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عرو�ص، رق�ص ومو�شيقى

PERFORMANCE, DANCE & MUSIC

منفرد

اإزرايل غالڤان 

عر�ض راق�ض؛ 45 دقيقة؛ 2008

اإزرايل غلفان، �شيقّدم  اأن فنانًا، يف م�شتوى  اأخربتهم  اأحد يف جماعة الفالمنكو املحلّية حني  مل ي�شّدقني 

اأنا واإبنتي  اأم�شينا  ا�ض« لالأمريكيني الالتينيني يف 17 حزيران. 
ّ
عر�شًا جمانيًا على م�رضح »اأوديبون تر

اأنطونيا الوقت الأكرب للرحلة من فيالدلفيا، ونحن نحاول اأن نحزر اأياًّ من املو�شيقّيني املهّمني، الذين �شبق 

لغلفان اأن قّدم معهم عرو�شه ال�شابقة، �شيكون معه. هل �شريافقه يف هذا العر�ض األفريدو لغو�ض؟ اإنريك 

ميوتو؟ اإني�ض باكان؟ دياغو كرا�شكو، املو�شيقي املف�ّشل عند اأنطونيا؟ 
ّ
مورينتو؟ فرناندو تر

ن وحده على خ�شبة م�رضح �شغري، مت ن�شبه يف البهو. مل يكن 
ّ
حني و�شلنا باكرًا، فوجئنا بغلفان وهو يتمر

هناك من غيتار، ول جتهيزات �شوتّية، ول مغّن. كان هذا عر�شه املنفرد اجلديد، وح�شب.

 -اآّنا اآريا�ض روبيو )حقوق الطبع 2008(

ال�شوت: فيليك�ض فازك�ض. اإنتاج: »�شي�شكو كا�شاد«و، و»�شيما بالنكو«، و»نيغرو برودو�شيون�ض«.

اأتيُت

غا�شپار دوالنوي ويلدا يون�ص

عر�ض راق�ض؛ 45 دقيقة؛ 2010

لكل لياله 

الربهان، �شّد  الواقع، �شّد  يكن - �شّد  م�شتحيل - مهما  اإنه وعد  اإن�شان، ل حمالة، وعد.  كل  ليل  ويف 

ميكانيكيات الأ�شياء. وعد ي�شحر كل اإن�شان، يقوده، ير�شده، ويعطيه نف�شًا. وعد يربر وجوده. 

نحن ل نقف.

ن�شقط، حتى من قبل اأن نخطو خطوة يف املّمر، الذي على كل وعد اأن يخطو عربه، وكذلك كل تنّبوؤ.

نحن يف العمق �شاقطون: كائنات ت�شقط. فلنكن م�شتعدين.

الفكرة والن�ص: غا�شبار دولنوي؛ الت�شميم: اإزرايل غلفان؛ اأداء: غا�شبار دولنوي ويلدا يون�ض؛ 

ت�شميم االإ�شاءة: بياتري�ض لو �شري.

Solo
Israel Galvàn

Dance Performance; 45’; 2008
No one in the local flamenco community believed me when I told them that an artist 
of the caliber of Israel Galvàn would be performing for free, June 17 on the Audubon 
Terrace of the Hispanic Society of America. My daughter Antonia and I spent most of the 
trip from Philly trying to guess which of the legendary musicians Galvàn had previously 
performed with would be along for this concert: Alfredo Lagos? Enrique Morente? 
Fernando Terremoto? Ines Bacan? Antonia’s favorite, Diego Carrasco...? Arriving early, we 
were surprised to see Galvàn rehearsing alone on a small wooden stage on the ground in 
the patio, with no sound system, guitar, or singer in sight. His new work Solo, it turned 
out, would be just that. – Anna Arias Rubio. Copyright 2008 Anna Arias Rubio
Sound: Félix Vázquez. Production: Cisco Casado-Chema Blanco; A Negro Producciones.

I Have Come
Gaspard Delanoë & Yalda Younes

Dance Performance; 45’; 2010
Each man into his night
And into each man’s night, inevitably, a promise
An untenable promise that, nevertheless – against the Real, against evidence, against 
the mechanical plate of things – would hold every man spellbound
Would drive him, guide him, give him his breath–
Justify him.
We don’t stand.
We fall, before even having taken a step on the gangway set up by every promise, every 
prophecy.
Deeply, we are fallers: beings who fall.
Let us get ready.
Concept & text: Gaspard Delanoë; Choreography: Israel Galvàn;  
Interpretation: Gaspard Delanoë & Yalda Younes; Light Design: Beatrice Le Sire.
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ف�شاءات اأولية يف عامل جديد وجريء 

دانيال كماردا، جاكوپو كاريرا�ص ، رائد اخلازن، النا �شاهر، جنى �شالح

مو�شيقى وڤيديو

وجود هوؤلء اخلم�شة على امل�رضح ي�شتولد اأ�شواتًا و�شورًا، يجري اإدراكها ك�شل�شلة من اآلت متماثلة، 

تخلق نغمًا جديدًا. هو نغم خارج عن اجلماليات، متوغل يف ال�شميم، ليقدم جتربة �شوتّية �شورّية.

هذه الزوبعة يف الف�شاء ت�شتحيل فو�شى منظمة، حيث كل ما يتم حتريكه يرتطم.

اأمناط  من  منط  لأي  التبعية  من  متفلتة  رواية  م�شورة،  رواية  ترافقها  املو�شيقيني  بني  املثلثة  املحادثة 

ال�شوت املتعددة. 

دربّكة وداهوال 

اأحمد امل�شري

عر�ض مو�شيقي

دربكة وداهول كانتا جزءًا من الأورك�شرتا، كالآت م�شاعدة - مكملة، اإىل اأن جاء اأحمد امل�رضي فحملهما 

وحّولهما اإىل اآلتني با�شتطاعتهما لوحدهما اأن حتييا حفلة مكتملة.

فوتو - رومان�ص

ربيع مروة ولينا �شانع 

؛ 90 دقيقة؛ 2009
ّ
عر�ض م�رضحي

اأخرى،  جهة  من  املتطرفني  الراأ�شماليني  وكبار  جهة  من  الأ�شوليون  ال�شيا�شي  واقعه  يتجاذب  بلد  يف 

ال�شيا�شي  الواقع  مع  التاأقلم  يف  �شعوبات  من  يعاين  �شابق،  ي�شاري  نا�شط  مهم�شان.  �شخ�شان  يلتقي 

ق�شة  اإىل  اإ�شتنادًا  والدين.  واملجتمع  العائلة  اهتمامات  يف  كليًا  غارقة  مطلقة،  منزل  ورّبة  والإجتماعي، 

ربيع مروة بحثهما وت�شاوؤلتهما  لينا �شانع مع  تتابع  ب�شخ�شيات متخيلة ومتثيل واقعي،  كال�شيكية، 

حول التمثيل واإعادة التمثيل. 

واملو�شيقى  الفوتوغرايف  والت�شوير  وال�شينما  امل�رضح  بني  للحوار  كحيز  يتبدى  عمل  رومان�ض«  »فوتو 

وال�شيا�شة... والواقع واخليال.

 الفكرة والن�ص واالإخراج: لينا �شانع وربيع مروه؛ �شينوغرافيا: �شمر معكرون؛ 

 مو�شيقى: �رضبل هرب؛ اإخراج فوتوغرايف: �رضمد لوي�ض مع ربيع مروه ولينا �شانع و�رضبل هرب.

االإنتاج بال�شرتاك مع مهرجان »اآڤينيون«؛ م�رضح الآغورا اإيڤري، مهرجان طوكيو، م�رضح »هّبل« يف 

برلني، »پارك دو ل ڤيلّيت« يف باري�ض، مهرجان »كوليني تورينزي« و»اأ�شكال األوان«، بدعم من مكتب 

خدمات التعاون والعمل الثقايف يف ال�شفارة الفرن�شية يف لبنان.

Primal Spheres in a Brave New World
Daniele Camarda, Jacopo Carreras, Raed El Khazen, Lana Daher & 
Jana Saleh

Music & Video Performance
The quintet generates sounds and images, configured as a series of live analog sets that 
feed into processors creating an all new resonance, stepping out of the aesthetic and into 
the visceral, and delivering one collective sonic/visual experience. 
This vortex in space becomes an organized chaos where all that is tossed in will 
somehow coalesce. The triangular conversation, accompanied by its visual narrative, is 
not constrained by any genre of the multiple forms of sound.  

Darbuka & Dehollo
Mısırlı Ahmet

Music Performance
Darbuka & dehollo used to take part in the orchestra as complementary instruments 
until Mısırlı Ahmet took them up and transformed them into instruments capable of 
exhibiting a recital all their own. 

Photo-Romance
Rabih Mroué & Lina Saneh

Theatre Performance; 1h30’; 2009
A meeting between two marginalized individuals: a former left-wing activist who 
has trouble adapting to the social and political reality of a country polarized between 
fundamentalist and ultra-capitalist extremes, and a divorced housewife completely 
absorbed by family, social and religious concerns. Based on a classic story, with fictional 
characters and realistic acting, Lina Saneh and Rabih Mroué continue their research on 
and questioning of the ideas of representation and acting. Photo-Romance is a dialogue 
between theatre, cinema, photography, music, politics, fiction and reality.
Concept, text & direction: Lina Saneh & Rabih Mroué; Set Design: Samar Maakaroun; 
Music: Charbel Haber; Director of Photography: Sarmad Louis. With Rabih Mroué, 
Lina Saneh & Charbel Haber. 
Co-produced by Festival d’Avignon, Théâtre de l’Agora–Evry; Festival/Tokyo;  
Hebbel-Theater Berlin; Parc de la Villette–Paris; Festival delle Colline Torinesi,  
& Ashkal Alwan. With the support of L’Ambassade de France au Liban, Service de 
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC).
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اإرجتال 

بوري�ص �شارماتز وميديرك كولينيون 

عر�ض راق�ض؛ 50 دقيقة؛ 2008

بوري�ض �شارماتز هو بالن�شبة مليدريك كولينيون ما ميّثله الرق�ض للمو�شيقى. ل، لي�ض هكذا متامًا. ميديرك 

فلنبداأ من  اأي�شًا...  لي�ض هكذا  ... ل،  بالن�شبة  �شارمتز  للرق�ض ما ميّثله بوري�ض  بالن�شبة  كولينيون هو 

جديد بوري�ض كولينيون... ح�شنًا، �شيئًا مثل هذا ... حقيقة الأمر اأن كليهما يت�شاركان يف الكثري من املزايا: 

تقنيات اإحرتافية، روح ال�شخرية العارمة، مبا فيها ال�شخرّية من الذات، تخفف من قيود الإلتزام بالقواعد 

رة وامل�شجرة ... �شّق عميق يف اجللد، يحتمون 
ّ
والقوانني. �شعور متاأ�ّشل بالإختناق جتاه املقولت املتكر

منه بتعري�ض اأنف�شهم لأق�شى املخاطر، م�شي على حبل م�شدود من دون �شبكة اأمان. اإنه جمازفة كبرية 

للج�شد وللفن، على مدى �شاعة من التداخل واجلدل بني فنانني. 

»ديان غا�شتلو. �شتيزن جاز 4 اأيلول 2008«.

 بوري�ض �شارماتز)رق�ض( مليدريك كولينيون)ترومپيت جيب و�شوت(؛ اإيريك هوليري )اإ�شاءة(.

 اإنتاج متحف الرق�ض/مركز ت�شميم الرق�ض الوطني يف رين- بريتاين وبدعم من كلتورفران�ض.

www.museedeladanse.org

�شحك 

اأنطونيا بري

عر�ض اأدائي؛ 50 دقيقة؛ 2008

»اأحب اأن اأ�شحك، كثريًا ما اأ�شحك ، غالبًا ما يجدين النا�ض �شاحكًة«.

»�شحك« هو عمل عن ال�شحك من حيث اأنه �شحك. طيلة العر�ض تبحث اأنطونيا بري يف ال�شحك، كتعبري 

يفرتق عن النكات والق�ش�ض وروح الفكاهة واملرح. فهي تنظر اإىل ال�شحك ذاته من حيث ال�شوت وال�شكل 

واملو�شيقى والرق�ض واحلدث والإيقاع وحركة ال�شحك. بهذا املعنى، الكوميديا لي�شت هدفًا لها، لكنها 

عدوى ل ميكن تفاديها، يتولد عنها تداعيات جانبية.

 تاأليف وت�شميم الرق�ص: اأنطونيا بري

اإنتاج »ميك اآپ پرودك�شنز«؛ �شاهم يف الإنتاج خمتربات »اأوبر ڤيلييه«؛ »يل �شوب�شي�شتان�ض« يف ليون 

بدعم من الدائرة الثقافية يف برلني.

Improvisation
Boris Charmatz & Médéric Collignon 

Dance & Music Performance; 50’; 2007
Boris Charmatz is to Médéric Collignon what dance is to music. No, that’s not it. Médéric 
Collignon is to dance what Boris Charmatz is to… no, that’s not it either. Let’s start all 
over again. Boris Collignon… Well, something like that… Both of them have a lot in 
common indeed: technical mastery, a devastating sense of derision and self-derision, a 
salutary lack of discipline, a congenital claustrophobia that sends them rolling far away 
from the clichés of their art… A skin-deep crack, which they protect themselves from by 
exposure: maximum risk, a tightrope walk with no safety net. A big piece of physical and 
artistic commitment, an hour of symbiosis between two artists. –Diane Gastelu, Citizen 
Jazz, 4 September 2008
Dance Boris Charmatz; Pocket Trumpet/ Voice: Médéric Collignon; Light: Erik 
Houllier. Produced by Musée de la danse/Centre chorégraphique national de Rennes et 
de Bretagne, with the support of Culturesfrance. www.museedeladanse.org

Laugh
Antonia Baehr

Performance; 50’; 2008 
“I like to laugh. I laugh often. I am often seen laughing.”
Laugh is a piece about laughing as laughing. For the length of the piece Antonia Baehr 
explores this expression as a sovereign entity by separating it from causal baggage, jokes, 
tickles, narrative, humor, and joy, and by looking at the thing itself, its sound and shape, 
music, choreography and drama, rhythm, and the gesture of laughter. Comedy is not 
her goal, but contamination is an unavoidable by-product that sometimes contagiously 
trades sides.
Concept, Interpretation, Composition & Choreography: Antonia Baehr 
Produced by Make Up Productions; co-produced by Les Laboratoires d’Aubervilliers; 
Les Subsistances, Lyon, with the support of the Cultural Administration of Berlin and 
Ausland-Berlin.
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�شيوعيون مثلنا

فرقة اأوتوليث

عر�ض اأدائي؛ 35 دقيقة؛ 2006

تقارب فرقة اأوتوليث الإمكانيات التي يختزنها مقطع، ل يتعّدى طوله 16 دقيقة، من فيلم»ال�شينية« جلان 

لوك غودار )1967(. يف هذا املقطع، ي�شّور غودار رحلة يف القطار، حيث النا�شط والفيل�شوف فران�شي�ض 

حول  ال�شخ�شيتني  بني  حوار  ويبداأ  املاوية.  الطالبة  فريونيك،  املتخيلة  ال�شخ�شية  مع  يلتقي  جين�شون 

موا�شيع الرتبية، الرهاب، وال�رضورة امللحة. يف »�شيوعيون مثلنا« ينتقل احلوار بني فريونيك وجين�شون 

اإىل تناول �شفحتي مادة اأر�شيف، ما يك�شف عن �شرية وجمريات حلقات التبادل بني الوفود ال�شرتاكّية، 

ال�شوفياتّيه وال�شينّية والهندّية، التي كانت تنظم يف منت�شف اخلم�شينات وبداية ال�شتينات.

 »�شيوعيون مثلنا« نفذت بطلب من »اإن مل اأ�شتطع الرق�ض، ل اأريد ان اأكون جزءًا من ثورتكم« 

)ن�شخة 2006(.

دقيقة تاأخري

رميا خ�شي�ص وربيع مروة

حفل مو�شيقي

ن�شفه غناء ون�شفه الآخر نرث �شعري. »دقيقة تاأخري« هو اإقتبا�ض مو�شيقّي لن�ض اأدبي للكاتب عبا�ض بي�شون. 

تغني رميا خ�شي�ض الن�ض، ويف طيات ذلك ن�شتمع اإىل معزوفات على اآلة »الفلوت« يوؤديها ربيع مروة. 

Communists Like Us
The Otolith Group

Performance; 35’; 2006
The Otolith Group explores the potentiality of a 16-minute sequence from Jean Luc 
Godard’s 1967 film La Chinoise. In this sequence, filmed as an uninterrupted train journey, 
the indexical figure of activist-turned-philosopher Francis Jeanson discusses questions 
of education, terrorism and urgency with the fictional character of Veronique, a young 
Maoist student, played by Anne Wiazemsky. The dialogue between Jeanson and Veronique 
has been transcribed onto the recto and the verso of state photographic archives that 
reveal episodes from exchanges between Indian, Soviet and Chinese socialist delegations 
during the mid 1950s and early 1960s. 
Communists Like Us was commissioned by If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of 
Your Revolution (2006 edition).

A Minute Late
Rima Khcheich & Rabih Mroué

Music Performance
Half recital and half prose poetry, A Minute Late is a musical adaptation of a work by 
writer Abbas Beydoun. Transcribing the text into song is Rima Khcheich, in between flute 
interludes played by Rabih Mroué.
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ندوات

PANELS

اأين بريوت، رام اهلل، القاهرة ... من جزيرة ال�شعديات؟

عرب و/اأو اإماراتيون، و/اأو جزر اإ�شافية لل�شعادة: �شناعة الفن والفنانني، 

ف�شاًل عن تواريخ الفن ومتاحفه يف العامل العربي

وا�شف كورتون، اأندرو رو�ص، �شومون با�شار، ندى �شبوط، م�شعل القرقاوي، 

وليد رعد )من�ّشق(

تتناول هذه الندوة الأبعاد الإجتماعّية والتاريخّية والإقت�شادّية والثقافّية وال�شيا�شّية والفل�شفّية، الناجتة 

عن اإن�شاء بنى حتتّية �شخمة للفنون املرئّية، وغريها من الفنون، يف بلدان ومدن اخلليج العربي. امل�شاركون 

الأ�شكال  ل�شناعة  للتفكري،  لالإح�شا�ض،  للموت،  للعي�ض،  قدمية وجديدة  يتناولون طرقًا  �شوف  الندوة  يف 

وتفكيكها، ولالأ�شوات واحلركات التي حتتوي عليها هذه البنى التحتية اجلديدة وجتعلها ممكنة. 

مناطق نزاع/ جزء 1/ ف�شل من غري الف�شول

اأمار قَنْوَر ، في�شل ديڤجي وتي_جيه دميو�ص )من�ّشق(

يتم عر�ض فيلم »ف�شل يف اخلارج« )1997( لأمار قنور، الذي يبحث يف احلدود بني الهند والباك�شتان، 

كموقع للنزاع الوطني، حيث �شوت الفنان يعرّب عن ت�شاوؤلته ومالحظاته ال�شيا�شّية املحرجة. 

 يف جامعة اأك�شفورد، 
ّ
بعد عر�ض الفليم، ينطلق حوار بني قنور وفي�شل دف�شي، اأ�شتاذ الإ�شالم ال�شيا�شي

ين�شق احلوار: تي - جيه دميو�ض.

داخل التعليم وخارجه... ما التعليم اليوم؟

جزء 1 

انطوان ڤيدوكل، كنول + �شياّل، كلري ديڤي�ص ورمي ف�ّشة )من�ّشق(

Where is Beirut, Ramallah, Cairo… From the Saadiyat Island? 
Arab and/or Emirati and/or Yet-More Islands of Happiness: The 
Making of Art, Artists, Art Histories, and Art Museums in the 
Arab World
Vasıf Kortun, Andrew Ross, Shumon Basar, Nada Shabout, Mishaal 
Al Gergawi & Walid Raad (moderator)

This panel will engage the social, historical, economic, cultural, political, and 
philosophical dimensions of the building of a massive new infrastructure for the visual 
and other arts in the Arabian Gulf. The participants to the panel will explore some old 
and new ways of living, dying, feeling, thinking, and the making and unmaking of forms, 
sounds, and gestures this new infrastructure has and/or can make possible.

Zones of Conflict / Part One / A Season Outside
Amar Kanwar, Faisal Devji & TJ Demos (moderator)

Comprising a screening of Amar Kanwar’s film A Season Outside (1997), which investigates 
the border between India and Pakistan as a site of national conflict via the artist’s 
inquiring and politically incisive voiceover, this panel will place Kanwar and Faisal Devji, 
Oxford University historian of political Islam, in a conversation moderated by TJ Demos.

In and Out of Education… What Can We Teach Nowadays?
Part One
Anton Vidokle, Knoll + Cella, Clare Davies & Reem Fadda 
(moderator)
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اجلندرة يف القومية واحلرب والع�شكريتاريا: تركيا والعراق 

عائ�شة غول األطناي وناديا العلي

على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الندوة  ت�شعى  والعراق،  تركيا  جماورتني،  دولتني  اأحوال  يف  النظر  خالل  من 

التفرقة بح�شب اجلن�ض )اجلندر( احلا�شلة يف جمال املواطنة واحلرب والع�شكريتاريا. هل ميكن للوطنيات 

اأن »حترر« املراأة؟  اأم حملية(  اأم مقاومة( والتدخالت الع�شكرية )دولية كانت  الع�شكرية )حاكمة كانت 

الن�شاء  املقرتحة من  البديلة  ال�شيا�شية  املخيلة  ما هي طبيعة  الراهنة؟  ال�شيا�شّية  املخيلة  املراأة يف  ما هي 

اأنف�شهن؟ من خالل هذه الت�شاوؤلت وغريها، تطرح هذه الندوة الأ�شئلة على العالقات املعقّدة، الناجتة عن 

اجلندرة واملواطنة والع�شكريتاريا، يف املنطقة والعامل على حد �شواء.

داخل التعليم وخارجه... ما التعليم اليوم؟

جزء 2

اأكوي اأنوازور، كامپ )األ�شاندرو پتي و�شاندي هالل( ، وليد �شادق )من�ّشق(

داخل التعليم وخارجه... ما التعليم اليوم؟

جزء 3 

يزيد عناين، جودي ورذاين، نايتو طوم�شون وغريغوري �شوليت )من�ّشق(

نوڤمرب / جزء 2 / مناطق نزاع

هيتو �شتايرل وتي-جيه دميو�ص

اأجل احلرية،  »نوڤمرب« هو ڤيديو لهيتو �شتايرل، يتعقب فيه ق�شة وم�شري �شديق ومنا�شل كردي من 

يدعى اأندريا وولف، و�شط عامل م�شطرب �شيا�شيًا ومغمور بال�شور. بعد عر�ض الڤيديو تنطلق حمادثة 

بني الفنان و تي - جيه دميو�ض.

Gendered Workings of Nationalism, War, and Militarism:  
Turkey & Iraq
Ayşe Gül Altınay & Nadje Al-Ali

Looking at two neighboring nation-states, Turkey and Iraq, the panel draws attention to 
the gendered workings of nationalism, war, and militarism. Can militarized nationalisms 
(whether dominant or resistant) and military interventions (whether international or 
domestic) “liberate” women? How have women been positioned within existing political 
imaginaries? What kind of alternative political imaginaries have women themselves 
articulated? Through these queries and others, the panel will raise questions about the 
intricate links between the workings of gender, nationalism and militarism in the region 
and the world at large.

In and Out of Education… What Can We Teach Nowadays?
Part Two
Okwui Enwezor, CAMP (Sandi Hilal / Alessandro Petti) & Walid 
Sadek (moderator)

In and Out of Education… What Can We Teach Nowadays?
Part Three
Yazid Anani, Judi Werthein, Nato Thompson & Gregory Sholette 
(moderator) 

Zones of Conflict / Part Two / November
Hito Steyerl & TJ Demos

Hito Steyerl’s video-essay November (2004) examines the fate of one-time friend and 
later Kurdish freedom fighter Andrea Wolf in a world of political instability and traveling 
images. Following the screening, the artist will appear in conversation with organizer TJ 
Demos.
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حما�شرات

LECTURES

الغور يف الزمن، رحالت عمي العثماين: تقدمي كتاب 

رجا �شحادة 

»الغور يف الزمن، رحالت عمي العثماين« يتق�شى رحلة فرار جنيب ن�شار، نا�رض جريدة الكرمل وقريب 

ال�شهيوين  امل�رضوع  ميثله  الذي  اخلطر  اإىل  تنّبهوا  الذين  العرب  الكّتاب  اأوائل  من  ن�شار  كان  الكاتب. 

