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اأ�شغال داخلّية، هذا العام، يقوم على عنوانني: الأّول »حرتقات«، والثاين »املحاكمة«.

احلرتقة، يف اللغة هي املعابثة والفح�ض والتحايل. ويف الفعل، هي معاينة ال�شيء 

والعمل عليه، اإّما لهًوا واإّما بق�شٍد هادف. ويف ال�شوت، هي الأثر وال�شدى النابع عن 

ارتطام الأدوات والأ�شياء، اإّما باإيقاع واإّما بع�شوائّية.

بهذا املعنى، كّل ممار�شة هي »حرتقات« على نحٍو ما.

العنوان الثاين، »املحاكمة«، نقاربها ب�شوؤال: اإذا كانت املحكمة ل تقوم اأركانها اإّل 

ب�شيادة القانون واملواطنة والفردّية، فاإّن املواطن الفرد ل يقوم اإّل بح�شور �شلطة 

املحاكمة - فاأّيهما ي�شبق الثاين: الفرد اأم املحاكمة؟

يبدو �شوؤالنا حرتقة.

ويف غياب املحاكمة عندنا، تبدو تلك املمار�شات الوا�شعة النطاق يف زوايا املدن 

وعتماتها وزواريبها واأمكنتها اخلا�ّشة وحميمّياتها، حرتقات بال توّقف، ترفع �شوؤال 

املحاكمة على نحٍو فردّي وخا�ّض وم�شتمّر.

كري�شتني طعمه

The 6th edition of Home Works is inspired by tinkerings heard on side-streets, 

rooftops, hallways, and in stadiums, living rooms, classrooms, and storage 

spaces. These are experienced as sites of excavation—and of trial: Trial as an 

act of hearing and rehearsal; trial as glimpsed through the fallible strata  

of history.

As long as it’s in effect, as long as it’s living, a verdict, like history, cannot be 

annexed to the past. We remain in this transitional and indefinite trial until we 

agree on the authority which will adjudicate. Until when should we wait for 

this authority to come forth? Perhaps it is in preparation for the arrival of the 

judge that we become individual citizens. Or perhaps it is the judge who, by 

adjudicating, makes us into individuals.

Should then those informal spaces – those rooftops, classrooms and hallways 

– be inducted into the structure of the trial? And if so, what would remain of 

these tinkerings? 

—Christine Tohme
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إكس شقق
 ماتيا�ض ليلينتال وم�شاركو برنامج »ف�شاء اأ�شغال داخلية«

2013 - 2012

اأداء/ جولة

جولة 1: برج حّمود | جولة 2: اخلندق الغميق

مّدة اجلولة الواحدة: ٣ �شاعات تقريبًا | عدد املقاعد: �شخ�شان لكل جولة

ياأخذنا امل�شاركون يف برنامج »ف�شاء اأ�شغال داخلّية«، لهذا العام، يف جولة على منازَل 

�شكنّية خا�ّشة. هناك حيث الف�شاءات حممّية بعناية، وحيث مي�شي الب�رض اجلزء 

الأكرب من حياتهم، ويعي�شون نزاعاتهم واأفراحهم واآمالهم وخيباتهم يف ماأمن من 

اأعني العاّمة.

اإك�ض �شقق هو م�رضوع ُنفذ �شابًقا وملّرات عّدة يف مدن خمتلفة حول العامل. وهو 

مبثابة مداخلة مدنّية، بقدر ما هو مداخلة منزلّية. اإذ يدعو امل�شاركني-امل�شاهدين 

اإىل امتحان توّقعاتهم حول الواقعات احلميمّية لالآخرين، كذلك اإىل اختبار مدينتهم 

بعيون جديدة، كما لو اأّنهم يرونها للمّرة الأوىل.

اإك�ض �شقق، بن�شخته البريوتّية، هو اأي�ًشا، واإىل حدٍّ كبري، م�رضوع حول امل�شي، يف 

مدينة تّت�شف باأنها حتاول قدر اإمكانها اأن تعرقل فعل امل�شي فيها.

مع م�شاركو برنامج »ف�شاء اأ�شغال داخلية« 2012 - 2013: األيك�ض 

باكزين�شكي-جنكينز، ا�شطفان تارنوف�شكي، مروان حمدان، �شارة حمدي، مك�شيم 

احلوراين، جي�شكا خزريك، مونيكا ري�شرتيبو، اأوروك �رضهان، دارين عبا�ض، ه�شام 

عو�ض، ليان الغ�شني، منرية القديري، رائد مطر، رومان هامار.

�شيوف: تالميذ معهد الفنون الو�شائطية يف كولون KHM: األك�شاندرا باكليكرن، ريناته 

بودن، باتريك بور، بنجامني رامرييز برييز، �شتيفان رامرييز برييز، �شينا �شيفي، 

�شابني يي-لينغ لم، ليون ويلمانز.

احلجز �شروري. للحجز, الرجاء الإت�شال على الرقم ٨41٥٨0 ٧0 ٩61+.

12 اأيار: جولت م�شتمرة ١:٣٠ ظ - ٧:٣٠ م | 13 اأيار: جولت م�شتمرة ٣:٣٠ 

ب ظ - ٧:٣٠ م | 14 اأيار: جولت م�شتمرة ١١:٣٠ �ض - ٢:٣٠ ب ظ | 1٥ اأيار: 

جولت م�شتمرة ٣:٣٠ - ٧:٣٠ م

تبداأ اجلولت كل ع�شر دقائق. للمزيد من املعلومات، الرجاء زيارة موقعنا 

.www.ashkalalwan.org الإلكرتوين

X-Apartments

A project by Matthias Lilienthal, with the Participants 
of Home Workspace Program 2012-13
Performance & Tour

Tour 1: Bourj Hammoud | Tour 2: Khandaq Al Ghamiq

Duration of each tour: approximately three hours |Audience: two 

people per tour

The participants of this year’s Home Workspace Program take you on a 

tour of private homes—those carefully protected spaces where human 

beings play out the largest part of their life, their conflicts, laughter, 

hopes and disappointments, safe from the public eye.

Carried out a number of times in different cities around the world, 

X-Apartments is as much a domestic as it is an urban intervention—

inviting the viewer to test their expectations of other people’s 

intimate realities, and to experience their own city through new eyes, 

as if seeing it for the first time.

In its Beirut edition, X-Apartments is also largely a project about 

walking, in a city that tries to block the activity of walking as much  

as possible.

With Home Workspace Program 2012-13 Participants: Dareen 

Abbas, Hisham Awad, Alex Baczynski-Jenkins, Liane Al Ghusain, 

Romain Hamard, Marwan Hamdan, Sara Hamdy, Maxime Hourani, 

Jessika Khazrik, Raed Motar, Monira Al Qadiri, Monica Restrepo, Urok 

Shirhan, Stefan Tarnowski.

Special guests: students of Phil Collins at the Academy of Media Arts 

Cologne (KHM): Alexandra Bachlechner, Renate Boden, Patrick Buhr, 

Benjamin Ramírez Pérez, Stefan Ramírez Pérez, Sabine Yi-Ling Lam, 

Sina Seifee, Leon Wilmanns.

Reservation required. For reservation contact +961 70 841580.
May 12: ongoing tours 1:30-7:30 pm | May 13: ongoing tours 3:30-7:30 

pm | May 14: ongoing tours 11:30 am-2:30 pm | May 15: ongoing tours 

3:30-7:30 pm

Tours start every 10 minutes. For more information, please consult 

Ashkal Alwan’s website www.ashkalalwan.org.
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 مدير الإنتاج: ن�رضين خ�رض، حممد همدر؛ تن�شيق: كالرا بو�ّشه؛ 

املدير التقني: حممد علي كليمنتي.

اأنتج �شمن اإطار برنامج »ف�شاء اأ�شغال داخلّية«, اأ�شكال األوان؛ بالإ�شرتاك مع 

معهد غوته - بريوت.

بدعم من معهد غوته - بريوت؛ DAAD؛ موؤ�ش�شة األيانز؛ واملركز الثقايف الربيطاين.

Production Managers: Nesrine Khodr, Mohamad Hamdar; 

Coordinator: Clara Bosse; 

Technical Director: Mohamad Ali Clementi

Produced in the context of Home Workspace Program (HWP) 
2012-13, Ashkal Alwan; in cooperation with Goethe  
Institut–Beirut.
Supported by Goethe Institut, DAAD (German Academic Exchange 

Service), Allianz Kulturstiftung, The British Council in Lebanon.
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عروق بالستيك
م�شروع من اإعداد وتنظيم زينب اأوز

حما�رضات وم�شاريع فنية 

تطرح عروق بال�شتيك �شوؤال كيف وملاذا نحفظ الإرث الثقايف ودوافع مثل هذا 

الهتمام ومكانته. والقيمة القت�شادية لأي غر�ض، حني يتم تداوله ك�شلعة، مت�شلة 

جوهريًا بالإهتمام والعناية اللذين مننحهما له على امل�شتوى احلميمّي. فح�شور 

الأغرا�ض حتدده ال�شلة غري املنقطعة بني مكانتها العاطفية اخلا�شة وقيمتها 

القت�شادية العامة. وي�شتبطن الغر�ض هذه ال�شلة لتجد �شداها يف تقدير قيمته 

ووزنه. ولكن ما الغاية من العناية والتداول باأغرا�ض ذات قيمة �شخ�شية اأو ثقافية؟ 

 وكيف ومتى ت�شبح موؤ�ش�شات جمع وانتقاء الإرث الثقايف والفني بدورها 

مو�شع درا�شة؟

يف �شل�شلة من املناق�شات وعر�ض م�شاريع بحثية، ُيربز عروق بال�شتيك التحولت يف 

ال�شيا�شات الثقافية والفنية، يف املرحلة النتقالية من العهد العثماين اىل مطلع عهد 

اجلمهورية الرتكية، ويربط هذه التحولت بالغريزة املجتمعية واجلد �شخ�شية يف 

فعل الإنتقاء واجلمع ك�شكل من اأ�شكال الرعاية الثقافية. وُي�شّلط ال�شوء على نحو 

خا�ض على دور البنوك يف رعاية املقتنيات الفنية، املبتدىء كظاهرة منذ عهد احلداثة 

وامل�شتمر حتى اليوم، والذي يلعب دورًا اأ�شا�شيًا يف البنية الإجتماعية املحلية.

فكرة ومفهوم: زينب اأوز؛ مع: بوراك اأريكان، غراهام برينيت، جمال كفادار، 

كري�شتني خوري، مها ماأمون، �شارة نيل �شميث، ديليك ون�ش�شرت، زينب يا�شا مين.

اإنتاج اأ�شكال األوان.

�شم�ض ت�شرق

كري�شتني خوري, ومها ماأمون, وديليك ون�ش�شرت

م�رضوع فني

ُيف�شي الباب الدوار يف م�رضف يابي كريدي، يف فرعه الرئي�شي، اإىل اأروقة حممية 

اأمنيًا واإىل قاعات وا�شعة وفارغة، حيث ت�شكن ثماين لوحات، قيا�ض الواحدة منها 

٢×٣ مرتًا، تغّطي جدرانًا �شخمة. ويحث اخلطى امل�رضفيون والإداريون اإذ يهّمون 

يف الدخول واخلروج من واإىل املكاتب وقاعات املوؤمترات وامل�شاعد، من دون اأن 

ت�شتوقفهم اللوحات التي ميرون بها، وهي ت�شّور مزارعني وهم يحرثون اأر�شهم، 

ون�شاًء وهن يحكن ال�شجاد، ورجاًل اأقوياء وهم يرفعون ال�شالل، فيما ال�شم�ض ترتبع 

يف مكانها البارز. هذه ال�شم�ض، التي حترق ظهور املزارعني منذ الأزل، �شطعت بلحظٍة 

خاطفة، يف �شيف عام ١٩٥٤ على وجه التحديد، على نحٍو اأ�شّد فوق اأولئك املزارعني 

الواقعيني والتكعيبيني. الذي منح هذه ال�شم�ض يف ذاك الوقت مكانتها املهيمنة لي�ض 

نابعًا منها، رغم اعتقاد البع�ض بذلك، بل من قرار جلنة حتكيم.

خلف هذه اللوحات ثّمة ق�شة م�شابقة اأثارت �شجاًل وا�شعًا وكانت مبثابة نقطة 

حتّول. وككل م�شابقة، كان هناك مراقبون وفائزون، وخا�رضون. بع�شهم متّتع 

بروح ريا�شية وبع�ض اآخر اأ�شابته املرارة. وكان هناك امل�رضفيون، والأكادمييون، 

والفنانون، والنّقاد املحليون والعامليون، وال�شخ�شيات الر�شمية و�شّناع القرار، 

وكّتاب النميمة ال�شحافية. لكن ما الذي كان مميزًا يف هذه امل�شابقة؟ ملاذا مازال 

امل�شاركون واملراقبون يتحدثون بهذا احلدث؟ هل حقًا ما زالوا يتحدثون به؟

Plastic Veins

A project by Zeynep Oz
Lectures and commissioned artist projects

The question at the heart of Plastic Veins is the “how” and “why” of 

taking care of cultural heritage, and what the motivations are for this 

kind of an impulse. The economic value of an object as a commodity 

is inherently linked to the care and attention that it is given on an 

intimate level; objects are shaped in a continuous exchange between 

affect and broader economic value. All this is inherent in the object 

itself, as it is projected or weighed or estimated. To what ends do we 

look after and circulate objects of personal and cultural value? And 

how and when do collecting institutions themselves become  

objects of study?

Through a series of conversations and an exhibition of research-driven 

projects, Plastic Veins looks at the shift in culture and art policies in 

the transition from the Ottoman era to the earlier years of the Turkish 

Republic, and links this shift to the very personal and societal impetus 

to collect as a form of cultural patronage. Of special concern here is 

the legacy of bank collections’ patronage, which began in the modern 

period, extends to the present day and plays a major role in the local 

social infrastructure.

Concept: Zeynep Oz; With: Burak Arıkan, Graham Burnett, Cemal 

Kafadar, Kristine Khouri, Maha Maamoun, Sarah-Neel Smith, Dilek 

Winchester, Zeynep Yasa Yaman. Produced by Ashkal Alwan.

Sunrising
Kristine Khouri, Maha Maamoun and Dilek Winchester
Artist project

Beyond the turnstiles of the Yapi Kredi Bank’s headquarters, scattered 

within secured corridors and large empty halls, reside eight paintings, 

2 x 3 metres each, filling oversized walls. White-collared bankers and 

administrators scurry in and out of offices, conference rooms and 

elevators, past equally self-absorbed farmers tilling the land, women 

weaving carpets, and strong men carrying baskets. In their vicinity, 

taking pride of place, is a Sun. Scorching farmers’ backs from time 

immemorial, it shone for a brief moment in time, the summer of 1954 

to be precise, even more strongly on this particular group of realist and 

cubist farmers. What gave the Sun the upper hand this time around was 

not its innate power, though some believe it was, but a jury’s verdict.

Behind these paintings is a story of a contest, controversial and 

transformative. As in every contest, there were winners, losers, sore 

losers and other observers. Bankers, academicians, artists, local and 

international art critics, government officials, decision-makers and 

gossip column writers were also present. What was so special about 

this contest? Why are these players and observers still discussing it? Are 

they still discussing it?
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عبور بنى ت�شبيكية

بوراك اأريكان

حما�رضة اأدائية

لي�شت اخلريطة كما نفرت�ض جم�شمًا ب�رضيًا يعر�ض معلومات وح�شب. وفق تعريفها 

كم�شتودع معلومات، هي اأداة لقراءة الت�شاري�ض والإ�شتفادة من عقالنية املقايي�ض. 

ويف هذه املحا�رضة الأدائية، ي�شلك اأريكان معربًا داخل �شبكات اخلريطة، قافزًا من 

نقطة اإلتقاء اىل اأخرى، عار�شًا اأعماله الأخرية ومناق�شًا مواقعها.

النظاميات والت�شنيفات وممار�شات الإنتقاء

غراهام برينيت

حما�رضة

يتناول برينيت دور النظاميات والت�شنيفات وممار�شات الإنتقاء يف تاريخ اإنتاج 

املعرفة والتجربة اجلمالية.

الأربعاء الأ�شود

ديليك ون�ش�شرت

م�رضوع فني

الأربعاء الأ�شود هي لعبة لوحية مبنية على مزاد علني ُعقد يف اإ�شطنبول يف ١٢ كانون 

الول/دي�شمرب ٢٠٠٤. الأعمال الفنية التي ُعر�شت يف املزاد كانت ملكًا مل�شارف 

 اأفل�شت خالل الأزمة الإقت�شادية الأكرب يف تاريخ اجلمهورية الرتكية، التي ُعرفت 

 بـ »الأربعاء الأ�شود«، والتي جاءت نتيجة الإنقالب الع�شكري »ما بعد احلداثوي«

عام ١٩٩٧، حني اأ�شهَر اأكرث من ٢٠ م�رضفًا خا�شًا الإفال�ض بني ١٩٩٨ و٢٠٠١. 

وو�شع �شندوق الودائع والتاأمني )TMSF( اليد على ممتلكات هذه امل�شارف، وعر�ض 

يف مزاد علني اأكرث من ٣٠٠ عمل فني ذات اأهمية بارزة يف تاريخ الفن. وحاولت وزارة 

الثقافة وال�شياحة �رضاء هذه املجموعة الفنية كاملة، لكنها مل تنجح يف ذلك، وذهب 

�شطر كبري من هذه الأعمال املهمة ااإىل املوؤ�ش�شات الفنية اجلديدة مثل »اإ�شطنبول 

مودرن« و »متحف بريا« وغريها، التي كانت قد بداأت تتخذ مكانة بارزة لها يف 

اإ�شطنبول. م�شتوحية هذه الأحداث الدراماتيكية التي كانت مبثابة منعطف يف تو�شيع 

�شوق الفن يف تركيا، ويف اإدراج الفن �شمن اإطار املوؤ�ش�شات بني عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥، 

جتمع لعبة الأربعاء الأ�شود اللوحية الأعمال الفنية واملوؤ�ش�شات املعنية، وخمتلف 

�شيناريوهات الـ »ماذا لو«.

A Traversal of Network Structures
Burak Arıkan
Lecture-performance

Although assumed to be, a map is not a mere representation or just a 

visualization of data. As its definition clarifies, a map as a container 

of data is a tool to read the topological depiction and make use of 

rationality at scale. For this lecture-performance Arıkan will walk 

through a traversal, a path in the network, jumping from one node 

to another over the connections, presenting his recent works and 

discussing their positions.

Systematics, taxonomy, and practices of collecting
Graham Burnett
Lecture

Burnett will address the place of systematics, taxonomy, and practices 

of collecting in the history of knowledge production and aesthetic 

experience.

The Black Wednesday
Dilek Winchester
Artist project

The Black Wednesday is a board game that is based on an auction 

that took place on December 12, 2004 in Istanbul. The auctioned-off 

artworks previously belonged to banks that went bankrupt during 

the biggest economic crisis (The Black Wednesday) in the history 

of the Republic, triggered by the “postmodern coup” in 1997. More 

than 20 private banks filed for bankruptcy between 1998 and 2001 

and were taken over by the Savings Deposit Insurance Fund (TMSF). 

TMSF auctioned off over 300 artworks that are acclaimed to be part 

of the art historical canon. The Ministry of Culture and Tourism made 

an attempt to acquire the collection as a whole; however, this failed 

and instead the new and blossoming art institutions of Istanbul 

such as Istanbul Modern and Pera Museum acquired many of the 

important works. Inspired by this dramatic turn of events which 

marks a milestone in the expansion of the art market and the rapid 

institutionalisation of art in the first half of the 2000s, the board game 

brings together the artworks, the institutions and different  

“what if scenarios”.
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�شيا�شات الثقافة منذ اأواخر الإمرباطورية العثمانية وحتى 

اجلمهورية الرتكية

جمال كفادار

حما�رضة

تتناول هذه املحا�رضة التحولت يف ال�شيا�شات الثقافية منذ اأواخرعهد الإمرباطورية 

العثمانية وحتى عهد اجلمهورية الرتكية، من منظار تاريخي. وت�شلط ال�شوء على 

املواقف املتغرّية اإزاء الفنون واللغة يف �شياق امل�شاريع ال�شيا�شية ال�شمولية، عن 

طريق مقارنة بع�ض الربامج احلكومية والت�رضيعات الق�شائية والنقا�شات الربملانية 

والعامة، التي ظهرت يف مطلع القرن الع�رضين.

