
VIDEO WORKS

 VIDEO WORKS
06:40pm Please Rewind Me Later – Roy Samaha (33’)

07:15pm Ghosts Have No Shadow – Malek Anouti (25’)

07:40pm Brain Cells – Rania Rafei (14’)

07:55pm Break

08:10pm Affinity – Corine Shawi (30’)

08:40pm 210 Meters – Ahmad Ghosien (10’)

08:50pm 2mg of Rotten Blood on Pure White Snow  
 – Rami Sabbagh (20’)

09:10pm Break

09:25pm Schluss the Warrior – Ziad Saad (3’)

09 :30pm Slippage – Ali Cherri (12’)

09:45pm As I Recall – Rima Kaddissi (13’)

10:00pm That “Other” City – Anthony Abou Khalifé (30’)

10:30pm Raafat Al Hajjan the Third – Ali Kays (14’)

Sunday April 15 

 TIME LAPSE 
05:00pm July Trip – Wael Noureddine (35’)

05:35pm Merely a Smell – Maher Abi Samra (7’)

05:45pm Nights and Days – Lamia Joreige (17’)

06:05pm Break

06:20pm Mdardara – Ziad Antar (3’)

06:25pm You Can Come In – Mahmoud Hojeij (23’)

06:50pm Print 1 – Nadim Asfar (15’)

07:05pm (Posthume) – Ghassan Salhab (28’)

07:35pm Break

 SUMMERTIME 
08:00pm Summertime – Chérine Debs-Harfouche,  

Nadine Ghanem, Joanne Issa, Hisham Jaber,   
Rania Majed, Rania Rafei, Halim Sabbagh,  
Rana Salem, Myriam Sassine, and Corine Shawi (80’)

Thursday April 12 

 VIDEO WORKS 
07:15pm Schluss the Warrior – Ziad Saad (3’)

07:20pm Slippage – Ali Cherri (12’)

07:35pm As I Recall – Rima Kaddissi (13’)

07:50pm That "Other" City – Anthony Abou Khalifé (30’)

08:20pm Raafat Al Hajjan the Third – Ali Kays (14’)

08:35pm Break

08:50pm Affinity – Corine Shawi (30’)

09:20pm 210 Meters – Ahmad Ghosien (10’)

09:30pm 2mg of Rotten Blood on Pure White Snow 
 – Rami Sabbagh (20’)

09:50pm Break

10:05pm Please Rewind Me Later – Roy Samaha (33’)

10:40pm Ghosts Have No Shadow – Malek Anouti (25’)

11:05pm Brain Cells – Rania Rafei (14’)

Friday April 13 

 TIME LAPSE 
07:00pm July Trip – Wael Noureddine (35’)

07:35pm Merely a Smell – Maher Abi Samra (7’)

07:45pm Nights and Days – Lamia Joreige (17’)

08:05pm Break

08:20pm Mdardara – Ziad Antar (3’)

08:25pm You Can Come In – Mahmoud Hojeij (23’)

08:50pm Print 1 – Nadim Asfar (15’)

09:05pm (Posthume) – Ghassan Salhab (28’)

Saturday April 14 

 SUMMERTIME
05:00pm Summertime – Chérine Debs-Harfouche,  

Joanne Issa, Hisham Jaber, Nadine Ghanem,  
Rania Majed, Rania Rafei, Halim Sabbagh,  
Rana Salem, Myriam Sassine, and Corine Shawi (80’)

06:20pm Break

VIDEOWORKS

That "Other" City – Anthony Abou Khalifé
A man, obsessed by the idea that a disaster is about to hit Beirut, wanders 
around planting security cameras to monitor the city. Somewhere along 
the thin line separating his paranoia from the actual run of events, he 
starts believing that he was sent to save and protect the city.  
[Video, 30 minutes, Arabic with English subtitles] 

Ghosts Have No Shadow – Malek Anouti
In the space where I roam, a rectangular glass mutely reflects bodies 
and mouths, colours and shapes, animals and beasts. I apologize for the 
silence, even if I had once declared that silence retains another meaning. 
[Video, 25 minutes, Arabic & English versions]