للمنطقة. وقد و�شع عام 1911 كتابًا يف هذا املو�شوع، هو من اأول كتبه. وب�شبب معار�شته دخول ال�شلطنة 

العثمانية يف احلرب العاملية الأوىل، يحكم على جنيب ن�شار بالإعدام. بني اأعوام 1915_1918 تنّقل ن�شار 

يف اجلليل ويف جماهل ال�شفة ال�رضقية لنهر الأردن. »الغور يف الزمن«، هو مذكرات عائلية، لكّنه اأي�شًا تاأمل 

يف التحّولت التي اأملّت بفل�شطني، ل �شيما منطقة وادي نهر الأردن. 

يف احلنني )احلذر( اإىل ال�شتينات

فاروق مردم بك

للتغيري  احلما�شة  �شديد  متحّم�شًا  عمره،  من  الع�رضين  يف  �شابًا  ال�شتينات  منت�شف  يف  كان  ملن  هل ميكن 

الثوري، اأن يتكّلم عنها اليوم، مبباهجها و اإحباطاتها، من دون اأن ي�شتعري لغة املحاربني القدماء ؟ هذا 

ما ت�شعى اإليه هذه املداخلة التي تنطلق من جتربٍة موّزعة بني مكانني، دم�شق و باري�ض، وبني ثقافتني، 

عربّية واأوروبّية. وهي اإذ متزج ال�شهادة احلّية بالتحليل التاريخي، ُتعنى بتفا�شيل احلياة اليومّية عنايتها 

بالأحداث الكربى، وُتقّيم تلك ال�شنوات الع�رض وامتداداتها )حتى العام 1975( بو�شعها اأّوًل يف �شياق 

نهاية  اإيديولوجية  فيها  �شاعت  التي  بالثمانينات  ثانيًا  املجيدة، ومبقارنتها  الثالثني  بال�شنوات  ّمي 
ُ

�ش ما 

الإيديولوجيات – و نهاية التاريخ. 

A Rift in Time, Travels of My Ottoman Uncle:  
A Book Presentation
Raja Shehadeh

A Rift In Time, Travels of My Ottoman Uncle, follows the escape of Najib Nassar, editor of 
al-Karmel newspaper and a great-great-great uncle of the author. Nassar was one of the 
first writers to realize the dangers Zionism posed to the region, and published one of the 
first books on the subject in 1911. Having voiced his opposition to the participation of the 
Ottomans in the First World War, a death sentence was hung over his head. From 1915-
1918 he was on the run in the Galilee and the wilderness of the Eastern bank of the Jordan. 
A Rift In Time is a family memoir; it is also a reflection on how Palestine –  in particular 
the disputed Jordan Rift Valley – has been transformed.

Of (Reticent) Longing for the 1960s
Farouk Mardam-Bey

Is it possible for someone who came of age in the 1960s, time of the revolution, to 
speak of those years without borrowing the language of ancient warriors? This lecture 
ponders upon the question based on experiences from two places, Paris and Damascus. 
Relying both on first-hand testimony and historical analysis, Mardam-Bey evaluates the 
decade and its repercussions up until 1975, emphasizing daily life occurrences and major 
historical events. The decade is taken up first in the context of the so-called “thirty years 
of glory,” and then in contrast to the 1980s, which saw the death of ideologies– and the 
death of history.
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القاتل اجلديد 

فادي توفيق

حما�رضة وتوقيع كتاب

لالإنتحاريني، ميكن مالحظة �شمة م�شرتكة  املتلفزة  الر�شائل  اإىل  ال�شفاح«  » جاك  لـ  زة  امللغَّ الر�شائل  من 

د ل�شلطة الدولة و�شيطرتها. لكن وعلى خالف التحدي الذي مّثله  بني الإثنني. وهي �شمة التحدي املتعمَّ

اإيجابية  اإجراء تطويرات  ز علم اجلرمية على  اأواخر القرن التا�شع ع�رض، ذاك الذي حفَّ جاك ال�شفاح يف 

وفعالة، جتد العدالة نف�شها، مع الإنتحاري، يف مواجهة جمرم ميت على الدوام. اإنه جاك ال�شفاح الذي لن 

م مرة اإىل العدالة. هكذا، وللمرة الأوىل يكون على العدالة اأن تواجه عجزها التام، ولي�ض اجلزئي، عن  ُيقدَّ

اإنزال العقاب باملجرم. هو عجز لي�ض مرده اإىل نق�ض يف جدارة العدالة ول اإىل تق�شري يف عملها، بل مرده 

اإىل كينونة هذا القاتل اجلديد؛ اإذ يف مواجهته يكون على العدالة اأن تبداأ بتبيني الفارق بني الإ�شتع�شاء 

وال�شتحالة.

هذا الإنتاج بدعم من اأ�شكال األوان.

اأبعد من الطائفّية: ملن ينب�ص قلب املدينة؟ 

نزار �شاغية 

يخل�ض املحا�رض، على اأ�شا�ض مقاربة قانونية، اإىل ت�شخي�ض خمتلف لأزمة النظام اللبناين: فمقام القائد 

اأو القطب ي�شكل معوقًا اأ�شا�شيا اأمام تطور احلياة املدنية. وهو معوق يتجاوز، من حيث خطورته، م�شاألة 

الطائفية ال�شيا�شية، ويرجح اأن ي�شمد بل اأن ي�شتّد يف حال اإلغائها. وتبعا لذلك، يدح�ض املحا�رض التوقعات 

اإىل ا�شتبدال هذا  اإلغاء الطائفية ال�شيا�شية، وخ�شو�شًا على مطالب القادة بالغائها، داعيًا  املعقودة على 

املطلب مبطلب تعزيز �شمانات املواطن، ومعها قلب املدينة، يف مواجهة اأقطابها. 

لّغة ال حتتاج اإىل ترجمة؟ احلرب ك�شكل من اأ�شكال اخلطاب 

توما�ص كينني

يقال اأحيانًا اأن القوة الع�شكرية هي »لغة ل حتتاج اإىل ترجمة« هل هذا �شحيح؟ وهل يكون الأمر اأي�شًا اأن 

العنف واحلرب لغة اأوًل واأخريًا، اأم تدمري للخطاب؟ عرب تفح�ض العديد من املقولت الراهنة حول احلرب، 

يبحث كينني يف فر�شية اأن يكون العنف الع�شكري لغة، هي دومًا على اأهبة تدمري ذاتها. فهل ٌيبقي هذا من 

اإمكانية للرتجمة؟

The New Killer
Fadi Toufiq

Lecture & Book Launch
From the letters of Jack the Ripper to the televised messages of suicide killers, a common 
trait can be discerned, namely the intentional challenging of state authority and control. 
However, and unlike the serial killer’s challenge which provoked positive and effective 
developments in criminology, the suicide killer’s challenge has not contributed to 
any discernable evolution. On the contrary, the suicide killer has changed the rules of 
engagement by creating a new set of parameters, which have apparently pushed state 
law enforcement back to square one. He has revealed a weak point of the penal system, 
which heavily relies on punishment as a tool to hurt the criminal and deter crime.
Produced with the support of Ashkal Alwan.

Beyond Communitarianism: What Captures the City’s Heart?
Nizar Saghieh

The presentation reflects on different aspects of the crisis in Lebanon’s regime of 
governance from the perspective of its legal system. Against the widespread conviction 
that Lebanon’s sectarian system presents the most inhibitive force against the 
articulation of citizenship, the author argues it is rather the notion of the ‘leader’ or 
‘magnet’ figure that bears a more nefarious impact. Furthermore, eliminating the 
sectarian system would only reinforce the power of such figure and does not present 
real openings for thorough political change. Addressing advocates of eliminating 
sectarianism, the presentation will argue for a campaign to reinforce citizenship rights 
and a system that allows for leaders to be held accountable by those who people the 
heart of the city. 

A Language That Needs No Translation? – On War as a Form of 
Discourse
Thomas Keenan

It is said sometimes that military force is “a language that needs no translation.” Is this 
true? Is it even the case that violence or war is a language at all, or is it rather the end 
or the destruction of discourse? Investigating some recent statements about war, the 
lecture explores the hypothesis that military violence is a language that constantly 
verges on its own destruction. Where does this leave the possibility of translation?
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االإ�شالميون والدور الثقايف: ثقافة خا�شة اأم ثقافة جمتمع 

علي فيا�ص 

من  متّكنت  بينما  الثقايف،  احلقل  يف  والعروبيني  الي�شاريني  وراثة  عن  الإ�شالمية  احلركات  عجزت  »ملاذا 

خالفتهما يف احلقل ال�شيا�شي؟«

ال تذهب اإىل جهّنم لالنتهاء من م�شاهدة الفيلم 

جالل توفيق

ريلكه: »لن اأحتمل تلك الأقنعة الب�رضية ن�شف املليئة؛ / الدمى اأف�ّشل... حتى لو �شّح النور؛ واإن قال 

 
ّ
يل اأحدهم / ’هذا كّل �شيء‘... / �شاأجل�ض هاهنا على اأية حال... األ�شُت حمّقًا / اأن اأ�شعر كما لو اأن علي

 / اأن اأنتظر قبالة م�رضح الدمى، اأو، بالأحرى، / اأن اأحّدق فيه ب�شّدة حلّد اأْن، اأخريًا، 
ّ
البقاء جال�شًا،  علي

/ ليعادل حتديقي، على مالٍك ان ياأتي / ومينح اجللود املح�شّوة رع�شَة احلياِة املفاجئة. / مالٌك ودمية: 

م�رضحّية حقيقّية، اأخريًا«. لو مل يكن الراوية ن�شف مليء لكان املالك، الذي ل يتاأخر، قد ظهر له �شلفًا، اأو 

ه بوجوده ـــ حني يظهر املالك، اأكت�شُف اأنه كان هاهنا طيلة الوقت، واأنني كنت اأعجَز من اأن اأنتظره 
َ
اأ�شَعر

طوياًل لول م�شاعدة ح�شوره اللطيف. اأنهم، حتديدًا، اأولئك الذين يعرفون كيف »ينتظرون املالك« اأّوُل 

املغادرين ل�شالة ال�شينما لدى عر�ض بع�ض الأفالم. �شاألت نف�شي ب�شاأن امل�شاهدين الآخرين، خارجًا من 

قون مل�شاهدة هذا الفيلم؟« 
ّ
عر�ض فيلم روبرت رودريغيز وفرانك ميلر »مدينة اخلطيئة«: »ملاذا هم متحر

كنت االإن�شّي الوحيد الذي غادر العر�ض ـــ غادرُت برفقة املالك )احلار�ض(.

كريغ�شپيل 2.0، ال�شورة الغامرة 

كودجو اإي�شون و�شتيڤ غودمان 

كودجو  ي�شتعر�ض  الكومبيوتر،  واألعاب  الڤيديو  وفن  العلمي  اخليال  اأفالم  عامل  من  اأمثلة  على  اإ�شتنادًا 

و�شتيڤ يف حما�رضتهما احلقل الذي تتجلى فيه القوى العارمة، املتاأججة، يف ف�شاء لعبة معا�رضة.

وح�شة الغبار

حممد �شويد 

اأعمال  يف  بريوت،  ملدينة  والثقايف  الإجتماعي  امل�شهد  حول  وتعليقات،  �شور  من  م�شنوعة  حما�رضة 

�شينمائيني اأجانب، �شّورت اأفالمهم يف لبنان خالل ال�شتينات وال�شبعينات.

Islamists and the Realm of Culture: Engaging Their Own or 
Society at Large?
Ali Fayyad

Why have Islamist movements fallen short of co-opting the cultural and intellectual 
canons and practices of the Arab left, while managing to reify its political canons?

Don’t Go to Hell for the Sake of Finishing Watching the Film
Jalal Toufic

Rilke: “I won’t endure these half-filled human masks; / better, the puppet… Even if the 
lights go out; even if someone / tells me ‘That’s all’ … / I’ll sit here anyway… am I not right 
/ to feel as if I must stay seated, must / wait before the puppet stage, or, rather, / gaze 
at it so intensely that at last, / to balance my gaze, an angel has to come and / make 
the stuffed skins startle into life. / Angel and puppet: a real play, finally.” It is precisely 
those who know how to “wait for the angel” who are the first to leave the cinema theater 
during the projection of certain films. I asked myself concerning the other spectators on 
my way out of a screening of Robert Rodriguez and Frank Miller’s Sin City: “Why are they 
hell-bent on watching this film?” I was the first human to leave the screening—I left with 
the (guardian) angel.

Kriegspiel 2.0: The Immersive Image 
Kodwo Eshun & Steve Goodman

Drawing on examples from science-fiction cinema, video art and digital gaming, the 
presentation by Kodwo Eshun and Steve Goodman charts the field of immersive, vibrant 
and preemptive force deployed within contemporary game space.

The Loneliness of Dust
Mohammed Soueid

The Loneliness of Dust is a lecture supported by still pictures and a commentary reflecting 
on the Beirut social and cultural landscape in the works of foreign filmmakers whose 
films were shot in Lebanon during the 1960s and 1970s.
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العمارة، �شمت وازدواجية 

يو�شف طعمه

قابلية العمارة على اإعادة متثيل العامل الذي نعي�ض فيه، كان لها دومًا تاأثري كبري يف نف�شي. �شعوري امللحاح 

بالإنكباب على التجريب يف جمال العمارة، دفعني مرارًا اإىل اإعادة طرح الأ�شئلة وحماولة فهم عاملنا، من 

وجهة نظر اإجتماعية، اإقت�شادية، �شيا�شية، فل�شفية.

الأفق، طبيعة الف�شاء، الكولج، الفراغ، الت�شاد واملقابلة، جميعها موا�شيع تتغّذى منها دائمًا ممار�شاتي 

املعمارية، م�شتخدمًا هذه املو�شوعات كركيزة، ميكنني اأن اأعرث على العديد من حقول الإ�شتك�شاف التي 

العمارة  التي ت�شتوطن  متكننا من التجريب يف م�شاريعنا، وحتملنا على الإ�شغاء لل�شمت والإزدواجية، 

بني ظهرانينا.

ال�شتينات العربية: خيارات لبقية القرن

عبا�ص بي�شون

اإنطالقًا من ذاكرة �شخ�شية يحاول الكاتب اأن يتجول يف ال�شتينات. اإنها جولة يف احلياة اليومية كما يف 

ال�شيا�شية والفكرية وجزءًا من مناذجنا احلياتية  اأّن خياراتنا  الفكر والفن. ما �شيالحظه يف جولته هو 

والثقافية تكّونت يف ال�شتينات. وعلى ال�شعيد ال�شخ�شي يجد الكاتب يف ال�شتينات عقدة حياته التي ل تزال 

ماثلة. لقد بداأت يف ال�شتينات املحاكمة التاريخية التي رمبا مل نخرج منها اإىل الآن. اإننا مدينون لل�شتينات 

بتناق�شاتنا، ووعينا ال�شقي، وخ�شائرنا املثابرة. ول نن�شى اأّن الياأ�ض كان اأحد خياراتنا.

Architectural Silence & Duality
Youssef Tohme

What has always touched me in architecture is its ability to represent this world in which 
we live. I developed the urge to experiment with this factor, which repetitively pushes 
me to re-question and understand this world from a social, economical, political and 
philosophical perspective. 
Horizon, spatial mood, collage, void, contrast and confrontation are all themes that my 
architectural practice continuously feeds from. Taking these themes as base, I find many 
fields of exploration that allow us to experiment in our projects, leading us to hear the 
silence and duality that reside in the architecture surrounding us.

The Arab Sixties: Coordinates for the Century’s Remaining 
Years
Abbas Beydoun

Working with personal memory, the writer tries for a tour of the Sixties. It is as much a 
tour of daily life as it is of intellectual and artistic trajectory. He notices that our current 
political and intellectual choices, as well as a substantial part of our cultural models 
took shape initially in the Sixties. It is in the Sixties that the writer locates the origin of 
personal life patterns that still manifest today. The Sixties, also, began the historical trial 
from which, perhaps, we have not emerged even today. It is to the Sixties that we owe 
our contradictions, our burdened consciousness and enduring losses. For, we must not 
forget that despair had once been one of our choices.
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حما�شرات فنانني

ARTIST TALKS

�شّكني بال ن�شل، خ�شرت قب�شتها

اآدم برومربغ و اأوليڤر �شنارين

�شوف يقوم برومربغ و�شانارين بعر�ض م�رضوعهما »�شيكاغو« ف�شاًل عن م�شاريع اأخرى، منها »يوم مل 

ميت اأحد«، وهو م�رضوع اأنتجاه اأثناء مرافقتهما وحدة من اجلي�ض الربيطاين يف اأفغان�شتان، وم�رضوع 

يقدّمان  �شوف  بعدها  جمهول.  مل�شور   1979 عام  اإيران  يف  اأخذت  �شورة  يف  تاأمل  وهو  ليف«،  »اأفرت 

فيه  ويتق�شيان  القاهرة،  هاو�ض«  »تاون  يف  فنية  اإقامة  اأثناء  ابتداوؤه  كان  حاليًا،  عليه  يعمالن  م�رضوعًا 

التجربة الفا�شلة لل�رضياليني امل�رضيني.

كما لو اأنها مدر�شة للفنون 

هيوا ك

خالل درا�شتي يف الأكادميية الإملانية للفنون ، وجدت نف�شي غري مالئم لدور التلميذ. ذلك اأنني كنت قبلها 

قد اأ�شبحت فنانًا حمرتفًا، ومل يعد ثمة الكثري لأتعلمه من بيئة تعليمية. دخلت الأكادميية مبلف ا�شتعرته 

من �شديق، كان قد ا�شتن�شخ تقنيتي يف الر�شم بعد ب�شعة �شنوات من توقفي عن الر�شم. حني مت قبويل 

كتلميذ يف الأكادميّية، قررت اأن اأتخذ الأكادميّية مكانًا اأعمل عليه، بدًل من مكان اأعمل فيه. وخالل عدد من 

ال�شنني، ت�رضفت كخارج على قوانني ومناذج املوؤ�ش�شة الأكادميّية. كان من املحال علي القبول مبناهج 

تربوية توؤدي يف نهاية املطاف اإىل خلق فنان نافع وحمرتف.

عقد �شماعي

لورن�ص اأبو حمدان 

بناء.  موقع  اأنه  على  وال�شوت  �شمعية،  بيئة  اأنه  على  القانون  يقارب  فنان  لعمل  تقدمي  �شماعي«  »عقد 

والنطق  الإ�شتماع  اأمناط  يف  البحث  طرق  من  متنوعة  جمموعة  حمدان  اأبو  يقدم  �شوف  حما�رضته  يف 

القانونية من جهة، وثغرات  الأ�شا�شي لل�شوت يف املمار�شات  الدور  الق�شائيني. طارحًا ت�شاوؤلته حول 

احليز القانوين من جهة اأخرى. 

A Knife Without a Blade That Has Lost Its Handle 
Adam Broomberg & Oliver Chanarin 

Broomberg and Chanarin will present their project Chicago as well as a number of other 
recent projects including, The Day Nobody Died, produced while they were embedded 
with the British Army in Afghanistan and Afterlife, a meditation on a photograph taken 
anonymously in Iran in 1979. They will also present work in progress from their current 
residency at the Town House in Cairo, where they are investigating the doomed activities 
of the Egyptian Surrealists.

As If an Arts School
Hiwa K

Studying at a German art academy I found myself unfit for the role of Student, as I was 
already an experienced artist and individual, and had little left to learn from an immediate 
educational context. I entered the academy with the borrowed portfolio of a friend 
who had appropriated my painterly style some years after I gave up painting. On being 
admitted as a student, I decided to use the academy as a place to work on, rather than 
work in. For a number of years, I operated as an aberration of the institutional model. It 
was impossible to accept modes of education intended to lead to the production of an 
efficient art professional. 

Aural Contract
Lawrence Abu Hamdan

Aural Contract is a presentation of the artist’s work that explores law as an auditory 
environment and voice as its site of construction. For Home Works 5, Abu Hamdan will 
amalgamate a diverse collection of research methods into the juridical modes of hearing 
and enunciation, bringing into question simultaneously the central role of the voice in 
the process of law and the porous nature of legal space.  
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مفكرة معكو�شة )اأ�شرار �شَور مكانية 3( 

�شتاري �شاهبازي

اأعاين من نق�ض يف الذاكرة فيما يت�شل بطفولتي ومراهقتي. يف ال�شنوات الأخرية، اأثناء اإقامتي يف بريوت، 

بعيدًا عن اأملانيا واإيران، بداأت تعاودين بع�ض من تفا�شيل ذكريات الطفولة. حينها، بداأت بتجميع متعلقات 

العائلة، اأر�شيف �شور العائلة ور�شائلها، ڤيديوات عائلية، ت�شاوير ولوحات. هذا الربيع، �شاأ�شافر مع 

اأبي اإىل اإيران ، �شتكون رحلته الأوىل بعد 23 �شنة يف املنفى. الرحلة هذه �شتكون اأي�شًا املرحلة الأخرية يف 

عملية جمع املواد. اأو اآمل اأن تكون هذه الرحلة هي اجلهد الأخري يف جمع كل تلك املواد واكتمالها.

�شتن�رض هذه املحا�رضة بدعم من اأ�شكال األوان.

Reverse Diary (The Secret of Atmospheric Pictures III)
Setareh Shahbazi

I had big memory gaps regarding my childhood and teenage years. While living in Beirut 
during the last couple of years, disconnected from my points of reference in Germany and 
Iran, details from my childhood started to resurface in unexpected situations. I started 
collecting family photographs, letters, home videos, drawings and paintings. This spring 
I will travel to Tehran with my father, which will be his first trip back after 23 years of 
living in exile. The trip will also be the last stage of a process of collecting material that 
will hopefully tie up many loose ends. 
The publication will be produced with the support of Ashkal Alwan.
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م�شاريع فنية

ARTIST PROJECTS

�شوى اأحد ما، مل يكن هناك اأحد

اأ�شكان �شپاهڤند 

هل ميكنك اأن ت�شرتجع الق�شة من اأولها؟ مل يكن ذاك اليوم موفقًا للتوا�شل فيما بيننا. م�شينا حول املتحف 

�شاعة ون�شف ال�شاعة نتبادل النظرات مع روؤو�ض بال وجه، عرو�ض فارغة، ف�شيف�شاء غائبة، زمن متقّطع، 

واأ�شياء م�شّوهة بفعل الق�شف واآثاره الغرائبية على الزجاج الذائب. 

ق.
ّ

جولة مع حوار يف املتحف الوطني يف بريوت يتبعه نقا�ض جماعي من�ش
 

الإخراج بدعم من اأ�شكال األوان.

ال�شماء فوق بريوت: جتوال يف املدينة

طوين �شكر 

اأن من�شي كعرثات متالحقة. اأن من�شي كو�شيلة لتخلي�ض ما قد هلك. اأن من�شي لتدخل املدينة عرب جلدتنا. 

اأن من�شي من اأجل اأن جنعل اجل�شد يالم�ض امتداداته. اأن من�شي عرب عوامل اأخرى، موجودة يف هذا العامل، 

على هذه الأر�ض، حتت هذه ال�شماء.

Other than someone, there was no one 
Ashkan Sepahvand

“Can you start the story from the beginning?”
This was not a good day for communication. We walked around the museum for an hour 
and a half, mutually drawn to faceless heads, empty thrones, an absent mosaic, a broken 
timeline, disfigured objects the work of bombing, in the stranglehold of molten glass, et 
varia epigraphica. 
A dialogue-tour with Antonia Kanaan at the National Museum of Beirut, followed by a 
facilitated group discussion.  
Produced with the support of Ashkal Alwan. 

The Sky Over Beirut: Walking Tours of the City
Tony Chakar

Walking as a series of controlled falls. Walking as a means to redeem what has been lost. 
Walking to let the city penetrate you through your skin. Walking to make what the body 
touches extensions of itself. Walking through other worlds, which are in this one, on this 
earth, under this sky.
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اأفالم وڤيديو

FILM & VIDEO

Z32
 اآڤي مغربي

35 ملم؛ 81 دقيقة؛ 2008؛ مع ترجمة اإىل الإنكليزية والعربية

�رضطيني  قتل  مهمة  يف  ا�شرتاكه  ذكريات  اإ�رضائيلي  جندي  ي�شتعيد  ت�شجيلية...  مو�شيقية  تراجيديا 

فل�شطينيني. �شديقته تثري موا�شيع لي�ض جاهزًا بعد للتعامل معها. اجلندي م�شتعد ليقدم �شهادته اأمام 

الكامريا طاملا بقيت هويته جمهولة. على اجلهة الأخرى ل يكل املخرج من ال�شعي لإيجاد طريقة متكنه من 

ف�شح هوية اجلندي، من غري اأن يفوته التفكري مبمار�شاته الفنية وال�شيا�شية. 