اإ�شرتاق ال�شمع يف ا�شطنبول 1٩٥4

�شارة نيل �شميث

عر�ض

يتناول عر�ض �شارة نيل �شميث �شرية خم�شة اأفراد لعبوا دورًا اأ�شا�شيًا يف الف�شيحة 

التي رافقت م�شابقة فنية عام ١٩٥٤ باإ�شطنبول. ويظهرهوؤلء الأ�شخا�ض لحقًا، 

ومنهم الفنان بدري رحمي اإيوبوغلو والناقد بولنت اإي�شيفيت وموؤرخ تاريخ الفن 

نوراهلل بريك، ك�شخ�شيات يف العر�ض الذي يقّدمه خوري وماأمون وون�ش�شرت، والذي 

يجمع اخليال والواقع. وتقّدم �شميث الت�رضيحات العلنية والأحاديث اخلا�شة لهوؤلء 

كما لو كانت حمادثة تناهت اإىل م�شمعها، وتتو�شع منها اإىل النقا�شات وال�شجالت 

التي �شغلت جمتمع الفن يف تركيا يف اخلم�شينات.

موؤ�ش�شات الفن يف تركيا احلداثة

زينب يا�شا مين

حما�رضة

ا�شتمّرت الرعاية الثقافية والفنية �شمن �شيا�شات الدولة الرتكية منذ تاأ�شي�ض 

اجلمهورية وحتى خم�شينات القرن املن�رضم. ويف هذه املرحلة، تولت العديد من 

املوؤ�ش�شات العامة، مبا فيها امل�شارف، رعاية الفنانني.

ت�شلط املحا�رضة ال�شوء على بع�ض هذه ال�شيا�شات وتفا�شيلها.

The Politics of Culture from the Late Ottoman 
Empire to the Turkish Republic
Cemal Kafadar
Lecture

This talk will address the shifts in cultural policy from the late 

Ottoman Empire to the Turkish Republic from a historical point 

of view. Comparing some of the government programs, acts of 

legislation, parliamentary and public debates from the early twentieth 

century, it will focus on changing attitudes towards the arts and 

language within the context of overarching political projects.

Eavesdropping in Istanbul, 1954
Sarah-Neel Smith
Presentation

Sarah-Neel Smith’s presentation profiles five individuals involved 

in the scandal surrounding a 1954 painting contest in Istanbul. 

The figures introduced—such as the artist Bedri Rahmi Eyüboglu, 

critic Bülent Ecevit, and art historian Nurullah Berk—subsequently 

reappear as the protagonists of a semi-fictionalized account of the 

event by Khouri, Maamoun, and Winchester. Smith treats their public 

statements and private assertions about the contest’s controversial 

outcome like an overheard conversation, which opens up onto larger 

debates that preoccupied members of the Turkish art world in  

the 1950s.

Art Institutions of Modern Turkey
Zeynep Yasa Yaman
Lecture

The cultural and artistic patronage by the state that begun with the 

foundation of the Republic of Turkey continued as a policy until the 

1950s. During this period, many public institutions, including banks, 

were patrons of visual artists. The talk will summarize some of these 

policies and look at them in more detail.
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خطوطنا مفتوحة: مسلسل راديو
م�شروع من اإعداد وتنظيم ٩٨ اأ�شبوع

 قراءات واأدائيات عن �شيا�شات و�شاعريات اللغة, بالإ�شرتاك مع 

لوران�ض اأبو حمدان ونورا رزيان

خطوطنا مفتوحة هي �شل�شلة مداخالت تتناول القراءة والكتابة، م�شتخدمًة الراديو 

كو�شيلة ل�شتك�شاف اإيروتيكيات و�شاعريات و�شيا�شات القراءة. ومن خالل املجالت 

واليوميات وروايات اخليال العلمي وامل�رضحيات والأدب الإيروتيكي، وغريها من 

الأنواع الأدبية، يهدف امل�رضوع اإىل فتح نقا�ض حول الأدب وخطاباته، يف�شي اإىل 

احتكاكات منتجة بني الكّتاب والفنانني واحل�شور. وهذا امل�رضوع هو مبثابة خمترب 

لّلغة، م�شتخدمًا الراديو كو�شيط حيادي، لتحّدي وتو�شيع ف�شاء القراءة اخلا�ض، 

وتعري�ض الأدب اإىل اأ�شداء وردود من جمالت و�شياقات اأخرى.

تتوا�شل عرو�ض خطوطنا مفتوحة، الذي يتم اإطالقه �شمن منتدى اأ�شغال داخلية 

٦، طوال اأربعة اأيام متتالية. وتتحول واجهة متجر مهجور يقع مقابل مركز 

٩٨اأ�شبوع، اإىل ا�شتوديو اإنتاج اإذاعي، يبث برنامج قراءات، تنظر يف التوّتر بني 

ال�شمت والنطق، وت�شتك�شف اأ�شئلة مثل: ماذا يح�شل لّلغة حني ي�شتفز العنف فعل 

النطق؟ ومتى تطم�ض عملية بناء الأمة لغة ما وت�شوغ لغة بديلة اأو جديدة؟ وكيف 

تر�شم اللغة وجه عالقتنا بامل�شتقبل؟ وما قد ينجم عن مبادرة لتدري�ض لغات القوى 

العاملة الأجنبية لل�شكان املحليني؟ وكيف نفّكريف م�شاألة اجلندرة من خالل الأدب؟ 

وكيف يتم تهريب الكلمات؟

ي�شارك احل�شور يوميًا كجمهور حّي يف ال�شتوديو اأو عرب الإت�شال بالإذاعة. وميكن 

الإ�شتماع اإىل الربنامج عرب البث املبا�رض على موقعنا الإلكرتوين، كما يتم بث �شل�شلة 

من املختارات امل�شجلة، من حترير رّيا بدران ولوران�ض اأبوحمدان، ومدة الواحد منها 

.FM لزياد نوفل على ردايو لبنان ٩٦.٢ Ruptures ١٥ دقيقة، عرب برنامج

اإنتاج اأ�شكال األوان.

OUR LINES ARE NOW OPEN: A RADIO SERIES

A Project by 98weeks
Readings and performances about the Poetics and Politics of 
Language, in collaboration with Lawrence Abu Hamdan and  
Nora Razian
Our Lines Are Now Open is a series of interventions that aim to look at 

reading and writing by using radio as a means of exploring the erotics, 

poetics and politics of reading. Through magazines, diaries, science 

fiction novels, theatre plays, erotic literature and other genres, the 

project aims to open a discussion on literature and discourse leading 

to productive frictions between writers, artists, and audiences. 

This laboratory will serve as an experiment in language, using the 

indiscriminate medium of radio as a means to challenge and expand 

the private space of reading, and exposing literature to echoes and 

feedback from other contexts.

Our Lines Are Now Open, launched during Home Works 6, will function 

for four consecutive days. An abandoned storefront facing 98weeks 

project space will be transformed into a radio production house 

broadcasting a program of readings that look at the tension between 

silence and speech and explore questions such as: What happens to 

language when violence provokes the act of speaking? When does 

nation-building silence a language or create a new one? How does 

language shape our relationship to the future? What can the gesture 

of teaching the language of the migrant labour force to the local 

residents provoke? How can we think gender through literature? How 

can words be smuggled?

Each day will see live audience participation through a studio audience 

and phone-ins. The events are designed for the audience to be able 

to listen online as well as participate live, and each event will also be 

produced as short 15-minute radio programs edited by Rayya Badran 

and Lawrence Abu Hamdan and broadcast through a special slot on 

Ziad Nawfal’s program Ruptures on Radio Lebanon 96.2 FM.

Produced by Ashkal Alwan.
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قراءة يوميات الآخرين

رّيان تابت

قراءة اأدائية

قراءة ن�ض مرّكب من يوميات ور�شائل ل�شخ�شيات معروفة، �شيغت ب�شفة املتكلم 

لنقل حياتهم اليومية. والن�ض املعاد تركيبه ي�شبح مبثابة اإعادة ا�شتيالء على اأكرث من 

»اأنا« خمتلفة، تذوب يف �شوت واحد. 

عن �شيا�شات ال�شمت والنطق

ور�شة عمل وحوار على الهواء مع نيكيتا دهوان, تديرهما مروة اأر�شانيو�ض 

و�شد�شل نلوند

اإذا اأجمعنا على اأن »ما يع�شى قوله هو متامًا ما ل يجوز ال�شكوت عنه«، فما ال�شبيل 

اإىل التفكري ب�شكل نقدي يف �شيا�شات ال�شمت والنطق؟ فال�شلة اجلوهرية بني البوح 

وال�شمت يف ما يخ�ض ال�شيا�شة والن�شال والعنف هي حمورهذه املداخلة التي 

ت�شتمر طوال يوم كامل، وت�شمل حلقة قراءة وحوار مفتوح للح�شور. وناأمل من هذه 

املداخلة اأن نعيد التفكري يف فعل النطق اأو الكالم نف�شه، لي�ض كفعل عالجي اأو �شيا�شي 

يف بناء الدميوقراطية، بل من خالل تبلوره العاطفي واأ�شكاله الفل�شفية والعملية.

حوار مفتوح: حوار على الهواء مع نيكيتا دهوان تقوم به �شد�شل نلوند، يتناول 

مفاهيم ال�شمت والنطق يف الفل�شفة، ويف ممار�شتهما باحلياة اليومية، واأثناء احلوار 

املفتوح مع احل�شورنف�شه. تفتح الأبواب قبل ٣٠ دقيقة من بدء احلوار.

ور�شة عمل: حلقة قراءة مع نيكيتا دهوان تديرها �شد�شل نلوند ومروة اأر�شانيو�ض، 

تتناول اأ�شئلة حول النطق وال�شمت وكيف مّتت معاجلتهما من ِقبل املنا�شالت 

الن�شويات والكّتاب والنا�شطات. كيف نتكلم ب�شوت عاٍل وم�شموع عندما نخطب علنًا؟ 

ومن ميار�ض املخاطبة العلنية؟ وكيف ميكن لل�شمت اأي�شًا اأن يكون ا�شرتاتيجية؟

هذه الور�شة هي احللقة الأوىل من �شل�شلة حلقات قراءة وبرامج مفتوحة ينظمها 

٩٨اأ�شبوع حتت عنوان »عن الن�شوية«.

Reading the Diaries of Others
Rayyane Tabet
Reading performance

A reading of a text constructed from the diaries and notes of known 

figures that use the first person to narrate their quotidian. The 

reconstructed text becomes a reappropriation of different “I”s that 

melt into a singular voice. 

On the Politics of Silence and Speech
A workshop and public live radio conversation with Nikita 
Dhawan conducted by Marwa Arsanios and Sidsel Nelund
If we agree that “what cannot be said, above all must not be silenced,” 

how do we think critically about the politics of silence and speech? 

The intrinsic link between speaking and keeping silent in relation to 

politics, struggle and violence is at the heart of this daylong event 

consisting of a reading group workshop and a public conversation. 

We wish to rethink the act of speaking itself, not as a therapeutic or 

political act in democracy building, but through its affects, as well as 

philosophical and practical formations.

Public event: A live-streamed conversation moderated by Sidsel 

Nelund with Nikita Dhawan, unfolding the notions of silence and 

speech in philosophy, in their practical enactment in everyday life and 

in the very act of conversing in public.

Doors open 30 minutes prior to the event and the conversation  

begins promptly.

Workshop: A one-day reading group with Nikita Dhawan moderated 

by Sidsel Nelund, tackling questions of speaking and silence and how 

they have been taken up as political strategies by feminists, writers 

and activists. How does one speak out loud in public? Who is speaking 

in public? How can silence be a strategy?

10 seats are available for the workshop.

This is the first instalment in a series of reading groups and public 

programs titled “on feminism” by 98weeks project space.
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راديو اأنطق اأكتب

لوران�ض اأبو حمدان

حمرتف مفتوح، قراءات، اإطالق من�شور 

يف رواية ١٩٨٤ جلورج اأورويل، الكتابة حمظورة: الأوراق والأقالم �شعبة املنال، 

وبدًل منها هناك جهاز »اأنطق اأكتب«، وهو اآلة اإمالء جترب كل كلمة نكتبها اأن ت�شبح 

م�شموعة، اأي علنية. ويجد جهاز اأورويل التوتاليتاري امتدادًا له يف املجتمعات 

الراأ�شمالية اليوم، حيث يزداد اعتمادنا على التكنولوجيا املعا�رضة مثل الهواتف 

اخللوية، وبرامج حتويل الكالم اإىل ن�ض مكتوب، وبرامج التعّرف على ال�شوت 

امل�شتخدمة يف اأجهزة الأمن، و»ال�شكايب«، اإلخ. والتي تعّر�ض اأ�شواتنا واأفكارنا 

للنطاق العام اأوالعلني. لذا، وا�شتجابًة لتغرّي الظروف التي حتدد كيف نتكّلم ونكتب، 

وللف�شاء امل�شتت، حيث غالبًا ما نتكلم ب�شوت م�شموع يف اأيامنا هذه، نخ�ش�ض 

موجاتنا لبث املواد املحظورة والأدب املهّرب والق�ش�ض املحّرمة. لي�شاف موقع 

الراديو الإلكرتوين اخلا�ض بنا اإىل برنامج خا�ض بكتابة ال�شوت، مبتكرين هكذا 

 جهاز اأنطق اأكتب اخلا�ض بنا واملو�ّشع، ومدرجني بثنا يف ذلك الف�شاء بني 

القلم والورقة. 

ي�شارك زائر موقعنا، عرب نظام هاتفي، يف اإغناء جمموعتنا من الأ�شوات امل�رضوقة. 

و�شيبث جهاز الإمالء، الذي نبتكره يف بريوت، كلماتنا اخلارجة على القانون، 

ويجمعها يف من�شوٍر جديد. وهذا املن�شور الفوري يتيح جلهاز اأنطق اأكتب اأن يوؤّدي 

نف�شه بنف�شه، كا�شفًا بدوره عن كلماتنا وكيف اأن هذه التكنولوجيا املعا�رضة قد 

حتّرف اأ�شواتنا وت�شتهلكها وت�شتهيها.

نقا�ض وجولة 

من تنظيم نورا رزيان

كيف نكون يف امل�شتقبل

نقا�ض مع طارق العري�ض )من�ّشق(, اأحمد ناجي, يزن ال�شعدي, جوانا حاجي 

توما وخليل جريج, �شوفيا املاريا

نقا�ض يتناول من�شاآت امل�شتقبل و�شيا�شات اخليال و�شاعريات الإ�شقاط. يناق�ض 

املجتمعون اأ�شئلة حول اخليال العلمي وامل�شتقبل املتخيَّل يف الأدب العربي، وعالقتنا 

بامل�شتقبل وال�شوت الأنثوي يف اخليال العلمي.

بعد امل�شتقبل: اإنبعاث الرتاث 

جولة مع غالية ال�شعداوي

يلي النقا�ض املذكور اأعاله جولة مع غالية ال�شعداوي يف ما كان يعرف ب�شوليدير، يف 

و�شط بريوت. وي�شبق النقا�ض قراءة مقتطفات من روايات خيال علمي لنهاد �رضيف 

وحممود م�شطفى ويو�شف عزالدين عي�شى، وغريهم. وتبث هذه القراءة بثًا حيًا يف 

مقر ٩٨اأ�شبوع بدءًا من ال�شاعة الرابعة بعد الظهر يف اليوم ذاته.

احلجز �رضوري، الرجاء الإت�شال على الرقم ٨٤١٥٨٠ ٧٠ ٩٦١+.

SpeakWriteRadio 
Lawrence Abu Hamdan
Open studio, readings and publication launch

In Orwell’s 1984, writing is banned, pen and paper are hard to come 

by and in their place exists the SpeakWrite, a dictation machine, 

that forces every word you write to be made audible and hence to 

be made public. Orwell’s totalitarian apparatus has its enduring 

relevance in today’s capitalist societies where our increasing 

dependence on contemporary technology such as mobile phones, 

speech to text software, voice recognition security, Skype™, etc. 

exposes our voices and thoughts throughout the public sphere. In 

response to the changing conditions of the way we speak and write, 

and the dispersed space in which we now frequently speak aloud, 

we will dedicate our airwaves to broadcasting banned material, 

smuggled literature and taboo tales. Our online radio is combined 

with that of voice-recognition dictation software to create our own 

expanded SpeakWrite, and insert our broadcast into the private 

space between pen and paper. Through a phone-in system you 

will be able to contribute to our collection of contraband voices. 

The dictation machine we create in Beirut will both broadcast and 

collate our outlawed words producing with them a new publication. 

This instantly-produced publication will allow the SpeakWrite to 

perform itself, exposing simultaneously our words and the way these 

contemporary speech technologies distort, consume and desire  

our voices. 

Panel discussion and Tour
Nora Razian

How to be in the future
Panel with Tarek El-Ariss (Moderator), Ahmed Naje, Yazan L. Al 
Saadi, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Sophia Al Maria
A panel discussion exploring constructions of the future, the politics 

of imagination and the poetics of projection. Panelists will discuss 

questions around science fiction and the future imaginary in Arabic 

literature, our relationship to the future, and the female voice in 

science fiction.

After the Future: Heritage Redux
Tour by Ghalya Saadawi
The panel will be followed by a guided tour through what was known 

as Solidere, in downtown Beirut. The discussion will be preceded by 

readings of science fiction novels by Nihad Sharif, Mahmoud Mustafa 

and Youssef Izzedeen Issa, among others. These will be read and 

broadcast live at 98weeks commencing at 4 pm on the day of the panel.

Limited capacity. Reservation required, please call +961 70 841580.
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روؤو�ض اأقالم /مفكرة

ميغ �شتيوارت/ داِمدجد غودز

عر�ض راق�ض، ١٢٠ دقيقة، ٢٠١٣

اإحدى الإهتمامات املتكررة لدى م�شممة الرق�ض ميغ �شتيوارت هو البحث عن 

�شياقات جديدة للعر�ض الراق�ض، عرب اإعادة �شياغة م�شتمرة لأ�شكال التعاون بني 

الو�شائط الفنية املختلفة. دعت �شتيوارت، �شمن اإطار اإقامتها يف م�رضح »هيبل اأم 

اأوفر« يف برلني، جمموعة من املوؤدين واملو�شيقيني والفنانني اإىل م�شاركتها املكان، 

واإىل م�شاركتها ح�ّشهم الفّني ومهاراتهم يف اأنف�شهم كحقل تفاعل مفتوح، ملخ�شني 

�شخ�شياتهم يف �شفاتها ال�رضورية وح�شب. العر�ض يتخذ اأ�شكاله اأثناء التمرين 

احلركي ذاته، وعلى �شكل اإقرتاحات مرجتلة ومالحظات اأّولية، على اأمل اكتمالها 

م�شتقباًل. تلتّف اأغرا�ض العر�ض والإ�شاءة واملو�شيقى حول الراق�شني فتحجب 

وتربز وتك�شف احلركة. احل�شور مدعو اإىل ت�شفح مفّكرة من ال�شكيت�شات ك�شاهد 

على احلياكة والر�شوم وم�شاركة التجربة لهذه املجموعة املوؤقتة.