Slippage – Ali Cherri
The moment the city spills its guts, the time has come to abandon it,  
for it will no longer hold places that can cloak us.  
[Video, 12 minutes, Arabic with English subtitles]

210 Meters – Ahmad Ghosien
Height of the man: 187cm
His average velocity when walking: 1.4m per second
Distance walked: 210m
V = d/ t => t = d/v = 210m/1.4m⁄s

t = 150 seconds
The time needed for the man, 187cm tall, to cross from one side of  
the street to the other is 150 seconds.  
[Video, 10 minutes, Arabic with English subtitles]

As I Recall – Rima Kaddissi
As I recall, what Jaap Pieters told me of Hussein and Ahmad Shaaban 
constructs a possible reality. What Ahmad tells me could also fit in this 
possible narrative. While recounting their memory(ies), the reality(ies) 
start to twist and alter. Stories people tell me are difficult for me to recall 
and repeat. 
[Video, 13 minutes, Arabic & English with English & Arabic subtitles]

Raafat Al Hajjan the Third – Ali Kays
The illusion of the return to paradise is a striking artifice of life. The more 
dead there are in paradise, the more the illusion dies. The revivification of 
Raafat Al Hajjan the Third was a futile act. That is, he fell under the charm 
of the same foreseen illusion. In fact, he enjoys his disguise and nothing 
will prevent him from wanting to return to paradise.  
[Video, 14 minutes, Arabic with English subtitles]

Brain Cells – Rania Rafei 
The light of a TV screen penetrates my brain cells. 
The image imprints itself on my eye.
I try to save myself from brain damage... with a dance.  
[Video, 14 minutes]

Schluss the Warrior – Ziad Saad
This is the story of Shluss the Warrior who asked to be dematerialized.  
He ended up in heaven, transformed into an image.  
[Video, 3 minutes]

2mg of Rotten Blood on Pure White Snow – Rami Sabbagh
In the mid 80s, Beirut is at war. A group of young men wearing neat black 
clothing wander around the city by night. They occupy empty houses for 
a few hours and gather what they can of the furniture. In the darkness 
of the night, they move the goods to the mountains and sell them back 
to their owners. Each night after midnight, the young men meet in an 
empty movie theatre. There they watch films, smoke cigarettes, discuss 
cinema, and receive orders from an old man.  
"I have one thing to tell you: one of these days I am going to cut myself 
into dear little frames and feed them into a live transmission. Alive again."  
[Video, 20 minutes, Arabic with English subtitles]

Please Rewind Me Later – Roy Samaha
This project is intended as a way to investigate one’s own past. It 
reconnects childhood homes, dreams, and VHS tapes to form a body that 
remembers. How to make a self-portrait without giving in to the clichés 
of historical archiving?  
"Make a map, not a tracing." (Gilles Deleuze & Félix Guattari)  
[Video, 33 minutes, Arabic with English subtitles]

Affinity – Corine Shawi
I seek closeness just short of intimacy. I dwell in this liminal space, 
taking pleasure in writing myself into a melancholy fiction.  
[Video, 30 minutes, Arabic with English subtitles]

The Lebanese Association for Plastic Arts, Ashkal Alwan, presents

Special thanks to: Nidale Abu Mrad, Randa Asmar, Mohammad Ayoub, Negar Azimi & 
Bidoun, Youssef Bazzi, Odile Chenal, Igor Dobricic, Fariba de Bruin, Bashir El Khoury, 
Mohammed Farhat, Wael Jamaleddine & Dar El Kotob, Moukhtar Kocache,  
Vasif Kortun, Wietske Maas, Leila Mroue, Antoine Schweitzer, Rasha Salti, Roy Samaha, 
Raghida Tawileh & l’Agenda Culturel, Fadi Toufayli, Fadi Toufiq, Els van der Plas,  
Anton Vidokle & e-flux, Tammam Yamout, Rima Abou Chakra & PenguinCube, and Zico.
Project team: Ghassan Salhab, Lina Saneh, Chaza Charafeddine, Masha Refka,  
Samar Kanafani, Mansour Aziz and Christine Tohme.