قناة الريقات 2 

وائل �شوقي

�رضيط م�شور؛ 10 دقائق؛ 2009؛ باللغة العربية مع ترجمة اإىل الإنكليزية 

»قناة الريقات 2« ت�شتغل على الإرحتال كم�رضح لإدراك الذات. ي�شتند ال�رضيط امل�شور على مقابلة �شورها 

التحريك.  يف  روتو�شكوب  تقنية  م�شتخدما  الأردن.  يف  الفل�شطينيني  لالجئيني  »�شوف«  خميم  يف  �شوقي 

�شعوبات العي�ض يف املخيم ترتجم نف�شها يف لقطات ت�شكل مادة عمل ڤيديو توثيقي. 

خرائط ڤيديو: عايدة، فل�شطني

تيّل روزكن�ص 

ڤيديو؛ 46 دقيقة؛ 2008؛ باللغة العربية مع ترجمة اإىل الإنكليزية 

يف هذا الفيلم عن عايدة- خميم لالجئني الفل�شطينيني- يتجّنب تيل رو�شكنز ال�شور املعروفة واملتداولة يف 

اآلف الأفالم الوثائقّية حول النزاع يف ال�رضق الأو�شط. ل وجود مل�شاهد توثيقية على الإطالق، ذلك اأن فيلم 

رو�شكنز هذا، غري عادي، فهو ل يحتوي اإّل على خرائط مر�شومة على ورق اأبي�ض. خرائط تروي ق�ش�ض 

خم�شة اأ�شخا�ض من �شكان خميم عايدة. 

Z32
Avi Mograbi

35mm; 81’; 2008; with English & Arabic subtitles
A musical/documentary tragedy… An Israeli ex-soldier who participated in a revenge 
operation where two Palestinian policemen were murdered recalls the events. His 
girlfriend raises issues he is not yet ready to address. The soldier willingly testifies for the 
camera as long as his identity is not exposed. While the filmmaker keeps looking for the 
proper solution to conceal the soldier’s identity, he also questions his own political and 
artistic conduct.

Larvae Channel 2 
Wael Shawky

Video animation; 10’; 2009; Arabic with English subtitles
Larvae Channel 2 considers migration as a platform for self-perception. The animated, ten-
minute video is based on an interview shot by the artist in the Souf Palestinian refugee 
camp in Jordan. Using the Rotoscope animation technique, the difficulties of living in the 
camp are translated through a frame-by-frame tracing of the original documentary video 
material.

Videomappings: Aida, Palestine
Till Roeskens

Video; 46’; 2008; Arabic with English subtitles
In this film about Aida, a Palestinian refugee camp, Till Roeskens eschews the typical 
images so familiar in thousands of documentaries on conflict in the Middle East. There 
is no documentary footage, as Roeskens’ unusual film only consists of maps drawn on 
white pieces of paper that illustrate the stories of five Aida residents. 
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حلظة اأيها املجد

�شريين اأبو �شقرا

DV؛ 34 دقيقة؛ 2009 ؛ باللغة العربية مع ترجمة اإىل الإنكليزية

كانت وداد يف التا�شعة من عمرها حني غّنت لأول مرة مبا�رضة على الهواء يف الذاعة. منذ ذلك احلني راح 

اأيها املجد« رحلة يف مو�شيقى تخلب  اأثري املحطات الإذاعية العربية. »حلظة  �شوتها ي�شمع كل يوم على 

العقول. م�شتخدمة اأحداث يف حياة وداد، حتاول اأبو �شقرا اأن تر�شم املراأة، كل اإمراأة، من خالل ق�شة 

�شعود جنم اإمراأة رائعة متاألقة، وخفوته. يتاألف الفيلم من ف�شيف�شاء مقاطع واقعية وخيالية - توفيت 

وداد يف 20 �شباط 2009.

اإنتاج ا�شتوديو »لوفرنوا« الوطني للفنون املعا�رضة.

مدّونات عن احلب يف كوبنهاغن

رانيا رافعي 

DVCAM؛ 27 دقيقة؛ 2010؛ باللغة الإنكليزية والعربية والدمناركية مع ترجمة اإىل الإنكليزية

....ما دونته عن احلب يف كوبنهاغن

متباينات 

بوري�ص �شارماتز، دميرتي �شامبال. اإخراج: �شيزار ڤاي�شيي 

35 ملم؛ 23 دقيقة؛ 1999  

اإنه عمل ملوؤه الفرح واحلنني، يدور حول راق�ض ومنحوتة لطوين غراند، وي�شرتجع اأجزاء من »اأحوال 

يف الرق�ض«. من دون متهيد تظهر رغبات الراق�شني املت�شاربة ومقا�شدهم اجل�شدّية امللّحة. ومن خالل 

كامريا �شيزار فاي�شي مل يعد »متباينات« ڤيديو- رق�ض، ول فيلمًا عن الرق�ض اأو م�رضحية غنائية، بل بات 

فيلمًا ق�شريًا، ح�شيًا وحد�شيًا.

اأمرا�ص اإ�شتوائية

اأپي�شاتپونغ ويرازيثاكول 

35 ملم؛ �شاعة و 58 دقيقة؛ 2004؛ باللغة التايالندية مع ترجمة اإىل الإنكليزية

�شيء �شحري يف الهواء. الأزمنة �شعيدة، واحلب ل يبدو معّقدًا بالن�شبة اإىل الع�شكري كنغ والولد الريفي 

تونغ. ال�شهرات ممتعة مع عائلة تونغ، والليايل يف املدينة مملوءة طربًا... فجاأة تنقلب الأمور راأ�شًا على 

عقب بعد حادث اختفاء. وح�ض بري قام باإفرتا�ض بع�ض البقر. حكيم حملي يقول اإن الإن�شان ميكن اأن 

يتحّول اإىل خملوق اآخر ... ثم تبداأ ق�شة ع�شكري يذهب وحيدًا اإىل قلب الأدغال، حيث الأ�شطورة غالبًا 

ما ت�شري حقيقة.

Hold On My Glamorous 
Shirin Abou Shaqra

DV; 34’; 2009; Arabic with English subtitles
Wadad was only nine when she first started singing live on the radio. From then on, 
her voice was heard almost every day on Arab radio stations. Hold On My Glamorous is 
a journey through mind-blowing music that attempts, using events in Wadad’s life, 
to portray women in general through the prism of a diva and her decline. The film is a 
mosaic of real and imaginary sequences. 
Wadad passed away on the 20th of February 2009.
Produced by Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains

Notes on Love in Copenhagen
Rania Rafei

DVCAM; 27’; 2010; Arabic, Danish & English with English subtitles
...My notes on love in Copenhagen.

Les Disparates
Boris Charmatz & Dimitri Chamblas; directed by César Vayssié

35mm; 23’; 1999
Joyful and nostalgic, this work about a dancer and Toni Grand’s sculpture evokes 
fragmented “states of dancing”. Brought forth without transition are the performer’s 
conflicting desires and (tugging) physical intentions.
In 1999, through the eye of César Vayssié’s camera, Les Disparates became not a “video-
dance”, a dance film or a musical comedy, but rather a short film, empirical and intuitive.

Tropical Malady
Apichatpong Weerasethakul

35mm; 1h58’; 2004; Thai with English subtitles
Something magical is in the air. Times are happy and love is uncomplicated for young 
soldier Keng and country boy Tong. Pleasant evenings with Tong’s family, song-filled 
nights in town... Then life is disrupted by a disappearance. And some kind of wild beast 
has been slaughtering cows. Local legends say a human can somehow be transformed 
into another creature... Then begins a tale of a soldier who goes alone into the heart of 
the jungle, where myth is often real.
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اإنغما�ص

 هارون فاروقي 

ڤيديو؛ 20 دقيقة؛ 2009؛ باللغة الإنكليزية

األعاب  يف  املتخيلة  امل�شاهد  واجلي�ض.  الإفرتا�شي  الواقع  بني  العالقة  يف  فاروقي  يبحث  اإنغما�ض،  يف 

الكومبيوتر غالبًا ما ت�شتخدم يف تدريب اجلنود الأمريكيني، قبل اإر�شالهم اإىل �شاحة احلرب، كما ت�شتخدم 

اأي�شًا يف املعاجلة النف�شية جلنود يعانون من ا�شطرابات نف�شية، بعد عودتهم اإىل الديار. 

اأن�شاب طهران 

بهمان كيارو�شتامي

HDV؛ 60 دقيقة؛ 2008؛ باللغة الفار�شية مع ترجمة اإىل الإنكليزية

يتق�شى فيلم »اأن�شاب طهران« دور الن�شب التذكارية يف طهران اليوم، املدينة املابعد حداثية، ال�شخمة، 

واخلا�شعة لالإيديولوجيا، وامل�شابة بداء الن�شيان. متتبعًا م�شري اإثنني من اأهم الأن�شاب العامة يف طهران: 

الأول، نفذ بطلب من العائلة ال�شاهن�شاهية يف ال�شبعينات، وهو للنحات احلديث جدًا اآنذاك بهمان حم�ش�ض. 

والن�شب الثاين هو حتية للثورة الأ�شالمية، مت تثبيته يف �شاحة اإنقالب يف طهران. 

اجلي�ص االأحمر املّوحد

كوجي واكامات�شو 

35 ملم )يعر�ض من �رضيط Beta(؛ 3 �شاعات و9 دقائق؛ 2007؛ باللغة اليابانية مع ترجمة اإىل الإنكليزية 

املتطرفة، يف  الراديكالية  للموجة  اإ�شطرابًا  الأكرث  يعيد كوجي واكامات�شو، تركيب احللقة  الفيلم  يف هذا 

ابتداء  الق�شة احلقيقية للجي�ض الأحمر املوّحد. يرجع  اليابانيني، من خالل ا�شتعرا�ض  اأو�شاط الطالب 

هذه املوجة اإىل ال�شتينات، حني تظاهر الطالب اليابانيون اإحتجاجاًَ على ا�شتخدام اليابان من قبل اأمريكا 

كقاعدة عمليات يف حربها على ڤيتنام.

Immersion
Harun Farocki

Video; 20’; 2009; English
In Immersion, Farocki explores the connection between virtual reality and the military 
– how the fictional scenarios of computer games are used both in the training of U.S. 
troops prior to their deployment in combat zones, and in psychological care for troops 
suffering battlefield trauma upon their return. 

Statues of Tehran
Bahman Kiarostami

HDV; 60’; 2008; Farsi with English subtitles
Statues of Tehran interrogates the function of monuments in today’s Tehran, an ideology-
ridden postmodern megalopolis, afflicted with forgetfulness. It tracks the fate of two 
important public sculptures: the first, a pioneering work commissioned by the royal 
family in the 1970s, of then-foremost modern sculptor Bahman Mohassess, the second a 
tribute to the Islamic Revolution standing in Enghelab Circus (Revolution Roundabout), 
by Iraj Esskandari.

United Red Army
Koji Wakamatsu

35mm (screened in Beta); 3h9’; 2007; Japanese with English subtitles
Koji Wakamatsu reconstructs the most troubling episode in the bloody history of 
Japanese student-radical extremism through the true story of the United Red Army 
faction, which had its roots in the 60’s when Japanese students protested America using 
Japan as a staging base for its war in Vietnam. 
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معار�ص

EXHIBITIONS

عار�ص 

روان اأبو رحمة وبا�شل عبا�ص

جتهيز �شوتيّ؛ 2010

ال�شفة  يف  قلنديا  حاجز  جتربة  يف  تتجلى  كما  الكولونيالية،  للبنى  ال�شوتي  الن�شيج  يف  »عار�ض«  يبحث 

الغربية، عربالتفكري بال�شوت على اأنه ممار�شة مكانية ينتج حيز اإمكانيته اخلا�ض. يهدف »عار�ض«، عرب 

د امل�شهد 
ّ
ا�شتخدامه اأ�شواتًا م�شجلة يف املوقع، اإىل تفكيك املكان ولغته، هدمه واإعادة تخيله. مداخلة جتر

ال�شوتي من طبيعته، لتف�شح عن �رضيالية غري م�شتتبة، ونوع من »اخليال – العلمي« الذي يكمن يف جوهر 

الكولونيالية اجلديدة. 

الإنتاج بدعم من اأ�شكال األوان.

هكذا كنت اأتكّلم ب�شوت يتزايد انخفا�شه وقد اأرعبتني اأفكاري وما كمن 

وراء اأفكاري 

اآيرين اأن�شتا�ص

ڤيديو؛ 21 دقيقة؛ 2008

بريوت، طرطو�ض، عمان، القاهرة، بجاية، اأورزازات: ما هو اخلط الذي ميكن اأن ُير�شم من ات�شال هذه 

املدن ببع�شها البع�ض؟ اأكانت منظورة اأو غري منظورة، م�ّشورة اأو غري م�شّورة؟ فالتناق�ض بيقى هو ذاته 

بني ما هو يف حقيقة العي�ض وما هو يف الفكر، بني الكلمة املكتوبة والعمل يف ذاته، بني لغة واأخرى. فالأفق 

والعامل يف ن�ض مرتجم، غالبًا ما يختفيان وراء اأفق اآخر وعامل اآخر. اأما بعد؟ ماذا اأكتب الآن؟ هل ل يزال 

باإمكاننا اأن نكتب اأي �شيء؟ يكتب املرء ما ي�شتهي، واأنا ل�شت ب�شدد الإ�شتهاء.

كل �شيء عن اأكاپولكو 

مروة اأر�شانيو�ص

جتهيز؛ 2010-2009

»كل �شيء عن اأكابولكو« يجمع حلقات خمتلفة من حياة �شاطىء اأكابولكو، �شاحب ال�شهرة العاملية، حيث 

ميلك رجا �شعب �شاليه يعد روعة معمارية من اخلم�شينات. يعر�ض التجهيز عنا�رض ومراحل خمتلفة من 

امل�رضوع: ڤيديو، اأر�شيف ومطبوعة، �شتن�رض قريبًا. 

الإنتاج بدعم من اأ�شكال األوان. البحث يف الأر�شيف بدعم من املوؤ�ش�شة العربية لل�شورة. مب�شاعدة 

روجيه عبد، جورج عربيد، �شامية ديران، �شامية �شعب وحيدر وهبة.

Contingency
Ruanne Abou Rahmé & Basel Abbas

Sound installation, 2010
Contingency explores the sonic fabric of colonial structures as embodied in the experience 
of the Qalandia checkpoint, reflecting on sound as a spatial practice that produces its 
own field of potentialities. Using only sounds recorded on location, the sonic language of 
the space is decoded, deconstructed and re-imagined. An intervention that denaturalizes 
the soundscape to expose an unsettling surrealism and a kind of ‘science-fiction’ that 
lurks at the heart of neo-colonialism. 
Produced with the support of Ashkal Alwan.

Thus I spoke, and ever more softly: for I feared my own 
thoughts and hinterthoughts 
Ayreen Anastas

Video; 21’; 2008
Beirut, Tartous, Amman, Cairo, Bijaya, Ouarzazate: what line may result from connecting 
these cities? Whether visible or invisible, represented or not, the contradiction is 
one between what is lived and what is thought, the written word and the work itself, 
between one language and the other. The horizon and the world around a translated 
text for example, are most often substituted by another world and another horizon. And 
Afterward? – What to write now? Can you still write anything? – One writes with one’s 
desire, and I am not through desiring.

All About Acapulco 
Marwa Arsanios

Installation; 2009-2010
All About Acapulco brings together the different episodes in the life of Acapulco, a once hip 
beach resort where we find Raja Saab’s chalet, an architectural marvel from the 1950s. 
The installation unfolds the different phases of the project: the video, the archive and the 
upcoming publication.
Produced with the support of Ashkal Alwan. The archive research was supported by The 
Arab Image Foundation with the help of Roger Abed, George Arbid, Samia Diran, Samia 
Saab and Haidar Wehbe.   
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موجة ق�شرية / موجة طويلة 

 ڤارتان اأڤاكيان 

جتهيز ڤيديو بقناة واحدة؛ 2009

بع�ض املدن ل �شوت لها.

الإنتاج بدعم من اأ�شكال األوان.

�شيكاغو

 برومربغ و�شانارين

جتهيز؛ 2006

معركة  غزة،  من  الإن�شحاب  والثانية،  الأوىل  الإنتفا�شة  بريوت،  اإجتياح  اأوًل:  هنا  حدث  حدث،  ما  كل 

الفّلوجة. على الأغلب كل تكتيك من التكتيكات الع�شكرية الكربى التي نفذتها ا�رضائيل يف ال�رضق الأو�شط 

نفذتها هنا اأوًل يف �شيكاغو. يف مدينة عربية ا�شطناعية وواقعية بناها اجلي�ض ال�رضائيلي لغر�ض التدريب 

على قتال ال�شوارع.

ع�ّص غراب: باب االإحتالل الدّوار

  تفكيك العمارة الكولونيالية )م�شروع �شاندي هالل، األ�شاندرو پّتي، 

واإيال وايزمان( 

جتهيز؛ 2010

 تلة ع�ّض غراب كانت مركزًا ملعارك عدة منذ اإن�شحاب قوات الإحتالل منها عام 2006. تقع التلة على تخوم 

بيت �شاحور )بيت حلم( وال�شحراء. كانت يف الأ�شل قلعة ا�شتخدمتها اجليو�ض الكولونيالية التي حكمت 

فل�شطني خالل القرن املا�شي. يف هذه املنطقة املتوّهجة من احلدود الفل�شطينية، هل ميكن ا�شتخدام العمارة 

والإن�شاءات املكانية يف املعركة القائمة من اأجل هذه التلة؟

م�شاطر ودرا�شات اإيقاعية

جڤديت اإيريك

ليزرعلى لوح پال�شتيك �شفاف

�شوف يجلب جفديت اإيريك معه اإىل املعر�ض اأول ثالث م�شاطر ف�شاًل عن اإثنتني �شنعتا خ�شي�شًا لـ »اأ�شغال 

داخلية 5«. امل�شطرة »1« )2007( و�شعت لتخدم كمجموعة من الأدوات لتف�شري م�شارات �شخ�شية، على 

كل م�شطرة نرى بالعربية، �شنوات متتد بني 1974 و 2000، على مقيا�ض 1 �شنتم ي�شاوي �شنة واحدة. 

امل�شطرة »0« )�شفر( الآن )2008( طولها 20 �شنتم من دون اأي اإ�شارة اىل مقيا�ض اأو وحدة. امل�شطرة 

النقالب )2009( نرى عليها تاريخ تاأ�شي�ض الدولة الرتكية وتواريخ ثالث اإنقالبات ر�شمية.

مب�شاهمة كرمية من غالريي »اآكن�شي«، اأم�شرتدام. اإنتاج بدعم من »تاون هاو�ض« غالريي القاهرة، 

�شنرتال ا�شطنبول، ا�شطنبول: 0090 كون�شنت واإك�شرتا �شيتي، اأنتويرپ.

ShortWave / LongWave 
Vartan Avakian

Single-channel video installation; 2009
Some cities have no voice. 
Produced with the support of Ashkal Alwan.

Chicago 
Broomberg & Chanarin

Installation; 2006
Every thing that happened, happened here first, in rehearsal. The invasion of Beirut, 
the first and second Intifada, the Gaza withdrawal, the Battle of Falluja: almost every 
one of Israel’s major military tactics in the Middle East over the past three decades was 
performed in advance here in Chicago, in an artificial but realistic Arab town built by the 
Israeli Defense Forces for the purpose of urban combat training.

Oush Grab (Crow’s Nest): Revolving Door Occupation 
Decolonizing Architecture 
(project by Sandi Hilal, Alessandro Petti & Eyal Weizman) 

Installation; 2010
The hilltop of Oush Grab has been the centre of a battlefield ever since its evacuation by 
occupation forces in 2006. Located at the edge of Beit Sahour (Bethlehem) and the desert, 
it was originally a fortress used by the colonial regimes that have governed Palestine over 
the past century. Palestinian and international activists continue to confront them in 
what has become one of the most intense flashpoints on the Palestinian frontier. Can 
architecture and spatial practices be used in the battle for this hilltop? 

Rulers and Rhythm Studies 
Cevdet Erek

Laser on transparent plexiglass
Cevdet Erek will bring together three of the earlier Rulers as well as two new prototypes 
produced for Home Works 5. Ruler I (2007) was built to function as a collection of tools 
for interpreting personal timelines, with each ruler showing, in Arabic, a span of years 
from 1974 to 2007 with the scale of 1cm = 1 year. Ruler 0-Now (2008) spans 20 centimeters 
without any connotation of fixed scale or unit. Ruler Coup (2009) shows the dates of the 
foundation of the Turkish Republic and of the 3 “official” coups.
Courtesy Akinci Gallery, Amsterdam. Produced with the support of Townhouse Gallery, 
Cairo; SantralIstanbul, Istanbul; 0090 Kunsten & Extra City, Antwerp.
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مفاو�شات مبا�شرة / هل ميكن اأن اأتكلم مع املدير؟

�شهاب فتوحي

مفاو�شات مبا�شرة

ڤيديو؛ 6 دقائق واأربع وع�رضون ثانية؛ 2007

»هل ميكن اأن اأتكلم مع املدير؟«

ر�شم؛ 2008

»هل ميكن اأن اأتكلم مع املدير؟« دليل هند�شي للرمز الر�شمي للجمهورية ال�شالمية الإيرانية.

ماكينة مرِبكة: بني الالمعنى واالأر�شيف

غ�شان حلواين

؛ 2010
3

جتهيز؛1م

يف هذه الآلة املربكة ميكن اإدخال ثالث م�شاريع ب�رضية يف الوقت نف�شه، وبا�شتطاعة هذه الآلة اأن متزجها 

اإنتاج الأعمال الفنية القدمية، تن�شجها طوًل وعر�شًا وعمقًا يف تركيبات وتوليفات  وتطحنها. هكذا تعيد 

جديدة. 

النتاج بدعم من اأ�شكال األوان

اأهاًل اأهاًل 

اأمل عي�شى

ر�شم بالزيت والفحم على القما�ض 36م × 2م؛ 2008

»...القد�ض عرو�ض عروبتكم / اأهاًل اأهاًل...«

من  اأبياتًا  م�شامعنا  على  ويردد  الأ�شنان  معجون  رغوة  يب�شق  اأبي  املدر�شي:  �شباحنا  نبداأ  كّنا   هكذا 

ق�شائد »الثورة«. 

هذا العمل حتّية لـ»اأبو اأحمد.«

اإزاحة الكلمات ال�شامتة

بنغو كرادومان

جتهيز ڤيديو واأكريليك على الورق؛ 40 �شنتم × 40 �شنتم؛ من رقم 1 اىل 8؛ 2009

متخذًا من اأحد النقالبات الع�شكرية، التي وقعت يف تركيا عام 1980، كمو�شوعة رئي�شية للتجهيز، يحاول 

العمل اأن يتعامل مع املا�شي، الذي يحاول اجليل الالحق على الإنقالب جتاهله. اأثناء البحث يقع الفنان 

على اآثار من املا�شي، تو�شح كيف اختارت املوؤ�ش�شات حينها اأن تتوا�شل، وماذا كانت تقول. 

Direct Negotiation / Can I Speak to the Manager?
Shahab Fotouhi

Direct Negotiation 
Video; 6’24”; 2007
 
Can I Speak to the Manager?
Drawing; 2008
Can I Speak to the Manager? is a geometrical guide to the official emblem of the Islamic 
Republic of Iran. 

Cumbersome Machine 
Between the Nonsense & the Archive
Ghassan Halwani

Installation; 1m3; 2010
Three different visual projects can be fed into this cumbersome machine at once, which 
has the capacity of mixing and grinding, thus recycling old artworks, weaving them 
vertically, horizontally and in-depth into new correlations and combinations.
Produced with the support of Ashkal Alwan.

Never-eat-y of the Fallen Rifle 
Amal Issa

Oil & charcoal on canvas; 3.6 m x 2 m; 2008
“…Jerusalem is the bride of your Arab Pride / Welcome welcome…”
Thus we would start our school mornings: my father, spitting out toothpaste froth, 
would recite to us selected verses from the poetry of the “revolution.” 
This work is a tribute to Abu Ahmad.