فكرة: ميغ �شتيوارت؛ اأُنزت بالتعاون مع املوؤدين: خورخي رودولفو دي هويو�ض، 

اأنطونيا ليفنغ�شتون، ليلى بو�شتال�شيوغلو، ماريا ف. �شكاروين، جوليان وبر؛ 

مو�شيقى: برندن دوفرتتي؛ �شينوغرافيا وت�شميم الفيديو: فالدميري ميللر؛ 

ت�شميم الأزياء: كلوديا هيل؛ هند�شة الإ�شاءة: ميكو هيّنينن؛ م�شاعدة الت�شميم: 

اآنا رو�شا؛ م�شاعدة الأزياء: كاهوري فوروكاوا؛ املدير التقني: اأوليفري هوتكيت؛ 

مدير اجلولة: اأنابيل هاي�ض؛ �شوت: روي كارول؛ اإ�شاءة: بيار ويّلمز؛ اإنتاج: 

داِمدجد غودز )بروك�شيل(؛ اإنتاج م�شرتك: هاو هيبل اأم اأوفر )برلني(؛ بدعم من: 

.The Flemish Authorities Flemish Community Commission برلني(؛( Haupstadkulturfonds

www.damagedgoods.be

Sketches/ Notebook
Meg Stuart/ Damaged Goods
Dance performance; 120’; 2013

A recurrent interest in the works of choreographer Meg Stuart is the 

search for new presentation contexts by continuously reformulating 

interdisciplinary forms of cooperation. During Stuart’s residency at 

HAU Hebbel am Ufer (Berlin) in 2013, she invited a group of performers, 

musicians and visual artists to share the space, their sensibilities 

and their skills towards a series of rough sketches and intimate 

investigations, presenting themselves as an open field of actions 

reduced to their most essential features. This event shapeshifts 

between movement structures, future proposals and layers of notes. 

Objects, music and light fold around the dancers to obscure, highlight 

and reveal the movement. The audience is invited to open a shared 

notebook of sketches and witness the knitting, the drawing and the 

sharing of this momentary artist collective.

Concept: Meg Stuart; Created in collaboration with: Performers: 

Jorge Rodolfo De Hoyos, Antonija Livingstone, Leyla Postalcioglu, 

Maria F. Scaroni, Julian Weber; Musician: Brendan Dougherty; 

Scenographer & Video Designer: Vladimir Miller; Costume 
Designer: Claudia Hill; Light Designer: Mikko Hynninen; Creation 
Assistant: Ana Rocha; Assistant Costumes: Kahori Furukawa; 

Technical Director: Oliver Houttekiet; Tour Manager: Annabel 

Heyse; Sound: Roy Carroll; Light: Pierre Willems; Production: 

Damaged Goods (Brussels); Co-production: HAU Hebbel am Ufer 

(Berlin); Supported by: Hauptstadtkulturfonds (Berlin), the Flemish 

Authorities, the Flemish Community Commission.  

www.damagedgoods.be
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فليب بوك

بوري�ض �شارماتز

عر�ض راق�ض، ٤٠ دقيقة، ٢٠٠٩

اإقتبا�ض حر م�شتوحى من �شور ماأخوذة من مري�ض كانينغهام, ن�شف قرن من 

 الرق�ض )ديفيد فوغان، باإ�رضاف ميلي�شا هاري�ض، من�شورات بلوم، ١٩٩٧(. 

»يف كتاب مري�ض كانينغهام، ن�شف قرن من الرق�ض، ند كانينغهام حا�رضًا بكامله: 

هناك �شور من كل عمل له، ونراه يف خمتلف مراحل حياته منذ اأن كان يف اخلام�شة 

من عمره... حني قراأت هذا الكتاب، اأدركت اأن جمموعة ال�شور هذه لي�شت �شجاّلً 

لعرو�شه وم�شاريعه وح�شب، بل ت�شّكل عر�شًا راق�شًا بذاته، ي�شبه �شريورة اإبتكار 

كانينغهام للرق�شات: فالرق�ض هو ما يح�شل يف الفا�شل بني و�شعيتني اأو حركتني. 

وخطر يل اأنه ميكن ابتكار عر�ٍض من هذا ال�شجّل الفوتوغرايف، وتاأديته من اأوّله اإىل 

اآخره. من جهة، يكون هذا العر�ض عمل »كانينغهامي زائف« بحت. لكن من جهة 

اأخرى، قد ي�شبح عر�شًا حقيقيًا، وحدثًا »ميتا - كانينغهاميًا« يقّدم ملحة عن حياته 

واأعماله باأكملهما... واأرى هذه التجربة كجزء ل يتجزاأ من اهتمام فرقتنا بالأر�شيف 

والتاريخ وال�شجالت، والذي يلقى هنا بعده ال�شاخب: تاريخ لعمل عمر باأكمله ي�شبح 

كتابًا، والذي يتحول بدوره اإىل عر�ض توؤديه جمموعة من الراق�شني«.

�شارماتز – بوري�ض 
فكرة: بوري�ض �شارماتز؛ الراق�شون: اآ�شلي �شن، رفاييل ديلوناي، كري�شتوف اإيف، 

مارلني فريتا، اأوليفيا غراندفيل، ماين اأ. مونغاي؛ �شوت: با�شكال كيكينو؛ اإ�شاءة: 

 نيكول مارك؛ املنتجة: اآميلي اآن �شابالن؛ اإنتاج: متحف الرق�ض 

 »موزي دو ل دان�ض«

www.museedeladanse.org

اجلنة حتت اأقدامهن

ر�شوان املوؤدب

عر�ض راق�ض، ٥٥ دقيقة، ٢٠١٢ 

»اجلنة حتت اأقدام الأمهات«. يّتخذ املوؤدب من هذا احلديث النبوي نقطة انطالق 

لعمله الأخري، وهوعر�ٌض راق�ٌض منفرٌد بالتعاون مع توما�ض لوبران، على وقع 

الق�شيدة ال�شهرية املغناة لأم كلثوم »الأطالل«. واجلنة حتت اأقدامهن هو مبثابة 

حتية لتفاين الن�شاء وتعاطفهن و�شهوانيتهن، واأي�شًا مبثابة حتليل للجانب الأنثوي 

للراق�ض. من خالل حركتي احلجب والك�شف �شمن ثنايا اخل�شبة، تظهر روؤى 

وقراءات جديدة لالأنثى خارج التحول والتنكر: حركات مترد، ورق�شة للتغيري، 

واأغنية للحرية.

فكرة واأداء: ر�شوان املوؤدب؛ ت�شميم الرق�ض: توما�ض لوبران، ر�شوان املوؤدب؛ 

�شينوغرافيا: اآين توليترت؛ هند�شة ال�شوت: �شتيفان غومبري؛ اإ�شاءة: كزافيه 

لزاريني؛ املدير التقني: ماري هاردي؛ اإنتاج واإدارة: فلوران�ض كرميرب؛ اإنتاج: 

.٢٠١٢ Montpellier Danse :؛ اإنتاج م�شرتكLa Compagnie de SOI

Flip Book
Boris Charmatz
Dance performance; 40’; 2009

A free interpretation from the photographs in Merce Cunningham, un 

demi-siècle de danse (D. Vaughan, M. Harris; Ed. Plume, 1997).

“In Merce Cunningham, un demi-siècle de danse, all of Cunningham is 

there—pictures from every piece, and Merce is portrayed from the 

age of five... When I read this book, it came to my mind that the 

collection of pictures was not only about nearly all of his projects, it 

also formed a choreography in itself close to Cunningham’s processes 

to create dance: dance happens in between the postures, between 

two positions. And I thought we could invent a piece from this score 

of pictures, performed from beginning to end. On the one hand it 

would be a purely “fake Cunningham” piece, but on the other hand it 

could become a real [one], a meta-Cunningham event with a glimpse 

of his entire life and work… I consider this experience an integral part 

of our interest in archive, history and scores, which meets here its 

tumultuous dimension: the entire history of a life’s work becomes a 

book, which in turn transforms into a performance elaborated by a 

handful of dancers.” —Boris Charmatz

Concept: Boris Charmatz; Dancers: Ashley Chen, Raphaëlle Delaunay, 

Christophe Ives, Marlène Freitas, Olivia Grandville, Mani A. Mungai; 

Sound: Pascal Quéneau; Light: Nicolas Marc; Production: Amélie-

Anne Chapelain; Produced by Musée de la danse  

www.museedeladanse.org

Sous leurs pieds, le paradis
Radhouane El Meddeb
Dance performance; 55’; 2012

“Paradise lies under the feet of your mothers.” El Meddeb takes 

this hadith of the Prophet Mohammed as the starting point for his 

latest work, a solo in choreographic collaboration with Thomas 

Lebrun, performed to Oum Kalthoum’s popular sung poem Al Atlal. 

Sous leurs pieds, le paradis is an homage to the devotion, sensuality 

and compassion of women, but also an analysis of El Meddeb’s own 

femininity. When he stages the subtle play of veiling and revealing in 

the pleats of the stage, new readings and perceptions of the female 

become visible beyond transformation or disguise: movements of 

revolt, a dance of change, a song for freedom.

Conception, Performance: Radhouane El Meddeb; Choreography: 

Thomas Lebrun, Radhouane El Meddeb; Scenography: Annie Tolleter; 

Sonography: Stéphane Gombert; Light: Xavier Lazarini; Technical 
Manager: Marie Hardy; Production, Administration: Florence 

Kremper; Production: La Compagnie de SOI; Co-production: 

Montpellier Danse 2012. www.lacompagniedesoi.com
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33 لّفة وب�شع ثواٍن

لينا �شانع وربيع مرّوة

 عر�ض م�رضحي، ٦٠ دقيقة، ٢٠١٢، عربي واإنكليزي وفرن�شي مع ترجمة 

بالعربية والإنكليزية

هذا العمل م�شتوحى من اإنتحار نا�شط لبناين �شاب والذي خ�ّض اأ�شدقاءه وزمالءه. 

هل ينتمي حدث موت هذا ال�شاب اإىل ال�شاأن العام والهّم اجلماعي اأم اأنه جمرد اأمر 

�شخ�شي وخا�ض؟ من حاول الإ�شتحواذ على احلدث وا�شتغالله �شيا�شيًا؟ ومن، 

باملقابل، حاول التخل�ض من تاأثريه املحتمل؟

ن�ض واإخراج: لينا �شانع وربيع مرّوة؛ ت�شميم الديكور والغرافيك والتحريك: 

�شمر معكرون؛ امل�شاعد التقني: �رضمد لوي�ض وتوما�ض كوبل؛ خمرج الت�شوير: 

�رضمد لوي�ض؛ املنتجة املنفذة: برتا �رضحال؛ الرتجمة الإنكليزية: زياد نوفل؛ 

تطوير الربنامج الإلكرتوين: باتريك اأبي �شّلوم

اإنتاج اأ�شكال األوان؛ مهرجان اأفينيون؛ Festival delle Colline Torinesi )تورينو(؛ 

 ،La Bâtie بروك�شيل(؛( KunstenFestivaldesArts ؛)هامبورغ( Kamnagel 

مهرجان جينيف؛ مهرجان مالطا )بوزنان(؛ 

Scène Nationale de Petit Quevilly, Mont Saint Aignan )روون(؛ 

Stage - مهرجان هل�شنكي للم�رضح؛ Steirischer Herbst )غرا�ض(؛ 

Thèâtre de l’Agora, Scène Nationale d’Evry et de l’Essone

حميمّية

عمر اأبو �شعدة وحممد العّطار

عر�ض م�رضحي، ٢٠١٣، عربي

يرتك يا�رض عبد اللطيف، املمثل ال�شوداين، اخلرطوم يف عام ١٩٩٠، اإثر انقالب عمر 

الب�شري. وينتهي املطاف بطالب التمثيل اآنذاك، يف دم�شق، التي يقطنها لأكرث من 

 ع�رضين عامًا وحتى �شهور خلت، ليرتكها هربًا من ا�شطرابات هائلة فّجرتها 

ثورة عارمة.

يف دم�شق تعّلم يا�رض ووقف ممثاًل على اخل�شبة واأمام الكامريا، اأحب، تزوج، نح، 

ف�شل، ثمل، �شعد، انك�رض، اأفل�ض. مل تعد اخلرطوم التي ت�شكنه مدينته، كما مل ت�شبح 

دم�شق التي ع�شقها وتنقل بني اأحيائها الطرفية مدينته يومًا.

يف درد�شة مع �شديقه، يف جل�شة ا�شتذكار �شائك، على طريق كتابة ن�ٍض م�رضحي، 

يلملم يا�رض �شتات حياة ُمتقلبة و�شاخبة.

اإنها حكاية ممثل يف تقلبات حياة فريدة، خ�رض مدينتيه الأثريتني وهاهو يبحُث، عبثًا 

رمبا، عن مالذ اأخري يف امل�رضح!

اإخراج: عمر اأبو �شعدة؛ دراماتورجيا: حممد العّطار؛ متثيل: يا�رض عبد اللطيف، 

اأيهم الآغا؛ �شينوغرافيا: بي�شان ال�رضيف؛ اإ�شاءة: ح�شن البلخي.

 اإنتاج Festival Theaterformen Hannover Braunschweig؛ اأ�شكال األوان؛

Sida Stockholms dramatiska högskola

33 rpm and a Few Seconds
Lina Saneh & Rabih Mroué
Performance; 60’; 2012; Arabic, English & French with Arabic &  

English subtitles 

This work is inspired by the recent suicide of a young Lebanese activist 

that shook his friends and colleagues. Does the death of this young 

person belong to the public and collective realm, or is it personal and 

private? Who attempted to appropriate this act for political ends? 

Who, on the contrary, tried to purge its potential impact?

Written and Directed by Lina Saneh and Rabih Mroué; Set Design, 
Graphics and Animation: Samar Maakaron; Technical Assistance: 

Sarmad Louis and Thomas Köppel; Director of Photography: Sarmad 

Louis, Executive Producer: Petra Serhal; Translation: Ziad Nawfal, 

Software Development: Patrick Abi Salloum.

Produced by Ashkal Alwan; Festival d’Avignon; Festival delle Colline 

Torinesi (Torino); Kampnagel (Hamburg); KunstenFestivaldesArts 

(Brussels); La Bâtie, Festival de Genève; Malta Festival (Poznan); Scène 

Nationale de Petit-Quevilly, Mont-Saint-Aignan (Rouen); Stage-

Helsinki Theatre Festival; Steirischer Herbst (Graz); Théâtre de l’Agora, 

Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne.

Intimacy
Omar Abu Saada & Mohammad Al Attar
Theatre performance; 2013

Sudanese actor Yasser Abdullatif emigrates from Khartoum while 

still a student the year after the 1989 coup d’état led by the current 

president of Sudan Omar Al Bashir. Yasser ends up in Damascus where 

he lives for the next 20 years, until he leaves once again to flee the 

violence unleashed amid the ongoing Syrian revolution. In an intimate 

conversation with his friend, Yasser reminisces and comes to terms 

with chapters of his colourful and ever-shifting life: his experiences 

as a student, his love life and marriage, his career on stage and on 

camera—successes, failures, drunkenness, breakdowns, going broke. 

Having lost his two beloved cities, Yasser searches – as a last resort 

and maybe in vain – for a place on the stage.

Director: Omar Abu Saada; Actors: Yaser Abdullatif, Ayham 

Agha; Dramaturge: Mohammad Al Attar; Scenography: Bissan 

Al Sharif; Lighting Designer: Hasan Balkhi; Produced by Festival 

Theaterformen Hannover Braunschweig; Ashkal Alwan; Sida, 

Stockholms dramatiska högskola.
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اأمتطي غيمة

ربيع مرّوة مع يا�شر مرّوة و�شرمد لوي�ض

عر�ض م�رضحي، ٦٥ دقيقة، ٢٠١٣، عربي واإنكليزي مع ترجمة بالعربية والإنكليزية

مقدمة:

الأ�شم: يا�شو.

العمر: ١٧ �شنة.

يف ال�شف: هادئ، نظامي، خجاًل.

يف امللعب: يحب اللعب اأحيانًا مع رفاقه.

مييل لالألعاب امل�شرتكة.

احلالة البدنية: جيدة جدًا.

احلالة الفكرية: مركزة نوعًا.

الذكاء: جيد جدًا.

الطباع: عنيد جدًا

النتيجة: ُيرفع اإىل ال�شف الثاين ع�رض.

ن�ض: ربيع مرّوة؛ اإخراج: ربيع مرّوة بال�شرتاك مع �رضمد لوي�ض؛ متثيل: يا�رض 

مروة؛ م�شاعدة خمرج: برتا �رضحال؛ الرتجمة الإنكليزية: زياد نوفل.

،Fonds Podiumkunsten :بدعم من 

Prince Claus Fund، Hivos & Stichting DOEN - )هولندا(

اأوتوموبيل

جو نعمه

اأداء �شوتي

هنا يف �شيارتي/ حيث ال�شورة تتفكك/ هل تزوريني اأرجوك؟/ اإذا فتحُت بابي/ 

باب �شيارتي )غاري نيومن، اأغنية »كارز«(.

ه هذا العر�ض حتية اىل تلك الآلة الدائمة احل�شورعلى ال�شاحة ال�شوتية يف  يوجِّ

بريوت: ال�شينث�شايزر. وهذا العر�ض يف الهواء الطلق يتناول الطريقة الأكرث �شعبية 

التي ت�شتهلك فيها بريوت خ�شونة ال�شينث�شايز: من خالل ال�شيارات. م�شتخدمًا 

ت�شجيالت ميدانية معاجلة، ينب�ض عر�ض اأوتوموبيل »املو�شيقى« اخل�شبة التي 

ت�شاحب »كزدورة« الكورني�ض بعد هبوط الظالم: مو�شيقى اآلية لالأمواج والب�رض.

Riding on a Cloud
Rabih Mroué, with Yasser Mroué & Sarmad Louis
Performance; 65’; 2013; Arabic & English with Arabic & English subtitles

Name: Yasso.

Age: 17 years old.

Behaviour in class: calm, disciplined, shy.

Behaviour in the playground: sometimes loves to play with his 

classmates; shows a preference for collective activities.

Physical condition: very good.

Mental condition: rather focused.

Intelligence: very good.

Character: very stubborn.

Result: passes to first grade.

Written by Rabih Mroué; Directed by Rabih Mroué in collaboration 

with Sarmad Louis; Performed by Yasser Mroué; Assistant: 

Petra Serhal; Translation: Ziad Nawfal. Supported by Fonds 

Podiumkunsten; Prince Claus Fund; Hivos & Stichting  

DOEN (Netherlands).

Automobile
Joe Namy
Sound performance

Here in my car/ Where the image breaks down/ Will you visit me please?/ If I 

open my door/ In cars (Gary Numan, Cars).

This performance pays homage to the ever-present instrument that 

defines Beirut’s sonic landscape yet defies definition: the synthesizer. 

This outdoor performance will explore the most popular way Beirut 

consumes the synthesizer’s amplified grittiness: through cars. Using 

processed field recordings, Automobile mines the lush soundtracks that 

score corniche kazduras after dark – machine music for waves  

and humans.



HOME WORKS 6 / PERFORMANCE اأ�شغال داخلية 6 / اأداء

31

مدينة امللح

عمر الديوه جي, �شام �شلبي, بائد كونكا

عر�ض مو�شيقي

مدينة امللح عبارة عن ثالثي موؤلف من كالرينيت وعود وغيتار كهربائي، ي�شري على 

 خطى بع�ض اأمناط الإرجتال اجلماعي الأقل مراودة، لر�شد ما قد يجوز و�شفه 

بـ »تيار ثالث« يف املو�شيقى العربية. فبدًل من مقاربات »اجلاز ال�رضقي« ال�شهلة، 

وبدًل من املعاجلة اجلد تبجيلية يف التق�شيم املو�شيقي العربي »التقليدي«، يالحق هذا 

الثالثي م�شلكًا ثالثًا، م�شتوحيًا م�شادر وخمططات اأخرى، م�شمرًة يف اأ�ش�ض املقام 

العربي والإرجتال احلر، كمقاربة اأو�شع واأكرث انفتاحًا للبنية واللحن.