All events are free and open to the public 
For more information: 01-360251 / 03-393807
info@ashkalalwan.org / www.ashkalalwan.org

Video Works is produced in the framework of ALMOSTREAL  
(www.almostreal.org), a project initiated by the European Cultural 
Foundation (www.eurocult.org) and an integral part of its arts programme.

Biographies

Anthony Abou Khalifé
Born in Lebanon in 1981, Anthony Abou Khalifé is a video artist and 
musician who lives and works in Beirut. He majored in film studies at 
the Holy Spirit University of Kaslik (USEK), Lebanon. His video works 
include Dancing Was the Only Way of Avoiding Deafness (2006), The 
Final Act (2006), 3345 Frames to Nil (2005), Same Room with No Exit 
or Windows (2004), and We Suck Young Blood (2003). 

Malek Anouti
Malek Anouti was born in Beirut in 1980. He studied graphic design at 
the Lebanese American University (LAU). His video Dislocating Beirut 
was screened at Beirut DC’s Ayam Beirut Al Cinema’iya festival in 2004.

Ali Cherri
Ali Cherri was born in Beirut in 1976. He studied graphic design at the 
American University of Beirut (AUB), and performing arts at DasArts 
in Amsterdam. His work includes the videos Untitled (2006), and Un 
cercle autour du soleil (2005), and the performances Give Me a Body 
Then (2006), and As Dead as Ever (2005). Cherri has also worked as 
a set designer on a number of performances and plays such as The 
Anthem (2006) by Gabriel Yammine, 10/20 Irrelevant (2003) by Abla 
Khoury, and Biokhraphia (2001) by Lina Saneh and Rabih Mroué.

Ahmad Ghosien
Born in 1981 in Nabatieh, Lebanon, Ahmad Ghosien studied theatre at 
the Lebanese University. He has performed in several plays, including 
War on the Balcony (2003) by Omar Rajeh, and A Crime of Passion by 
Walid Fakhreddine (2003). His video works include Jump Cut (2006), 
Ashoura (2005), and Operation N... (2003). Ghosien’s videos have 
been screened at Beirut DC’s Ayam Beirut Al Cinema’iya festival in 2006, 
the Carthage Film Festival in 2004, and the European Film Festival, 
Beirut in 2004. He was selected best short film director for Operation 
N... at the Middle East Film Festival, Beirut in 2004.

Rima Kaddissi
Born in 1978, Rima Kaddissi studied theatre directing at the Holy 
Spirit University of Kaslik (USEK), Lebanon, and performing arts at 
DasArts in Amsterdam. She has worked in performance, video, and 
sound installation. Her installations include Let’s Pretend that the 
Plastic Body Bleeds (2005), and An Unfinished Shower (2004). Her 
performances include Ac-tress (2006), and Post(er)-Body (2004). Her 
video works include Maquette (2006), Monologue (2004), and Five 
Minutes (2002). She has also made the web-based project, Download 
the Flesh and Blood (2004). She currently teaches performing arts at 
the Lebanese Academy of Fine Arts (ALBA). 

Ali Kays
Ali Kays was born in Beirut in 1978. He studied fine arts at the Lebanese 
University and the Lebanese Academy of Fine Arts (ALBA). He has 
worked in painting, video and installation. Kays’ video, Nothing Matters 
(2005), was shown in 2006 at NOMAD’s screening program, Conscious 
in Coma in Istanbul, at the Oberhausen International Short Film Festival, 
and the Festival International de Film et Vidéo de Création, Beirut. It was 
also featured in 2005 at Le TARMAC Festival, Paris, and at the Lebanese 
film festival "..né.à Beyrouth".

Rania Rafei
Rania Rafei was born in Lebanon in 1979. She majored in audiovisual and 
cinema studies at the Lebanese Academy of Fine Arts (ALBA). She has 
written and directed the short movies Smoking Kills (2006), Minimum 
Precautions (2006), The Dish (2005), Manchette (2005), and Harissa 
Texas (2004). Her interactive multimedia installation, The Light 
Traveller, was featured in the 2006 Festival Arborescence, in France. 