In Place of Silent Words 
Bengü Karaduman

Video Installation & acrylic on paper; 40cm x 40cm; #1-8; 2009
Taking the 1980 Turkish Coup as its main theme, In Place of Silent Words is an attempt to 
deal with the past, which was willed to remain invisible to the post-Coup generation.
In the process, I come across trails from the past with regards to what and how 
institutions choose to communicate.
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موؤامرة )حوار/اإنهيار(

ح�شن خان

تركيب لڤيديو بقناة واحدة؛ 2006

داخل قطعة حمادثة مركبة، ثمة ن�ض متت عملية تاأليفه مع اإثنني من املمثلني. بعدها مّت ت�شوير كل ممثل 

على حدة، ولكن يف الغرفة ذاتها، قبل اأن يعاد جمعهما يف املونتاج لنعطي الإنطباع اأن ثّمة حمادثة جتري 

فعلّيًا. تتاألف املقطوعة من �شتة جل�شات حمادثة، ٌت�شتعمل فيها املواد امل�شورة عينها، لكن يف كل مرة يعاد 

توليفها وترتيبها ينتج عنها معاٍن جديدة وعالقالت جديدة، ويف النهاية، ي�شجل املمثالن �شوتهما فوق 

كل مل قيل. لقد مت ترتيب و�شع املمثلني والغرفة بطريقة توحي بجماليات الطبقة املتو�شطة ملوظفني يف 

الإدارة املحلية، داخل احلياة العامة، واحلياة الإقت�شادية يف م�رض خالل الثالثني �شنة املا�شية.

مع حممود اللوزي وحممد �شفاء عامر.

2026

مهى ماأمون

ڤيديو؛ 9 دقائق؛ مع ترجمة اإىل اللغة العربية والنكليزية؛2010

البداية« ملحمود عثمان،   : »ثورة 2053  بعنوان  ا�شتنادًا على م�شهد من رواية م�رضية �شدرت موؤخرًا 

لالأهرامات  م�شتقبلّيًا  ت�شورًا  العمل  هذا  يقدم  ماركر،  لكري�ض  »ل جت«،  فيلم  م�شهد من  اإىل  وبالرجوع 

وبالتايل مل�رض يف �شنة 2026. ما هو مدى قرب اأو بعد هذه الروؤية امل�شتقبلّية عن احلا�رض وما هي القيمة 

القامتة اأو امل�شحكة التي تقّدمها؟ اإن الإجابة على هذه ال�شئلة قد تلقي ال�شوء على فهمنا للحا�رض وعلى 

طبيعة خال�شات احلا�رض بالن�شبة للم�شتقبل.

اإنتاج م�شرتك ل�شندوق �شباب امل�رضح العربي.

مقدمة يف الغياب

كري�شتودولو�ص پانايوتو 

تركيب �شماعي من اأربع قنوات؛ 2006

طلب من اأربعة علماء يف جامعة اأك�شفورد )كل واحد منهم ميثل جمال علمي خمتلف: فقه اللغة، الالهوت، 

الفيزياء الفلكّية والفنون( اأن يقوموا ببحث يف مو�شوع الغياب. ويف 4 متوز )يوليو( 2006، ا�شرتكوا يف 

حديث مغلق يف ا�شتوديو للت�شجيل. 

»مقدمة يف الغياب« هو جزء اأول من ثالثية حتاكي كال�شيكية الأطروحة الأكادميّية يف مو�شوعة »الغياب«. 

بطلب من متحف الفن املعا�رض يف اأك�شفورد – بريطانيا وقد مّت النتاج بدعم من املتحف.

CONSPIRACY (dialogue/diatribe) 
Hassan Khan

Single-channel video installation; 2006
In this structural conversation piece, a script was developed with two actors and then 
shot one sentence at a time with each actor separately, yet in the same exact room, 
before being joined in editing to give the illusion that a conversation is actually taking 
place. The piece is composed of six such conversations using exactly the same material, 
yet re-edited each time to produce new meanings and relationships, and at the end, the 
actors overdubbed all voices. The actors as well as the room have been heavily styled to 
point to the aesthetics of a local class of middle management within the Egyptian public 
and economic life of the past 30 years. 
With Mahmoud El Lozy & Mohamed Safa’ Amer.

2026
Maha Maamoun

Video; 9’; Arabic with English subtitles; 2010
Based on a scene from the recent Egyptian novel The 2053 Revolution: The Beginning by 
Mahmoud Uthman, and referencing a scene from Chris Marker’s iconic 1962 film La Jetée, 
this work presents a future vision of the Pyramids Plateau, and by extension, of Egypt in 
the year 2026. How closely does this futuristic vision mirror or leap from the present, and 
how profound, dark or comic is it perceived to be? An answer to these questions might 
shed light on our perception of the present, and on the nature of present articulations of 
the future.
Co-produced by the Young Arab Theatre Fund.

Prologue: Quoting Absence 
Christodoulos Panayiotou

Four-channel audio installation; 2006
Four scholars at Oxford University (each of them representing a different academic 
discipline: Philology, Theology, Astrophysics and Arts) were commissioned to conduct 
research on the subject of absence and on July 4, 2006, they took part in a “huis-clos” 
conversation at a recording studio. Prologue: Quoting Absence is the first part of a series 
of three works imitating the classical form of an academic dissertation on the topic  
of “absence”.
Commissioned and produced by the Museum of Modern Art, Oxford, U.K.
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C60

 مروان ر�شماوي

اإ�شمنت، قطران وكاربون؛ 1998 – 2010

اإثني ع�رض عامًا من اإجناز لوحتي )ال�شبكة(،  C60 ، بعد  بـ  اأي�شًا  قراأت مقاًل عن »باكي بول« املعروف 

من الإ�شمنت والقطران. تتاألف اللوحة من �شتني قطعة متى ُجمعت متثل منطًا معّينًا – نوعًا من �شبكة. 

العدد �شتون يتمّتع باإمكانات تفعيل اأكرث من اأي رقم اآخر اأو اأي �شل�شلة من الأرقام. اإمكانيات التفعيل هذه 

اأقنعت البابليني با�شتعمال هذا الرقم كقاعدة يف نظام الأرقام عندهم. ولهذا ال�شبب عينه ، تق�شم ال�شاعة 

عامليًا اإىل 60 دقيقة والدقيقة اإىل 60 ثانية. �شتون هو عدد ممّيز.

الإنتاج بدعم من اأ�شكال األوان.

دي�شكو الليلة 

 رائد يا�شني

جتهيز ڤيديو؛ 2008 – 2010

«كتاب حياتي يا عني

ما �شفت زّيو كتاب

الفرح يف �شطرين

والباقي كّلو عذاب

عذاب

عذاب«

— ح�شن الأ�شمر

ع�شكر من تنك

اآالء يون�ص

جتهيز؛ 2010

ال�رضق  منطقة  تر�شيم  يعاد  كان  عندما  العامليتني،  احلربني  بني  الفرتة  يف  تنك  من  جنود  �شناعة  راجت 

الأو�شط. قبل الفرتة احلديثة، كان اللعب بجنود دمى مق�شور على اأولد النبالء وحدهم. يف ذلك الوقت 

. وجيو�ض ال�رضق 
ّ
كان يقّدم لأولد امللوك جمموعات من جنود دمى كطريقة لتح�شريهم لدورهم امل�شتقبلي

الأو�شط مل يجِر اإعادة اإنتاجها بعد يف جمموعات جنود دمى. »جنود من تنك« تقدمي لت�شعة جيو�ض اإنخرطت 

اأو خ�شعت لأعمال حربية يف ال�رضق الأو�شط يف اأيامنا هذه.

الإنتاج بدعم من اأ�شكال األوان.

C60

Marwan Rechmaoui

Cement, tar & carbon; 1998-2010
I read an essay about ‘buckyball,’ also known as C60, twelve years after having executed 
The Network, a cement and tar-installed painting. The painting is composed of 60 pieces 
that create a certain pattern – a network – when placed together. Sixty also has more 
integral factors than any other number and any range of numbers. It is this factorability 
of 60 that gave the Babylonians reason to use it as the basis of their number system. And 
it is for that reason that around the world, we divide the hour into 60 minutes and the 
minute into 60 seconds. Sixty is a remarkable number.
Produced with the support of Ashkal Alwan.

Disco Tonight
Raed Yassin

2-channel video installation, 2008-2010
“She’s crazy like a fool
What about daddy cool”
— Boney M

Tin Soldiers 
Ala’ Younis

Installation; 2010
The tin soldier industry peaked between the two World Wars, while the Middle East was 
undergoing a process of re-mapping. Before the modern period, only children of noble 
households would play with toy soldiers. At the time, elaborate sets of toy soldiers were 
presented to sons of royalty as a way of preparing them for future rule. Middle East’s 
contemporary armies have yet to be rendered in toy soldier sets. 
Tin Soldiers is a depiction of nine armies that were implicated in, or subject to, acts of 
war in today’s Middle East. 
Produced with the support of Ashkal Alwan.
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ور�شة عمل وندوة

WORKSHOP & COLLOQUIUM

ال تنتظر االأر�شيف: ممار�شات التوثيق وم�شتقبل ال�شورة 

pad.ma )پاد.ما(

اأكرث منها عر�ض ممتد وطويل. يف هذه  اإ�شبوعني، هي وقت لالإنتاج  امل�رضوع عبارة عن ور�شة عمل ملدة 

الور�شة يوؤتى مبواد اأر�شيفية من بريوت، ترتب بالطريقة الرقمية، ويجري تخزينها يف pad.ma . اأبعد من 

ذلك، فنانو الڤيديو، الكّتاب والباحثون، جميعهم مدعوون للم�شاهمة مبواد للم�رضوع، ولكت�شاف طرق 

كتابة من خالل مواد ڤيديو وعربها. خالل »اأ�شغال داخلّية 5« »جمموعة pad.ma وامل�شاركون من بريوت، 

�شوف يلتقون يف ندوة ت�شتمر خم�ض �شاعات، تقّدم يف اأثنائها املوجودات ويجري مناق�شتها.

Don’t Wait for the Archive: Archiving Practices and Futures  
of the Image
pad.ma

The project is proposed as a two-week workshop period, more a time for production 
than an extended “event”. The workshop will involve working with materials from Beirut, 
which will be digitized and annotated through pad.ma. Further, video-makers, writers 
and researchers are invited to contribute materials and to explore ways of writing across 
and through video material. During Home Works 5, the pad.ma group and the Beirut 
participants will take part in a 5-hour colloquium, which will present and discuss our 
findings. 
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من�شورات

PUBLICATIONS

تواقيع 

فادي العبداهلل

التوقيع هو �شطر التزام نقي. القانون، الزمن، املال، ال�شيادة، الفن، العنف... كل اإن�شان مدّعو ان يختار 

التزامه وان يتحّمل نتائجه. املعاين تولد دائمًا يف البيا�ض بني �شطرين.

الإنتاج بدعم من اأ�شكال األوان.

اإمياءات �شوتية

رّيا بدران

ي 
ّ
يعر ال�شمعي.  املجال  يف  يوؤّثر  ل�شوت  مفاجىء  تدّخل  �شّببه  اإنقطاع �شوتي  اأمناط  يعر�ض  العمل  هذه 

البحث »اأر�شية راديوفونّية«، هدفها اأن تفّكك اإرتباطات اأوقات العزل املت�شابكة، لإيجاد ّما يختبىء حتت 

طبقات ال�شوت املتعّددة، منذ حلظة انبثاقه وحتى اختالطه مع ال�شورة وما بعدها.

الإنتاج بدعم من اأ�شكال األوان.

Signatures
Fadi Abdallah

A signature is a pure line of engagement. Law, time, money, sovereignty, art, violence… 
Each person is invited to choose his/her engagements, and to bear the consequences. 
Meanings are always born in the whiteness between the lines.
Produced with the support of Ashkal Alwan.

Radiophonic voice(s)
Rayya Badran

The publication unpacks the politics of a sonic interruption provoked by the sudden 
intrusion of an acousmatic voice.  The research lays bare a ‘radiophonic terrain’ that 
intends to unwrap the complex moments of insulation, to find what lies beneath the 
voice’s many layers from its moment of irruption to its mergence with the image and 
beyond. 
Produced with the support of Ashkal Alwan.
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م�شروع بحث

RESEARCH PROJECT

عزيزي االأ�شتاذ...

»عزيزي الأ�شتاذ،

اأنت مدّعو اىل نهر ابراهيم يف رحلة ا�شتك�شافيّة يوم ال�شبت، 10 ني�شان 2010، مطلوب منك ان تدعو اأحد 

طاّلبك للم�شاركتك يف هذه الرحلة ...« 

»عزيزي الأ�شتاذ... هو م�رضوع بحث حول اإمكانيات تعليم الفنون التجريبّية يف بريوت. يحاول ا�شتك�شاف 

من  اأ�شاتذة  ويجمع  الإ�شتك�شافّية.  للرحلة  التعليمية  الأدوات  خالل  من  والطالب  الأ�شتاذ  بني  العالقة 

جامعات متنوعة يف لبنان. مريان اأر�شانيو�ض و�شابا �شدر )اجلامعة الأمريكّية(، جوزيف �شمايل و�شمري 

اللبنانّية(، را�شيل هاينز ولرا ن�شار )اجلامعة الأمريكّية(، عّزة ح�شني  – اجلامعة  �رضياين )الك�شليك 

وفادي حمزة )اجلامعة الأمريكّية اللبنانّية(، غادة �شايغ، لني قديح و�شاره حمادة )اجلامعة الي�شوعية / 

الأكادميّية اللبنانّية للفنون اجلميلة(، لينا منذر ومنور اأبو�شي )اجلامعة اللبنانّية الأمريكّية(، حممد نتوت 

و�شاره �شباعي )اجلامعة اللبنانّية الأمريكّية / خارج ال�شف(، مايا زبيب وزينة �شكور )اجلامعة اللبنانّية 

/ اجلامعة اللبنانية الدولية ( و كاترين ديركنك – هوملفلد واأن�ض اأحمد )اجلامعة اللبنانّية الأمريكّية(.

كل اأ�شتاذ يدعو طالبًا. 

»عزيزي الأ�شتاذ...« م�رضوع بحث مفتوح اأطلقته ونظمته كاترين ديركنك – هوملفلد.

Dear Teacher…

“Dear Teacher,

You are invited for a field trip to Nahr Ibrahim on Saturday April 10th 2010.
You are asked to invite one of your students to participate with you…”

Dear Teacher… is a research project on possibilities of experiential arts education in Beirut. 
It will initially explore the teacher-student relationship through the educational tool of 
the field trip, bringing together teachers from various universities in Lebanon: Mirene 
Arsanios + Saba Sadr (AUB); Josef Chemaly + Samir Syriani (KASLIK/LU); Rachel Hines 
+ Lara Nassar (AUB); Azza Hussein + Fadi Hamzeh (LAU); Ghada Sayegh + Lynn Kodeih 
+ Sara Hamade (USJ/ALBA); Lina Mounzer + Mounawar Abbouchi (LAU); Mahmoud 
Natout + Sara Sibai (LAU/ Out of the Class Room); Maya Zbib + Zeina Chakour (LU/LIU) 
& Katrine Dirckinck-Holmfeld + Anas Ahmed (LAU). Each teacher is inviting one student. 
Dear Teacher… is an open research project initiated and organized by Katrine Dirckinck-
Holmfeld. 
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عرو�ص، رق�ص ومو�شيقى

اإزرايل غالڤان

ومنذ  الأحمر«  »اأنظراحلذاء  الأول  عمله  ذلك  بعد  ليقدم   1998 عام  للرق�ض  فرقته  اأن�شاأ  غالڤان  اإزرايل 

ذلك قدم »الع�رض الذهبي« واأعمال اأخرى. تعاون غالفان مع راق�شي فالمنكو كال�شيكيني مثل فرناندو 

اإنريكيه موارنتي،  اإلكرتيكو، وجمّددي فالمنكو معا�رضين بينهم  اإل  اإيني�ض باكان، بوبوتي،  تريميوتو، 

جريياردو نونيز، ميغيل بوفيدا، دييغو كارا�شكو، دييغو اأمادور، األفريديو لغو�ض، كما عمل مع مو�شيقيني 

معا�رضين.

غا�شپار دوالنوي ويلدا يون�ص

بالوت، كي. جي. بي، �شي روبري،  اإيغول  الفنية )متحف  التجمعات  �ض عددًا من  اأ�شّ غا�شپار دوالنوي 

اإلكرتون ليرب( يف جمال الفنون اجلميلة. اأّلف كتابًا بعنوان »لدي حلم«، و�شارك يف تاأليف كتاب بعنوان 

»اأقّبل العيون«، كما ن�رض كتابًا حتت عنوان »�رض مبولة مار�شيل دو�شان مك�شوفًا للعامل«.

يف  الفالمنكو  در�شت  ثم  الكال�شيكي،  والباليه  الرق�ض  در�شت  عام 1978.  يف بريوت  ولدت  يون�ص  يلدا 

اإ�شبانيا، ومع اإزرايل غالڤان. كما در�شت �شناعة الأفالم يف باري�ض.

دانيال كماردا، جاكوپو كاريرا�ص، رائد اخلازن، النا �شاهر، جنى �شالح

جون  موزي�ض،  بوب  لويكي،  ليونيل  اأمثال  امل�شهورين،  املو�شيقيني  من  العديد  مع  عمل  كماردا  دانيال 

جياين  مع  عماًل  �شجل  كما  »اإك�شودي«،  لت�شجيالت  منفردًا  عماًل  �شجل  �شامويلز.  ودايف  اأبركرومبي 

جيبيا ل�شالح ت�شجيالت »جيا« بعنوان« ديل اإن�رضتيزا«، واآخر بعنوان »مابورو�شي« مع اأيكو اإي�شيبا�شي 

وجياين جيبيا ل�شالح »اإف. اإم. اإن. �شاوند فاكتوري«، اليابان.

جاكوپو كاريرا�ص اأنتج واأعّد وقام بتوليف اأعماًل مو�شيقية عّدة يف اإيطاليا واأملانيا، بينها »كيت�شن تولز«، 

»�شاغريدو« و»اآكت اأند پالي«، كما عمل على األبوم »فروم بد تو كاوت�ض«. �شارك يف م�رضوع »پونتو« ويف 

اإعادة التوليف لالألبوم الأخري لـ تواين »�شالتي پينوتز«. 

رائد اخلازن بداأ عمله املو�شيقي عازفًا يف عدد من احلانات والفرق يف بريوت. بعد �شنوات عدة من العزف 

يف الوليات املتحدة، قرر العودة عام 2009 اإىل بريوت ليبداأ م�رضوع »بي – روت« لالإنتاج مع جنى �شالح، 

حيث اأنتج اأعمال مو�شيقية لعدد من فناين املنطقة، ف�شاًل عن عمله على موؤلفاته املو�شيقية اخلا�شة.

»الأندرغراوند«.  املو�شيقي  بامل�شهد  اهتمام  مع  والتو�شيب  الطباعة  ت�شميم  حقل  يف  عملت  �شاهر  النا 

�شممت اأغلفة اأعمال فرٍق عدة، منها »كتيبة 5« و»�شكرامبلد اإيغز«. �شاركت يف اإدارة »�شاطئ عجرم لياًل« 

يف العام 2009، حيث اأقيمت حفالت عدة. اإ�شافة اإىل خربتها يف حقل الطباعة، عملت على درا�شة و�شائط 

الإعالم الب�رضية وال�شماعية، و�شاهمت يف عدد من اأعمال الڤيديو كليب.

PERFORMANCE, DANCE & MUSIC

Israel Galvàn
Israel Galvàn formed his own dance company in 1998 to create his first work Mira Los 
Zapatos Rojos (Behold the Red Shoes), and has since presented Metamorphosis, Arena, La 
Edad de Oro (The Golden Age), Tabula Rasa and Solo. Galván has collaborated with classic 
flamenco artists including Fernando Terremoto, Inés Bacan, Bobote, El Electrico, and 
contemporary flamenco innovators including Enrique Morente, Gerardo Núñez, Miguel 
Poveda, Diego Carrasco, Diego Amador and Alfredo Lagos, as well as with contemporary 
musicians.

Gaspard Delanoë & Yalda Younes
Gaspard Delanoë is the founder of several artist collectives (Musée Igor Balut/ KGB/ 
Chez Robert, Electrons Libres) in the field of fine arts. He is the author of I Have a Dream, 
co-author of Je Baise Les Yeux (I Kiss the Eyes), and published Le secret de l’urinoir de Marcel 
Duchamp révélé au monde (The Secret of Marcel Duchamp’s Urinal Revealed to the World). 
Yalda Younes was born in Beirut in 1978. She trained in dance and classical ballet, and 
later studied flamenco in Spain, and eventually with Israel Galvàn. She also went to film 
school in Paris. 

Daniele Camarda, Jacopo Carreras, Raed El Khazen, Lana Daher 
& Jana Saleh
Daniele Camarda has collaborated with several acclaimed musicians, including Lionel 
Loueke, Bob Moses, John Abercrombie and Dave Samuels. He has recorded Solo for 
Exaudi Records, as well as Dell Incertezza (with Gianni Gebbia) for Geya Records and 
Maboroshi (with Eiko Ishibashi & Gebbia) for FMN Sound Factory Japan.
Jacopo Carreras has produced, arranged, mixed and remixed numerous works in Italy 
and Germany, including Kitchen-tools, Sagredo, the more recent Act and Play, and the 
album From Bed To Couch. He has collaborated on the Punto project and on the latest 
remix of Touane´s Salty Peanuts, among others.
Raed El-Khazen started his musical experience playing in bars with local cover bands 
in Beirut. In 2009, after many years performing in the U.S., he decided to move back to 
Beirut and start B-root Productions with Jana Saleh, where Raed has been producing 
regional artists as well as his own work.
Lana Daher has been working in print design, branding and packaging with an interest 
in the local underground music scene, producing works for the likes of Katibé 5 and 
Scrambled Eggs. In 2009, she co-directed the Ajram Beach by Night events, which hosted 
parties and concerts. In conjunction with her print portfolio, she has been exploring 
visual and aural media and collaborating on music videos.
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جنى �شالح اأن�شاأت »بي- روتز« لالإنتاج، بالإ�شرتاك مع رائد اخلازن. اأثناء اإقامتها يف الوليات املتحدة 

عملت على الأ�شغال الب�رضية لعدد من الفرق املحلية مثل »كرونا«، »پليك�شو�ض« و»يومينادا«، كما تراأ�شت 

واأفالم  الوثائقية  الأفالم  من  عدد  على  عملت  حيث  للت�شجيالت،  پي«  »ڤي  لدى  الرقمية  الو�شائط  ق�شم 

الڤيديو، الهادفة اإىل ترويج مو�شيقى الريغي.

اأحمد امل�شري

اأحمد امل�شري اإ�شتهربتقنياته املجدِّدة على اآلتي الدربكة والداهول. �شجل األبومه الأول »الرق�ض ال�رضقي 

والإيقاع« يف العام 1992. عا�ض وعمل يف تركيا وم�رض، قبل اأن ي�شتقر يف اإ�شبانيا حيث ا�شتغل على اأ�شاليب 

الفالمنكو، و�شجل »ميل دي كابرا« )2000( و»البحث« )2001(. اإثر األبومه »حلظات طبيعية«، حاز على 

درجة الأ�شتاذية وجائزة قمة القيادة ال�شنوية من »اإيدوبلو�ض« عام 2006.

ربيع مرّوة ولينا �شانع 

اأعماله : »فوتو -  ربيع مرّوة ممثل وخمرج وكاتب م�رضحي، ي�شاهم يف جملة »ذي دراما ريڤيو«. من 

رومان�ض« مع لينا �شانع )2009(، »�شكان ال�شور« )2008(، »لكم متنت نان�شي لو اأن كل ما حدث مل 

يكن �شوى كذبة ني�شان« )2007(، و»كيف بّدي وّقف تدخني« )2006(. حاز يف العام 2010 على جائزة 

»منحة الفنون الأدائية« من موؤ�ش�شة الفنون املعا�رضة يف نيويورك، كما حاز على جائزة »�شپالدينغ غراي« 

يف العام 2010.

ماما...« )2006(،  منام،  »�شفت   : بينها  امل�رضحيات،  العديد من  واأخرجت ومثلت يف  لينا �شانع كتبت 

»زائدة« )2007(، »ل بّد اأن اأحدًا كان يروي الأكاذيب عّني« )2008(، »فوتو - رومان�ض« مع ربيع مروة 

)2009(. وهي اأ�شتاذ م�شاعد يف معهد الفنون امل�رضحية وال�شمعية - املرئية يف جامعة القدي�ض يو�شف يف 

�ض حاليًا يف جامعة جنيڤ للفن والت�شميم يف �شوي�رضا، 
ّ
بريوت، ويف جامعة الروح القد�ض بالك�شليك. تدر

وهي زميلة معهد اأبحاث يعنى بالت�شبيك بني ثقافات فنون العر�ض يف اجلامعة احلرة يف برلني. 

بوري�ص �شارماتز وميديرك كولينيون 

ويليام�ض،  �شاول  )مع  اإرجتالية  اأعمال  يف  بانتظام  ي�شارك  رق�ض،  وم�شمم  راق�ض  �شارماتز  بوري�ص 

اآر�شي �شيپ، ميديريك كولينيون(، بالإ�شافة اإىل اأعماله الأدائية )مع اأوديل دوبوك، پيري األڤريي وميغ 

 1996 بني  املهمة  الأعمال  من  �شل�شلة  قدم   .2009 عام  �شدر  مدر�شة«  »اأنا  الأخري  كتابه  �شتيورات(. 