كالرينت: بائد كونكا؛ عود: عمر ده الديوه جي؛ غيتار كهربائي: �شام �شلبي.

اأغاين

جوليا هولرت وكري�ض فوتك

عر�ض مو�شيقي

بالإ�شرتاك مع كري�ض فوتك، توؤدي جوليا هولرت اأغنياتها وعددًا من الت�شجيالت 

امليدانية امل�شتوحاة من حميطها، الدائم التقلب والدائم الإلفة، يف لو�ض اأنل�ض، 

 ا�شتجابًة لالإحتمالت التي يطرحها منتدى اأ�شغال داخلية ٦، عن عمليات »التنقيب« 

و»املحاكمة« امل�شتمرة: »اأرى اننا ل ننتهي اأبدًا من تنقيباتنا، ولي�ض هناك فر�شة 

حقيقية لنقّيمها. علينا بب�شاطة باأن ن�شمح لالأ�شوات اخلارجية اأن تكون. وبني حني 

واآخر، نغّني اأغنية«.

ت�شيللو: كري�ض فوتك

م�شارات دودية: الن�شخة الكهربائية

طوين اإيليا, �شريف �شحناوي, مازن كرباج, �شربل هرب

عر�ض �شمعي ب�رضي

م�شارات دودية هو حماولة لتعديل �رضيحة معّينة يف الزمان واملكان، تكون مبثابة 

ممّر يربط بني و�شيطني فنيني، ومتيحًا لهما فر�شة اإعطاء املعنى لبع�شهما البع�ض. 

اأن ال�شوؤال عن اأداء يجمع الر�شم واملو�شيقى قد كان ملّحًا منذ بداية عالقة مازن 

 كرباج و�رضيف �شحناوي الفنية يف نهاية الت�شعينات. ولكن كيف ن�شع اإطارًا 

لهذه التجربة؟

يف عام ٢٠٠٨، ابتكر كرباج نظامًا طوره مبا يخوله الر�شم »املبا�رض« اأو احلي. وتاألف 

هذا النظام من طاولة زجاجية وجمموعة وا�شعة من اأنواع احلرب واملياه واملذوبات 

والفرا�شي وعدد من الأغرا�ض املجهولة الهوية. يف هذه الرتكيبة، العنا�رض الب�رضية 

واملو�شيقية كلتاهما موجودتان فقط �شمن وقت العر�ض. احتمالت امل�رضوع تبدو 

ل متناهية. يف البدء كان العر�ض مقت�رضًا على ثنائي »يدوي« موؤلف من كرباج 

و�شحناوي، وهنا ُيقّدم العر�ض بن�شخته الكهربائية مب�شاركة عازيف فرقة »�شكرامبلد 

اإيغز« �رضبل هرب وتوين اإيليا.

ر�شم حي: مازن كرباج؛ غيتار كهربائي: �رضبل هرب، �رضيف �شحناوي، توين اإيليا.

City of Salt
Omar Dewachi, Sam Shalabi, Paed Conca
Music performance

City of Salt is the trio of clarinet, oud and electric guitar, which draws 

on some of the more untrodden traditions of group improvisation to 

map out what could be called a Third Stream Arabic Music. Neither 

the easy juxtapositions of “oriental jazz” nor the all-too-reverential 

treatments of “traditional” Arabic taksim, the trio follows a third 

path, using other blueprints or sources implicit in the ground of 

Arabic maqam and free improvisation to create another “stream” of 

improvisation—a more open, extended approach to form and melody, 

both “oriental” and “occidental”.

Clarinet: Paed Conca; Oud: Omar Dewachi; Electric guitar:  

Sam Shalabi.

Songs
Julia Holter & Chris Votek
Music performance

Julia Holter will be presenting her songs alongside field recordings 

made of her ever-changing-yet-always-familiar environment in Los 

Angeles, in response to the possibilities posed by Home Works 6 on the 

constant process of “excavation” and “trial”: “In my mind, we are never 

finished with our excavations. There is no end to them, and no point at 

which we can judge them really. We have to just let the sounds outside 

be. And every now and then, we sing a song.” 

Cello: Chris Votek

Wormholes Electric
Tony Elieh, Charbel Haber, Mazen Kerbaj, Sharif 
Sehnaoui
Audio-visual performance

Wormholes is an attempt to alter a specific segment within time and 

space, hoping to open a corridor between two artistic disciplines, 

allowing them to give each other meaning. The question of a music/ 

drawing performance has been persistent since the early stages of 

Mazen Kerbaj and Sharif Sehnaoui’s artistic relationship that started 

in the late 90s. But how to frame it? In 2008, Kerbaj came up with a 

new system he had developed, allowing him to draw live. It consisted 

of a glass table, with a wide array of ink, water, solvents, brushes and 

various unidentified objects. With this setting, both sound and visual 

elements exist only during the timeframe of the performance. The 

project seems to have endless potentiality. Originally an acoustic duo, 

the project will here be presented in its “electrified” version including 

Scrambled Eggs guitarists Charbel Haber and Tony Elieh.

Live Drawing: Mazen Kerbaj; Electric Guitar: Charbel Haber, Sharif 

Sehnaoui; Electric bass: Tony Elieh.
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ل تاأكيدًا ول نفياً لكون املادة عك�شت ال�شوء اأم امت�شته

هايغ اأيفازيان

حما�رضة اأدائية

يف م�رضوعه املتعدد الأجزاء ل تاأكيدًا ول نفياً لكون املادة عك�شت ال�شوء اأم 

امت�شته، ينظرهايغ اأيفازيان يف الق�ش�ض وال�رضديات والديناميات، التي نتجت عن 

الت�شّورات الب�رضية ملا �ُشّمي بـ»ق�شية دومينيك �شرتاو�ض كان«، مرّكزًا على اعتداٍء 

ح�شل يف جناح فندق �شوفيتل مبانهاتن، حيث ال�شاهد الوحيد كان اأي�شًا الناجي 

الوحيد. ي�شعى هذا العمل لعر�ض حبكة غريبة، يت�شابك فيها اقت�شاد مايّل معومل 

وغري ماّدي بالعنف اجل�شدي، ت�شابكًا حتميًا.

متى قتلِت الدب/ متى �شرت جميلة

مروة اأر�شانيو�ض

حما�رضة ادائية

متى قتلِت الدب/ متى �شرت جميلة حما�رضة اأدائية تنطلق من قراءة الفنانة ملجلة 

الهالل ال�شادرة يف اخلم�شينات، وتتحول �شيئًا ف�شيئًا اإىل حكاية اأدبية جت�شد فيها 

اأر�شانيو�ض �شخ�شيات اأيقونية، مثل »جميلة« التي �شكنت �شفحات املجلة و�شغلت تلك 

احلقبة. الأ�شوات تت�شادم، واحلكايات ت�شتبك ببع�شها البع�ض.

To Neither Confirm Nor Deny that the Matter 
Neither Reflected Nor Absorbed Light
Haig Aivazian
Lecture-performance

In his multi-part project entitled To Neither Confirm Nor Deny that the 

Matter Neither Reflected Nor Absorbed Light, Haig Aivazian looks at 

the stories, dynamics and narratives that have emerged from the 

visualizations of the so-called Dominique Strauss-Kahn Affair. Centred 

around an assault in a Sofitel suite in Manhattan, where the only 

witness is also the survivor of the attack, the work seeks to ultimately 

present a strange framework, through which an immaterial globalized 

financial economy and corporeal violence become inextricably linked.

Have You Ever Killed a Bear? or Becoming Jamila
Marwa Arsanios
Lecture-performance

Have You Ever Killed a Bear? or Becoming Jamila is a lecture-performance 

that departs from the artist’s reading of Al-Hilal magazine from the 

fifties, and slowly transforms into a literary tale where Arsanios 

embodies iconic characters, such as Jamila, who inhabited the 

magazine and haunted the epoch. Voices collide and stories clash.
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مئة األف عزلة

طوين �شكر

حما�رضة اأدائية

»مئة عزلة ت�شكل مع بع�شها البع�ض مدينة البندقية. هنا يكمن �شحرها. منوذج 

 لرجال امل�شتقبل.« )فريديريك نيت�شه(

يف مئة األف عزلة يتم تفح�ض �شور من الثورات العربية ومن حركة »اإحتْل« 

التي انت�رضت يف مدٍن خمتلفة من العامل. هذه ال�شور هي وحدات مفردة، حلظات 

اإ�شتثنائية، خال�شتها اإعالن جميء الزمن امل�شيحاين - لكن دون امل�شيح املنتَظر: 

الأموات الذين يعودون اإىل احلياة، الأنهر التي تتحول مياهها اإىل دماء، اجلمهور 

الذي يتكلم بل�شان واحد، الأخري الذي ي�شبح اأوًل، انقالب النتظام التاريخي، 

 الذكور الذين يتحولون اإىل اأناث والعك�ض بالعك�ض.

مل تتم م�شاهدة هذه ال�شور �شوى بالدرجة الثانية، اأي من خالل مواقع التوا�شل 

 الجتماعي )حتديدًا فاي�شبوك ويوتيوب( - اأي بكالم اآخر، من اأعماق 

وحدتنا وعزلتنا.

ر�شائل حب اإىل الحتاد

لرا اخلالدي ويزن اخلليلي

حما�رضة اأدائية

�شديقان يباعد بينهما ال�شفر املتوا�شل، يتوا�شالن عرب الربيد الإلكرتوين، ويتبادلن 

اأخبارًا عن حياتهما العاطفية واأحوال الطق�ض والأحداث اليومية العادية. ي�شتخدمان 

�شيغة »الر�شالة/ الإمييل« بالحتيال عليها؛ ي�شتخدمان هذه ال�شيغة مبا تتيحه من 

مرونة، حلياكة اأحداث معا�رضة مع اأخرى قدمية من�شية. يف هذا الأداء، يعيد خالدي 

 وخليلي حياكة الأحداث التي اأف�شت اإىل ت�شكيل اجلمهورية العربية املتحدة 

)١٩٥٨ - ١٩٦١( بني �شوريا وم�رض ثم ف�شلها، بينما يتحدثان يف الوقت نف�شه عن 

عقود الزواج، واحلب، والقومية العربية. يت�شاءلن عن �شداقتهما وجتاربهما مع 

 احلب؛ يت�شاءلن، ما هو الإحتاد؟ ولكنهما يخافان من اجلواب، فيرتا�شالن عن 

ق�شة حب فا�شلة.

One Hundred Thousand Solitudes
Tony Chakar
Lecture-performance

“A hundred profound solitudes together constitute the city of Venice. 

That is its charm. A model for the men of the future.”  

(Friedrich Nietzsche)

One Hundred Thousand Solitudes examines images that came out of the 

Arab revolutions and from different Occupy movements throughout 

the world. These images are singularities, singular moments, that 

lead to the declaration of the coming of Messianic times – without 

a Messiah: The dead coming back to life, rivers turning into blood, 

people speaking in one tongue, the last becoming first, the reversal of 

historical order, men turning into women and vice versa. These images 

were not witnessed first hand, but through social media (mainly 

Facebook and YouTube) – In other words, from deep within our  

solitude and isolation. 

Love Letters to a Union
Lara Khaldi & Yazan Khalili
Lecture-performance

Two friends distanced by their constant travel exchange emails about 

their love lives, the weather, and often-banal daily events. They 

use the letter/ email format by tricking it; they use it and what it 

elastically permits for weaving different contemporary events with 

long-forgotten ones. In the performance, Khaldi and Khalili weave 

together the events that lead to the formulation of the United Arab 

Republic (1958-1961) between Syria and Egypt and its failure, while 

also speaking about the contract of marriage, love and pan-Arabism. 

They question their friendship, their love lives; they wonder, what is a 

union? But they are afraid to answer, so they write to each other about 

a failed love story.
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مقابلة مع �شمر يزبك

تقوم بها رانيا ا�شطفان

حوار م�شور، ني�شان ٢٠١٣

بتكليف من اأ�شكال األوان.

اأيوب الذي اأحّب الرب ومل ين�َض نف�شه

هدى بركات

حما�رضة

تزور هدى بركات ق�ّشة اأّيوب ال�شبور يف قراءة جديدة. وتطرح ت�شاوؤلت حول 

»معاين« حماكمته التي، بني اإبلي�ض والرّب، قّررت امتحان اإميانه وبراءته، وخياره 

باأن يكون رجل اخلري املثايل وعربة بني الب�رض. وتت�شاءل الكاتبة عن عمق ودوافع 

املقاومة التي ح�ّشنت الرجل دون الكفر، والتي جعلته فردًا ي�شتنبط قّوته من نف�شه، 

مدركًا اأن قدره حمكوم بقوتني عظميني تتجاوزانه، ول حيلة له ول قدرة يف رّدهما.

بني الق�ّشة ال�شعبّية ومنبعها التوراتي، رمبا كان لأّيوب حكاية اآخرى.

A Conversation with Samar Yazbek
Interviewed and filmed by Rania Stephan
Filmed Conversation (April 2013).

Commissioned by Ashkal Alwan.

For the Love of God, Don’t Sell Yourself Short: 
Reflections on Job
Hoda Barakat
Lecture

Hoda Barakat visits the story of Job for a rereading, posing questions 

on the “meanings” of the trial through which Satan and God had 

decided to put his faith and innocence to the test, and on the choices 

that made him the model of good and patience among his fellow 

men. The writer ponders the depth and motives of the resistance 

that made Job immune to blasphemy, and transformed him into an 

individual who took his strength from within—realizing as he did that 

his fate was sealed between two great and superseding powers, to 

which he could hardly ever hope to answer. The writer proposes that 

somewhere between the popular folktale and its biblical origins, Job 

may have told an altogether different version of his story.
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م�شهدية لإنهاء ال�شتعمار: عمل من ب�شعة اأجزاء

كاتارينا �شيماو

حما�رضة

يدا الرئي�ض املوزمبيقي وزعيم حزب فريليمو، �شامورا ما�شيل، مب�شوطتان نحو 

اجلمهور. يهتف ويغّني: »لن نن�شى!« في�رضخ اجلمهور وراءه، واعدين �شامورا اأنهم 

هم اأي�شًا لن ين�شوا، متعّهدين بالتذّكر معه.

تعر�ض �شيماو عملها احلايّل، الذي يدور حول اإعادة ت�شكيل لقطات اأر�شيفية من ذلك 

اللقاء العايل احلما�شة الذي دام اأربعة اأيام متتالية، والذي اأقيم عام ١٩٨٢ يف مابوتو 

مبوزمبيق بني حزب الفريليمو احلاكم، وبني اآلف املوزمبيقيني التابعني لتنظيمات 

كولونيوـ فا�شية قمعية. معظم امل�شتعمرين الربتغاليني واملوزمبيقيني البي�ض كانوا 

قد غادروا باأعداد هائلة اإثر ال�شتقالل يف عام ١٩٧٥. ولكن ثمة بع�شهم مل يغادروا، 

مع اأّنه قد مّت حرمانهم من حقوقهم املدنية. وتوىل �شامورا ما�شيل �شخ�شيًا حماكمة 

املتعاملني مع الربتغايل املحتل، والذين تعّر�شوا للت�شهري العلني واعرتفوا باأخطائهم. 

قد تكون القرارات والتحّركات امللمو�شة هي التي حّددت حجم اإنازات هذا اللقاء 

ال�شيا�شي، ولكن ثمة عالقات اأخرى كثرية تبقى ملتب�شة عندما تتخذ املواجهات 

الإن�شانية والتاريخية �شكل »ممار�شة لقائية« من هذا النوع.

رواندا واجلزائر – من الزمن التقليدي اإىل حداثة الغفران

قادر عطية

حما�رضة

اإثر احلروب الأهلية يف الت�شعينات، والتي راح �شحيتها مئات اآلف القتلى، كان على 

اجلزائر ورواندا، كغريهما من الدول، املبا�رضة بعملية تعاٍف. ولكّن »عار الإنتماء 

للجن�ض الب�رضي« على قول برميو ليفي، هو الذي، عاجاًل اأم اآجاًل، �شيدّون تاريخ 

اأفعال احلروب املدمرة: كيف نعيد البناء، وماذا الذي نعيد بناءه، من اأنقا�ض هذه 

الفو�شى املهلكة؟ عام ٢٠٠١، اأطلق رئي�ض جمهورية اجلزائر عملية »امل�شاحلة 

الوطنية«. بينما يف رواندا، ا�شطرت املحكمة، التي مّت اإن�شاوؤها للف�شل يف ق�شايا 

الإبادة، اإىل الإ�شتعانة مبحاكم احلق العام التقليدية، للت�شّدي للعدد الهائل من 

الق�شايا الذي انهال عليها.

ي�شبق تاريخ املحاكم يف القارة الأفريقية، من العهود التقليدية اإىل زمن احلداثة، 

الفرتة الكولونيالية ويتجاوزها. لكن عالقته بها مل تنقطع اأبدًا. فما الذي يبقى من اأي 

عملية تعاٍف، بعد العبودية والكولونيالية والديكتاتوريات و�شبه الثورات؟

يف حماولة جلعل هذه املحاكمات امل�شتحيلة وتعقيداتها اأكرث قابلية للقراءة، ينظرعطية 

اإىل ا�شتمرار نظام الأ�شياء الب�رضية ما بعد احلدث.

Staging a Decolonization Process: A Work of 
Several Parts
Catarina Simão
Lecture

Mozambique President and head of the Frelimo Party, Samora Machel, 

has his hands stretched out towards the audience. “We shall not forget!” 

he sings and shouts. The audience roars back, promising Samora that 

they won’t forget either, pledging their remembrance to his.

Simão will show her current work around the reconstitution of 

archival footage of a highly intense four-day meeting, held in 1982 

in Maputo, Mozambique, between the governing Frelimo Party and 

State, and thousands of Mozambicans committed to repressive 

colonial-fascist organizations. Most Portuguese settlers and white-

Mozambicans had fled massively after the Independence in 1975. But 

the ones at stake had remained in Mozambique, despite the fact that 

their civil rights had already been withdrawn. Samora Machel himself 

led the proceedings while those compromised with the occupying 

Portuguese faced public exposure and confessed their misdeeds. 

Concrete decisions and actions determined the accomplishments 

of this political meeting, but many other relations involved are kept 

undetermined when human and historical confrontations are shaped 

through this kind of “meeting practice”.

Rwanda, Algeria – from tradition to modernity of 
forgiveness
Kader Attia
Lecture

Following the brutal civil wars of the 1990s, in which hundreds 

of thousands were killed, Algeria and Rwanda, like many others, 

have had to engage in a process of repair. However, it is “the shame 

of being a Human Being”, to quote Primo Levi, which will sooner 

or later punctuate the History of these destructive acts. How to 

rebuild, and what to rebuild from and after this annihilating chaos? 

In 2001, the President of the Algerian Republic initiated the “National 

Reconciliation” process; while in Rwanda, the courts established to 

adjudicate the genocide have been so overwhelmed that they have 

had to enlist the help of traditional courts of common law.

From tradition to modernity, the history of courts on the African 

continent precedes and transcends colonialism, while the link with the 

latter was never severed. What will be left from any process of repair, 

following slavery, colonialism, dictatorships and pseudo-revolutions? 