Ziad Saad
Ziad Saad was born in Beirut in 1979. He majored in audiovisual and 
cinema studies at the Lebanese Academy of Fine Arts (ALBA), and 
has worked in film, video, and experimental music. He has written and 
directed the short 16mm films St. Michel Beach (2004), and Fucidin 
(2003). His music projects include I Pee Blue (2004), and Pop Will 
Save Us (2006), which was produced within the framework of a grant 
awarded by the Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, in 2005-2006.

Rami Sabbagh
Born in 1979 in Beirut, Rami Sabbagh majored in audiovisual studies at 
the Institute for Performing Arts and Audiovisual Studies (IESAV) at Saint 
Joseph University (USJ), Lebanon. He has made the documentary film 
The Sound of Memory (2001). Since 2006, he has been making posters 
as part of an untitled street art project.

Roy Samaha
Born in Beirut in 1978, Roy Samaha majored in film studies at the 
Holy Spirit University of Kaslik (USEK), Lebanon. His videos include 
Pharmakon (2002), and the triptych Untitled for Several Reasons 
(2003), Pink White Green Black: Noise/Silence Insinuated (2005), 
and Video for the End of Time (2006). His work was screened at the 
Singapore Biennale in 2006, Beirut DC’s Ayam Beirut Al Cinema’iya 
festival in 2006, DisORIENTation at the House of World Cultures, Berlin 
in 2003, Videobrasil, Sao Paolo in 2003, Home Works II, Beirut in 2003, 
and the Lebanese film festival "..né.à Beyrouth" in 2002. 

Corine Shawi
Born in Lebanon in 1981, Corine Shawi completed audiovisual and 
cinema studies at the Lebanese Academy of Fine Arts (ALBA). Her works 
include the documentaries Recycling Mentalities (2006), and What is 
Good for Us is Good for All (2005), and the videos Les femmes bonnes 
(2006), Daniela (2006) and Demain peut-être (2004).

@ Al-Madina Theater, Hamra Str., Beirut. April 12 to 15, 2007. Opens on Thursday at 7:00pm 



  نشكر كّل من: رندة األسمر، نضال أبو مراد، بشري الخوري، محمد أّيوب، يوسف بّزي، 
 فادي توفيق، وائل جامل الدين ودار الكتب، إيغور دوبريتشيك، فاريبا دو برون، زيكو، 
رشا سلطي، روي سامحة، أنطوان شڤايترس، أوديل شينال، فادي طفييل، راغدة طويلة 

واألجاندا كولتوريل، نغار عزميي ومجّلة بدون، إلس فان در بالس، أنطون ڤيدوكل وإي- فالكس، 
 محمد فرحات، واصف كورتون، مختار كوكش، ڤيتسكه ماس, ليىل مروة, مّتام ميوت 

ورميا أبو شقرا من بطريق ُمكّعب. 

 فريق العمل: غّسان سلهب، لينا صانع، شذا رشف الدين، ماشا رفقة، سمر كنفاين، 
منصور عزيز وكريستني طعمة.

 الدخول مّجاين. 
ملزيد من املعلومات: 01-360251 / 03-393807

 www.ashkalalwan.org / info@ashkalalwan.org

 تم إنتاج أشغال ڤيديو بدعم من املؤسسة األوروبية الثقافية يف إطار مرشوع 
www.almostreal.org /www.eurocult.org "أوملوست ريل"

أشغال ڤیديو 

أشغال ڤيديو

تلك املدينة األخرى – أنطوين أبو خليفة
رجل يتمّلكه هاجس كارثة عىل وشك الوقوع يف بريوت، يطوف يف املدينة موّزعاً 

كامريات مراقبة، ليقوم برصدها. عند الخط الرفيع الفاصل بني الجنون ذاك 
وبني تتابع األحداث، يبدأ باعتبار نفسه رسوالً ُبعث إلنقاذ املدينة وحاميتها.

[ڤيديو، 30 دقيقة، عريب مع ترجمة إنكليزّية]

خاليا الدماغ – رانيا رافعي
ضوء شاشة التلفزيون يتغلغل يف خاليا دماغي. الصورة إّياها مطبوعة يف عيني.