و2009. يعمل �شارماتز مديرًا ملركز »رين وبريتاين الوطني لت�شميم الرق�ض« منذ العام 2009.

www.museedeladanse.org

بدءًا  املختلفة،  الأ�شاليب  ذات  الأعمال  من  العديد  يف  �شارك  بارع،  ترومپيت  عازف  كولينيون  ميديريك 

بجذور«نيو اأورلينز« و�شوًل اإىل التجريب. بعد ا�شتقراره يف باري�ض، عام 1997، اأ�شبح كولينيون ع�شوًا 

يف »الأورك�شرتا الوطنية للجاز«، وع�شوًا اأ�شا�شيًا يف العديد من الفرق مثل فرقة »برنار �شرتوبر« و»اندي 

اأملر ماغا اوكتت«، وفرقة فريد پامل »�شاكر دو تامـپان«.

Jana Saleh co-founded B-root Productions with Raed el-Khazen. While in the U.S., she 
worked on visuals for local bands like Krona, Plexus and Iluminada and was head of the 
Digital Media department at VP records where she developed documentaries and videos 
geared towards promoting Reggae music. 

Mısırlı Ahmet
Mısırlı Ahmet is known for his innovative techniques on darbuka and dehollo, and 
recorded his first album Oriental Dance and Percussion in 1992. He lived and worked in 
Turkey and Egypt before settling down in Spain, where he worked on flamenco styles and 
recorded Mel de Cabra (2000) and The Search (2001). For the album Natural Moments, he 
was given “The Master” degree and was awarded the annual Leadership Summit Prize by 
Eduplus in 2006.

Rabih Mroué & Lina Saneh
Rabih Mroué is an actor, director and playwright, and a contributing editor to The Drama 
Review. His works include: Photo-Romance (with Lina Saneh, 2009), The Inhabitants of 
Images (2008), How Nancy Wished That Everything Was an April Fool’s Joke (2007), and Make 
Me Stop Smoking (2006). He received the Grant Award for Performing Arts, 2010 from 
the Foundation for Contemporary Arts, New York, and was recently granted the 2010 
Spalding Gray Award.
Lina Saneh has written, directed, and acted in numerous plays, including I Had A Dream, 
Mom (2006); Appendix (2007); Someone Must Have Been Telling Lies About Me (2008); and 
Photo-Romance (with Rabih Mroué, 2009). Saneh is Assistant Professor at the Institute 
for Scenic and Audio-Visual Studies of St Joseph University (IESAV) in Beirut and at the 
Holy Spirit University of Kaslik (USEK). She is currently teaching at the Geneva University 
of Art and Design (Switzerland), and is a fellow at the International Research Center 
“Interweaving Performance Cultures” at the Free University in Berlin.

Boris Charmatz & Médéric Collignon 
Boris Charmatz maintains an extensive touring schedule as a dancer and choreographer, 
participating in improvisational events on a regular basis (with Saul Williams, Archie 
Shepp, Médéric Collignon) while continuing to perform his own work (with Odile Duboc, 
Pierre Alféri and Meg Stuart). His recent book Je suis une école (I Am a School) was published 
in 2009. He has presented a series of highly memorable pieces between 1996 and 2009, 
and is Director of the Rennes and Britanny National Choreographic Centre since 2009. 
www.museedeladanse.org
Médéric Collignon is a virtuoso trumpet player who collaborates on numerous projects 
in various styles ranging from New Orleans jazz roots to contemporary experimentations. 
After settling in Paris in 1997, Collignon became a member of the National Jazz Orchestra, 
and then a main element of various groups like Bernard Struber’s Jazztet, Andy Emler’s 
Méga Octet, and Fred Pallem’s Sacre du Tympan.
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اأنطونيا بري

اأنطونيا بري م�شممة رق�ض وخمرجة و�شانعة اأفالم وفنانة اأدائية. يف العام 1994، �شاركت يف تاأ�شي�ض 

ها برلني. ن�رضت عام 2008 كتابها »ال�شحك«. من اأعمالها: »�شكرًا« 
ّ
فرقة الأداء »اإك�ض ما�شيني�ض«، ومقر

)2006(، و»على العاتق« )2009(. تعمل حاليًا على ت�شميم عر�ض راق�ض جديد لأربعة راق�شني، يفتتح 

عرو�شه يف عام 2010.

فرقة اأوتوليث

فرقة اأوتوليث اأ�ش�شها عام 2000 يف لندن، الفناننَي اأجناليكا �شاغار وكودجو اإي�شون. عر�شت اأعمالها 

عامليًا يف معار�ض مثل »يونيفر�شال كود« )»پاور پلنت«، تورونتو 2009(؛ »تران�ض لوكال مو�شني: بينايل 

�شانغهاي ال�شابع« )2009(؛ »دوكومنتا 12« )2007(؛ و»الفن الربيطاين احلديث: ترينايل تايت الثالث« 

)2006(. ومن امل�شاريع التي اأعّدتها ونّظمتها املجموعة »هارون فاروقي: 22 فيلم من 1968 اإىل 2009« 

يف متحف »تايت مودرن« )2009(. كما ن�رض الفنانان كتاب »زمن طويل بني ال�شمو�ض«، الذي �شّممه ويل 

هولدر، و�شدر عن دار ن�رض«�شترينربغ پر�ض« يف العام 2009.

رميا خ�شي�ص وربيع مرّوة

الغنائي  الإرث  يف  تخ�ش�شت  حاليًا.  �ض 
ّ
تدر حيث  للمو�شيقى  الوطني  املعهد  من  تخرجت  خ�شي�ص  رميا 

العربي التقليدي. اأطلقت األبومها الفردي الأول »يا للّلي« عام 2006، بالتعاون مع زياد الرحباين وتوين 

اأوڤرواتر، واألبومها الثاين »فلك« عام 2008، بالتعاون مع يوري هونينغ، مارتن ڤان دير غريننت وتوين 

اأوڤرواتر.

ربيع مرّوة )راجع �شابقًا(

Antonia Baehr
Antonia Baehr is a choreographer, director, performer and filmmaker. In 1994 she co-
founded the Berlin-based performance group ex machinis. In 2008 she published her 
book Rire / Laugh / Lachen. Her productions include: Merci (2006), Rire (2008), and Over 
The Shoulder (2009). She is currently developing a new choreography for four interpreters, 
premiering in 2010.

The Otolith Group
The Otolith Group was founded in 2000 in London by artists Anjalika Sagar and Kodwo 
Eshun. Their works have been presented internationally at exhibitions such as Universal 
Code, Power Plant, Toronto (2009), Translocomotion: The 7th Shanghai Biennial, 
Shanghai (2009), documenta 12 (2007), and New British Art: The 3rd Tate Triennial (2006). 
Their curatorial projects include Harun Farocki. 22 Films: 1968 – 2009 at Tate Modern 
(2009). Their book A Long Time Between Suns, designed by Will Holder, was published by 
Sternberg Press in 2009.

Rima Khcheich & Rabih Mroué
Rima Khcheich is a graduate of the National Conservatory of Music where she currently 
teaches. Khcheich has specialized in traditional Arabic vocal repertoires. She released her 
solo album Yalalalli in 2006, collaborating with Ziad Rahbani and Tony Overwater, and 
Falak in 2008, with Yuri Honing, Maarten Van Der Grinten and Tony Overwaters. 
Rabih Mroué (see above)
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ندوات

وا�شف كورتون، اأندرو رو�ص، �شومون با�شار، ندى �شبوط، م�شعل القرقاوي، 

وليد رعد 

املوؤ�ش�ض  املدير  هو  املعا�رض.  الفن  حقل  يف  واأ�شتاذ  فنية  ن�شاطات  ق 
ّ

ومن�ش كاتب  كورتون  وا�شف 

اإ�شطنبول  اإل« يف متحف  فور  »بروجتكت  موؤ�ش�ض مل�رضوع  اأنه  كما  اإ�شطنبول،  يف  غارانتي«  لـ«پالتفورم 

للفن املعا�رض )2001 - 2003(. كما كان كورتون املنظم امل�شوؤول عن بينايل اإ�شطنبول يف العام 1992 ، 

و�شارك يف اإعداد وتنظيم البينايل نف�شه يف العام 2005، وكذلك للقاء �شاو پاولو )1998(، تريانا )2008(، 

بينايل ال�شرياميك الثاين )اأبي�شول، 2003(، وبينايل تايپاي )2008(. كما نّظم امل�شاركة الرتكية يف �شاو 

پاولو عامي 1994 و1998، ويف بينايل البندقية عام 2007.

اأندرو رو�ص اأ�شتاذ التحليل الإجتماعي والثقايف يف جامعة نيويورك. ي�شاهم دوريًا يف جمالت »ذي نا�شني«، 

عليه:  اأمكنك احل�شول  ما  اإذا  »عمل جيد  بينها:  الكتب  من  العديد  اأّلف  فورم«.  و»اآرت  فوي�ض«،  »فيالج 

احلياة والعمل يف زمن غري م�شمون«، »قارب �رضيع اإىل ال�شني - درو�ض من �شنغهاي«، »اأجر منخف�ض، 

مركز مرموق: املطالبة العاملية باأجر عادل«، »وقائع الإحتفال«، و»بال ياقة: مكان العمل الإن�شاين ونفقاته 

ر موؤخرًا عددًا من الكتب، اآخرها »اجلامعة يف مواجهة نف�شها: اإ�رضاب جامعة نيويورك«، 
ّ
املخّباأة«. كما حر

و»م�شتقبل حيز العمل الأكادميي«.

م�شاهم يف جمالت  ر 
ّ
لندن«. هو حمر اآي  »اآي.  يف  الثقايف  للربنامج  ومدير  ر 

ّ
كاتب، حمر با�شار  �شومون 

»بدون« و»تانك«. كما �شاهم يف الإعداد لكتب من بينها »هل ذكر اأحدهم امل�شاركة؟«، »مدن من ال�ِشفر«، 

ي�شدر  ثاين،  اأوبري�شت«.جزء  اأولري�ض  هان�ض  مع  »مقابالت  ڤراي�شندورب«،  مادلون  »عامل  »مع/بال«، 

قريبًاً. يعمل حاليًا على �شيناريو لفيلم مع جاين ولويز ويل�شون واإيال وايزمن. 

ندى �شّبوط اأ�شتاذ م�شاعد يف جمال تاريخ الفن ومديرة ملعهد الدرا�شات العربية والإ�شالمية املعا�رضة 

يف جامعة نورث تك�شا�ض. اأّلفت كتاب »الفن العربي احلديث: تكوين اجلماليات العربية«، كما �شاركت يف 

اإعداد كتاب »روؤية جديدة، الفن العربي يف القرن احلادي والع�رضين«، كما اأنها الرئي�شة املوؤ�ش�شة جلمعية 

الفن احلديث واملعا�رض من العامل العربي واإيران وتركيا. وهي اأي�شًا ع�شو يف هيئة التنمية الثقافية يف 

موؤ�ش�شة قطر، وع�شو يف جلنة الرتاث العراقي.

م�شعل القرقاوي كاتب �شحايف اإماراتي يتابع وين�رض بانتظام عن الق�شايا الراهنة. يهتم اأ�شا�شًا بتحليل 

اأحوال التنمية املدنية يف دول اخلليج. عمل يف قطاعات املال والثقافة واخلدمة العامة.

الآن ت�شمل _____،  اأعمال رعد حتى  وليد رعد هو_____ وهو_____ )_____(. 

عر�شت  و_____.   _____ ت�شمل  اأعماله  اأحدث  و_____.   _____  ،_____

بينايل_____، _____ ومتحف _____،  اأعمال وليد رعد يف _____ و_____، 

_____، )_____( وعدد من املتاحف والأماكن الأاخرى. من كتبه _____، _____، 

و_____، وهو اأي�شًا ع�شو يف _____ )_____(.يقيم ويعمل حاليًا يف _____. 

PANELS

Vasıf Kortun, Andrew Ross, Shumon Basar, Nada Shabout, 
Mishaal Al Gergawi & Walid Raad 
Vasif Kortun is a writer, curator and teacher in the field of contemporary art. He is the 
Founding Director of Platform Garanti Contemporary Art Center in Istanbul, and also 
founder of Proje4L, Istanbul Museum of Contemporary Art (2001-2003). Kortun was chief 
curator of the 1992, and co-curator of the 2005 Istanbul Biennials, as well as co-curator 
of the Sao Paolo Biennial (1998), the Tirana Biennial (2003), the 2nd Ceramics Biennial 
(Albisola, 2003), and the Taipei Biennial in (2008). He has curated the Turkish pavilions for 
the 1994 and 1998 Sao Paolo and 2007 Venice Biennials. 
Andrew Ross is Professor of Social and Cultural Analysis at New York University. A 
contributor to The Nation, Village Voice, and Artforum, he is the author of many books, 
including Nice Work If You Can Get It: Life and Labor in Precarious Times; Fast Boat to 
China–Lessons from Shanghai; Low Pay, High Profile: The Global Push for Fair Labor; No-
Collar: The Humane Workplace and its Hidden Costs; and The Celebration Chronicles. He 
has also edited several books, most recently The University Against Itself: The NYU Strike 
and the Future of the Academic Workplace.
Shumon Basar is a writer, editor and director of the Cultural Programme at the 
Architectural Association School of Architecture (AA), London. He is a contributing editor 
at Bidoun and Tank magazines. Co-edited books include: Did Someone Say Participate?; 
The World of Madelon Vriesendorp; Cities from Zero; With/Without; and the forthcoming 
Hans Ulrich Obrist Interviews Volume 2. He is currently working on a film-script with Jane 
and Louise Wilson and Eyal Weizman, and writing a novel, set in the Gulf, entitled World 
World World! 
Nada Shabout is Associate Professor of Art History and Director of the Contemporary Arab 
and Muslim Studies Institute at the University of North Texas. She is the author of Modern 
Arab Art: Formation of Arab Aesthetics, co-editor of New Vision: Arab Art in the 21st Century, and 
the founding president of the Association for Modern and Contemporary Art from the 
Arab World, Iran and Turkey (AMCA). She is a board member of the Cultural Development 
Committee of the Qatar Foundation, and a member of the Iraq Heritage Committee. 
Mishaal Al Gergawi is an Emirati columnist who comments and publishes regularly 
on current affairs. He is primarily interested in analyzing and contributing to the 
improvement of the state of civic development in the Gulf states. He has worked in the 
financial, cultural and public service sectors.
Walid Raad is an ______ and an ______ (______, ______). Raad’s works to date 
include ______, ______, ______, ______, and ______. Raad’s recent works include______ 
and ______. Raad’s works have been shown at ______ (______, ______), The ______ 
Biennale (______, ______), The ______ (______, ______), The Museum ______ 
(______, ______), ______ (______, _______) and numerous other museums and 
venues in ______, ______, and ______. His books include (______, www.______.org). 
Raad currently lives and works in ______ (______, ______).



اأ�شغال داخلية 5 / �شري ذاتية   HOME WORKS 5 / BIOGRAPHIES

61

اأمار َقْنَور ، في�شل ديڤجي، تي- جيه دميو�ص

اأماكن عدة  اأمار َقْنور معر�شه الفردي الأخري كان يف غالريي »ماريان غودمان« يف نيويورك، عر�ض يف 

منها: متحف »�شتيديليك« يف اأم�شرتدام، و»هاو�ض دير كون�شت« يف مونيخ. �شارك يف »دوكومنتا« 11 و12 

يف كا�شيل، اأملانيا، كما حاز على جائزة »اإدوارد مونخ« الأوىل للفن املعا�رض يف الرنوج، ف�شاًل عن دكتوراه 

فخرية يف الفنون اجلميلة من كلية »ماين« للفن، يف الوليات املتحدة.

في�شل ديڤجي اأ�شتاذ م�شاعد يف تاريخ جنوب اآ�شيا احلديث يف كلية �شانت اأنطوين، اأوك�شفورد. وقد �شبق 

له اأن عمل يف جامعة »نيو �شكول« يف نيويورك، ف�شاًل عن جامعة »يال« وجامعة »�شيكاغو« التي حاز منها 

على �شهادة الدكتوراه يف تاريخ الفكر. لديڤجي كتابان هما »م�شاهد اجلهاد: الن�شال، الأخالقية واحلداثة« 

)2005( و»الرهابي باحثًا عن الإن�شانية :الإ�شالم املنا�شل وال�شيا�شة العاملية« )2008(، يعمل حاليًا على 

كتاب عن �شعود ال�شيا�شة الإ�شالمية وتاأ�شي�شها يف باك�شتان. 

تي- جيه دميو�ص ناقد فني واأ�شتاذ م�شاعد يف ق�شم تاريخ الفن بالكلية اجلامعية يف لندن. �شغل من�شب 

العاملية«  الأزمات  اأثناء  املعا�رض  الفن  يف  التفكري  اإعادة  النزاع:  »مناطق  اللندين  الأبحاث  م�رضوع  مدير 

)2008 - 2009( وهو حاليًا زميل اأبحاث يف املركز الأكادميي الفلمنكي للعلوم والفنون يف بروك�شيل، 

حيث يعمل على كتاب جديد عن الفن املعا�رض والعوملة.

اأنطون ڤيدوكل، كنول + �شياّل، كلري ديڤي�ص، رمي ف�ّشة

اأنطون ڤيدوكل عر�ض اأعماله يف بيناليات البندقية، ليون، داكار، ولودز، ف�شاًل عن متحف »تايت مودرن« 

يف لندن. اأنتج، كموؤ�ّش�ض لـ«اإي – فالك�ض«، م�شاريع مثل »على فنان اأن ُيعّد مهرجان دوكومنتا املقبل »، 

»قم بذلك«، وم�رضوع مل�شق »حمطة املدينة الفا�شلة«. قام ڤيدوكل وزمالوؤه، رّدًا على اإلغاء لقاء مانيف�شتا 

ال�شاد�ض، بتنظيم م�رضوع م�شتقل يف برلني بعنوان »�شاحة الأمم املتحدة«، وهو معر�ض - مدر�شة امتد 

لإثني ع�رض �شهرًا، عمل فيه اأكرث من مئة فنان وكاتب وفيل�شوف، ف�شاًل عن ح�شور متنوع. 

كنول + �شياّل عر�شا موؤخرًا يف متحف مدينة �شالزبورغ، ويف اأكادميية هنولولو للفنون وجممع متحف 

بو�شطن للفنون. كنول حاليًا هو اأ�شتاذ يف ق�شم الفن يف جامعة هاواي مانوا يف هونولولو، واأ�شتاذ الدبلوم 

الفنون املتعددة الو�شائط يف  اآرت«. راأ�شت �شياّل مدر�شة  الدويل يف املمار�شات اخلالقة يف معهد »تران�ض 

جامعة الفنون التطبيقية والعلوم يف �شالزبورغ، النم�شا. وهي مديرة موؤ�ش�شة برنامج »تران�ض اآرت« يف 

برلني ونيويورك. 

كلري ديڤي�ص حت�رّض الدكتوراه يف معهد الفنون اجلميلة يف نيويورك، حيث ح�شلت على منحة زمالة املوؤرخ 

الفني اإرڤني پانوڤ�شكي ، وتتوّزع اإقامتها بني نيويورك والقاهرة.

بة للجمعية الفل�شطينية للفن املعا�رض ما بني عامي 2005 و2007، 
ّ
رمي ف�ّشة موؤرخة فنية، عملت كمدر

وعملت كمديرة لالأكادميية الدولية للفن يف فل�شطني، التي �شاهمت يف اإن�شائها يف العام 2006. حازت على 

منحة »فولربايت«، توا�شل العمل على اأطروحة دكتوراه يف تاريخ الفن والدرا�شات الب�رضية يف جامعة 

»كورنيل« )نيويورك(، عّينت موؤخرًا معّدة م�شاعدة ل�شوؤون الفن ال�رضق اأو�شطي يف متحف »غوغنهامي«، 

اأبو ظبي.

Amar Kanwar, Faisal Devji & TJ Demos 
Amar Kanwar has recently had solo exhibitions at the Marian Goodman Gallery, New 
York; Stediljk Museum, Amsterdam; and the Haus der Kunst, Munich. He has participated 
in documenta 11 and documenta 12 in Kassel, Germany and is also the recipient of the 1st 
Edvard Munch Award for Contemporary Art, Norway, as well as an Honorary Doctorate 
in Fine Arts, Maine College of Art, USA. 
Faisal Devji is University Reader in Modern South Asian History at St. Antony’s College, 
Oxford. He has held faculty positions at the New School in New York, Yale University and 
the University of Chicago, from where he also received his PhD in Intellectual History. 
Devji is the author of two books, Landscapes of the Jihad: Militancy, Morality, Modernity 
(2005), and The Terrorist in Search of Humanity: Militant Islam and Global Politics (2008). 
He is currently writing a book on the emergence of Muslim politics and the founding of 
Pakistan. 
TJ Demos is an art critic and reader in the Department of Art History, University College 
London. Demos was Director of the London-based research project Zones of Conflict: 
Rethinking Contemporary Art During Global Crisis (2008-09). He is currently a research fellow 
at the Flemish Academic Centre for Science and the Arts in Brussels, where he is working 
on a new book on contemporary art and globalization.

Anton Vidokle, Knoll + Cella, Clare Davies & Reem Fadda 
Anton Vidokle has presented his work in shows such as the Venice Biennale, Lyon 
Biennial, Dakar Biennale, Lodz Biennale, and at Tate Modern, London. As founder 
of e-flux, he has produced projects such as Next Documenta Should Be Curated By An 
Artist, Do it, and The Utopia Station poster project. In response to the cancellation of 
Manifesta 6, Vidokle and his collaborators set up an independent project in Berlin called 
Unitednationsplaza—a twelve-month exhibition-as-school involving more than a hundred 
artists, writers, philosophers, and diverse audiences. 
Knoll + Cella recently exhibited at the Salzburg City Museum, Honolulu Academy of Arts, 
and the Art Complex Museum in Boston. Knoll is currently faculty in the Art Department 
of the University of Hawai’i Manoa in Honolulu and at Transart Institute’s international 
MFA Creative Practice. Cella was the head of School of Multimedia Arts at the University 
of Applied Arts and Sciences in Salzburg, Austria, and is the Founding Director of Transart 
Institute’s MFA program in Berlin and New York. 
Clare Davies is a doctoral candidate and Erwin Panofsky Fellow at the Institute of Fine 
Arts in New York. She divides her time between New York and Cairo.
Reem Fadda is a curator and an art historian. Fadda was Director of the Palestinian 
Association for Contemporary Art (PACA) between 2005-07 and worked as Academic 
Director to the International Academy of Art – Palestine, which she helped found in 
2006. As a Fulbright scholar, she is pursuing her PhD in History of Art and Visual Studies 
at Cornell University. Fadda has recently been appointed Associate Curator of Middle 
Eastern Art for the Guggenheim Abu Dhabi.
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عائ�شة غول األطناي وناديا العلي

عائ�شة غول األطناي حازت على الدكتوراه يف الإنا�شة الثقافية من جامعة »ديوك« )الوليات املتحدة(، 

ق�شايا  على  وكتاباتها  اأبحاثها  ترّكزت  )ا�شطنبول(.  »�شابان�شي«  جامعة  يف   2001 العام  منذ  �ض 
ّ
تدر

الع�شكريتارّية والوطنية والعنف واجلندر واجلن�شانية. حازت يف العام 2008 على جائزة »دويغو اأ�شينا« 

عن كتابها »العنف �شد الن�شاء يف تركيا«، الذي كتبته بالإ�شرتاك مع يا�شيم اآرات.

ناديا العلي اأ�شتاذ م�شاعد لدرا�شات اجلندر وكر�شي مركز درا�شات اجلندر يف كلية الدرا�شات ال�رضقية 

والأفريقية يف جامعة لندن. اآخر كتبها )مب�شاركة نيكول برات( �شدر حتت عنوان »الن�شاء واحلرب يف 

ال�رضق الأو�شط: روؤى عابرة للوطنيات« )»زد بوك�ض« 2009(. انتخبت العلي رئي�شة جلمعية الدرا�شات 

الن�شائية ال�رضق اأو�شطية يف 2009. وهي اأي�شًا ع�شو يف جمموعة »املجلة الن�شوية«، وع�شو موؤ�ش�ض يف 

جمموعة »العمل معًا: جهود ن�شائية من اأجل العراق«.