In an attempt to make the complexity of these seemingly impossible 

adjudications more readable, Attia explores the continuity of the order 

of human things beyond the event.
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حتت هذا امل�شحب تكمن جثث 

باول يعقوب

حما�رضة

اإّن هذا ت�رضيح ر�شمّي؛ وجود مقابر جماعية تعود للحرب الأهلية اأمر مت تاأكيده من 

قبل »اللجنة الر�شمية لتق�ّشي م�شريالأ�شخا�ض املخطوفني واملفقودين« اأثناء عملها، 

بني كانون الثاين/ يناير ٢٠٠١ ومتوز/ يوليو ٢٠٠٢. ميكننا قول ذلك يف مقربة 

القدي�ض دميرتي يف بريوت، حيث يوجد ممر، ويف غريها من املقابر. بو�شع �شورة 

فوتوغرافية لهذا املمر اأن تت�رضف بنف�شها. ها هي تفتح على �شبكة العوامل التي 

�شاهمت بوجود حفرة حتت هذا املمر، العوامل ذاتها التي ما زالت تعرقل عملية 

نب�شها. هل هي جمّرد �شدفة، اأّن اأول عملية نب�ض اأُِذن لها كانت يف عنجر، على مقربة 

من احلدود ال�شورية؟ اإّن عر�ض �شورة فوتوغرافية كقراءة فنية لهذا امل�شحب/ 

املمر، ي�شمل اأي�شًا الو�شائط التي �شاهمت يف قرار عر�شه بهذه الطريقة. �شيتم 

تو�شيح هذه الو�شائط خالل املحا�رضة/ العر�ض.

النطاق العام من خالل الأداء / يوغو�شالفيا, كيف اأزاحت 

الأيديولوجيا ج�شدنا اجلماعي

اآنا فودجانوفي�ض وبوجانا �شفيدجي�ض, ومارتا بوبيفودا

تقدمي كتاب وعر�ض فيلم يليه نقا�ض

تقدم اآنا فودجانوفي�ض وبوجانا �شفيدجي�ض ومارتا بوبيفودا عر�شني حديثني من 

اإنتاج جمموعتهن »ت. ك. هـ. ووكينغ ِثيوري« هذان العر�شان هما ثمرة بحث قمن 

 به بباري�ض )Les Laboratoires d’Aubervilliers(، وبلغراد 

 )Tanzfabrik( وبرلني ،)Het Veem theather( واأم�شرتدام ،)Magacin u Kraljevica Marka(

بني ٢٠١١ - ٢٠١٢، حتت عنوان »الأداء والعام«. وي�شتند هذا البحث املتعدد 

الإخت�شا�شات، ببعده النظري وال�شيا�شي، على التجارب املتقطعة يف ما يخ�ض 

امل�شاركة والنطاق العام يف يوغو�شالفيا الإ�شرتاكية �شابقًا، ويف النيوليربالية الغربية 

املعا�رضة. ينطلق الكتاب، الذي كتبته كاًل من �شفيدجي�ض وفودجانوفي�ض، من م�شكلة 

اجلمهور املتكررة: الك�شوف التدريجي للنطاق العام خالل القرن الع�رضين، كموؤ�رض 

لأزمة الدميوقراطية التمثيلية. وتقرتح الكاتبتان الكوريوغرافيا الإجتماعية والدراما 

الإجتماعية، بالإ�شافة اإىل حتليل الأداء املعا�رض للذات، كاأدوات لإعادة تاأطريالنقا�ض 

حول اجلمهور و�شخطه. اأما الفيلم الوثائقي، وهو من اإخراج بوبيفودا، فيعالج 

�شوؤال تاأدية الأيديولوجيا لنف�شها يف النطاق العام، عن طريق الأدائيات اجلماعية. 

حتلل املخرجة لقطات فيلم وفيديو كانت قد جمعتها من مرحلة يوغو�شالفيا بني 

١٩٤٥ - ٢٠٠٠، مركزًة على اأدائيات الدولة والتظاهرات امل�شادة. من خالل ال�شور، 

يتبع الفيلم الإ�شتنفاد التدريجي لالأيديولوجيا ال�شيوعية عرب تغريالعالقات بني 

ال�شعب والأيديولوجيا والدولة.

Under this Trail are Corpses
Paola Yacoub
Lecture

This statement is official; the existence of mass graves from the 

civil war in cemeteries has been certified by the Official Commission 

of Investigation into the Fate of the Abducted and Disappeared Persons 

from January 2001 to July 2002. One could say it for the Saint Dimitri 

cemetery in Beirut, among others. A photograph of this pathway 

can act on its own. It opens up to the connections between the 

various agents that made this pit exist and that are still blocking its 

excavation. Is it by chance that the first excavation was allowed in 

Anjar near the Syrian border? A photograph of the trail presented in an 

artistic reading involves the modes of the decision to present it in this 

framework. These modes will be clarified throughout.

Performance and the Public/ Yugoslavia, how 
ideology moved our collective body
Ana Vujanović, Bojana Cvejić and Marta Popivoda
Book and film presentation

Ana Vujanović, Bojana Cvejić and Marta Popivoda will present two 

recent TkH productions that result from their research “Performance 

and the Public” conducted in Paris (Les Laboratoires d’Aubervilliers), 

Belgrade (Magacin u Kraljevića Marka), Amsterdam (Het Veem 

Theater) and Berlin (Tanzfabrik) in 2011-2012. The theoretical and 

political perspectives of this transdisciplinary research stem from 

the discontinuous experiences of participation in the public sphere in 

former socialist Yugoslavia and contemporary Western neoliberalism. 

The point of departure for the book, written by Cvejić and Vujanović, 

is the recurrent problem of the public: the eclipse of the public 

sphere throughout the twentieth century as a marker of the crisis of 

representative democracy. The authors propose social choreography 

and social drama, as well as an analysis of contemporary performance 

of the self, as instruments that reframe the discussion on the public 

and its discontents. The documentary film directed by Popivoda deals 

with the question of how ideology performed itself in public space 

through mass performances. The author collected and analysed film 

and video footage from the period of Yugoslavia (1945 – 2000), focusing 

on state performances as well as counter-demonstrations. Going 

back through the images, the film traces how communist ideology 

was gradually exhausted through the changing relations between the 

people, ideology, and the state.
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يف مديح الالجذور

ريزا نيغار�شتاين

حوار عرب ال�شكايب، من تن�شيق ه�شام عَو�ض 

مع اأن »الكونية« هي العدو اللدود للمحلية املتطرفة واأي�شًا لأ�شطورة »القيم 

امل�شرتكة« ال�شائعة عامليًا، ميكننا اأن نعيد جذور هذه الكونية اإىل حقيقة اأن العامل 

ينتظم يف جمتمعاٍت ووحداٍت اإجتماعية، مع ا�شتحالة »اخل�شو�شية يف اللحظة 

احلا�شمة«. هذه املحا�رضة هدفها ثالثي؛ اأوًل، النظر يف البنية املفهومية للقيم 

الكونية، كحقٍل موّلد ما بني الفهم والفعل؛ ثانيًا، مزامنة القيم الكونية للعلوم احلديثة 

وعاملها ما بعد الكوبرينيكي؛ ثالثًا، طرح طوبوغرافيا عامة للفكر الكوين كاإجراء 

مناطقي، يحّرر الفرد، خطوًة بخطوة، من طغيان الهنا والآن.

جمنون يرد الهجوم: لب�ض واختفاء وترفيل

طارق العري�ض

حما�رضة

مركزًة على �شخ�شية »جمنون« كما ظهرت يف اإرث ال�شعر العذري ف�شاعدًا، تنظر 

هذه املحا�رضة اإىل اجلنون يف الثقافة العربية كحالة ا�شتالب من قبل رغبة م�شتهِلكة. 

فاجلنون ُيظهر نف�شه من خالل ظهورات واختفاءات املنطق والرغبة واجل�شد. يحّلل 

العري�ض، متحريًا العالقة املتالعبة بني اجلنون والإختفاء والتخّفي، عودة »جمنون« 

ك�شخ�شية مثلية )كويرّية( يف الأدب والثقافة املعا�رضين. عا�شق �شغوف ومتمرد 

متهّور، يتحّدى »جمنون« الإمتثالية الإجتماعية وال�شيا�شية، ويقاوم مناذج الإعتقال 

والَبول�شة يف العامل العربي كما يف الديا�شبورا. تواجه هذه املحا�رضة، م�شتندًة اإىل 

الإرث الأدبي والفل�شفي العربي - الإ�شالمي، واإىل قراءة نقدية لأطروحة مي�شال 

فوكو عن اجلنون واجلن�ض، الإ�شتيالء ال�شيا�شي العنيف على ال�شجالت الدائرة حول 

اجلن�ض يف العامل العربي، وتبني مكانها خريطة للرغبة، مرتكزًة على اجل�شد الهزيل 

 للعا�شق ال�شتحواذي، الذي يبحث عن اإ�شباع رغبته عرب مواقع و�شياقات 

ثقافية وتاريخية.

In Praise of Rootlessness
Reza Negarestani
Live-streamed lecture moderated by Hisham Awad
As the arch-nemesis of both localist fundamentalism and the global 

myth of common grounds, universalism can be traced back to the 

public and communal organization of the world in the absence of 

any possibility of privacy-in-the-last-instance. The aim of this talk is 

threefold; one, to examine the conceptual structure of universalism 

as a generative field between understanding and action; two, 

synchronizing universalism with the post-Copernican universe of 

modern sciences; and three, to propose a general topography of the 

universalist thought as a regional procedure that step-by-step frees 

the subject from “the tyranny of the here and now”.

Majnun Strikes Back: Possession,  
Incarceration, Drag
Tarek El-Ariss
Lecture

Focusing on the figure of Majnun from the Udhri tradition onward, 

this talk examines madness in Arabic culture as a state of possession 

by an all-consuming desire. Madness manifests itself through the 

consecutive appearances and disappearances of reason, desire, 

and the body. Investigating the interplay of madness ( junun), 

disappearance (ikhtifa’), and disguise (takhaffi), El-Ariss analyses 

Majnun’s return as a queer character in contemporary literature and 

culture. An impassioned lover and mad rebel, Majnun challenges 

social and political normativity and resists models of incarceration 

and policing both in the Arab world and in the diaspora. Drawing on 

the Arab-Islamic literary and philosophical heritage and critically 

engaging Michel Foucault’s theses on madness and sexuality, this 

talk confronts the violent political appropriation of current debates 

about sexuality in the Arab world and constructs instead a map of 

desire centred on the emaciated body of the obsessive lover, seeking 

fulfilment across locales and cultural and historical contexts.
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قراءة لو كوربوزييه بالعربية واأجزاء اأخرى من احلداثة

حممد ال�شاهد

حما�رضة

اإثر عودته اإىل القاهرة يف ٢٠١٠ لإجراء بحٍث ميداين، هو جزء من اأطروحته عن 

العمارة يف م�رض القرن الع�رضين، َجَمع ال�شاهد جمموعة من املن�شورات واملجالت 

الدورية والوثائق وال�شور وغريها من الأغرا�ض الزائلة. يف البداية، كانت النية اأن 

ي�شتخدم العمارة كعد�شة ينظر من خاللها اإىل ظروف م�رض ال�شيا�شية والثقافية 

�شمن مرحلة اإطارها التقريبي ما بني احلرب العاملية الثانية وحرب الأيام ال�شتة. لكن 

جمموعته ال�شغرية من الأغرا�ض، التي ظّن اأنها اكتملت كّلما وعد غر�ٌض فيها ت�شليم 

قطعة من اللغز، بالإ�شافة اإىل التنقيب الذي مار�شه على هذه املجموعة، يف حماولة 

لبناء �رضديٍة منها… اأف�شت يف النهاية اإىل اأ�شئلًة عن التواريخ ما بني البني، وعن عدم 

 الإكتمال، وعن املنهج التاريخي، وعن �شلطة الوثائق واملوؤرخني، وعن غريها 

من الأ�شياء.

ت�شتخدم هذه املحا�رضة تلك املجموعة من املواد املطبوعة، يف حماولة لإعادة فهم 

وم�شاءلة اخلطوط الفا�شلة بني ال�شخ�شّي واجلماعّي، والرا�شخ والزائل، والتاريخ 

والذاكرة، واملكّر�ض واملهّم�ض.

جدار الف�شيف�شاء املفقود

يوهان بيالي

حما�رضة

يتتبع هذا العر�ض، اإبتداًء من احلوادث التاريخية املوؤ�شفة والفو�شى ال�شيا�شية التي 

ترافق احلروب، مرورًا بالإنقالبات الع�شكرية والإكت�شافات العفوية، و�شوًل اإىل 

احلا�رض، التجارب واملحن التي تعّر�ض لها جدار الف�شيف�شاء، الذي بلغ حجمه ٢٢٧ 

م٢، والذي نفّذه الفنان بدري رحمي اإيوبوغلو للجناح الرتكي يف معر�ض بروك�شل 

العاملي عام ١٩٥٨. كان هذا اجلناح اأّول مبنى حديث جاهز ال�شنع ت�شّيده تركيا، 

وجمع معظم ال�شخ�شيات البارزة يف تاريخ الفن والعمارة واملو�شيقى الكال�شيكية 

والأوبرا وال�شيا�شة لهذا البلد. وباعتبار اأن املعار�ض العاملية هي بالأ�شا�ض قّيمة على 

�رضديات الهوية القومية الر�شمية، كيف يكون متثيل »اأمة« اأو »بلد« اأو »منطقة« ما 

خارج موقعها اجلغرايف؟ واإىل اأي حد ميكن جلدار اأو ل�رضيٍط حدودي اأن ميّثل )بغ�ّض 

النظر عن ال�شمول اأو الإق�شاء من خالل خارج/ داخل( التعّلق والتوّحد؟ هل ت�شارك 

»كتابة الكارثة« )موري�ض بالن�شو( التاريخانية يف نقل جتاربها و�شدماتها )دومينيك 

ل كابرا، جاك ران�شيري(، وت�شتبق بذلك جتديد التقليد اأواملُلكية اأو اإعادة البناء )جالل 

توفيق(؟ هل ت�شتطيع الأر�شيفات واملعار�ض والأعمال الفنية والن�شب اأن تقاوم 

ا�شتيعابها داخل �رضديات تذكارية، وبدًل من ذلك، اأن تعرّب عن التفكك والن�شيان؟ 

جدار الف�شيف�شاء املفقود يالحق ق�شة اكت�شاف وحترٍّ تغّطي خم�شني �شنة من 

التواريخ الإجتماعية والثقافية لرتكيا وقرب�ض.

Reading Le Corbusier in Arabic and other fragments 
of modernity
Mohamed Elshahed
Lecture

After returning to Cairo in 2010 to conduct fieldwork for his doctoral 

research on 20th century architecture in Egypt, Elshahed built a 

collection of publications, periodicals, documents, photographs and 

other ephemera. The initial intent was to utilize architecture as a lens 

through which to address Egypt’s political and cultural conditions 

in a period roughly framed by WWII and the Six-Day War. However, 

the small collection of objects, which came together as each item 

promised to deliver a piece of the puzzle, and the excavation through 

this collection in an attempt to construct a narrative, has opened up 

questions about in-between histories, incompleteness, the historical 

canon and the authority of documents and historians, among other 

things. This talk will use this collection of printed matter in an 

attempt to recontextualize and question the dividing lines between 

the personal and the collective, the monumental and the ephemeral, 

history and memory, the official and the marginalized.

The Lost Mosaic Wall
Johann Pillai
Lecture

This presentation traces to the present, through historical mishaps 

and the political mayhem of wars, military coups and chance 

discoveries, the trials and tribulations of the 227 square-meter mosaic 

wall by Bedri Rahmi Eyüboğlu for the Turkish Pavilion at the 1958 

Brussels World Fair. This was Turkey’s first modern prefabricated 

building, which brought together most of the living major figures in 

the country’s history of art, architecture, classical music and opera, 

and politics. As world fairs are essentially curations of narratives of 

official national identity, how does one represent “nation” or “country” 

or “region” outside of its geographical location? To what extent can 

a wall or border represent (rather than inside/ outside inclusion or 

exclusion) linkage and unification? Does the historiographical “writing 

of the disaster” (Blanchot) participate in the transference of its trials 

and trauma (LaCapra, Rancière) and preclude the renewal of tradition, 

ownership or reconstruction (Toufic)? Can archives, exhibitions, 

artworks and monuments resist absorption into memorial narratives, 

and instead express fragmentation and forgetting? The Lost Mosaic Wall 

follows a tale of discovery and detection spanning fifty years of the 

social and cultural histories of Turkey and Cyprus.
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�شخ�شيات جوفية

ابراهيم داود

حما�رضة

توجد �شخ�شيات غري قابلة للتعليب فى اأعمال اأدبية اأو درامية، ل ب�شبب افتقادها 

للقوام الإن�شاين، ولكن لأن الإم�شاك بها يحتاج حمبة تتجاوز فكرة الكتابة 

وت�شورات النقاد عنها. هذه ال�شخ�شيات غري م�شغولة باأحزان )اأو اأوهام( النخبة، 

هي فقط م�شغولة باحلياة نف�شها. قابلت - قبل واأثناء وبعد - الثورة امل�رضية عددًا 

ل باأ�ض به من هذه الأرواح، وتوطدت عالقات غائمة بيني وبينها. اأحاول من خالل 

ورقتي اأن اأقرتب من عواملهم وتفا�شيلهم ال�شغرية، لكي اأحترر من عبء ال�شيا�شة 

التي حتا�رضين، اأ�شتعيد معها طفولة قدمية مرمية يف مكان ما. هم يعرّبون باأ�شواقهم 

واأحالمهم الب�شيطة عن املياه اجلوفية للوجدان امل�رضي، الذي يتم جتريفه حاليًا عن 

 طريق اإنتاج ال�شور والعالقات على ال�شا�شات، هوؤلء هم عزوتي يف مواجهة 

الظالم املقيم.

Aquiferous Characters
Ibrahim Dawood
Lecture

Every now and then, in works of literature and drama, one comes 

across characters that are unpackageable, not so much for their 

want of a human form, but simply because pinning them down 

would require a love that is beyond the idea of writing, beyond the 

projections of the critic. Such characters are unconcerned by the 

sorrows (or illusions) of the elite, they are merely concerned by life 

itself. I have encountered, before, during and after the Egyptian 

revolution, a not-bad number of these characters, and there grew 

between us all sorts of clouded relationships. Through my paper I try 

to get close to their world and to their little details, in an attempt to 

rid myself of the omnipresent burden of politics, and recover some 

long-misplaced childhood. With their simple dreams and longings, 

these characters represent the aquiferous waters of the Egyptian 

psyche, currently getting carried away by the image and relationship 

production of our small and big screens. These characters are my 

solace in the face of resident darkness.
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اأيام اآل �شاو�شي�شكو الأخرية

ميلو راو

فيلم، ٧٢ دقيقة، ٢٠٠٩، روماين مع ترجمة بالإنكليزية

ال�شور التي رافقت اإدانة الديكتاتور نيكولي �شاو�شي�شكو وزوجته اإيلينا واإعدامهما 

يوم عيد امليالد يف عام ١٩٨٩ حمفورة بعمق يف الالوعي اجلماعي لدى اأجيال من 

 م�شاهدي التلفزيون. بعد ع�رضين �شنة متامًا من حدوثها، اأعيد متثيل هذه 

مت كاإعادة اإنتاج للتاريخ.  املحاكمة/الإ�شتعرا�ض على خ�شبة، و�شمن اأجواء �شمِّ

ين�شج الفيلم اأحداث هذا الإنتاج امل�رضحي مع مقابالت �شهود العيان ومع لقطات 

اأر�شيفية، ويلقي نظرة على كوالي�ض م�رضح الأوديون يف بوخار�شت.

مت�شللون

خالد جرار

بلو راي، ٧٠ دقيقة، ٢٠١٢، عربي مع ترجمة بالإنكليزية

احلاجز مغلق. »دّور، دّور!« ي�رضخ �شائق �شيارة اأجرة، معلنًا بدء الرحلة. يك�شف 

الفيلم عن املغامرات التي �شاحبت العديد من املحاولت لأفراد وجمموعات يف بحثهم 

عن ثغرات يف اجلدار، يتغلغلون ويت�شللون من خاللها.