أحاول إنقاذ نفيس من تلف الدماغ... برقصة.
[ڤيديو، 14 دقيقة]

"شلوس" املحارب – زياد سعد
هذه قصة "شلوس" املحارب الذي طلب عتقه من وجوده املادي، فينتهي يف السامء، 

 حيث يتحّول إىل صورة.
[ڤيديو، 3 دقائق]

أرجو إعاديت الحقاً – روي سامحة
يراد من هذا املرشوع أن يكون طريقة الستنطاق مايض املرء. فهو يعيد وصل 
أمكنة الطفولة واألحالم ورشائط الڤي أتش إس، وذلك لخلق جسد يتذّكر. كيف 

ميكن صنع صورة ذاتّية من دون الخضوع لنمطّية األرشفة التاريخّية؟
"إصنع خارطة، ال نسخاً." ( جيل دولوز وفيليكس غواتاري)

[ڤيديو، 33 دقيقة، عريب مع ترجمة إنكليزّية]

ُقْرب – كورين شاوي
 أطوق لقرٍب من دون الحميمّية. أمكث يف الفضاء الفاصل بني "القرب" و"الحميمية"،

مستمتعة بكتابِة نفيس قّصة حزينة. 
[ڤيديو، 30 دقيقة، عريب مع ترجمة إنكليزّية]

مبني عىل السكون – عيل رّشي
فـي لحظة إنزالق، تلفظ املدن كل ما فـي أحشائها. تحني عندها ساعة هجرنا لها، 

إذ مل يعد لنا مكان فيها لنسترت. 
[ڤيديو، 12 دقيقة، عريب مع ترجمة إنكليزّية]

ملليغرامان من الدم الفاسد عىل ثلج نقي أبيض – رامي صّباغ
يف بريوت، يف أواسط الثامنينات، املدينة يف حرب. تطوفها لياًل مجموعة من 

الشّبان بثياب سوداء متأنقة. يقومون باحتالل بيوت خالية لساعات عّدة، 
ويجمعون ما تيرّس لهم من مفروشات. يف ظالم الليل ينقلون األغراض إىل الجبال، 
ويعاودون بيعها ألصحابها. يجتمع الشّبان هؤالء كّل يوم بعد حلول منتصف 
الليل، يف صالة عرض مهجورة. هناك، يشاهدون السينام، ويدّخنون السجائر، 

 ويناقشون األفالم، ويتلّقون األوامر من رجل مسن.
"لدي يشء أقوله لكم: يف يوم من األيام سأَقدم عىل تقطيع نفيس إىل ُصوٍر 

صغرية أرسلها عرب بث مبارش: حّياً مرة أخرى."
[ڤيديو، 20 دقيقة، عريب مع ترجمة إنكليزّية]

ليس لألرواح ظلٌّ – مالك عانويت
يف الفضاء حيث أطوف، زجاج مستطيل صامت يعكس أجساداً وأفواهاً، ألواناً 
وأشكاالً، حيواناٍت ووحوش. أعتذر عن الصمت، حّتى لو كنت قد أعلنت مّرة أن 

الصمت يكتنف معاٍن أخرى.
[ڤيديو، 25 دقيقة، عريب / إنكليزي]

210 مرت – أحمد ُغصني
طول الرجل: 187 سم

معدل رسعته مشياً: 1،4مرت =< 140 سم/الثانية
املسافة:210مرت

V = d/ t => t = d/v = 210m/1.4 m⁄s
الزمن املتوجب للرجل (ذي الطول 187 سم) ليك يجتاز الشارع: 150 ثانية

[ڤيديو، 10 دقائق، عريب مع ترجمة إنكليزّية]

عىل ما أذكر – رميا قّدييس
عىل ما أذكر، بدا يل ما أخربين به ياب برت عن أحمد وحسني، احتامل واقع. 

ومل يكن ما حّدثني به أحمد الحقاً، بعيداً عنه. وفيام هم يروون قصصهم، كانت 
تروح تتبّدل وتتحّور. قصص يرويها الناس يل، يبقى تذّكرها وإعادتها عصيني عيّل. 