اأكوي اأنوازور، كامپ )�شاندي هالل واأل�شاندو پتي( ، وليد �شادق

اأكوي اأنوازور معّد ومنظم ن�شاطات فنية، كاتب وناقد، �شغل من�شب عميدًا ال�شوؤون الأكادميية يف معهد 

الذي جتري   ،»6 تالٍق  »نقاط  للقاء  مديرًا  موؤخرًا  اختري  للفنون )2005 - 2009(.  فران�شي�شكو  �شان 

فعالياته يف ثماين مدن يف ال�رضق الو�شط واأوروپا ما بني عامي 2010 و2012. كما اأدار اأي�شًا »دوكومنتا 

كتابة  يف  �شارك   .)2006( الثاين  �شيڤيل«  و»بينايل   )2008( ال�شابع  غواجنيو«  »بينايل   ،)2002(  »11

اأر�شيف ما بعد  »الفن الإفريقي احلديث منذ العام 1980 » )2009(، كما كتب »اأركيولوجيا احلا�رض: 

الإ�شتعمار«، وي�شدرله يف العام 2011 »ال�شورة واحلداثة الأفريقية«. 

القد�ض  كلية  طلبة  تزويد  وهدفه  املتنوعة  بالن�شاطات  يهتم  وال�شيا�شات  والإعالم  العمارة  مركز  كامپ 

»بارد اأونورز« يف اأبو دي�ض، فل�شطني، مب�شاحة حرة للتفكري النقدي ولإقرتاحات نا�شطة حول التحولت 

عمل  وور�ض  وحما�رضات  موؤمترات  خالل  من  وذلك  النزاع،  مناطق  يف  العامة  والف�شاءات  الجتماعية 

متعددة الن�شاطات، مع الرتكيز على العمارة والتخطيط املدين والفنون. وي�شعى املركز اأي�شًا لأن ي�شّكل 

خمتربًا لالأبحاث، حتت رعاية خرباء حمليني ودوليني.

اأعماله خمّلفات العنف من احلرب  اأوائُل  وليد �شادق )1966( فّنان وكاتب يعي�ض يف بريوت. تتق�ّشى 

الأهلية اللبنانية. واإنتقل بعد ذلك، غالًبا عرب ن�شو�ٍض نظرية، اإىل طرِح �شبٍل لفهم تعقيد النزاعات الأهلية 

اإىل هيَكلِة   الأقرب عهًدا ي�شعى 
ّ
اإجتماعيا واإقت�شاديا. عمله الكتابي امل�شتمرة يف زمن الإ�شتقرار الن�شبي 

املعيارية: »من  ا�شتئناف احلياة  الأقل عن  على  اأو متحفٍِّظ  على،  قادر  بعد احلرب غري  ما  نظرّيٍة ملجتمع 

ًر«ا )2007(. يف الوقت ذاته،  ال�شورة اإىل اجلثة« )2006(؛ »مكانًا اأخريًا« )2007(؛« الروؤية جلًفا ومتبحِّ

وعواقبه:  العنف  خمّلفات  ِجواِر  مب�شي�ِض  حمكومة  اجتماعية  لتجربٍة  �شعرّياٍت  جتهيزاٍت  ب�شعة  تقرتح 

»احلّب اأعمى« )2006(؛ »عزيزي �شتيفن« )2006(؛ »حديقة العارف« )2007(؛ »حداد يف ح�شور اجلثة« 

)2007(؛ »اأن نتعلم كيف نرى اأقل« )2009(؛ »مكانًا اأخريًاً« )2010(. وليد �شادق اأ�شتاذ م�شارك يف 

ق�شم الِعمارة والت�شميم يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

Ayşe Gül Altınay & Nadje Al-Ali
Ayşe Gül Altınay received her Ph.D. in Cultural Anthropology from Duke University 
and has been teaching at Sabancı University since 2001. Her research and writing have 
focused on militarism, nationalism, violence, gender, and sexuality. In 2008 she was 
awarded the PEN Duygu Asena Award for the book Violence Against Women in Turkey, co-
authored with Yeşim Arat.
Nadje Al-Ali is Reader (Associate Professor) in Gender Studies and Chair of the Centre for 
Gender Studies at the School of Oriental and African Studies, University of London. Her 
most recent book (co-edited with Nicola Pratt) is entitled Women and War in the Middle 
East: Transnational Perspectives (Zed Books, 2009). Al-Ali was elected President of the 
Association of Middle East Women’s Studies (AMEWS) in 2009. She is also a member of 
the Feminist Review collective and a founding member of Act Together: Women’s Action 
for Iraq.

Okwui Enwezor, CAMP (Sandi Hilal / Alessandro Petti)  
& Walid Sadek 
Okwui Enwezor is a curator, writer and critic, and was Dean of Academic Affairs at San 
Francisco Art Institute (2005-2009). He was recently named Artistic Director of Meeting 
Points 6, an international exhibition taking place across eight cities in the Middle East and 
Europe between 2010 and 2012. Enwezor also directed documenta 11 (2002), 7th Gwangju 
Biennial (2008), and the 2nd Seville Biennial (2006). He is the co-author of Contemporary 
African Art Since 1980 (2009), and author of Archaeology of the Present: The Postcolonial 
Archive, Photography, and African Modernity, forthcoming in 2011.
CAMP is the Center for Architecture, Media and Politics. It is an interdisciplinary center 
whose objective is to provide the students of Al-Quds Bard Honors College in Abu Dis 
Palestine with a free space for critical thinking and active proposition about socio-spatial 
transformations in conflict areas. By providing seminars, lectures, and inter-disciplinary 
workshops emphasizing architecture, urban design, and the arts, CAMP also serves as a 
laboratory for research under the tutelage of local and international experts.
Walid Sadek is an artist and writer living in Beirut. His recent written work endeavors 
to structure a theory for a post-war society disinclined to resume normative living. His 
works include: Place at Last (2007); Seeing Rude and Erudite (2007); Peddling Time When 
Standing Still; art remains in Lebanon and the globalization that was (2010). A number of art 
installations propose a poetics for a social experience governed by uneasy contiguity 
with the remnants and consequences of violence: Mourning in the Presence of the Corpse 
(2007); On Learning to See Less (2009); Place at Last (2010). Sadek is Associate Professor at 
the Department of Architecture and Design at the American University of Beirut. 
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يزيد عناين، جودي ورذاين، نايتو طوم�شون، غريغوري �شوليت 

بجامعة  والهند�شة  التخطيط  يف  العليا  الدرا�شات  وبرنامج  العمارة  ق�شم  يف  م�شاعد  اأ�شتاذ  عناين  يزيد 

»بريزيت«، يف فل�شطني. يراأ�ض حاليًا املجل�ض الأكادميي لالأكادميية الدولية للفن الفل�شطيني. يعمل حاليًا يف 

اإطار م�شاريع: »تفكيك العمارة الكولونيالية«، و»عار�ض رام اهلل«. اأعّد ونّظم و�شارك يف الإعداد مل�شاريع 

عدة، مثل »مقاهي مدينية«، و»مدن فل�شطينية: تنافر ب�رضي«، كما �شارك يف » رواق بينايل » الثاين.

جودي ورذاين فنانة تدير، مع غرازيال ها�شرب وروبرتو جاكوبي، املركز النخبوي للفنون )�شي.اأي.اآي( 

اأم�شرتدام، متحف  يف  اآپيل«  »دي  لندن،  يف  »تايت مودرن«  اأعمالها يف متحف  اآير�ض. عر�شت  بيون�ض  يف 

»اآلدريت�ض« للفن املعا�رض، »ريدج فيلد«، ومركز الفن املعا�رض يف ڤيلنيو�ض، ليتوانيا.

نايتو طوم�شون هو املعّد الرئي�شي يف جمعية »كرياتيڤ تامي«، نيويورك، حيث نّظم العديد من امل�شاريع 

الفنية البارزة، منها »الدميوقراطية يف اأمريكا: احلملة الوطنية« )2008(، »يف انتظار غودو« لپول ت�شان يف 

نيو اأولينز )2007(، »فراغ وجداين« ملايك نل�شون. عمل معدًا يف متحف ما�شات�شو�ش�ض للفنون املعا�رضة. 

�شيلي�شت«،  »تيما  »اآرت جورنال«،  فوروم«،  »بوك  منها   ، املخت�شة  املجالت  من  العديد  يف  كتاباته  ن�رض 

»پاركيت«. 

غريغوري �شوليت اأ�شتاذ م�شاعد يف النحت بكلية »كوينز« يف نيويورك، �شارك يف اإعداد »التجّمعية ما بعد 

احلداثة: فن اخليال الإجتماعي ما بعد 1945« ، ويف اإعداد كتاب »التدخليون: دليل امل�شتخِدم يف العرقلة 

اخلالقة للحياة اليومية«. يعمل حاليًا على كتاب لدار »پلوتوپر�ض« الربيطانية حتت عنوان »م�شاألة قامتة: 

الفن وال�شيا�شة يف ع�رض ثقافة املوؤ�ش�شة«. 

هيتو �شتايرل وتي- جيه دميو�ص

وجتهيز  الإعالمي  الفن  ويف  الوثائقية،  والأفالم  الڤيديو  جمال  يف  وكاتبة  اأفالم  خمرجة  �شتايرل  هيتو 

اإطار العوملة وارحتال الأ�شوات وال�شور. �شتايرل �شاركت  الڤيديو. يركز عملها على م�شاألة الإعالم يف 

موؤخرًا يف »دوكومنتا« 12، »بينايل �شانغهاي«، ومهرجان »روتردام« لالأفالم. وهي حاليًا حما�رضة زائرة 

يف كلية »بارد« يف نيويورك.

تي- جيه دميو�ص )راجع �شابقًا(

Yazid Anani, Judi Werthein, Nato Thompson & Gregory Sholette 
Yazid Anani is Assistant Professor at the Department of Architecture and Master 
Program in Planning and Landscape Architecture, Birzeit University, Palestine. He is 
currently the head of the academic council of the International Academy of Art Palestine. 
Anani is currently part of Decolonizing Architecture and Ramallah Syndrome. He has 
curated and co-curated several projects such as Urban Cafés, and Palestinian Cities: Visual 
Contention, and has participated in the 2nd Riwaq Biennale (2007).
Judi Werthein is an artist and co-director, with Graciela Hasper and Roberto Jacoby, of 
C.I.A. (Center for Intelligencia in the Arts) in Buenos Aires. Her work has been shown at 
the Tate Modern, London; De Appel, Amsterdam; The Aldrich Museum of Contemporary 
Art, Ridgefield; and the Center for Contemporary Art, Vilnius, Lithuania. 
Nato Thompson is Chief Curator at Creative Time, NY, and has organized major projects 
for them such as Democracy in America: The National Campaign (2008), Paul Chan’s Waiting 
for Godot in New Orleans (2007) and Mike Nelson’s A Psychic Vacuum. Previous to Creative 
Time, he worked as Curator at MASS MoCA. His writings have appeared in numerous 
publications including BookForum, Art Journal, tema celeste, Parkett, Cabinet and The Journal 
of Aesthetics and Protest.
Gregory Sholette is Assistant Professor of Sculpture at Queens College, New York, and 
co-editor of Collectivism After Modernism: The Art of Social Imagination after 1945 and The 
Interventionists: A Users’ Manual for the Creative Disruption of Everyday Life. He is currently 
writing a book for Pluto Press (UK) entitled Dark Matter: Art and Politics in an Age of 
Enterprise Culture.

Hito Steyerl & TJ Demos
Hito Steyerl works as a filmmaker and writer in the area of essayist documentary film/
video, media art and video installation. Her work focuses on the question of media within 
globalization and the migration of sounds and images. Steyerl has recently participated 
in documenta 12, the Shanghai Biennial and the Rotterdam Film Festival. She is currently 
a visiting lecturer at Bard College, NY.
TJ Demos (see above)
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حما�شرات

رجا �شحادة

حقوق  عن  الدفاع  يف  الرائدة  الفل�شطينية،  »احلق«  منظمة  موؤ�ش�شي  اأحد  وكاتب،  حمام  �شحادة  رجا 

البلبل  توقف  »حني  املنزل«،  يف  »غرباء  كتبه:  من  للحقوقيني.  الدولية  اللجنة  اإىل  واملن�شمة  الإن�شان، 

اأورويل عام 2008(، »الغور يف الزمن، رحالت عّمي  عن الغناء«، »م�شاوير فل�شطينية« )الفائز بجائزة 

العثماين« )ي�شدر يف اآب 2010(. 

فاروق مردم بك

بالفرن�شية  ال�شادرة  الفل�شطينية  الدرا�شات  �شنة 1944.عمل مديرًا ملجلة  فاروق مردم بك ولد يف دم�شق 

العام  منذ  ي�رضف   ،  )2008 -1987( باري�ض  يف  العربي«  العامل  لـ«معهد  م�شت�شارًا  و   )2008 -1986(

1995، يف دار ن�رض »اأكت �شود«، على �شل�شلة �شندباد التي تعنى برتجمة الأدب العربي اإىل اللغة الفرن�شية. 

ن�رض بالفرن�شية ، بالإ�شرتاك مع �شمري ق�شري، كتابًا بعنوان »م�شالك بني باري�ض و القد�ض ، فرن�شا و ال�رضاع 

العربي الإ�رضائيلي« )موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية 1992 - 1993(، وبال�شرتاك مع اليا�ض �شنرب، »اأن 

تكون عربيًا« )»اأكت �شود« 2007(. اأ�رضف على ن�رض كتب جماعية عدة ذات طابع تاريخي اأو �شيا�شي اأو 

اأدبي اأو ببليوغرايف، كما ترجم اإىل الفرن�شية اأعماًل ملحمود دروي�ض و�شعدي يو�شف. يقيم ويعمل يف باري�ض.

فادي توفيق

ال�شيا�شة واحلداثة وامليديا. من موؤلفاته: »بالد  املقالت يف  العديد من  فادي توفيق كاتب وباحث. ن�رض 

اهلل ال�شيقة« )كتاب، 2005(، »�شادة اجلدران« )معر�ض، 2005(، »ال�شماء اأينما ت�شاء« )فيلم ت�شجيلي 

بال�شرتاك مع حممد �شويد، 2006(، »لكم متنت نان�شي لو اأن كل ما حدث مل يكن �شوى كذبة ني�شان« 

الإنكليزية«  اللغة  يف  �شي 
ّ
مدر اأوباما  من  ربيع مروة، 2007(، و»كيف جعلُت  مع  بالإ�شرتاك  )م�رضحية 

)عر�ض – حما�رضة 2008(.

نزار �شاغية

نزار �شاغية حمام وباحث قانوين م�شتقّل. له كتابات عدة اأبرزها: »خطاب الإ�شالح الق�شائي يف جمهورية 

الطائف« )2008(، و»اإقرتاحات من اأجل اإ�شالح النظام الإنتخابي يف لبنان« )2004(، و»ذاكرة احلرب يف 

النظام القانوين اللبناين« )2001(. كما توىّل حترير عدد من الكتب اأهّمها »حني جتّمع الق�شاة« )2009( 

و»الكرامة الإن�شانية يف قانون العقوبات« )2003(. وله عدد من املقالت من�شورة يف �شحف لبنانية عدة. 

توما�ص كينني

توما�ض كينني يعّلم حقوق الإن�شان، الإعالم والأدب يف كلية »بارد«، نيويورك. كتب »حكايات يف امل�شوؤولية« 

)دار �شتانفورد اجلامعية 1997(، واأعّد كتاب »اإعالم جديد، اإعالم قدمي« )بال�شرتاك مع وندي هيو كيونغ 

�شون، دار »روتليدج« 2005(. يعمل حاليًا على كتاب عن الإعالم والنزاع.

علي فّيا�ص

ع�شو  اللبناين،  الربملان  يف  نائب  والدميوقراطية،  والدولة  الدين  ق�شايا  يف  وباحث  كاتب  فّيا�ض  علي 

املجل�ض املركزي يف حزب اهلل، اأ�شتاذ علم الإجتماع ال�شيا�شي يف اجلامعة اللبنانية، زائر اأكادميي يف جامعة 

اأوك�شفورد منذ العام 2008. حاز كتابه »نظريات ال�شلطة« على جائزة كتاب العام الدولية يف طهران العام 

2009؛ وهو ع�شو يف هيئات دولية عديدة للحوار بني العامل الإ�شالمي والغربي.

LECTURES

Raja Shehadeh
Raja Shehadeh is a lawyer and writer. He was one of the founders of Al Haq, a pioneering 
Palestinian human rights organization affiliated with the International Commission of 
Jurists. His books include: Strangers in the House; When the Bulbul Stopped Singing; 
Palestinian Walks (which won the Orwell Prize in 2008); and A Rift In Time, Travels of My 
Ottoman Uncle (forthcoming August 2010).

Farouk Mardam-Bey
Farouk Mardam-Bey was director of the Journal of Palestine Studies (1986-2008), and 
cultural advisor to The Arab World Institute (1987-2008). Since 1995, he supervises 
the Sinbad collection (Actes Sud), primarily devoted to the translation of classic and 
contemporary Arabic literature. He published Itinéraires de Paris à Jérusalem: La France et 
le conflit israélo-arabe (Itineraries from Paris to Jerusalem: France and the Arab-Israeli Conflict, 
1992-1993) in collaboration with Samir Kassir, and Etre arabe (Being Arab, 2007) with Elias 
Sanbar. 

Fadi Toufiq
Fadi Toufiq is a writer and researcher. He has published articles on politics, urban 
culture, media, and modernity. His most recent works include: The Narrow Land of God 
(2005); Master of the Wall (2005); The Sky is Always Above (in collaboration with director 
Mohammed Soueid, 2006); How Nancy Wished That Everything Was an April Fool’s Joke (play 
co-authored with Rabih Mroué; 2007); and How I Made Obama My English Teacher (lecture 
performance, 2008).

Nizar Saghieh
Nizar Saghieh is a practicing lawyer and independent researcher. His books include 
Khitab al-Islah al-Qada’i Fi Jumhuriyyat al-Taef (The Discourse of Judiciary Reform in 
the Post-Taef Republic, 2008); Iqtirahat Min Ajl Islah al-Nizham al-Intkhabi Fi Lubnan 
(Proposals for Electoral System Reform in Lebanon, 2004) and Thakirat al-Harb Fi al-
Nizham al-Qanuni al-Lubnani (War and Memory in Lebanon’s Legal Text, 2001). Saghiyeh 
is a frequent contributor to newspapers and magazines in Lebanon. 

Thomas Keenan
Thomas Keenan teaches human rights, media, and literature at Bard College. He has 
written Fables of Responsibility (Stanford University Press, 1997), edited New Media, Old 
Media (with Wendy Hui Kyong Chun; Routledge, 2005), and is currently preparing a book 
on media and conflict.

Ali Fayyad
Ali Fayyad is a professor of political sociology at the Lebanese University, his work and 
research are focused on issues of religion, state and democracy. In 2008, he was visiting 
scholar at Oxford University, and his most recent work on theories of authority earned 
the International Book of the Year Prize in Tehran in 2009. Fayyad is affiliated to several 
committees and initiatives dedicated to the dialogue between the Islamic and western 
worlds. He is a member of Hezbollah's central council, and in 2009, he was elected 
member of the Lebanese parliament.
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جالل توفيق

وغرازيال:   ،)2005( عروقي  يف  املراق  الدم  هذا  عا�شوراء:  منها  موؤلفات،  ت�شعة  له  مفّكر  توفيق  جالل 

 . http://www.jalaltoufic.comموقعه على  للتحميل  متاح  كتبه  من  عديد   .)2009( املنّقحة  الن�شخة 

�ض يف جامعة كادر ها�ض يف ا�شطنبول.
ّ
وهو يدر

كودجو اإي�شون و�شتيڤ غودمان

يف  »غولد�شميث«،  جامعة  والب�رضية،  ال�شماعية  الثقافات  يف  العليا  الدرا�شات  اأ�شتاذ  اإي�شون  كودجو 

لندن، ع�شو موؤ�ش�ض ملجموعة »اأوتوليث«. هو اأي�شًا موؤلف كتاب »زعزع اإمياين« )2010(، »قبعة وحلية« 

)2010(، »اأ�شد �شطوعًا من ال�شم�ض« )1998(. كما �شارك يف اإعداد كتاب »هارون فاروقي: �شد ماذا؟ 

�شد من؟« )2009( و»اأ�شباح الأغنيات: فن ال�شينما لدى جتّمع »بالك اأوديو فيلم« )2007(.

�شتيڤ غودمان اأ�شتاذ حما�رض يف ثقافة املو�شيقى يف كلية العلوم والإعالم والدرا�شات الثقافية يف جامعة 

�رضق لندن، وهو ع�شو يف وحدة الأبحاث حول الثقافة ال�شيربنتيكية )�شي. �شي. اآر. يو لندن(، كما اأنه 

موؤ�ش�ض �رضكة الإنتاج »هايپردوب«. ينتج غودمان مو�شيقى اإلكرتونية، حتت اإ�شم »كود 9«، وهو اأي�شًا 

ع�شو يف التجمع الفني ال�شوتي »اأودينت«.

حمّمد �شويد

يف  كما  ال�شفري،  جريدة  �شفحات  على  �شينمائيًا  ناقدًا  م�شريته  بداأ  ومنتج.  وخمرج  كاتب  �شويد  حمّمد 

امللحق الثقايف الأ�شبوعي ل�شحيفة النهار. عمل خمرجًا م�شاعدًا قبل اأن يخرج اأفالمه الوثائقية اخلا�شة 

ياأتي  »عندما   ،)1998( الأمل«  »تانغو  الطويلة  الوثائقية  �شريته  ثالثية  وبينها  التلفزيونية،  وم�شاريعه 

امل�شاء« )2000( و»حرب اأهلية« )2002(.

يو�شف طعمه

يو�شف طعمه عمل معمارًا م�شاعدًا يف حمرتف »جان نوڤيل« يف باري�ض، ومل�رضوع »لندمارك« يف بريوت 

مع  تعاون  كما  ظبي،  اأبو  لوڤر  متحف  اإن�شاء  من  التمهيدية  للمرحلة  رئي�شًا  معمارًا  وعنّي   .2003 عام 

جمموعة »109 معمارًا« يف لبنان مل�رضوع »حرم بريوت لالإبتكار والإقت�شاد والريا�شة » )جامعة القدي�ض 

�ض يف كانون الثاين 2008 حمرتفه املعماري يف بريوت، اإىل جانب مزاولته مهنته يف باري�ض. يو�شف(. اأ�شّ

عّبا�ص بي�شون

عّبا�ض بي�شون �شاعر وناقد و�شحايف. ولد عام 1945 يف �شحور، لبنان. در�ض الأدب العربي يف اجلامعة 

اللبنانية ثم يف جامعة ال�شوربون الفرن�شية. اأ�شدر 14 جمموعة �شعرية، بينها »اجل�شد بال معلم«، »رمبا 

قلياًل على الأرجح«، »�شجرة ت�شبه حّطابًا«، »لفظ يف الربد«، »املوت ياأخذ مقا�شاتنا«، »بطاقة ل�شخ�شني«، 

ال�شفحة  اللغات. يعمل حاليًا رئي�ض حترير  العديد من  اإىل  اأعماله  ورواية بعنوان »حتليل دم«. ترجمت 

الثقافية يف جريدة ال�شفري

Jalal Toufic
Jalal Toufic is a thinker and a mortal to death. He is the author of Distracted (1991; 2nd 
ed., 2003), (Vampires): An Uneasy Essay on the Undead in Film (1993; 2nd ed., 2003), Over-
Sensitivity (1996; 2nd ed., 2009), Forthcoming (2000), Undying Love, or Love Dies (2002), 
Two or Three Things I’m Dying to Tell You (2005), ‘Âshûrâ’: This Blood Spilled in My Veins (2005), 
Undeserving Lebanon (2007), The Withdrawal of Tradition Past a Surpassing Disaster (2009) and 
Graziella: The Corrected Edition (2009). Several of his books are available for download at 
his website: http://www.jalaltoufic.com. He teaches at Kadir Has University in Istanbul.

Kodwo Eshun & Steve Goodman
Kodwo Eshun is Course Leader in MA Aural and Visual Cultures at the Department of 
Visual Cultures, Goldsmiths, University of London and a founding member of The Otolith 
Group. He is the author of Rock My Religion (Afterall, 2010); Hat and Beard (Book Works, 
2010); More Brilliant Than the Sun (Quartet Books,1998); and the co-editor of Harun 
Farocki. Against What? Against Whom? (2009); and The Ghosts of Songs: The Film Art of 
the Black Audio Film Collective (2007).
Steve Goodman is a Lecturer in Music Culture at the School of Sciences, Media, and 
Cultural Studies at the University of East London, a member of the Cybernetic Culture 
Research Unit (CCRU), and the founder of the record label Hyperdub. He produces bass-
driven electronic music under the name kode9 and is also a member of the sound art 
collective Audint.