»قوانة«

بارين جّدو

فيلم، ٧٥ دقيقة، ٢٠١٣، تركماين مع ترجمة بالإنكليزية

»قوانة« رحلة �شاعرية عرب العراق بحثًا عن اأغنية عراقية - تركمانية، كانت تغّنيها 

والدة خمرجة الفيلم، بارين جّدو، والتي �شّجلتها مع اأ�شّقائها عام ١٩٦٠. على رغم 

من اأّن جّدو ما زالت تذكر اللحن، فهي ن�شيت الكلمات. جّدو تاأخذ امل�شاهد يف رحلة 

حميمة حول البلد، ونزوًل اإىل قبو منزل عائلتها، بحثًا عّما تبّقى من �شوت والدتها.

The Last Days of the Ceaușescus
Milo Rau
Digital file; 72’; 2009; Romanian with English subtitles

The images of the condemnation and execution of dictator Nicolae 

Ceaușescu and his wife Elena on Christmas Day in 1989 are etched 

deeply in the collective unconscious of several generations of 

television viewers. Exactly 20 years after its occurrence, the famous 

show trial was re-enacted in a historically reproduced setting. The film 

interweaves the stage production with interviews conducted with 

eyewitnesses and archive material, and takes a look backstage in the 

Odeon Theatre in Bucharest.

Infiltrators
Khaled Jarrar
Blu-ray; 70’; 2012; Arabic with English subtitles

The checkpoint is closed. “Detour, detour!” shouts a taxi driver and 

announces the beginning of the journey. The film unravels adventures 

of various attempts by individuals and groups during their search for 

gaps in the Wall in order to permeate and sneak past it.

Broken Record
Parine Jaddo
Blu-ray; 75’; 2013; Turkmen with English subtitles 

Broken Record is a poetic journey through Iraq in search of an Iraqi/ 

Turkmen song, which the filmmaker Parine Jaddo’s mother used to 

sing, and recorded with her brothers in 1960. Though she knows the 

melody, she no longer remembers the lyrics. Jaddo takes the viewer on 

an intimate journey around the country and into the basement of her 

family home, looking for what remains of her mother’s voice.
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فعل القتل

جو�شوا اأوبنهامير

فيلم، ١٥٨ دقيقة، ٢٠١٢، اأندوني�شي واإنكليزي مع ترجمة بالإنكليزية

حني اأ�شقط الع�شكر احلكومة الأندوني�شية عام ١٩٦٥، ُقتل اأكرث من مليون �شخ�ض 

يف اأقل من �شنة. ترّقى اأنور واأ�شدقاوؤه من بائعي التذاكر يف ال�شوق ال�شوداء، 

اإىل كوادر يف فرق املوت، وقتل اأنور مئات الأ�شخا�ض بيديه العاريتني. يف فعل 

القتل، يوافق اأنور واأ�شدقاوؤه على اأن يرووا لنا ق�شة عمليات القتل. لكن فكرتهم 

عن الظهور يف فيلم �شينمائي لي�شت من اأجل تقدمي �شهادة وثائقية: يريدون اأن 

يكونوا نومًا يف اأنواع ال�شينما املف�ّشلة لديهم: اأفالم الع�شابات، اأفالم الو�شرتن، 

الأفالم املو�شيقية… يتوّلون كتابة ن�شو�ض ال�شيناريو. يوؤّدون اأنف�شهم. ويوؤّدون 

�شحاياهم. فعل القتل رحلة كابو�شية داخل ذكريات وخمّيالت جمرمني غري تائبني، 

 وداخل نظام الف�شاد واحل�شانة، ال�شادم يف جمانيته، الذي يقطنوه.

www.theactofkilling.com

ال�شينما امللتزمة والنظرة الفا�شلة 

اأفالم للتحري�ض )رمي �شّله, مهند يعقوبي, نك دينز(

عر�ض اأفالم، يليه نقا�ض

قام عدد من »الراديكاليني« الدوليني، الذين ا�شتخدمواآ الأفالم لدعم الق�شية 

الفل�شطينية يف ال�شبعينات، باتخاذ دور ال�شاهد اخلبري يف طرح ادعاءاتهم الن�شالية 

على حمكمة الراأي العام، كل يف بلده. ومع اأّنهم كانوا موالني للق�شية ب�شكل ملتزم، 

فقد عّدلوا اللغة ال�شينمائية ليقدموا نظرتهم الدولية كنظرٍة حمايدة ن�شبيًا، لتظهر 

اأفالمهم وهي حتكم/تف�شل بر�شانة ل�شالح ال�رضعية التاريخية والأخالقية للق�شية 

الفل�شطينية. وقاموا بتقدمي لقطاٍت موؤثرة كدلئل �شمعية ب�رضية ملحاكمة ال�شهيونية، 

وكاإثباتات تدعم �رضعية الكفاح امل�شّلح.

فحني حاول التيار ال�شينمائي املقرتن باملراقبة احليادية اإحتواء النزعة الأيديولوجية 

لدى �شانعي الأفالم املذكورين اأعاله، نتج عن هذا ال�شدام بني الولء ال�شغوف 

وال�شهادة احليادية اأ�شكال جديدة مميزة لل�شينما امللتزمة.

يقّدم هذا العر�ض البحثي عملني عن الثورة الفل�شطينية، اأنتجتهما جمموعات 

�شينمائية راديكالية: كلنا فل�شطينيون/ ثورة حتى الن�شر، من اإخراج با�شيفيك 

نيوزريل )١٩٧٣، الوليات املتحدة( و�شجرة الزيتون، من اإخراج جمموعة �شينما 

فان�شني )١٩٧٦، فرن�شا(. ويتبع كل عر�ض نقا�ض مع احل�شور.

The Act of Killing
Joshua Oppenheimer
DCP; 158’; 2012; Indonesian & English with English subtitles

When the government of Indonesia was overthrown by the military 

in 1965, more than one million people were killed in less than a year. 

Anwar and his friends were promoted from ticket scalpers to death 

squad leaders, and Anwar killed hundreds of people with his own 

hands. In The Act of Killing, Anwar and his friends agree to tell us the 

story of the killings. But their idea of being in a movie is not to provide 

testimony for a documentary: they want to be stars in their favourite 

film genres – gangster, western, musical. They write the scripts. They 

play themselves. And they play their victims. The Act of Killing is a 

nightmarish vision - a journey into the memories and imaginations 

of the unrepentant perpetrators and the shockingly banal regime of 

corruption and impunity they inhabit. www.theactofkilling.com

Militant Cinema and the Adjudicating Gaze
Subversive Films (Reem Shilleh, Mohanad Yaqubi,  
Nick Denes) 
Screenings and discussion

In addressing their dissident claims toward the court of public 

opinion at home, several of the international radicals who applied 

film to champion the Palestinian cause in the 1970s pretended to the 

role of expert witnesses. Though militantly partisan, they adapted 

cinematic conventions suggesting the international gaze as one of 

relative impartiality, their films soberly adjudicating over the historic 

and moral legitimacy of the Palestine case. Moving images were 

submitted as audio-visual evidence for the prosecution of Zionism or 

as proofs legitimating armed struggle. And when filmic structures 

associated with observational neutrality inevitably struggled to 

contain the filmmakers’ ideological sensibilities, the collision of 

impassioned advocacy and impartial witnessing resulted in some 

distinct forms of militant cinema.

The following research screenings comprise two works made on the 

Palestinian revolution by radical filmmaking collectives: L’Olivier/ The 

Olive Tree by the Groupe Cinema Vincennes (1976, France), and We Are 

the Palestinian People/ Revolution Until Victory by Pacific Newsreel (1973, 

US). A discussion with the audience follows each screening.
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كلنا فل�شطينيون/ ثورة حتى الن�شر

اإخراج: با�شيفيك نيوزريل

بلو راي منقول عن فيلم ١٦ ملم، ٥٢ دقيقة، ١٩٧٣، اإنكليزية مع ترجمة بالعربية

كلنا فل�شطينيون هو النموذج الوحيد املعروف عن ال�شينما املاوية التي اأنتجت فيلمًا 

عن الق�شية الفل�شطينية يف الوليات املتحدة يف ال�شبعينات. الفيلم، الذي �شدر حتت 

عنوانني وبن�شختني واحدة باللغة الإنكليزية واأخرى بالإ�شبانية، مّتت منتجته ب�شكل 

كامل من لقطات الـ»�شتوك« ملواد وثائقية واأر�شيفية واإخبارية. وقّدم الفيلم، املوّجه 

للجمهور الأمريكي، قراءة مارك�شية - لينينية طموحة للتاريخ الكامل لالإ�شتعمار 

ال�شهيوين واملقاومة الفل�شطينية. خارج عن املاألوف )وجريء( مبقاربته املف�ّشلة عن 

عالقة الهولوكو�شت بال�شهيونية. اختفى هذا الفيلم من ال�شوق يف اأمريكا يف اأواخر 

ال�شبعينات، ومل يعاد اكت�شافه �شوى موؤخرًا.

�شجرة الزيتون

اإخراج: جمموعة �شينما فان�شني

بلو راي منقول عن فيلم ١٦ ملم، ٨٣ دقيقة، ١٩٧٦، فرن�شي مع ترجمة بالعربية 

والإنكليزية

جاء فيلم �شجرة الزيتون اإ�شتجابًة للقلق من تراجع التاأييد ال�شعبي الفرن�شي 

للق�شية الفل�شطينية اإثرعملية ميونيخ يف ١٩٧٢. الفيلم، املنجز بهدف عر�ض تاريخ 

الق�شية الفل�شطينية و�رضح مالب�شات تلك املرحلة من الن�شال، يدعو اإىل ت�شامن 

احلركات الن�شالية العاملية، وخ�شو�شًا منها الأوروبية.

عامل لي�ض لنا

مهدي فليفل

فيلم، ٩٣ دقيقة، ٢٠١٢، عربي واإنكليزي مع ترجمة بالإنكليزية

عامل لي�ض لنا عبارة عن بورتريه حميم وغالبًا طريف لثالثة اأجيال من الالجئني 

الفل�شطينيني يف خميم عني احللوة، جنوب لبنان. هذا الفيلم، م�شتندًا اإىل جمموعة من 

الت�شجيالت ال�شخ�شية وال�شجالت العائلية واللقطات التاريخية، هو مبثابة درا�شة 

�شاعرية وم�شيئة عن الإنتماء وال�شداقة والعائلة.

We are the Palestinian People/ Revolution  
Until Victory
Pacific Newsreel
16 mm transfer; Blu-ray; 52’; 1973; English with Arabic subtitles

We Are the Palestinian People is the only known example of 1970s Maoist 

cinema to be produced in the US on the subject of Palestine. Released 

under two alternative titles, and with prints issued featuring either 

Spanish or English narration, the film was visually fashioned wholly 

from stock material, drawn from documentaries, newscasts, and 

archives. Aimed at a US audience, it offered an ambitious Marxist/ 

Leninist reading of the entire history of Zionist colonization and 

Palestinian resistance. Unusual (and bold) for attending closely to the 

relationship between Zionism and the Holocaust, the film disappeared 

from circulation in the US by the late 1970s, and has only just  

been rediscovered.

L’Olivier/ The Olive Tree
Groupe Cinéma Vincennes
16 mm transfer; Blu-ray; 83’; 1976; French with Arabic &  

English subtitles

L’Olivier responded to a concern that French public support for the 

Palestinian cause was diminishing in the wake of the 1972 Munich 

operation. Structured so as to chronicle the Palestinian story and to 

explain the current chapter in the liberation struggle, the film called 

for global militant solidarities and particularly for European  

political engagements.

A World Not Ours
Mahdi Fleifel
DCP; 93’; 2012; Arabic & English with English subtitles

A World Not Ours is an intimate, and often humorous, portrait of three 

generations of exiles in the refugee camp of Ein El-Helweh, in southern 

Lebanon. Based on a wealth of personal recordings, family archives 

and historical footage, the film is a sensitive and illuminating study of 

belonging, friendship and family.
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أفالم قصيرة ١

ن�شف خطوة

جو نعمه

بلو راي، ٩٠ دقيقة، ٢٤/ ٤/ ٢٠١٣

لقطة واحدة، لتمرين مرجتل لرق�شة، توّثق حماولة �شاب »بي بوي« )يوؤدي رق�شته 

حني ي�شمت الغناء وت�شتمر املو�شيقى( لتاأدية رق�شة »بريكدان�ض« على وقع مو�شيقى 

تقليدية فولكلورية. احلركات املنظمة تختفي، مقتفية اأثرالرق�ض كفّن للمحو.

ا�شتوديو الأم احلزينة )عقدة كينغ كونغ(

�شيمون فوجيوارا

بلوراي، ٢١ دقيقة، ٢٠١٣، اإنكليزي

�شتوديو بييتا )عقدة كينغ كونغ( يروي ق�شة �شعي الفنان لإعادة اإخراج وت�شوير 

�شورة مفقودة لوالدته بني ذراعي �شديقها اللبناين ال�شابق، على �شاطئ قريب من 

كازينو لبنان، حيث عملت كراق�شة كاباريه يف اأواخر ال�شتينات. ما بدا كعملية اإعادة 

ت�شكيل ب�شيطة، �رضعان ما يتنّبه الفنان اأثناءها اإىل اأن دوره كمخرج مينحه �شلطًة 

مل يكن ي�شعى اإليها. وتدريجيًا - اأثناء عملية اختيار العار�شات، وت�شميم الديكور، 

وحتى يف عملية اختيار املاكياج - ينزلق داخل متاهة اجتماعية و�شيا�شية اأو�شع.

من �رضاويل اجللد وتلوث املياه يف بريوت، و»الأم احلزينة« ملايكل اأنيلو، وكينغ 

كونغ، اإىل طرق ا�شتجواب وكالة ال�شتخبارات املركزية الأمريكية… تلك فقط بع�ض 

 احلبكات وال�شخ�شيات التي تغزل من هذه احلكاية املكثفة وامللتوية عن 

املخيلة الإيروتيكية.

هيبنوبومبيك

مازن خالد

بلو راي، ٢٠ دقيقة، ٢٠١٣، من دون حوار مع ن�ض بالإنكليزية

ت�شري عبارة »هيبنوبومبيك« اإىل حال الوعي اجلزئي الذي ي�شبق الإ�شتيقاظ، والذي 

يت�شم بـ»اإدراٍك حامٍل يحاول اأن ميّيز معنى الواقع«. العبارة اإذًا ت�شف حالة وجودية، 

اأو عملية اإنتقالية، حت�شل دائمًا بني حلظتني، بني حالتني. هيبنوبومبيك هو تفكري 

عن هذه اللحظة الو�شيطة، التي تك�شف عن �شك بالذات، و�شعف، ونق�ض يف الثبات، 

وممتلئة بالتهور و�شبط النف�ض يف اآن. تظهر احلركة يف هذا الفيديو �شعيًا وراء معنى 

�شلب وملمو�ض، ويف الوقت نف�شه، توقًا لالأثريية. يتبع الفيلم بنية الـ»با دي دو« 

)خطوة ل�شخ�شني( املاأخوذة من رق�ض الباليه، كاإطار منا�شب لهذه احلركة. تتاألف 

هذه اخلطوة عادًة من مقدمة، واأداجيو، وتق�شيمتان )واحدة لكل راق�ض(، و»كودا« 

 )اأي ذيل(. هيبنوبومبيك بجوهره هو خطوة ل�شخ�شني، لكن فردية، اأي خطوة 

لـ»فردين« اإن �شح التعبري.

Shorts 1

Half Step
Joe Namy
Blu-ray; 1’30”; 24/4/2013

A single take, from an improvised rehearsal for a dance, documents a 

b-boy’s attempt to breakdance to traditional folklore music. Organized 

movements vanish, tracing dance as an art of erasure.

Studio Pietà (King Kong Komplex)
Simon Fujiwara
Blu-ray; 21’; 2013; English

Studio Pietà (King Kong Komplex) tells the story of the artist’s attempt to 

restage and photograph a lost picture of his mother held in the arms 

of a former Lebanese boyfriend taken on a beach close to the Casino 

du Liban where she worked as a cabaret dancer in the late 1960s. In 

what begins as a seemingly simple reconstruction, the artist begins to 

understand how his role as director holds unwanted powers, through 

which – in the process of casting the models, designing the set and 

even the make-up selection – he is drawn into a labyrinth of larger 

social and political questions. Lederhosen, water pollution in Beirut, 

Michelangelo’s Pietà, King Kong, and the interrogation methods of the 

CIA are just some of the characters and plot twists that spin out from 

this dense and convoluted tale of the erotic imagination.

Hypnopompic
Mazen Khaled
Blu-ray; 20’; 2013; No dialogue with English subtitles

The word “hypnopompic” refers to the partially conscious state 

that precedes complete wakefulness, characterized by “dreaming 

cognition trying to make sense” of reality. The term thus describes 

a state of being, a transition and a process always taking place in 

between two moments, two states. Hypnopompic is a reflection on 

this in-between state: exposing self-doubt, vulnerability, and lack of 

fixity, and simultaneously bursting with rashness and restraint. The 

action in the video depicts a pursuit of solid and concrete meaning 

yet projects a yearning for ethereality. The pas de deux ballet structure 

comes to mind as a frame for such action. It usually consists of an 

entrée, adagio, two variations (one for each dancer), and a coda (or tail). 

Hypnopompic is essentially a pas de deux, albeit an individualistic one, a 

pas de deux “uns” if you will.
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اآفياكتا

مون كيونغوون وجيون جونهو

بلوراي، ١٧ دقيقة و٥٦ ثانية، ٢٠١٢

ما اخبرَتْته هناك يبقى جمهوًل، لكن منذ ذلك احلني و�شاعدًا، عا�شت حياًة ل ت�شبه 

حياتها ال�شابقة ب�شيء. ورغم القيود ال�شديدة، حافظت على كرامتها، ومن حنٍي 

لآخر، ع�شت الأوامر. كما ر�شمت رموزًا غريبة، و�شنعت اأغرا�شًا جُتهل �شبل 

اإ�شتخدامها. لكن ما كان الأغرب يف الأمر، هو اأن �شكان تيمبو�ض بداأوا يعبدون هذه 

املراأة التي اعتادت اأن تت�رضف اإىل هذا احلد من الغرابة. حتى اأنهم بداأو مينحون 

معنى لإ�شاراتها ورموزها. هم حقًا باتوا يعبدونها، ناظرين اإليها كر�شول، يحمل لهم 

الر�شائل من مكان ما، غام�ض.

وعّم الإرتباك تيمبو�ض، وانتهى الأمر باإق�شاء هذه ال�شيدة الر�شولة. ولكن اإق�شاءها 

اأّدى اإىل خروج اآخرين غريها عن النظام. تيمبو�ض، التي كانت قلعة ح�شينة ل 

ُتخرتق، بداأت تنهار ببطء. قرر الزعماء، مدركني جّدية الو�شع، القيام مبخاطرة من 

اأجل فهم احلقائق وراء الأفعال غري املجدية، والتي اأ�شاعتها تلك ال�شيدة: قرروا اأن 

ي�شتعملوا اآلة الزمن، التي كانوا يطورونها بال�رّض، لل�شفر اإىل وقت ما قبل الكارثة 

وابتكار نظام مينح تيمبو�ض »قوى عظمى«. ورغم اأن الآلة كانت ل تزال يف مرحلة 

الإختبار، مل يرتدد زعماء تيمبو�ض يف ا�شتخدامها. ح�شبوا اأنه لو اأمكنهم حتديد اأ�شل 

تلك امل�شاكل، ف�شي�شبح باإمكانهم اإقتالعها من جذورها. وانتخبت تيمبو�ض، لهذه 

املهمة، رجاًل عقالنيًا ومتوازنًا، ع�شاها ت�شتعيد عظمتها ال�شابقة.