[ڤيديو، 13 دقيقة، عريب وإنكليزي مع ترجمة إنكليزّية وعربّية]

رأفت الهّجان الثالث – عيل َقْيس
َوْهم العودة إىل الفردوس هي حيلة مذهلة ِمن حَيل الحياة. ومع كرثة األموات يف 
الفردوس يزداد الوهم موتاً. إعادة إحياء رأفت الهّجان الثالث كانت فعاًل ال طائل 
منه. إذ أّنه وقع يف سحر الوهم املحتمل ذاته. هو يف الحقيقة ينعم بتقّنعه، وال 

 يشء يحول بينه وبني إرادته بالعودة إىل الفردوس.
[ڤيديو، 14 دقيقة، عريب مع ترجمة إنكليزّية]

سرية ذاتية

أنطوين أبو خليفة
ُولد عام 1981 يف لبنان. هو فنان ڤيديو وموسيقي يعيش ويعمل يف بريوت. درس 
السينام يف جامعة روح القدس يف الكسليك (USEK)، لبنان. من أعامله يف الڤيديو: 

"الرقص هو السبيل األوحد لتفادي الطرش"، 2006؛ "الفصل األخري"، 2006؛ 
"3345 إطاراً للصفر"، 2005؛ "الغرفة نفسها بال َمخرج أو نوافذ"، 2004؛ 

و"منتص دماً شاباً"، 2003.

رانيا رافعي
ُولدت رانيا رافعي عام 1979 يف لبنان. درست السينام واملريئ واملسموع يف 

األكادميية اللبنانية للفنون الجميلة (ألبا). كتبت وأخرجت أفالماً قصرية، 
منها: "التدخني يقتل"، 2006؛ "االحتياط واجب"، 2006؛ "الصحن"، 2005؛ 

 مانشيتات"، 2005؛ و"حريصا تكساس"، 2004. من أعاملها يف التجهيز 
"مسافر الضوء"، الذي ُعرض يف "مهرجان أربوريسانس"، فرنسا، 2006.

زياد سعد
ُولد زياد سعد عام 1979 يف بريوت. درس السينام واملريئ واملسموع يف 

األكادميية اللبنانية للفنون الجميلة (ألبا). عمل يف املوسيقى التجريبية والفيلم 
والڤيديو. كتب وأخرج أفالماً قصرية 16 ملم منها، "شاطئ سان ميشال"، 

2004؛ و"فوسيدين"، 2003. من أعامله املوسيقية "البوب سينقذنا"، الذي ُأنتج 
مبنحة من "أكادميية شلوس سوليتود" يف شتوتغارت، 2005-2006؛ و"أبّول 

كآبة"، 2004.

روي سامحة
ُولد روي سامحة عام 1978 يف بريوت. درس السينام يف جامعة روح القدس يف 
الكسليك (USEK)، لبنان. من أعامله يف الڤيديو، "فرماكون"، 2002؛ الثالثية: "غري 
ُمَعنَون ألسباب عّدة"، 2003، "ضجيج لون صمت – صمت لون ضجيج"، 2005 
و"ڤيديو لنهاية الزمن"، 2006. ُعرضت أعامله يف "بينايل سنغافورة" و"أّيام بريوت 
السينامئّية" تنظيم بريوت دي يس، 2006، وضمن مرشوع "ديس أورينتايشن" 
يف دار ثقافات العامل، برلني، 2003، ويف" ڤيديو برازيل"، ساو باولو، ويف "أشغال 

داخلّية 2"، بريوت، 2003، ويف مهرجان األفالم اللبناين "منا يف بريوت"، 2002.

كورين شاوي
ُولدت كورين شاوي عام 1981. درست السينام واملريئ واملسموع يف األكادميية 

اللبنانية للفنون الجميلة (ألبا). أنجزت فيلمني وثائقّيني: "تكرير ذهنّيات"، 
2006؛ و"ما ينفعنا ينفع الجميع"، 2005. من أعاملها يف الڤيديو: "النساء 

الخدومات"، 2006؛ "دانييال"، 2006؛ و"غداً رمّبا"، 2004.