Mohammed Soueid
Mohammed Soueid is a writer, director and producer. He began his career in film criticism 
by writing weekly columns for as-Safir daily newspaper, as well as for the weekly cultural 
supplement (al-Mulhak) of an-Nahar daily newspaper. He worked as an assistant director 
before realizing his own documentaries and TV projects, including his autobiographical 
trilogy, the full-length documentaries Tango of Yearning (1998), Nightfall (2000) and Civil 
War (2002). 

Youssef Tohme
Youssef Tohme was an assistant chief architect at Atelier Jean Nouvel, Paris, on the project 
“Landmark” for Beirut in 2003. In 2004, he was appointed Chief Architect on the Louvre 
Abu Dhabi Museum for the preliminary phase, and also collaborated with “109 architects” 
in Lebanon on “The Beirut Campus for Innovation, Economy, and Sports” of St. Joseph 
University. In January 2008, he started his architectural studio in Lebanon, with a parallel 
practice in Paris. 

Abbas Beydoun
Abbas Beydoun is a poet, critic and journalist. He has published 14 collections of poetry, 
such as Al Jasad Bila Moallem (The Body without a Teacher), Rubbama Qalilan ‘Ala el-Arjah 
(Perhaps a Little Probably), Shajara Tushbihu Hattaban (A Tree Resembling a Woodcutter), 
Lufiza fil Bard (Uttered in the Cold), Al Maout Ya’khoth Maqasatina (Death Takes Our 
Measurements), Bitaqa Li Shakhsayn (A Card for Two), and a novel, Tahlil Dam (Blood Analysis). 
His work, written in Arabic, has been translated into several languages. Beydoun is 
currently the cultural editor of the newspaper as-Safir.
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حما�شرات فنانني

اآدم برومربغ واأوليڤر �شنارين

اآدم برومربغ واأوليڤر �شنارين يعمالن معًا منذ اأكرث من عقد. اأنتجا �شتة كتب: »ثقة« )2000(، »غيّتو« 

)2003(، »بورتريه لل�شيد خميزي« )2004(، »�شيكاغو« )2006(، »تني« و»البيت الأحمر« )2007(. 

حازا على جائزة »ڤيك اأودن« من اجلمعية امللكية للت�شوير، وهما ع�شوا جمل�ض اأمناء يف »فوتو وورك�ض« 

و»غالريي امل�شورين«.

هيوا ك

هيوا ك فنان ب�رضي ومو�شيقي. يرتكز اإهتمامه بالدرجة الأوىل على م�شائل التعاون، الأدائية، واحلدث. 

اأ�ش�ض منذ العام 2005 عددًا من امل�شاريع حول مفارقات الكفاءة الثقافية وامل�شاركة.

لورن�ص اأبو حمدان

لورن�ض اأبو حمدان يعمل على ال�شوت والنربة وعالقتهما باملدينية. من اأعماله »عقد �شماعي« الذي قدم يف 

»�شو روم« )لندن( و»م�شريات« يف »اآرت اإجنل اإنرتاك�شن« )لندن(، ف�شاًل عن م�شاركته يف تن�شيق معر�ض 

»حمكمة منوذجية« الذي عر�ض يف مركز الفنون املعا�رضة ) غال�شكو). يح�رّض حاليًا اأطروحة دكتوراه يف 

مركز اأبحاث العمارة يف »غولد�شميث«، جامعة لندن.

�شتاري �شاهبازي

عملت  حيث   )2004  -  2003( بريوت  يف  عام  ملدة  اأقامت  برلني.  يف  وتعمل  تقيم  �شاهبازي  �شتاري 

»كارل�رضوهر  يف  فردية  معار�ض  قدمت  كما  الكري�شتال«.  �شل�شلة   ... ل  ل،  »اآه،  بعنوان  م�رضوع  على 

كون�شتڤريين« وغالريي »�شفري زملر« يف هامبورغ؛ و»مونتغومري« يف برلني؛ وكذلك يف منتدى الفنون 

املعا�رضة يف �شانت باربرا. �شاركت يف معار�ض جماعية يف »كون�شتڤريين« يف فرانكفورت وغالريي »�شفري 

زملر« يف بريوت و»موؤ�ش�شة كارتييه« يف باري�ض و»روزيوم« يف ماملو.

ARTIST TALKS

Adam Broomberg & Oliver Chanarin
Adam Broomberg & Oliver Chanarin have been collaborating for over a decade. They have 
produced six books: Trust (2000); Ghetto (2003); Mr. Mkhize’s Portrait (2004); Chicago 
(2006); Fig and The Red House (2007). They are the recipients of the Vic Odden Award 
from the Royal Photographic Society, and are members of the board of trustees for 
Photoworks and The Photographers’ Gallery. 

Hiwa K
Hiwa K is a visual artist and musician. His major interests revolve around the notions of 
collaboration, performativity and the event. Since 2005, he has been developing a series 
of projects involving paradoxes of cultural competence and participation.

Lawrence Abu Hamdan
Lawrence Abu Hamdan works with sound, the voice and its relation to urbanity. His 
projects include: Aural Contract at Showroom, London; Marches for Artangel Interaction, 
London; and the co-curated exhibition Model Court, held at Centre for Contemporary Arts 
Glasgow (CCA Glasgow). He is currently undertaking a PhD at the Centre for Research 
Architecture at Goldsmiths, University of London.

Setareh Shahbazi
Setareh Shahbazi lives and works in Berlin. She lived for a year in Beirut in 2003/04 where 
she worked on the project Oh, no, no... – The Crystal Series. She has had solo exhibitions 
at Karlsruher Kunstverein; Galerie Sfeir-Semler, Hamburg; Montgomery, Berlin; and 
at the Contemporary Arts Forum, St. Barbara. Group shows include the Frankfurter 
Kunstverein, Galerie Sfeir-Semler, Beirut, Fondation Cartier in Paris, and Rooseum in 
Malmö. 
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م�شارع فنية

اأ�شكان �شپاهڤند

اأ�شكان �شپاهڤند يقيم يف برلني ويعمل خارجها. اأعماله ت�شمل الكتابة والتحرير والرتجمة. ي�شارك منذ 

العام 2006 يف تنظيم �شبكة الفنانني »ريلودينغ اإمياجيز«. خالل اإقامة فنية قدمتها جمعية »اأ�شكال األوان« 

يف نوڤمرب 2009، اأجنز م�رضوع »�شوى اأحد ما، مل يكن هناك احد«.

طوين �شكر

طوين �شكر معمار وكاتب. ولد �شنة 1968 يف بريوت. من اأعماله: »كل ما هو جامد يذوب يف الهواء«، »اأربعة 

امل�شتحيل«،  الپورتريه  البلدي احلديث« )مع ناجي عا�شي(، »بريوت  كيلوط قطن لطوين«، »روي�شات، 

»اخلريطة املتح�ش�شة«، »نافذة على العامل«، »حرائق �شغرية متفرقة«، »ن�شب تذكاري حلرب العراق«، 

�ض تاريخ الفن 
ّ
»رجل اليوم ال�شابق« )م�رضحية مع ربيع مروة وتييغو رودريغيز(، »اليوم الثامن«. يدر

والعمارة يف الأكادميية اللبنانية للفنون اجلميلة )»األبا«( يف بريوت.

ARTIST PROJECTS

Ashkan Sepahvand
Ashkan Sepahvand lives in Berlin and works elsewhere. His activities include writing, 
editing and occasional translation. Since 2006 he has been a co-organizer of the artistic 
network Reloading Images. The project Other than someone, there was no one is the product 
of a residency that he started in November 2009 at Ashkal Alwan. 

Tony Chakar
Tony Chakar is an architect and writer. His works include: All That is Solid Melts Into Air; 
Four Cotton Underwear for Tony; Rouwaysset, a Modern Vernacular (With Naji Assi); 
Beirut, the Impossible Portrait; A Window to the World; Various Small Fires; Memorial 
to the Iraq War; Yesterday’s Man (a play-performance with Rabih Mroué and Tiago 
Rodrigues); The Eighth Day (an ongoing project in the form of a lecture/performance). He 
teaches History of Art and History of Architecture at the Académie Libanaise des Beaux 
Arts (ALBA), Beirut.
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اأفالم وفيديو

اآڤي مغربي

اآڤي مغربي خمرج وفنان ڤيديو. من اأفالمه: »تفا�شيل 2009(»13 - 11(، »Z32« )2008(، »ال�شيدة 

غولد�شتاين« )2006(، »اإنتقم، ولكن لعني واحدة فقط«)2005(، »تف�شيل« )2004(، »اآب« )2002(، 

»حلظة، اإنهم اجلنود، �شاأقفل اخلط الآن« )2002(، »يف اخللف« )2000(، »هال توقفت، من ف�شلك، عن 

اإزعاجي واإزعاج عائلتي« )2000(، »اإرتياح« )1999(، »�شنة حلوة �شّيد مغربي« )1999(، »كيف تعّلمت 

التغّلب على خويف وحمبة اآرييل �شارون« )1997(، »اإعادة البناء« )1994( و »ترحيل« )1989(.

وائل �شوقي

»تاون  غالريي  يف  نظيف«  »تاريخ  الفردية:  معار�شه  من  الإ�شكندرية.  يف  ويعمل  يقيم  فنان  �شوقي  وائل 

»كا.  تيليمات�ض«،  »م�شل�شل  )2009(؛  »جنتيلي«  م�رضوع  اإطار  يف   »2 يرقات  »قناة  )2009(؛  هاو�ض« 

ڤي. اإ�ض«، بلجيكا )2007(؛ »طريق الأربعني يومًا، ثقافة رطبة - ثقافة جافة«، يف كراكوڤيا )2007(؛ 

و»�شريك الأر�ض اخل�رضاء« يف غالريي »تاون هاو�ض« بالقاهرة )2005(.

تيل روزكن�ص

تيل رو�شكن�ض فنان ب�رضي عر�ض وعمل يف عدد من املوؤ�ش�شات الفرن�شية بينها مركز »پالتو« للفنون يف 

»لنغاج  �شرتا�شبورغ،  يف  واملعا�رض  احلديث  الفن  متحف  كلري«،  �شان  »ڤيلال  »�شال�شي«،  قلعة  باري�ض، 

پلو�ض« يف كيبيك، متحف الفن احلديث يف كوليور، والعديد من املوؤ�ش�شات املناطقية للفنون كما يف الألزا�ض، 

»لنغدوك - رو�شيليون«، يقيم حاليًا يف پروڤان�ض حيث يعمل على اأول فيلم وثائقي طويل له. 

�شريين اأبو �شقرا

�شريين اأبو �شقرا تقيم حاليًا يف اإ�شتوديو »ڤرينوا الوطني للفنون املعا�رضة« حيث اأنهت فيلم »حلظًة اأيها 

املجد« يف 2009. حاز فيلمها على جائزة اأف�شل فيلم يف مهرجان بريوت لالأفالم. وتعمل حاليًا على �رضيط 

حتريك بعنوان »حمادثات مع حتولت«، كما تعمل مع املوؤلفة املو�شيقية پاتري�شيا األي�شاندريتي على عمل 

اأدائي يف اإطار مهرجان كوميديا املقبل )التعاون والتو�شط يف الفنون الرقمية(.

رانيا رافعي

رانيا رافعي كتبت واأخرجت اأفالمًا ق�شرية هي »حري�شا تك�شا�ض« يف العام 2004، و»ال�شحن واملان�شيت« 

»الف�شول  الإحتياطات«،  اأدنى من  يقتل«، و»حد  »التدخني  اأعمال ڤيديو مثل  العام 2005، ف�شاًل عن  يف 

للمعوقني  حملة  اأدارات   2006 العام  يف   .)2007-2006( دماغية«  و»خاليا   ،»2006 �شيف  الأربعة: 

و�شحايا احلرب ل�شالح الأمم املتحدة. كما اأخرجت عددًا من الأفالم الوثائقية للتلفزيون منذ العام 2007، 

منها »غيوم«، »تاريخ احلركات الطالبية يف لبنان«، و»حالة خلق«. 

FILM & VIDEO

Avi Mograbi
Avi Mograbi is a filmmaker and video artist. His films include: Details 11-13 (2009), Z32 
(2008), Mrs. Goldstein (2006), Avenge But One of My Two Eyes (2005), Detail (2004), 
August (2002), Wait, It’s the Soldiers, I’ll Hang Up Now (2002), At the back (2000), Will 
You Please Stop Bothering Me and My Family (2000), Relief (1999), Happy Birthday Mr. 
Mograbi (1999), How I Learned To Overcome My Fear and Love Arik Sharon (1997), The 
Reconstruction (1994) and Deportation (1989).

Wael Shawky
Wael Shawky is an artist living and working in Alexandria. His solo exhibitions include: 
Clean History, The Townhouse Gallery (2009); Larvae Channel 2, Project Gentili (2009); 
Telematch Series, KVS, Belgium (2007); The Forty Days Road, Wet Culture – Dry Culture, Galeria 
Sztuki Wspolczesnej, Krakow (2007); and The Green Land Circus at The Townhouse Gallery 
in Cairo (2005). 

Till Roeskens
Till Roeskens has exhibited in Le Plateau Paris, in the Forteresse de Salses, in the Villa 
Saint-Claire in Sete, in the Museum of Modern and Contemporary Art and in CEAAC of 
Strasbourg, at Langage Plus (Quebec), in the the Museum od Modern Art, Collioure. He 
has recently won the Grand Prix de la competition française of the FID Marseille in 2009.

Shirin Abou Shaqra
Shirin Abou Shaqra is currently in residency at Fresnoy’s National Studio for 
Contemporary Arts where she finished Hold on My Glamorous in 2009. Her film received 
the best film award at the Beirut Film Festival. She is currently working on an animation 
entitled Conversations with Changes, and is working with composer Patricia Alessandrini 
on a network performance in the next Comedia event (Cooperation and Mediation in 
Digital Arts). 

Rania Rafei
Rania Rafei wrote and directed the short movies Harissa Texas in 2004, The Dish and 
Manchette in 2005, as well as the videos Smoking Kills, Minimum Precautions, The Four 
Seasons: Summer 2006, and Brain Cells in 2006-2007. In 2006, she directed the campaign 
for disability and war victims for the UN. Since 2007, she has directed documentaries for 
television, including Clouds, History of Student Movements in Lebanon, and A State of 
Creation.
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بوري�ص �شارماتز، دميرتي �شامبال، �شيزار ڤاي�شيي

بوري�ص �شارماتز )راجع »عرو�ض، رق�ض ومو�شيقى«(

العام  منذ  اأتالنتيك«.  »باليه  لفرقة  املقطوعات  من  عددًا  واأّدى  وپينو،  ريجني  مع  عمل  �شامبال  دميرتي 

1997 عمل مع ماتيلد مونييه يف »�شي. �شي. اإن. مونپلييه«، و�شارك يف اأول عرو�ض عمل اإميانويل هوين- 

تان- لون »الكل �شد«. اأخرج فيلم »هورا�ض - بنديكت« )2000 - 2001( بالتعاون مع اآلدو يل، والفيلم 

الق�شري »مفتاح الأماكن« )2001(. يعمل منتجًا م�شاعدًا يف �رضكة »�شامي« لالإنتاج منذ العام 2005. 

الڤيديو التجريبية الطويلة والق�شرية، منها: »الف�شول الأربعة«  اأفالم  �شيزار ڤاي�شيي كتب العديد من 

و»الف�شل اخلام�ض«. كما اأنتج واأخرج اأافالمًا روائية مثل »ذات يوم اأمريها«، و»اأنها رائعة«. تعاون مع 

»متباينات«  فيلم  الأثناء  هذه  يف  واأخرج   .)1999( ميدي�شي«  دو  »ايلڤي�ض  �شيناريو  لكتابة  باجي�ض  اإيڤ 

واأنهى موؤخرًا عمله »اليوم �شيدتي«. 

اأپي�شاتبونغ ويرازيثاكول

العام  يف  الأول  عمله  واأنهى  والڤيديو يف 1994،  الق�شرية  الأفالم  اإخراج  بداأ  ويرازيثاكول  اأپي�شاتبونغ 

2000. ين�شب جهده على ترويج �شناعة الأفالم امل�شتقلة والتجريبية من خالل �رضكته »كيك ذا ما�شني«، 

التي اأ�ش�شها عام 1999. من اأعماله »عوار�ض وقرن« )2006(، و»مغامرة الفرج احلديدي« )2003(. 

يعمل حاليًا على فيلم جديد بعنوان »العم بون مي الذي ي�شعه تذكر حيواته ال�شابقة« )2010(.

هارون فاروقي

هارون فاروقي خمرج وفنان، له اأكرث من مئة فيلم روائي وجتريبي ووثائقي، ف�شاًل عن اأعمال التجهيز. 

تزايد اهتمامه، منذ الت�شعينيات، مبجال التجهيز وجتهيزات الڤيديو، وقدمت اأعماله يف متاحف ومعار�ض 

عدة، من �شمنها مهرجاين »دوكومنتا« العا�رض والثاين ع�رض يف كا�شيل. كما مت تنظيم اأكرث من 30 معر�شًا 

يف  املعا�رض«  الفن  »متحف   ،)2002( الباري�شية  ال�شينما  مكتبة  يف  معر�ض  بينها  من  لأعماله  اإ�شتعاديًا 

نيويورك )2001(، ومتحف »تايت مودرن« يف لندن )2009(. 

بهمان كيارو�شتامي

القوة  مو�شوعة  على  اأفالمه  يف  ي�شتغل   .1996 العام  يف  خمرج  كم�شاعد  عمله  بداأ  كيارو�شتامي  بهمان 

ال�شيا�شية لالإميان والطبقات املعّقدة للدللت الدينية الفاعلة يف الثقافة واملجتمع الإيرانيني املعا�رضين.

كوجي واكامات�شو

كوجي واكامات�شو تعر�ض لل�شجن حني كان يف العقد الثالث من العمر. بعد اإطالق �رضاحه، اأّلف كتابًا عن 

هذه التجربة ووجد يف �شناعة الأفالم و�شيلة للك�شف عن ع�شف ال�شلطة. اأفالمه، امل�شورة ب�شكل حمموم 

)نحو ع�رضة اأفالم كل عام(، والتي تت�شمن ال�شطحات اجلن�شية والق�شوة، ل تزال تثري حنق ال�شلطات 

اليابانية حتى اليوم. 

Boris Charmatz, Dimitri Chamblas & César Vayssié
Boris Charmatz (see Performance, Dance & Music)
Dimitri Chamblas has worked with Régine Chopinot and interpreted several of the 
Ballet Atlantique’s pieces. Since 1997 he has worked with Mathilde Monnier at the Le 
Centre Choregraphique National de Montpellier (CCN de Montpellier), and participated in the 
premiere of Emmanuelle Huynh-Thanh-Loan’s Tout Contre. He directed the film Horace-
Benedict (2000-2001) in collaboration with Aldo Lee, and the short film La Clé des Lieux 
(2001). Since 2005, he is associate producer at Same Production.
César Vayssié is the author of several short and long experimental video films: Les Quatre 
Saisons (The Four Seasons) and La Cinquième Saison (The Fifth Season). He also produced and 
directed the fictional films Un jour son prince (One Day Her Prince), and It’s Wonderful. He 
collaborated with Yves Pagès on the scenario for Elvis de Medicis (1999). During this time 
he directed Les Disparates (The Disparate). He has recently completed his film Aujourd’hui 
Madame (Today, Madam). 

Apichatpong Weerasethakul
Apichatpong Weerasethakul started making films and video shorts in 1994 and 
completed his first feature in 2000. Working independently of the Thai commercial film 
industry, he is devoted to promoting experimental and independent filmmaking through 
his company Kick the Machine Films, founded in 1999. His own films include Syndromes 
and a Century (2006) and The Adventure of Iron Pussy (2003). He is currently working on 
a new feature film Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010).

Harun Farocki
Harun Farocki is a filmmaker and artist, whose oeuvre comprises over 100 feature films, 
essay films, documentaries, and installations. Increasingly important to Farocki, since 
the 1990s, has been his work as an installation artist, shown in museums and galleries 
such as at documenta 10 and 12 in Kassel. There have also been nearly 30 retrospectives 
of his work, including at the Cinémathèque française in Paris (2002), MoMA in New York 
(2001) and Tate Modern in London (2009). 

Bahman Kiarostami
Bahman Kiarostami started his work as an assistant director in 1996. His films have 
focused on the political power of faith and the complex layers of religious signification 
operating within contemporary Iranian culture and society.

Koji Wakamatsu
Koji Wakamatsu was sent to prison in his twenties. After his release, he wrote a book 
about his experience, and eventually found in filmmaking a way to expose the abuse of 
power. Wakamatsu’s films, shot frenetically (around ten films a year), with their sexual 
excesses and brutality so typical of exploitation films, are anarchist manifestos that are 
still maddening Japanese authorities to this day.
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معار�ص

روان اأبو رحمة وبا�شل عبا�ص

كذلك  العامة،  الف�شاءات  و�شيا�شة  الذاتية  اإ�شكالية  اأعمالهما  يف  يقاربان  عبا�ض  وبا�شل  رحمة  اأبو  روان 

اإ�شكالية املكان وال�رضد، والعالقة بني الراهن واملتخّيل واملتذكر، عرب اإعادة البحث يف الأر�شيف املتعلق 

كما  اأندرغراوند«،  اهلل  »رام  جمموعة  �شمن  الأدائية  عرو�شهما  معًا  قّدما  املعا�ض.  الفل�شطيني  بالتاريخ 

�شا موؤخرًا جمموعة جديدة للعمل املرئي وامل�شموع باإ�شم »تو�شيح«. من معار�شهما »اإنهيار«، الذي 
ّ

اأ�ش

الثالث ويف »بينايل  القد�ض«  الذي قدم يف »معر�ض  اأقيم يف موؤ�ش�شة »دلفينا« )لندن(، و»عار�ض رام اهلل« 

البندقية« الثالث واخلم�شني. 

اآيرين اأن�شتا�ص

الإجتماعية  والأ�شكال  املعمارية  والنماذج  والڤيديو  امل�شموعة  الت�شجيالت  على  تعمل  اأن�شتا�ض  اآيرين 

والتخطيطات. هي اإحدى اأوائل منظمي جمموعة »16 بيڤر«، وهي جماعة فنية تعمل كف�شاء اإجتماعي - 

تعاوين. من اأعمالها: »پازوليني پا فل�شطني«، »ميم بيت حلم«، و»مكتبة املعرفة النافعة«. ت�شارك اأن�شتا�ض 

نقف   « و  نا�شط«،  »راديو  فنان«،  املع�شكر«، »حديث  غابري )»حملة  رينيه  الفنان  العمل مع  بانتظام يف 

موحّدين«(. تقيم وتعمل يف نيويورك.

مروة اأر�شانيو�ص

مروة اأر�شانيو�ض عر�شت موؤخرًا يف جناح »بدون« يف معر�ض »اآرت دبي« الدويل، ويف »فوروم مهرجان 

املتجول  املعر�ض  تنظيم  يف  و�شاركت  اأ�شبوعًا«،   98« الفنية  املجموعة  يف  موؤ�ش�ض  ع�شو   .2010 برلني« 

»من�شة للرتجمة«. اأر�شانيو�ض اأكملت موؤخرًا اإقامات فنية يف »املوؤ�ش�شة العربية لل�شورة« )بريوت( ويف 

»طوكيو وندر �شايت«. 

ڤارتان اأڤاكيان

جمال  يف  التخرج  درا�شات  ويوا�شل  بريوت  يف  مقيم  الب�رضية  الفنون  يف  وباحث  فنان  اأڤاكيان  ڤارتان 

العمارة والثقافة املدينية يف جامعة الپوليتكنيك يف كاتالونيا )ا�شبانيا( ويف مركز بر�شلونة للفن املعا�رض. 

ي�شمل عمله جمالت الڤيديو وفن التجهيز وو�شائط العالم ال�شعبية. 

برومربغ و�شانارين )راجع »حما�شرات فّنانني«(

تفكيك العمارة الكولونيالية 

تفكيك العمارة الكولونيالية مع اإقراره باأن امل�شتوطنات والقواعد الع�شكرية الإ�رضائيلية هي واحدة من 

اأ�شكال  الإ�شتيالء وال�شيطرة، يفرت�ض هذا امل�رضوع، باأن مقاربة عملّية مل�شاألة الإ�شتيالء ممكنة،  اأق�شى 

لي�ض فقط على �شعيد اللغة املهنية للعمارة والتخطيط فح�شب، بل اأكرث عرب اإن�شاء »�شبكة متابعة« ت�شم 

جمموعات ثقافية و�شيا�شية متعددة وعرب م�شاركة مفتوحة لالأفراد واملوؤ�ش�شات.

 www.decolonizing.ps

EXHIBITIONS

Ruanne Abou Rahmé & Basel Abbas
Ruanne Abou Rahmé & Basel Abbas explore spatial politics and subjectivity, place and 
narrative, and the relation between the actual, imagined and remembered through a re-
investigation of the archive as related to Palestinian lived history. They have performed 
together as Ramallah Underground, and recently started the new audio-visual group 
Tashweeh. Exhibitions include Collapse at the Delfina Foundation (London), and Ramallah 
Syndrome at the 3rd Jerusalem Show and the 53rd Venice Biennale.