موجز العادات )تنّكرية األفرد روك الأخرية(

جمانة مناع 

بلو راي، ٨ دقائق، ٢٠١٣، اإنكليزي مع ترجمة بالعربية

األفريد روك كان ع�شوًا يف الرابطة الفل�شطينية، و�شيا�شيًا ذا م�شحٍة بوهيمية. عام 

١٩٤٢، يف ذروة احلرب العاملية الثانية، يقيم روك ما �شوف ي�شّجل كاآخر حفلٍة 

تنكرية يف فل�شطني. ي�شتوحي موجز العادات )تنكرية األفرد روك الخرية( 

�شورة فوتوغرافية اأر�شيفية، ويعيد خلق جانب اإحتفائي غري تقليدي من احلياة 

املدينية الفل�شطينية ما قبل ١٩٤٨. جت�ّشد وجوه املحتفني مبالب�شهم التنكرية العارية 

واحلزينة بع�ض ال�شيء، وهي تاأخذ و�شعياتها ل�شورة جماعية �شامتة، حد�شًا 

مب�شتقبٍل قلق.

Avyakta
Moon Kyungwon & Jeon Joonho
Blu-ray; 17’56”; 2012

What she experienced there is unknown, but from that point on, she 

lived a life totally different from her life before. Even within the strict 

restrictions she was dignified, and at times rejected what she had 

been ordered to do. Also, she drew strange-looking symbols and made 

objects with unknown uses. But what was even stranger was that the 

citizens of Tempus came to adore the woman who would habitually 

act in such a peculiar way. The people would even impart meaning to 

her signs and symbols. They worshipped her, looking up to her as a 

messenger delivering messages from a mysterious place.

Tempus was thrown into confusion, and eventually the woman was 

banished. This led to others breaking away from the system just as 

she had. Tempus, which had been an all-but-impenetrable fortress, 

was slowly collapsing. Realizing the seriousness of the situation, 

the leaders of Tempus decided to take a risk in order to grasp the 

facts behind the unproductive acts that had begun with those of the 

woman. They decided to make use of the time machine that they had 

been secretly developing as a means to travel back in time before the 

apocalypse and create a system in which Tempus would have supreme 

power. Although the machine was only at an experimental stage, the 

Tempus leaders did not hesitate to use it. They believed that if the 

roots of such problems could be identified, then such problems could 

be completely removed. Tempus chose a man who was rational and 

levelheaded enough for the grave mission to restore its former  

grand status.

A Sketch of Manners (Alfred Roch’s  
Last Masquerade)
Jumana Manna
Blu-ray; 8’; 2013; English with Arabic subtitles

Alfred Roch, member of the Palestinian National League, is a 

politician with bohemian panache. In 1942, at the height of WWII, 

he throws what will turn out to be the last masquerade in Palestine. 

Inspired by an archival photograph, A Sketch of Manners (Alfred Roch’s 

Last Masquerade) recreates an unconventional bon vivant aspect of 

Palestinian urban life before 1948. Posing silently for a group photo, 

the unmasked and melancholic Pierrots accidentally personify the 

premonition of an uncertain future.
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اأبطال مرحلة اإنتقالية

هايغ بابازيان

بلو راي، ٤ دقائق، ٢٠١٢، اأرمني مع ترجمة بالإنكليزية

يف مرحلة اإنتقالية طويلة ما بعد بطولية، رجل، اأ�شري تكراٍر اأيديولوجي عبثي، ما زال 

يوؤمن اأن با�شتطاعته اأن ي�شري بطاًل.

اأنتج �شمن اإطار برنامج »ف�شاء اأ�شغال داخلية« ٢٠١١-٢٠١٢، اأ�شكال األوان.

نهاية الزمن

اأكرم زعرتي

بلو- راي، ١٤ دقيقة، ٢٠١٣، من دون حوار مع ن�ض بالإنكليزية

نهاية الزمن هو يف الوقت نف�شه �شينوغرافيا لعا�شقنْي، توؤديها ثالث �شخ�شيات. 

 ويتناول ولدة الرغبة وتبددها، ك�شل�شلة ل متناهية من بدايات ونهايات، 

واحدة تلو الأخرى.

متثيل: علي �رضي، روي ديب، �شليم مراد؛ �شينيماتوغرافيا وكامريا: با�شم فيا�ض؛ 

مونتاج واألوان: بالل هربي / ريز فيجويل. م�شاعد خمرج: جوي حرفو�ض؛ مدير 

 اإنتاج: عبال خوري، جنجر بريوت برودك�شنز؛ هند�شة ال�شوت: 

.db studios /ندمي مي�شالوي

أفالم قصيرة ٢

بحاري

اأحمد غنيمي

بلو راي، ١٢ دقيقة و٣٠ ثانية، ٢٠١١، عربي مع ترجمة بالإنكليزية

يتجول عمرو وحيدًا يف �شوارع »بحري«؛ على ال�شاحل ال�رضقي املهم�ض من 

ال�شكندرية. وبينما كان يجمع املواد الالزمة مل�رضوع فني، �شّور جمموعة من 

الأطفال وهم يلعبون، الأمر الذي ا�شتفز اإثنني من اأهايل املنطقة، ما اأّدى اإىل مواجهة 

ك�شفت عن الكثري من امل�شاعر واملخاوف والرغبات.

يا �شيوف خذيني

مروان حمدان

بلو راي، ٣٠ دقيقة و٣ ثوان، ٢٠١٢، عربي مع ترجمة بالإنكليزية

يف اإحدى ق�شائده، يقول ال�شاعر حم�شن احلائري متحدثًا بل�شان حال الإمام احل�شني 

 )ثاين الأئمة ال ١٢ عند ال�شيعة بعد الإمام علي(، قبل ا�شت�شهاده يف معركة 

كربالء: »اإن كان دين حمّمد لن ي�شتقيم اإّل بقتلي فيا �شيوف خذيني«.

 يعالج هذا الڤيديو البعد امليثولوجي وامليتافيزيقي حلرب متوز ٢٠٠٦ بني 

اإ�رضائيل وحزب اهلل.

اأنتج �شمن اإطار برنامج »ف�شاء اأ�شغال داخلية« ٢٠١١-٢٠١٢، اأ�شكال األوان

Heroes of a Transitional Time
Haig Papazian
Blu-ray; 4’; 2012; Armenian with English subtitles

In a prolonged post-heroic transitional time, a man, trapped in a 

Sisyphean ideological repetition, still believes he can become a hero.

Produced in the context of Home Workspace Program 2011-12,  

Ashkal Alwan.

The End of Time
Akram Zaatari
Blu-ray; 14’; 2013; No dialogue with English subtitles

The End of Time is at the same time a choreography for two lovers, 

enacted by three figures. It looks at the birth and the vanishing of 

desire as an endless chain with successive beginnings and endings.

Cast: Ali Cherri, Roy Dib, Selim Mrad; Cinematography and Camera: 

Bassem Fayad; Editing and Color Grading: Belal Hibri/ REZ Visual; 

Assistant Director: Jowe Harfouche; Production Management: Abla 

Khoury, Ginger Beirut Productions; Sound Design: Nadim Mishlawi/ 

db Studios.

Shorts 2

Bahari
Ahmed Ghoneimy
Blu-ray; 12’30”; 2011; Arabic with English subtitles

One night, Amr wanders alone in the streets of Bahari, the 

marginalized eastern shore of Alexandria. While he collects material 

for an art project, he is allured to film a playful group of children. Two 

locals are provoked by Amr’s actions, leading to an encounter that 

evokes elusive fears and desires.

O Swords Take Me
Marwan Hamdan
Blu-ray; 30’3”; 2012; Arabic with English subtitles 

In one of his poems, poet Mohsen Al Ha’eri, speaking in the voice of 

Imam Hussein (the son of Imam Ali and, after his father, the second 

of the twelve Shi’a Imams) prior to his martyrdom in the battle of 

Karbala, says: “If the religion of Mohammed shall not prevail but 

through my killing/ Then O swords take me”. This video attempts to 

look at the mythological and metaphysical aspects of Lebanon’s July 

2006 war between Israel and Hezbollah.

Produced in the context of Home Workspace Program 2012-13,  

Ashkal Alwan.
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الوقت ي�شخر منك ك�شفينة غارقة

با�شم جمدي

بلو راي منقول عن فيلم �شوبر ٨، ٩ دقائق ٣١ ثانية، ٢٠١٢

م�رضح هذا العمل هو حممية بيئية معزولة: رجل يحدق يف جهاز غام�ض عاك�ض 

لل�شوء. ما تراه مقلتاه ي�شبه ما هو معكو�ض يف اجلهاز. الوقت مي�شي يف ن�شقه 

اخلا�ض، ويختلط الواقع ب�شورته. ينتظر الرجل لعل �شيئًا ما يحدث. تلوح �شفينة 

يف الأفق. يت�رضب ال�شوء من عد�شة الكامريا اإىل الفيلم، فيخلق ح�شًا �شاعريًا 

بالالمتوّقع. يتململ البطل. يقف ومي�شي يف حركة دائرية. ل �شيء يحدث. يعود 

ويجل�ض يف مكانه بينما يهبط الظالم. ي�شتنفد الوقت نف�شه يف ظالم من �شنع نف�شه، 

بينما تتمايل �شجرة.

يعر�ض باإذن خا�ض من غالريي Newman Popiashvili، نيويورك.

�شوء اإ�شطناعي

اأحمد ماطر

بلو راي، ١٣ دقيقة، ٢٠١٢، عربي مع ترجمة بالإنكليزية

يف مدينة مكة يتم ر�شم م�شتقبل جديد، تظهر معامله و�شط م�شهد غني باملبادرات - من 

الأكرث خ�شو�شية اإىل الأكرث عمومية - التي تهدف اإىل تطوير واإعادة اإبتكار طقو�ض 

واأحوال واإفرتا�شات تبدو ثابتة، والتي رمبا تبلغ ذروتها يف اإعادة تخّيل احلياة يف 

مركز العامل الإ�شالمي. فمّكة هي منبع. مّكة تتخذ �شكلها من �رضديتها اخلا�شة، 

التي ميكن اإعادتها لأيام النبي اإبراهيم. يف الوقت نف�شه، تبث تاأثريات تزداد اأهميتها 

مع منو عدد امل�شلمني حول العامل وازدياد توا�شلهم. اليوم، و�شط م�شهد اإقت�شادي 

�رضيع التغيري، تعيد مكة النظر يف موقعها، بالن�شبة لنف�شها وللعامل اخلارجي معًا. 

و�شارت مناذج التخطيط العمراين، التي تعم اململكة العربية ال�شعودية اليوم، والتي 

ت�شتند اإىل خربات خارجية، نقطة اإنطالق ملجموعة من املدن اجلديدة املقرتحة.

هذه املدن، يف اأغلبها، �شت�شيد فوق �شفحة تاريخية واإجتماعية بي�شاء. بهذا، تقّدم 

مّكة حوارًا افرتا�شيًا بني التخطيط والواقع. وند مكة، كما يف عدد قليل من مدن 

القرن الواحد والع�رضين، متجذرٍة يف اأر�شية معقدة وِجّد عاطفية مبا يخ�ض رموزها 

الدينية واجليوـ �شيا�شية والتاريخية. وهي يف اآٍن واحد اإحدى الأماكن الأكرث زيارًة 

والأكرث ح�رضية على وجه الأر�ض، وهي اأي�شًا يف الوقت نف�شه يف حال تقّلب متوا�شل 

- تتحرك وتنمو وتعيد ابتكار نف�شها مرة تلو الأخرى.

Time Laughs Back at You Like a Sunken Ship
Basim Magdy
Super 8 transfer; Blu-ray; 9’31”; 2012

An enclosed environment of isolated preservation is the setting. A 

man sits with his mysterious reflective device. What he sees through 

its eyeholes resembles what is reflected on its surface. Time passes 

in its own shadow as reality and its representation merge. He waits 

for something to happen. A ship dances on the horizon. Light leaks 

through the camera and onto the film, creating a sense of poetic 

unexpectedness. The protagonist is restless. He stands up and walks 

around in circles. Nothing happens. He sits down again as night starts 

falling. Time consumes itself in its self-constructed darkness as a tree 

swings back and forth.

Courtesy Newman Popiashvili Gallery, New York.

Artificial Light
Ahmed Mater
Blu-ray; 13’; 2012; Arabic with English subtitles

In the city of Makkah a new future is being drawn up. Its contours 

are becoming visible amidst a landscape teeming with initiatives 

– from the most public to the most private – aimed at developing 

and reinventing seemingly fixed rituals, states and assumptions; 

culminating, perhaps, in the re-imagining of life at the centre of 

the Islamic world. Makkah is a source. Makkah is shaped by its own 

narrative, which can be traced back to the time of Abraham, and at 

the same time it releases increasingly significant effects as the global 

Muslim population grows and becomes more connected. Amid a 

rapidly changing economic landscape, Makkah is re-examining its 

situation with regard both to itself and the world beyond.

In Saudi Arabia today contemporary models of urban development 

based on imported developmental know-how have become the 

starting point for a host of proposed new cities. For the most part, 

each will be constructed on a social and historical tabula rasa. Makkah 

presents an alternative dialogue between plan and reality. Like few 

other 21st century cities, it is rooted in a complex and highly emotive 

context in terms of its historical, geopolitical and religious symbolism. 

It is both one of the most visited places on earth and one of the most 

exclusive, and yet it is in flux – it moves, grows and invents itself again.
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تذكارية الف�شل

حممد خالد

بلو راي، ١٩ دقيقة و٥٥ ثانية، ٢٠١٣، اإنكليزي

تزور �شخ�شية ثقافية بارزة حمرتف طالب فنون، بغاية روؤية اأعماله. تنقلب الأدوار، 

ويتحّول �شعف الطالب اإىل ثقة مهنية، ويحتفل الف�شل بنف�شه ك�شريورة لمتناهية.

اأ�شداء يف غرفة بال جدران

ندمي م�شالوي

بلو راي منقول عن فيلم ١٦ ملم، ١٠ دقائق، ٢٠١٢

اأ�شداء يف غرفة بال جدران عبارة عن معاجلة جتريدية للمفاهيم التي �شبق لندمي 

م�شالوي اأن عاجلها يف فيلمه الوثائقي القطاع �شفر. ومت ت�شوير الفيلمني ب�شكل 

كامل يف منطقة/غيتو الكرنتينا عند اأطراف بريوت. وي�شتك�شف اأ�شداء عجز املجتمع 

 من 
ً
اللبناين عن تخطي جروح ما�شيه، وخوفه من مواجهة هذه اجلروح، بدلآ

جتاهلها واإهمالها حتى تتقيح. املفهوم اجلوهري اإذًا، هو عن املا�شي كقوة قامعة 

ودائمة احل�شور.

ياأخذ الفيلم بالإعتبار ما�شينا ك�شدًى ن�شمعه على مرور الزمن، ي�شكن حا�رضنا 

ويحجب فهمنا للواقع.

A Memorial to Failure
Mahmoud Khaled
Blu-ray; 19’55”; 2013; English

On the pretext of a studio visit, an influential cultural figure visits 

an art student. Roles shift, vulnerability becomes professional, and 

failure celebrates itself as an infinite process.

Echoes in a Room With no Walls
Nadim Mishlawi
16mm transfer; Blu-ray; 10’; 2012

Echoes in a Room With no Walls is an abstract approach to the same 

concepts examined in Nadim Mishlawi’s previous documentary 

Sector Zero. Both films were shot completely in the ghetto district of 

Karantina on the outskirts of Beirut. Echoes explores the inability 

of Lebanese society to overcome its traumatic past and the fear of 

confronting these traumas rather than ignoring them and allowing 

them to fester. The core concept is therefore that of the past as an 

ever-present, oppressive force. The film considers the possibility of our 

past echoing through time and haunting our present, thus obscuring 

our comprehension of reality.
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اإ�شالم ال�شرع واإ�شالم الدولة: دعوى الإحياء وحربها على 

»التنظيم«

اح �شرارة و�شّ

من�شور، ٢٠١٣

ملا ا�شطرت ال�شلطنة العثمانية، الإ�شالمية، اإىل اإ�شالح اأحوالها، وتدارك انهيارها، 

با�رضت »تنظيمات« اإدارية وقانونية ومالية وع�شكرية، �شيا�شية. وتناولت 

هذه »التنظيمات« م�شائل مثل اأمن املواطنني على دمائهم )اأنف�شهم( )واأموالهم 

وممتلكاتهم( وكرامتهم. وراأى ال�شلطان اأن املواطن املطمئن اإىل ح�شانة اأمنه وماله 

وكرامته لن ينحرف عن �شبيل الولء للدولة ولن يدخر جهدًا يف التعاون على ما فيه 

خري احلكومة »واإخوته«. ويعذر ال�شلطان من ي�شمون اآذانهم من الرعايا عن �شماع 

�شوت احلاكم والوطن، وهما واحد، وينف�شون اليد من الإ�شهام يف اخلري العام، 

بان�شغالهم ب�شوؤونهم اخلا�شة وقلقهم مما يتهددها من اإنتهاك... وعلى هذا مي�شي 

�شالطني التنظيمات واملجال�ض النيابية والإ�شالحات التي عاجلت م�شائل امل�شاواة بني 

الرعايا وامللل يف ال�رضيبة والتجنيد والتمثيل ال�شيا�شي. وعلى خطى »التنظيمات« 

م�شى بع�ض بناة الدول الوطنية احلديثة يف »ديار ال�شالم«، ومنهم كمال اأتاتورك، 

ور�شا بهلوي واحلبيب بورقيبة...

ون�شاأت يف موازاة تعاظم النفوذ الأوروبي والإ�شتعماري يف ما �ُشمي ال�رضق الو�شط 

دعوات »فكرية« تواىل على قيادتها دعاة من اأمثال جمال الدين الأفغاين وح�شن 

البنا ور�شيد ر�شا و�شيد قطب وروح اهلل خميني وعلي �رضعتي. والقا�شم امل�شرتك 

واملت�شل بني هوؤلء جميعًا واأمثالهم هو حملهم الإ�شالم على دين دعوة عامة وكلية 

تنفي ما عداها وينفيها ما عداها، ول ت�شرتك مع هوؤلء يف عموم اأو عمومية جامعة. 

فاحلرب هي ميزان العالقة الوحيد بالدهريني والعقالنيني والإباحيني ال�شهوانيني. 

و»الإ�شالح« الوحيد املعقول، على افرتا�ض معنى لالإ�شالح، هو الثبات والر�شوخ 

يف الإ�شالم وف�شله، ويف خالفه مع الديانات اأو املذاهب اأو العقائد غري الإ�شالمية. 

والإحياء من داخل هو التجدد الذي يغرف من معني الأ�شل ويطرح الدخيل والهجني. 

 ومقالت الدعاة واأحزابهم هي مقالت جرح وجتوير وتبديع وتفريق وحرابة، 

مادية اأو معنوية.

وعلى هذا، فحرب اإ�شالميي الدعوة على م�شلمي الدولة هي حرب اأهلية اأفقها املاثل 

هو الطغيان اأو الإبادة.

اإ�شدار اأ�شكال األوان. ترجمه لالإنكليزية �شام وايلدر.

The Islam of Sacred Law & The Islam of State: 
Revivification and its War on the Tanzimat
Waddah Charara
Pamphlet, 2013

When the Ottoman Islamic Sultanate was forced to improve its state 

of affairs and redress its decline, it instituted administrative, legal, 

financial, military and political “Reforms/ Apparatuses” (the tanzīmāt). 

These “Reforms/ Apparatuses” addressed issues of equality between 

the subjects of the empire and its various sects, and related to tax 

policy, conscription into the army, and political representation. In step 

with these “Reforms/ Apparatuses” marched some of the architects 

of the modern nation states that fell within the “Domain of Islam” – 

among these Kamal Ataturk, Rida Bahlawi and Habib Bourguiba.