عيل رّشي
ُولد عيل رّشي عام 1976 يف بريوت. درس التصميم الفّني يف الجامعة األمريكية 
يف بريوت (AUB) وفن العرض املرسحي يف جامعة "داس آرت"، أمسرتدام. من 
أعامله يف الڤيديو: "بال عنوان"، 2006؛ و"حول الشمس"، 2005. ويف العروض 

"سقط سهواً"، 2006؛ "لطاملا كنُت ميتاً"، 2005. أنجز سينوغرافيا عدد من 
العروض واملرسحيات منها: "النشيد" لغابريال مّيني، 2006؛ "20/10 خارج 

املوضوع " لعبال خوري، 2003؛ و"بيوخرافيا" للينا صانع وربيع مرّوة، 2001.

رامي صّباغ
ُولد رامي صّباغ عام 1979 يف بريوت. درس املريئ واملسموع يف معهد الدراسات 
املرسحية واملرئية واملسموعة (IESAV)، جامعة القديس يوسف يف لبنان. له الفيلم 
الوثائقي "صوت الذاكرة"، 2001. منذ عام 2006 بدأ يصنع ملصقات ويلصقها 

عىل جدران شوارع املدينة كجزء من مرشوع فّني مل يَعْنَون.

مالك عانويت
ُولد مالك عانويت عام 1980 يف بريوت. درس التصميم الفّني يف الجامعة اللبنانية 
األمريكية (LAU). شارك عمله الڤيديو "ديسلوكيتينغ بريوت" يف "أّيام بريوت 

السينامئّية" تنظيم بريوت دي يس، 2004.

أحمد غصني
ُولد أحمد غصني عام 1981 يف النبطية يف لبنان. درس املرسح يف الجامعة 

اللبنانية. شارك يف التمثيل يف مرسحيات عّدة منها: "حرب عىل البلكون"، 2003 
 لعمر راجح؛ "جرمية شغف" لوليد فخر الدين، 2003. من أعامله يف الڤيديو: 

"خطأ برصي"، 2006؛ "عاشوراء"، 2005؛ و"العملية ن..."، 2003. شارك يف 
"أّيام بريوت السينامئّية" تنظيم بريوت دي يس، 2006، ويف 2004 يف مهرجان 

أفالم قرطاج، ومهرجان األفالم األوروبية، بريوت، ومهرجان أفالم الرشق 
األوسط، بريوت، حيث انُتخب أفضل مخرج فيلم قصري عن فيلمه "العملّية ن...".

 
رميا قّدييس

ُولدت رميا قّدييس عام 1978. درست اإلخراج املرسحي يف جامعة روح 
القدس الكسليك (USEK)، لبنان، وفن العرض املرسحي يف جامعة "داس 
آرت"، أمسرتدام. تعمل يف مجال العرض والڤيديو والتجهيز الصويت. من 
تجهيزاتها "لنّدعي أّن الجسد الپالستيك ينزف"، 2005؛ "أنفينيشد شاِور"، 

2004. ومن عروضها " Ac-tress"، 2006؛ "Post(er)-Body"، 2004. ويف 
الڤيديو "ماّكيت"، 2006؛ "مونولوغ"، 2004؛ و"خمس دقائق"، 2002. صّممت 

مرشوعاً عىل اإلنرتنت بعنوان "تحميل اللحم والدماء"، 2004. تدّرس حالّياً 
فنون العرض املرسحي يف األكادميية اللبنانية للفنون الجميلة (ألبا).

عيل َقْيس
ُولد عيل َقْيس عام 1978 يف بريوت. درس الفنون الجميلة يف الجامعة اللبنانية 

واألكادميية اللبنانية للفنون الجميلة (ألبا). عمل يف مجال الرسم والڤيديو 
والتجهيز. من أعامله يف الڤيديو "ال يشء يهم"، ُعرض يف إطار برنامج "كونشس 
إن كوما" من تنظيم "نوماد"، إسطنبول، ويف مهرجان األفالم القصرية الدويل 

يف "أوبرهاوزن"، و"املهرجان الدويل لألفالم والڤيديو واإلبداعات"، بريوت، 
ومهرجان" لو تارماك" يف باريس، ومهرجان األفالم اللبناين "منا يف بريوت"، 2005.