Ayreen Anastas
Ayreen Anastas works with video, audio, books, architectural models, social forms 
and drawings. She is one of the primary organizers of the 16 Beaver group, an artist 
community that functions as a social and collaborative space. Her works include Pasolini 
Pa* Palestine, M* of Bethlehem, and The Library of Useful Knowledge, among others. Anastas 
regularly collaborates with artist Rene Gabri (Camp Campaign, Artist Talk, Radio Active, 
United We Stand). She lives and works in New York.

Marwa Arsanios
Marwa Arsanios has exhibited most recently in the Bidoun Lounge at Art Dubai and at 
the Forum of the 2010 Berlinale. She is a founding member of the artist-led organization 
98weeks, and co-organized the traveling exhibition project Platform Translation. 
Arsanios recently completed artist residencies at the Arab Image Foundation and at 
Tokyo Wonder Site.

Vartan Avakian
Vartan Avakian is a Beirut-based visual artist and researcher currently pursuing graduate 
studies in Architecture and Urban Culture at the Polytechnic University of Catalonia 
(UPC-Barcelona Tech) and the Barcelona Center for Contemporary Culture (CCCB). His 
work includes video, installation and pop media.

Broomberg & Chanarin (see Artist Talks)

Decolonizing Architecture
Decolonizing Architecture Recognizing that Israeli colonies and military bases are 
amongst the most excruciating instruments of domination, the project assumes that 
a viable approach to the issue of their appropriation is to be found, not only in the 
professional language of architecture and planning, but rather in inaugurating an “arena 
of speculation” that incorporates varied cultural and political perspectives through the 
participation of a multiplicity of individuals and organizations. 
www.decolonizing.ps
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جڤدت اإريك

حول  املتمحورة  التجهيزات  من  �شل�شلة  على  العمل  بداأ  ال�شوت.  وت�شميم  العمارة  در�ض  اإريك  جڤدت 

الزمن، فاأنتج عمله »اأڤلودا« )يف عر�شة الدار( يف العام 2002. عر�ض مّذاك يف »بينايل ا�شطنبول« التا�شع، 

غروبيو�ض  و»مارتني  �شباي�ض«  »اآرت�شت  �شيتي«،  »اإك�شرتا  »�شتيديليك«،  متحف  غارانتي«،  »پالتفورم 

فنانني  مع  بالإ�شرتاك  اأي�شًا  يعمل  اإ�ض«.  اإ�ض.  »اإ�ض.  عنوان  حتت  كتابًا   2008 العام  يف  ن�رض  باو�ض«. 

وخمرجي اأفالم، وهو ع�شو موؤ�ش�ض يف فرقة الروك ال�شطنبولية الرائدة »نيكروپ�شي«.

�شهاب فتوحي

�شهاب فتوحي فنان يقيم ويعمل ما بني طهران وفرانكفورت. عر�ض عمله موؤخرًا يف »بينايل ا�شطنبول« 

احلادي ع�رض و»ترينايل اأوكالند« الرابع، اإىل اأمكنة اأخرى.

غ�ّشان حلواين

ان حلواين بداأ العمل على فن التحريك والأفالم التجريبية يف العام 2005، وانتقل بعدها اإىل الر�شوم 
ّ

غ�ش

الت�شويرية بعد اأن خاب وهمه حول اإمكانيات العمل على ال�شورة الفوتوغرافية يف ظروف بريوت الأمنية. 

اأعماله »جربالتار« )2005(، »�شتامبول: خمباأ ملكة النحل« )2007(، »تخّبط« )2009(، »قلب  ت�شمل 

املدينة« )2007( ومعر�ض »بارباريال اأين تذهبني؟« يف املركز الثقايف الفرن�شي ببريوت )2009(.

اأمل عي�شى

اأمل عي�شى در�شت الفنون الت�شكيلية يف اجلامعة اللبنانية. تعمل وتقيم يف بريوت.

بنغو كرادومان

الأبعاد، واأداء  الثنائي  التحريك  الڤيديو،  اإ�شطنبول وتعمل على جتهيزات  بنغو كرادومان فنانة تقيم يف 

كاي«  و»اآرتبوك�ض دي.  )�شالزبورغ(  »اإيبوران«  غالريي  فردية يف  معار�ض  اأقامت  والت�شوير.  الڤيديو 

)اآرهو�ض(، ف�شاًل عن امل�شاركة يف معار�ض جماعية يف غالريي »اآوتليت« )ا�شطنبول( و»اآرت اإن جرنال« 

)نيويورك(.

ح�شن خان

»كون�شتهال  يف  وقريبًا   ،)2008 )برلني  »اأوكبار«  منها  عدة،  اأماكن  يف  فردية  عرو�شًا  قّدم  خان  ح�شن 

�شاينت غالني« )�شوي�رضا 2010(. كما �شارك يف العديد من العرو�ض الدولية اجلماعية مبا يف ذلك »بينايل 

ال�شوتي  ال�رضيط  خان  و�شع  كما   .2008 العام  يف  يوكوهاما«  و»ترينايل   ،2008 العام  يف  غوانغجيو« 

بعنوان  ن�شًا   ،2010 العام  يف  ن�رض،  فردية.  مو�شيقية  حفالت  بانتظام  ويقدم  عديدة،  م�رضحية  لأعمال 

»ت�شعة درو�ض تعلمتها من �رضيف العظمة« �شمن جتّمع ال�شورة املعا�رضة )القاهرة(.

مهى ماأمون

مهى ماأمون فنانة ب�رضية معا�رضة، عر�ض عملها �شمن »ما�شي الأيام الآتية« يف »بينايل ال�شارقة« التا�شع 

)2009(، »فوتوكايرو 4« )�شي. اأي. �شي 2008(، و»مدن عاملية« يف »تايت مودرن« )2007(. �شاركت يف 

اإعداد وتنظيم لقاء »فوتوكايرو 3«، وهو مهرجان دويل للفنون الب�رضية اأقيم يف القاهرة عام 2005، كما 

عملت كمعّدة م�شاعدة لـ«نقاط تالقي 5«، وهو عبارة عن مهرجان فني دويل للفنون املعا�رضة )2007(. - 

وهي ع�شو يف جلنة جتمع ال�شورة املعا�رضة )القاهرة(. 

Cevdet Erek
Cevdet Erek originally trained as an architect and sound designer, before launching his 
series of time-based installations with the production of Avluda (In the Courtyard) in 2002. 
He has since shown in the 9th Istanbul Biennial, Platform Garanti, Stedelijk Museum, 
Extra City, Artists’ Space, and Martin Gropius Baus. His book SSS was published in 2008. 
He also collaborates with architects and film directors, and is the founding member of 
Istanbul’s avantgarde rock band Nekropsi. 

Shahab Fotouhi
Shahab Fotouhi is an artist who lives and works between Tehran and Frankfurt. His work 
has been recently presented in the 11th Istanbul Biennial and 4th Auckland Triennial, 
among others.

Ghassan Halwani
Ghassan Halwani began working with animation and experimental films in 2005, and 
shifted thereafter towards illustration after becoming disillusioned with the relevance of 
photography in policed Beirut. His works include: Jibraltar (2005); Stambol, the Hide of the 
Bee Queen (2007); Takhabot (Throes) (2009); Qalb el Madina (The Heart of the City) (2007); 
and the exhibition Barbarella où vas-tu? at the French Cultural Center, Beirut (2009).

Amal Issa
Amal Issa studied Painting at the Lebanese University. She lives and works in Beirut.

Bengü Karaduman
Bengü Karaduman is an Istanbul-based media artist working with video installation, 2D 
computer animation, video performance and photography. She has held solo exhibitions 
at Galerie Eboran, Salzburg, and ArtboksDK, Arhus, as well as group exhibitions at Galeri 
OUTLET, Istanbul, and Art in General, New York. 

Hassan Khan
Hassan Khan is an artist who has had solo shows at Uqbar, Berlin (2008) and forthcoming 
at Kunsthalle St. Gallen (2010). He has also participated in numerous international group 
shows including the 2008 Gwangju Biennale, and the 2008 Yokohama Triennale. Khan 
has composed soundtracks for the theater, and regularly performs solo concerts. Khan’s 
text Nine Lessons Learned from Sherif El-Azma was published by the Contemporary Image 
Collective earlier this year.

Maha Maamoun
Maha Maamoun is an Egyptian visual artist. Her work was shown in Past of the Coming 
Days, Sharjah Biennial 9 (2009); PhotoCairo 4, Contemporay Image Collective (CiC) 
(2008); and Global Cities, Tate Modern (2007). She was co-curator of PhotoCairo 3, an 
international visual arts festival in Cairo (2005), and assistant curator for Meeting Points 5,  
an international multidisciplinary contemporary arts festival (2007). Maamoun is a board 
member of the Contemporary Image Collective (CiC).



اأ�شغال داخلية 5 / �شري ذاتية   HOME WORKS 5 / BIOGRAPHIES

83

كري�شتودولو�ص پانايوتو

كري�شتودولو�ض پانايوتو تلّقى التدريب على الرق�ض والأداء يف ليون ولندن. عر�ض يف متحف الفن املعا�رض 

اىل  بالإ�شافة   ،)2006( ا�شطنبول  املعا�رضيف  للفن  غارانتي«  ومركز«پالتفورم   )2006( اأوك�شفورد  يف 

املتحف الوطني للفن املعا�رض يف اأثينا )2007(. حاز يف العام 2005 على جائزة »د�شته« الرابعة.

مروان ر�شماوي

والتحولت  الريفية   - املدينية  بالديناميات  عمله  ُيعنى  بريوت.  يف  مقيم  ب�رضي  فنان  ر�شماوي  مروان 

الدميوغرافية يف املدن. �شارك ر�شماوي يف العديد من العرو�ض املحلية والدولية منذ العام 1996، وبينها، 

موؤخرًا، م�شاركته يف »اأ�شغال داخلية 4« يف بريوت، و»�شافرًا: فن جديد من ال�رضق الأو�شط« يف غالريي 

»�شات�شي«، لندن. 

رائد يا�شني

رائد يا�شني يعمل على ال�شورة واملو�شيقى والن�شو�ض، معتمدًا على مو�شوعات ترتبط بو�شائط الإعالم 

وال�رضق  اأوروپا  يف  اأعماله  عر�ض  والأر�شيف.  وبالكوارث  البوب  وبثقافة  العربية  وبال�شينما  وباملدينة 

الأو�شط والوليات املتحدة واليابان. يقيم ويعمل يف بريوت.

اآالء يون�ص

اآلء يون�ض فنانة ب�رضية وخمرجة اأفالم. معر�شها الفردي )دارة الفنون يف عّمان، عام 2009( اأعاد تاأويل 

الإرث ال�رضدي الفل�شطيني. كما عر�شت عملها يف البينايل الثاين ع�رض للفن الآ�شيوي يف داكا )2006(، ويف 

»فوتوكايرو4: فيلم طويل ق�شري« )2008(، ويف »معر�ض القد�ض« عام 2009. �شاركت يون�ض يف اإقامات 

فنية يف جتمع ال�شورة بالقاهرة عام 2008 ويف »موؤ�ش�شة دلفينا« يف لندن عام 2010.

Christodoulos Panayiotou
Christodoulos Panayiotou was originally trained in dance and performing arts in Lyon and 
London. He has exhibited in The Museum Of Modern Art Oxford (2006), Platform Garanti 
Contemporary Art Center, Istanbul (2006) and The National Museum of Contemporary 
Art, Athens (2007). In 2005 Panayiotou won the 4th DESTE Prize awarded every other 
year to a contemporary Greek artist. 

Marwan Rechmaoui
Marwan Rechmaoui is a visual artist based in Beirut. His work is mainly concerned with 
the urban/rural dynamics and the demographic transformations that take place in cities. 
Rechmaoui has participated in several local and international exhibitions since 1996, 
most recently Home Works IV: A Forum on Cultural Practices in Beirut, and Unveiled: New Art 
from the Middle East at the Saatchi Gallery, London. 

Raed Yassin
Raed Yassin works with image, music and text based on themes related to media, the 
city, Arabic cinema, pop culture, disasters, and archives. His work has been shown across 
Europe, the Middle East, the United States, and Japan. He lives and works in Beirut.

Ala’ Younis
Ala’ Younis is a visual artist and filmmaker. Her solo show at Darat al Funun in Amman 
(2009) reinterpreted the inherited Palestinian narrative. She has also presented her work 
at the 12th Asian Art Biennale, Dhaka (2006); PhotoCairo4: The Long Shortcut, Cairo 
(2008); and the Jerusalem Show, Jerusalem (2009). Younis received residencies at the 
Image Collective in Cairo (2008) and the Delfina Foundation in London (2010).
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ور�شة عمل وموؤمتر

:pad.ma )فريق )پاد.ما

�شاينا اأناند خمرجة اأفالم وفنانة، اأ�ش�شت م�رضوعي »كامپ« وpad.ma .يف العام 2001 �شاركت يف اإطالق 

وحدة م�شتقلة للو�شائط الإعالمية التجريبية باإ�شم »�شيرتا كار خانا«.

�شاجناي بهانغار كاتب ومطور برامج كومبيوتر. يقيم يف مومباي. كما اأنه ع�شو موؤ�ش�ض يف »كامپ«، 

وم�شارك يف م�رضوع pad.ma منذ اإنطالقه.

يان جريبر فنان وم�شمم برامج كومبيوتر. طور برامج لإنتاج وتوزيع مواد ڤيديو عرب النرتنت مثل: 

 .dictionaryofwar.org, pad.ma, 0xdb.org, v2v.cc

وهو  البديل،  القانون  منتدى  موؤ�ش�شي  اأحد  وهو   pad.ma م�رضوع  يف  كثب  عن  ي�شرتك  ليانغ  لورن�ص 

جتمع من املحامني العاملني على �شتى امل�شائل الإجتماعية - القانونية. ومن اإهتماماته م�شائل عدة، منها 

م�شتقبل الأر�شيف يف الع�رض الرقمي. 

�شيبا�شتيان لوتغريت فنان مقيم يف برلني، م�شمم برامج، كاتب، �شارك يف تاأ�شي�ض »بوتالب« و »پايريت 

oil21.org وpad.ma من امل�شاريع حول امللكية الفكرية يف ال�شينما  اإطالق عدد و  �شينما«. كما �شارك يف 

.0xdb.org والإنرتنت مبا يف ذلك الأر�شيف ال�شينمائي مل�شاريع

ناميتا اأ. مالهورتا باحثة قانونية وعاملة يف حقل الإعالم مع منتدى القانون البديل يف بانغالور، بالهند. 

عملت على حيازة احلقوق والبنية القانونية لأر�شيف pad.ma على الإنرتنت.  

اأ�شكال امل�شاريع  اأركيولوجيا الإعالم. يتخذ عمله  اإهتمامته التنقيب يف  اأ�شوك �شوكوماران فنان ت�شمل 

الذي �شارك يف  الأمد يف م�رضوع »كامپ«،  الأفالم، املحا�رضات، وامل�شاركات الطويلة  املعار�ض،  العامة، 

تاأ�شي�شه عام 2007.

من�شورات

فادي العبداهلل

فادي العبداهلل �شاعر وكاتب، حاز على دكتوراه يف احلقوق، ن�رض يف ال�شعر والنقد الفني والتعليق القانوين، 

 )2005( العام«  الزمن  »ملف  عملي  يف  �شادق  ووليد  خبيز  بالل  مع  الثالثاء«  »جمع  يف  م�شارك  ع�شو 

و»اللحظة التي تفتح فيها عينيك هي حلظة الفاجعة« )2007(، الذي كان اأحد الأعمال الثالثة التي فازت 

باجلائزة الوىل يف »بينايل ال�شارقة« الثامن.

رّيا بدران

رّيا بدران عملت يف موؤ�ش�شة العربية لل�شورة قبل اإكمال درا�شات عليا يف الثقافات ال�شماعية والب�رضية يف 

كلية »غولد�شميث« يف لندن. تعمل حاليًا على م�شاألة القابلية ال�شوتية لالأداء يف جمالت الراديو، الغناء، 

وال�شوت.

WORKSHOP & COLLOQUIUM 

Pad.ma team
Shaina Anand is a filmmaker and artist, and a co-initiator of CAMP and pad.ma. In 2001, 
she founded ChitraKarKhana, a fully independent unit for experimental media. 
Sanjay Bhangar is a writer/software developer who lives in Mumbai. He is a founder 
member of CAMP, and has been involved with the pad.ma project since its inception. 
Jan Gerber is an artist and software developer. He develops internet platforms for 
the production and distribution of video material, such as v2v.cc, 0xdb.org, pad.ma, 
dictionaryofwar.org.
Lawrence Liang is one of the co-founders of Alternative Law Forum (ALF), a collective of 
lawyers working on various socio-legal issues. Lawrence has been interested in the future 
of the archive in the digital era, and has been closely involved with the pad.ma project. 
Sebastian Lütgert is a Berlin based artist, programmer, writer, co-founder of Bootlab 
and Pirate Cinema. He has co-initiated a number of projects on intellectual property, 
cinema and the internet, including the cinema archive 0xdb.org, the http://oil21.org/ 
project, and pad.ma. 
Namita A. Malhotra is a legal researcher and media practitioner with the Alternative 
Law Forum (ALF) in Bangalore, India. She has worked on the licensing and legal structure 
of the pad.ma online archive.
Ashok Sukumaran is an artist whose interests lie in archaeologies of media. His 
work takes the form of public projects, exhibitions, films, lectures, and long-term 
collaborations via CAMP, which he co-founded in 2007.

PUBLICATIONS

Fadi Abdallah
Fadi Abdallah is a poet and writer with a PhD in legal studies. He is a published poet, 
art critic, and commentator on law. He has collaborated, as a member of the collective 
Group Tuesday, with Bilal Khbeiz and Walid Sadek on File: Public Time (2005) and Tragedy 
in a Moment of Vision (2007), which received one of the three first prizes at the 8th 
Sharjah Biennial. 

Rayya Badran
Rayya Badran worked at the Arab Image Foundation before completing an MA in Aural 
and Visual Cultures at Goldsmiths College in London. Her current research interests span 
the sonic performativity of radio, song and the voice.



87

A project by The Lebanese Association for Plastic Arts,  Ashkal Alwan

Home Works 5 Team 
Christine Tohme  - Curator
Zeynep Oz - Assistant Curator
Amal Issa - Assistant Director
Nada Al Jobaily - Office Manager
Zico - Technical Director
Alexandre Paulikevitch - Performance Coordinator

Home Works 5 Coordinators
Hisham Awad
Tina El Rouss
Alia Haju
Christoph Jager - Technical 
Coordinator
Suna Kafadar

Editing & Translation: Yussef Bazzi, Amal Issa, Zeynep Oz, Christine Tohme, Fadi Toufiq,  
Suna Kafadar

We would like to thank: 
Mona Abu Samra, Raseel Hadjian, Farid Tohme, Diana Abboud, Greta Abi Samra-Noun,  
Nadia Al Issa, Rana Andari, Randa Armanazi, Anne-Marie Ateiche, Nayla Audi-Gruen,  
Garine Aivazian, Yussef Bazzi, Iman Breidi, Laura Carderera, Antonia Carver, Carla Chammas, 
Pamela Clapp, Nicolas Comaty, Antonia Corbane, The Corm Family, Tamara Corm , Adib Dada, 
Amal Dibo, Wajdi Elian, Anna El Rouss, Amira El Solh, Rose Fenton, Nayla Geagea, Janna Graham 
, Joseph Haddad, Joanna Hadji Thomas, Ziad Halwani, Benedicte Hazé, Fred Henry, Frederic 
Husseini , Wael Jamaleddine - Dar El Kotob,Khalil Joreige, Anna Khazen , Diala Khlat, Arlette 
Khoury, Nathalie Khoury, Mokhtar Kokache, Sylvia Kouvali, Armin Link, Josh Mack, Robert 
Matta, Paul Mattar, Omar Mazhar, Salwa Mikdadi, The Ministry of Interior and Municipalities, 
Philip Misselwitz, Zeynep Moralli, Ghassan Moukheiber, Ousseimi Foundation, Penguin Cube 
Team, Maya Rasamny, Masha Refka, Joumana Rizk , Judi Roaman, Nizar Saghieh, Rasha Salti, 
Antoine Schweitzer, Maria Sukkar, Youssef Tohme, Jimmy Traboulsi, Yasmina Traboulsi and 
Bernard Sabrier, Fabinenne Verstraeten, Akram Zaatari, Layla Zubaidi

Venues: 

م�شروع من اإعداد اجلمعية اللبنانية للفنون الت�شكيلية، اأ�شكال األوان

فريق اأ�شغال داخلية 5

كري�شتني طعمه )تنظيم واإعداد(

زينب اأوز)م�شاعدة تنظيم(

اأمل عي�شى )م�شاعدة مدير(

ندى اجلبيلي )م�شوؤول اإداري(

زيكو )مدير تقني(

األك�شندر پوليكيڤفيت�ض )من�شق عرو�ض(

من�شقو امل�شروع

ه�شام عواد

تينا الرو�ض

عليا حاجو

كري�شتوف ياغر )من�شق تقني(

�شونا كافادار
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ن�شكر كل من: 

 منى اأبو �شمرة، ر�شيل هدجيان، فريد طعمه، ديانا عبود، غريتا اأبي �شمرا-نون ، ناديا العي�شى، 

رنا عنداري ، رندا اأرمنازي، اآن- ماري اأطي�ض، نايلة عودة–غروين، غارين اأيڤازيان، يو�شف بّزي، 

اإميان بريدي، لورا كارديريرا، اأنطونيا كارڤر، كارل �شما�ض، پاميال كالپ، نيكول كوماتي، اأنطونيا 

قربان، عائلة قرم، متارا قرم، اأديب دادا، اأمل ديبو، وجدي اإليان، اآنا الرو�ض، اأمرية ال�شلح، روز 

فنتون، نايلة جعجع، يانا غراهام، جوزيف حداد، جوانا حاجي توما، زياد حلواين، بينيديكت هازي، 

فريد هرني، فريديريك ح�شيني، وائل جمال الدين – دار الكتب، خليل جريج، اآنا خازن، ديال خالط، 

اآرليت خوري، ناتايل خوري، خمتار كوكا�ض، �شيلڤيا كوڤايل، اآرمني لينك، جو�ض ماك، روبري متى، پول 

مطر، عمر مظهر، �شلوى مقدادي، وزارة الداخلية والبلديات، فيليپ مي�شلڤيت�ض، زينب موراللي، غ�شان 

خميرب، موؤ�ش�شة ع�شيمي ، فريق بطريق مكعب، مايا ر�شامني، ما�شا رفقا، جومانا رزق، جودي رومان، 

نزار �شاغية، ر�شا �شلطي، اأنطوان �شويتزر، ماريا �شكر، يو�شف طعمه، جيمي طرابل�شي، يا�شمينا 

طرابل�شي وبرنارد �شابرييه، فابيان ڤر�شرتاينت، اأكرم زعرتي، ليلى زبيدي

»اأ�شكال األوان« للفن املعا�شر 

واأكادميّية »اأ�شغال داخلّية«

ج�رض الواطي، كورني�ض النهر

بجانب مركز بريوت للفن

www.ashkalalwan.org

مركز بريوت للفن

ج�رض الواطي، كورني�ض النهر

هاتف: 018 397 1 961+ 

www.beirutartcenter.org

قبو كني�شة القدي�ص يو�شف

�شارع جامعة القدي�ض يو�شف،

قرب م�رضح مونو، الأ�رضفية

هاتف: 456 200 1 961+ 

م�شرح مونو

مونو، الأ�رضفية

هاتف: 422 202 1 961+

مرتوپولي�ص اأمپري �شوفيل

الأ�رضفية

  هاتف: 793 106 70 961+

www.metropoliscinema.net

م�شرح دوار ال�شم�ص

م�شتديرة الطيونة

 هاتف: 290 381 1 961+

م�شرح بابل

احلمرا

 هاتف: 033 744 1 961+  

دوم �شيتي �شنرت

و�شط املدينة 

احلّمامات الرومانّية

و�شط املدينة
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the Home Works Academy
Jisr El Wati,  
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Next to Beirut Art Center
www.ashkalalwan.org

Beirut Art Center
Jisr El Wati,  
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Phone: +961 1 397 018 
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Monnot Theatre
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Sunflower Theatre
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Hamra
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Dome City Center
Downtown Beirut

The Roman Baths
Downtown Beirut
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