة
تقريبًا من
في الشارع البيروتي تحديدًا .باإلضافة
إلى الصور ّ
َ
بالحجمني الكبير
امللونة
والصغير ،هناك تجهيز فني وفيديو
وسينوغرافيا ّ
خاصة باملعرض تحمل
توقيع مونيكا بورغمان سليم وأيمن
ّ
نحلة .علمًا بأن «بني تشرين وتشرين»
هو املعرض الفردي الرابع لطحطح بعد
«خارج التركيز» و«مدينة أين» و«البحر
يغادرنا عندما نرحل» التي ّ
صور فيها
مدينة بيروت والبحر وغيرها من
املشاهد واللقطات.

افتتاح معرض «بني تشرين وتشرين» :اليوم ـ
ً
مساء ـ «هنغار أمم» (الغبيري
الساعة السادسة
ـ ضاحية بيروت الجنوبية).
من المعرض

«إرتجال 20
ختامها أو

كان يفترض
«إرتجال 020
من تشرين الث
الحالي ،إال أن
املتعلقة بجائ
الخطط .بعد
ُ
زقاق» ،ق ّدمت
لجمهور محد
املئة شخص،
( Kinematikال
allroom Blitz
موصدة ومن
الجمعة ،سيت
متابعة العرض
ُس ّ ّجل مباشر
تدفقيًا عبر ص
الرسمية على
على «تويتش

عرض «إرتجال
الجمعة ـ الساع
بيروت ـ عبر فا
( Periscopeرو
على موقعنا)

» :اليوم ـ الساعة
وت ـ حسابات
الم» على

األخبار ١٣ ،ترشين الثاين  ،٢٠٢٠صفحة ٢٠