الجمعية اللبنانية للفنون التشكيليّة، أشكال ألوان، تقّدم

الخميس 12 نيسان 

أشغال ڤيديو )مساًء( 
"شلوس" املحارب – زياد سعد (3 دقائق)  7:15

مبني عىل السكون – عيل رّشي (12 دقيقة)   7:20
عىل ما أذكر – رميا قّدييس (13 دقيقة)  7:35

تلك املدينة األخرى – أنطوين أبو خليفة (30 دقيقة)  7:50
رأفت الهّجان الثالث – عيل َقْيس (14 دقيقة)  8:20

فاصل  8:35

ُقْرب – كورين شاوي (30 دقيقة)  8:50 
210 مرت – أحمد ُغصني (10 دقائق)  9:20

ملليغرامان من الدم الفاسد عىل ثلج نقي أبيض –   9:30 
رامي صّباغ (20 دقيقة)  

فاصل  9:50

أرجو إعاديت الحقاً – روي سامحة (33 دقيقة)   10:05
ليس لألرواح ظلٌّ – مالك عانويت (25 دقيقة)  10:40

خاليا الدماغ – رانيا رافعي (14 دقيقة)   11:05

الجمعة 13 نيسان 

وقٌت لعوب )مساًء( 
رحلة مّتوز – وائل نور الدين (35 دقيقة)  7:00

مجّرد رائحة – ماهر أيب سمرا (7 دقائق)     7:35
لياٍل ونهارات – مليا جريج (17 دقيقة)  7:45

فاصل   8:05

مدردرة – زياد عنرت (3 دقائق)  8:20
بإمكانك الدخول – محمود حجيج (23 دقيقة)  8:25

بصامت 1 – نديم أصفر (15 دقيقة)  8:50
(Posthume) – غّسان سلهب (28 دقيقة)   9:05

السبت 14 نيسان 

أّيام صيفّية )مساًء( 
أيام صيفّية – هشام جابر، شريين دبس حرفوش،   5:00

رانيا رافعي، مرييام ساسني، رنا سامل، كورين شاوي، 
 حليم صّباغ، جوان عيىس، ندين غانم ورانيا ماجد 

(80 دقيقة)

فاصل   6:20

أشغال ڤيديو  
أرجو إعاديت الحقاً – روي سامحة (33 دقيقة)   6:40

ليس لألرواح ظلٌّ – مالك عانويت (25 دقيقة)  7:15
خاليا الدماغ – رانيا رافعي (14 دقيقة)  7:40

فاصل  7:55

ُقْرب – كورين شاوي (30 دقيقة)  8:10 
210 مرت – أحمد ُغصني (10 دقائق)  8:40

ملليغرامان من الدم الفاسد عىل ثلج نقي أبيض –   8:50 
رامي صّباغ (20 دقيقة)  

فاصل  9:10

"شلوس" املحارب – زياد سعد (3 دقائق)  9:25
مبني عىل السكون – عيل رّشي (12 دقيقة)  9:30

عىل ما أذكر – رميا قّدييس (13 دقيقة)  9:45
تلك املدينة األخرى – أنطوين أبو خليفة (30 دقيقة)  10:00

رأفت الهّجان الثالث – عيل َقْيس (14 دقيقة)  10:30

األحد 15 نيسان 

وقٌت لعوب )مساًء( 
رحلة مّتوز – وائل نور الدين (35 دقيقة)  5:00

مجّرد رائحة – ماهر أيب سمرا  (7 دقائق)     5:35
لياٍل ونهارات – مليا جريج (17 دقيقة)  5:45

فاصل   6:05

مدردرة – زياد عنرت (3 دقائق)  6:20
بإمكانك الدخول – محمود حجيج (23 دقيقة)  6:25

بصامت 1 – نديم أصفر (15 دقيقة)  6:50
(Posthume) – غّسان سلهب (28 دقيقة)  7:05

فاصل   7:35

أّيام صيفّية   
أيام صيفية – هشام جابر، شريين دبس حرفوش،   8:00

رانيا رافعي، مرييام ساسني، رنا سامل، كورين شاوي، 
 حليم صّباغ، جوان عيىس، ندين غانم ورانيا ماجد 

(80 دقيقة)

من 12 لغاية 15 نيسان 2007 يف مرسح املدينة، الحمراء، بريوت.