In opposition arose a number of “intellectual” causes, led by the 

example of the ideologues Jamal Ed-Din Afghani, Hasan Al-Banna, 

Rashid Rida, Sayyid Qutb, Ruh Allah Khomeni, and Ali Sharati. The 

common denominator among all of these ideologues is that they 

brought forth a vision of Islam as a religion of general and universal 

appeal that cancelled all opposing viewpoints, and did not participate 

with others in any public sphere or in general principles. War then 

became the only acceptable measure of one’s relationship to the 

fatalists, secularists, the morally lax, and the debauched. The only 

notion of “reform” acceptable to reason, assuming that “reform” had 

any meaning at all, was an unmoving rootedness in Islam and its 

virtues – a rootedness held in open contradiction to other, non-Islamic 

religions, sects, or beliefs. True revivification from within was a 

renewal that drew on one defined source, refusing foreign and 

lowly elements. The pronouncements and political parties of these 

ideologues were pronouncements of violence, accusation of deviation 

and heresy, differentiation and struggle, both material and ideational.

In this sense, the war of the Islamic Cause of Sacred Law against the 

Muslims of the State is a civil war, whose two apparent horizons are 

despotism and extermination.

Published by Ashkal Alwan; Translated into English by Sam Wilder.
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Ressentiment
عادل ن�شار )ترجمة وحترير وليد �شادق(

اإطالق كتاب، ٢٠١٣

جمموعة ق�شائد منتقاة يف تربية الغ�شب.

اإ�شدار اأ�شكال األوان.

املحاورة التي توؤلفنا

طوين �شكر

اإطالق كتاب، ٢٠١٣

يف القرن ال�شابع ع�رض يف اأوروبا، راجت »كتب الرموز«، وهي كتب تعتمد على �شور 

ون�شو�ض ق�شرية، لكل �شورة ن�ض يقابلها والعك�ض بالعك�ض. كانت هذه الكتب 

تتكلم، ب�شكل عام، عن نهاية الأ�شياء، عن عامل فا�شل وعن هزائمه. تتحول كل الأ�شياء 

يف كتب الرموز اإىل جماز وا�شتعارة، كما اأن ال�شور والن�شو�ض ترتبط ببع�شها 

البع�ض ب�شكل دقيق، فال تكون ال�شورة ر�شمًا تو�شيحيًا للن�ض، ول يتحول الن�ض اإىل 

تعليق على ال�شورة.

ت�شكل كتب الرموز نقطة انطالق املحاورة التي توؤلفنا: من ركام التاريخ، ُتنتزع �شور 

ويتم حتويلها اإىل جمازات ت�شيء حا�رض عامل مل ُينتجها )العامل العربي(. ولكن، من 

ناحية اأخرى، يف ركام التاريخ تن�شاأ اإلفة غريبة بني الأ�شياء، مهما كانت بعيدة عن 

 بع�شها البع�ض.

بتكليف من موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون، بينايل ال�شارقة ١١، ٢٠١٣.

Ressentiment
Adel Nassar (edited and translated by Walid Sadek)
Publication and book launch; 2013

Ressentiment is a collection of selected poems on resident anger. 

Published by Ashkal Alwan.

The Dialogue That Is Us
Tony Chakar
Book launch

In 17th century Europe, “emblem books” were quite common, and they 

mainly spoke of the end of things, of a failed world and its defeats. 

In emblem books, everything became an allegory, and image and 

text were joined in a strange unity, where the image was not an 

illustration of the text and the text was not a caption for the image. 

The Dialogue That Is Us takes emblem books as its point of departure: 

from the wreckage of History, images are seized and transformed into 

allegories that illuminate the present of a world (the Arab World) that 

did not produce them. But then, in the wreckage of History, strange 

affinities form between things, no matter how remote.

Commissioned by Sharjah Art Foundation, Sharjah Biennial 11, 2013.
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معارض
اإعداد طارق اأبو الفتوح

يتبّنى برنامج معر�ض اأ�شغال داخلّية ٦ ا�شرتاتيجية تداخالت مكانّية زمانّية، تعيد 

متثيل ثالثة معار�ض ُنّظمت يف حلظات فارقة لتحّولت �شيا�شّية واجتماعّية وفنّية: 

معر�ض ال�شنتني الأّول للفّنانني العرب يف بغداد عام ١٩٧٤، بينايل الإ�شكندرّية الأّول 

عام ١٩٥٥، معر�ض ال�شني/ الفّن الطليعّي يف بكني ١٩٨٩.

د« ُي�شائل  م�شتلهًما مقولة ابن عربّي »الزمان مكان �شائل… واملكان زمان متجمِّ

املعر�ض، من خالل اأعمال فنّية معا�رضة، حا�رضنا وموقعنا يف ظل ظروف �شيا�شّية 

واجتماعّية هي اأي�ًشا يف م�شار التحّول.

لذا، خارج القيود الزمانّية واملكانّية ي�شتدعي املعِر�ُض بغداد والإ�شكندرّيَة وبكني، 

ما�شًيا وحا�رًضا، اإىل بريوت ٢٠١٣، مقرتًحا قفزاٍت بني هذه الأمكنة والأزمنة وبني 

قواعد اأ�شا�شّية حكمت وما زالت حتكم حياتنا الفكرّية والثقافّية اليوم.

ل يهدف املعر�ض اإىل اإعادة ر�شم خارطة املا�شي، بل ين�شد تقدمي اأعمال فّنّية معا�رضة 

يف مواجهة خلفّيات متداخلة م�شحونة بحركاٍت �شيا�شّية واجتماعّية وفنّية.

فالواقع الذي نعي�شه جميًعا يت�شّمن التاريخ كجزء جوهرّي من مكّوناته. لكّنه 

التاريخ منظوًرا اإليه بعيون احلا�رض، الذي لي�ض بدوره �شوى ا�شتمرارّية ما 

للما�شي، وانقطاٍع عنه يف الوقت نف�شه.

طارق اأبو الفتوح

 منتجة م�شاعدة: ناديا العي�شى؛ من�ّشقة: رمي خّطاب؛ الت�شميم الهند�شي: 

رمزي مزهر؛ املديرة التقنية: كلري نونان؛ التقنيون: ندمي دعيب�ض؛ حممد علي 

 كليمنتي؛ �شكر خا�ض لكل من: دانون �شينج، ندى �شّبوط، كلري دايفي�ض، 

دينا رم�شان.

Exhibitions

Curated by Tarek Abou El Fetouh
The exhibition program for Home Works 6 adopts strategies of spatial and 

temporal transferences, reenacting three key exhibitions that took place at 

transitional moments in history: the first Arab Art Biennial in Baghdad in 1974; 

the first Alexandria Biennial in 1955; and the exhibition “China/ Avant-Garde” 

in Beijing in 1989. Inspired by Ibn Arabi’s concept of time as a fluid place and 

place as a frozen time, the exhibition examines the locations and conditions 

of the present, which finds itself once again at a historical juncture. The 

exhibition summons the past and present of Baghdad, Alexandria and Beijing 

to Beirut 2013, suggesting leaps among these different epochs and locales, 

and among the basic laws that have governed (and continue to govern) our 

culture and our thought. The exhibition does not seek to redraw a historical 

map. Rather, it presents a body of contemporary artworks against three 

crucial events—all of which were fuelled by important political, social and 

artistic movements—as a layer in time and place that is at once conductive 

and disruptive.

—Tarek Abou El Fetouh

Assistant Producer: Nadia Al Issa; Coordinator: Reem Khattab; 
Architectural Layout: Ramzi Mezher; Technical Director: Clare 

Noonan; Senior Technicians: Nadim Deaibes, Mohamed Ali Clementi; 

Special thanks to: Danwen Xing, Nada Shabout, Clare Davies,  

Dina Ramadan.
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حتيا اإ�شبانيا

بيالر األبارا�شني

فيديو اأدائي، ٣ دقائق ون�شف، ٢٠٠٤

يحلل عمل بيالر األبارا�شني ب�شخرية الأمناط التي ت�شّكل الهوية الإ�شبانية. يف الفيديو 

الأدائي حتيا اإ�شبانيا، مت�شي الفنانة بوقع �رضيع يف �شوارع مدريد الرئي�شية، بينما 

تتبعها، من دون توّقف، جمموعة مو�شيقية �شعبية موؤلفة ح�رضيًا من الرجال. 

املو�شيقى التي ن�شمعها هي البا�شادوبلي »فيفا اإ�شبانيا« )اأو حتيا اإ�شبانيا(، التي 

ت�شكل جزءًا ل ميحى من اأي اإحتفال �شيفي يقام يف قرى وبلدات اإ�شبانيا، والتي 

تقرتن، كمو�شيقى راق�شة، بالعالقة الالهية بني اجلن�شني. م�شهد املغازلة الذي تقدّمه 

األبارا�شني، وقد مت اإدراجه يف النطاق العام اليومي، يحّول ما يبدو حادثة بريئة اإىل 

ترجمة حيوية للثقافة الذكورية املات�شوية، التي ما زالت تغلب على ذاك البلد. كما 

يطرح العمل �شورة البابارازي التي تالحق امل�شاهري. كذلك يرّدنا العمل، من خالل 

اخللفية املعمارية احلداثوية التي يربزها، اإىل مقومات بناء الأمة الإ�شبانية احلديثة.

يف ف�شاء الوهم

علي �شّري

جتهيز فيديو على قناتني، ٢٠١١ 

يف خمابرة هاتفية تاريخية بني الرئي�ض الراحل حافظ الأ�شد ورائد الف�شاء ال�شوري 

حممد فار�ض، ن�شهد اأب الأّمة ي�شائل البطل عن اإنطباعاته وهو ينظر اإىل الأرا�شي 

ال�شورية حتته. ن�شهد الرئي�ض الأبدي، وهو يلقي نظرته احلار�شة على اأبناء الأمة 

حتى ولو كانوا على بعد اآلف الكيلومرتات عنه، فوق يف الف�شاء.

بعد مرور خم�شة وع�رضين عامًا، مع بداية الإ�شطرابات يف �شوريا يف ٢٠١١، ُتقدم 

ال�شلطات، خوفًا من التخريب، على اإنزال متاثيل حافظ الأ�شد يف البلدات املنتف�شة. 

يحاول النظام، امل�شكون ب�شورة التماثيل املدمرة من �شتالني اإىل �شدام ح�شني، اأن 

يوؤخر ح�شول ما ل مفر منه، م�شحيًا بالرمز للمحافظة على ال�شورة.

HOME WORKS 6 / EXHIBITIONS

Long Live Spain
Pilar Albarracín
Video performance; 3’30”; 2004

Pilar Albarracín’s work ironically analyses the stereotypes that make 

up Spanish identity. In the video performance Long Live Spain, the 

artist walks at an accelerated pace through Madrid’s main streets 

while persistently being followed by an all-male popular music band. 

The music heard is the Spanish pasodoble “Viva España,” an indelible 

element of any summer fiesta in Spain’s towns and villages, and as 

dancing music, associated with the interplay of the sexes. Albarracín’s 

scene of courting, inserted in the everyday public domain, transforms 

what seems an innocent episode into a robust interpretation of the 

sexist culture that still prevails in the country, suggests the potent 

image of paparazzi pursuing celebrities and, through its modernist 

architectural backdrop, connects to the notion of the construction of 

the modern Spanish nation.

Pipe Dreams
Ali Cherri
Two-channel video installation; 2011

In a historic phone call between the late President Hafez El-Assad 

and the Syrian astronaut Mohammad Fares, we witness the father 

of the nation questioning the hero about his impressions as he looks 

down on the Syrian lands. A conversation that features the eternal 

leader, who casts a watchful eye on the children of the nation even 

as they are thousands of miles away up in space. Twenty-five years 

later, at the beginning of the upheavals in Syria in 2011, the authorities, 

fearing vandalism, dismantled the statues of Hafez El-Assad in the 

protesting towns. Haunted by the image of destroyed statues, from 

Stalin to Saddam Hussein, the regime tries to head off the inevitable, 

sacrificing the Symbol in order to safeguard the Image.
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حياة الظالل

ت�شاو فيه

فيديو، ١٠ دقائق و٦ ثوان، ٢٠١١

ي�شتح�رض الفيديو الثالثي الق�شري حياة الظالل املهرجانات ال�شيوعية والفلكلورية. 

املقطوعات ال�شغرية فيه توؤّديها دمى الظالل، حيث يظهر خيال اليد كتمثيٍل للعمل 

اليدوي لعمال امل�شانع والفالحني. بينما يتيح الظل، كو�شيط فني، التحول ال�رضيع 

من ديكتاتور مهيب اإىل كلب ينبح، ومن �شجرة متمايلة اإىل رافعة تغري مالمح امل�شهد. 

ويخدم ت�شجيل جديد.

اإقتبا�شي لالأغنية ال�شعبية الرو�شية ال�شهرية »تران�ض مايغري�شن« كخلفية مو�شيقية 

للجزء الثالث من الفيلم، وكم�شاحبة هزلية لإقتبا�ض ماو للمارك�شية - اللينينية. 

اأثناء تراجعها نحو التاريخ، تتقل�ض الإختبارات الإجتماعية الكا�شحة اإىل اأن ت�شبح 

مبقيا�ض لعبة، وتظهر الأيديولوجيا، مهما كان لونها، هزيلة وحيوية يف اآن، �شبيهة 

بلعب الأطفال.

يوتوبيا َمْن

ت�شاو فيه

فيديو، ٢٠ دقيقة، ٢٠٠٦

ي�شاهم م�شنع اأو�رضام، كاأحد الداعمني اجلدد للربنامج الف�شائي، بعملية دمج 

ال�شني �شمن النظام العاملي، بينما ن�شهد منو دلتا نهر اللوؤلوؤ يف اخللفية. يتناول 

يوتوبيا َمْن حياة عمال امل�شانع النازحني يف دلتا نهر اللوؤلوؤ، والذين ميثلون »القوى 

الإحتياطية« للقدرة ال�شني التناف�شية يف الإقت�شاد العاملي، وكيف ي�شنع هوؤلء العمال 

جتربة جديدة كليًا، ومعيارًا ومعنى جديدين داخل تيار العوملة الغامر. ي�شمح لنا 

هذا امل�رضوع اأن نرى كيف ي�شيء هوؤلء العمال »يوتوبيا« خا�شة بهم، �شمن واقع 

جديد: يوتوبيا جت�شد العوملة وهي تتو�شع وتتو�شع، وتغري معامل دلتا نهر اللوؤلوؤ، بل 

وال�شني باأ�رضها.

Shadow Life
Cao Fei
Video; 10’06”; 2011

A brief video trilogy, Shadow Life evokes folklore and communist festivals. 

The vignettes are performed by shadow puppets; the form of the 

hand is a synecdoche for the manual labour of workers and peasants, 

while the silhouette medium allows for the quick metamorphoses of a 

grandstanding dictator into a barking dog, and of a swaying tree into a 

crane transforming the landscape. A remake of the 2000 Russian pop hit 

“Transmigration” serves as the soundtrack to the third part—a farcical 

rejoinder to Mao’s cover of Marxism-Leninism. As they recede into 

history, the sweeping social experiments of the 20th century shrink to toy 

scale, and ideology of any stripe looks as flimsy, and as vital, as  

child’s play.

Whose Utopia
Cao Fei
Video; 20’; 2006

With the Pearl River Delta’s economic development in the background, 

OSRAM Factory is taking part in the process of China’s integration into 

the global system, as one of the new space promoters. Whose Utopia 

plans to explore the life of emigrant factory workers in the Pearl River 

Delta who represent the “backup force” for China’s competitiveness 

in a global economy: how they achieve a totally new experience, 

new standard and new meaning in the overwhelming trend of 

globalization. This project therefore allows us to see how they light up 

their “utopia” in a new reality. Their utopia further exemplifies how a 

wider and wider globalization is reshaping the Pearl Delta River area, 

and even the whole of China.
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الأر�ض

هو تزو نيان 

فيديو HD على قناة واحدة و�شوت �شترييو، ٤٢ دقيقة، ٢٠٠٩-٢٠١٢

العامل يدور ونحن نذوب. نرى، مع تبدل ال�شوء من نهار اإىل ليل، ٥٠ كائنًا ب�رضيًا 

يتاأرجحون بني الوعي والالوعي، وبني احلياة واملوت، يف موقع كارثة غام�شة.

الأر�ض عبارة عن لوحة حية ما بعد كارثية، ويف الوقت نف�شه هي كوّلج للوحات 

لكارافاجيو وجريوديه وغرييكو. ويوجد ن�شخات من الأر�ض مع خلفيات مو�شيقية 

خمتلفة، من تاأليف عّدة مو�شيقيني وفناين �شوت. الن�شخة املعرو�شة 

ت�شحبها مو�شيقى ليا�شوهريو موريناغا موؤلفة من مونتاج ملو�شيقى اأفالم، ومركبة 

فوق اأزيز غيتار فريد، من عزف �شتيفانو بيليا.

مب�شاركة: The Observatory )�شنغافورة(، يا�شوهريو موريناغا و�شتيفانو بيليا 

)اليابان، اإيطاليا(، Black to Comm )اأملانيا(، Wolfram )بولندا(، اأورين اأمبار�شي 

)اأ�شرتاليا(، اأكي اأوندا )اليابان(، نيلز فرام )اأملانيا(.

معجم

اإميان عي�شى

ن�ض، ونحت، و�شور فوتوغرافية، ٢٠١٢ - م�شتمر

الأعمال الأربعة املعرو�شة، العمل يف احلقل )درا�شة 2012( وامل�شري )درا�شة 

2013( والعّرافة )درا�شة 2013( واحلداد )درا�شة 2013(، هي جزء من �شل�شلة 

م�شتمرة بعنوان معجم، موؤلفة من اأعمال عدة، كل منها عبارة عن درا�شة/اإعادة 

اإنتاج معا�رضة لعمل فني موجود �شابقًا. وحتتفظ هذه »الدرا�شات« بعناوين الأعمال 

الأ�شلية، من ر�شوم اأو لوحات اأو منحوتات اأو �شور فوتوغرافية، التي ترتكز عليها، 

لكنها تقرتح اأ�شكاًل بديلة لها: اأ�شكال حتاول اأن تعرّب عن �شيء اأكرث اإلفة، قريب من 

ما قد ت�شري اإليه العناوين، ح�شب جتربة الفنانة. ومع اأن الأعمال الفنية الأ�شلية التي 

تنطلق منها تنتمي اإىل و�شائط وحقبات تاريخية ومناطق جغرافية خمتلفة، فاإنها كلها 

تت�شارك ما ت�شّميه »عالقة منزوعة ما بني الفنان/الفنانة الذي اأنتج العمل، واملو�شوع 

الذي يعاجله«. ت�شفها على اأنها اأعمال حاول الفنان من خاللها اأن يلتقط روح وعادات 

وظروف و�شفات ثقافة اأو �شعب، اأو زمن اأو مكان معنّي؛ اأعمال فنية رمبا هي نف�شها 

اأ�شبحت، باأثر رجعي، �شانعة هذه الثقافة اأو ال�شعب اأو الزمن اأو املكان.

EARTH
Ho Tzu Nyen
Single channel HD video, stereo sound; 42’; 2009-2012

The world revolves as we dissolve. As the light alternates between 

day and night, we see 50 humans oscillating between consciousness 

and unconsciousness, life and death, upon the site of an unknown 

catastrophe. EARTH is a post-apocalyptic tableau vivant, but it is at 

the same time a collage of a number of classical European paintings 

by Caravaggio, Girodet and Géricault. EARTH exists with multiple 

soundtracks, created by different experimental musicians and sound 

artists. This version of the film features the soundtrack by Yasuhiro 

Morinaga made up of a collage of film soundtracks, laid over the 

unique guitar drones created by Stefano Pilia.

Collaborators include: The Observatory (Singapore), Yasuhiro 

Morinaga and Stefano Pilia (Japan, Italy), Black to Comm (Germany), 

Wolfram (Poland), Oren Ambarchi (Australia), Aki Onda (Japan), Nils 

Frahm (Germany).

Lexicon
Iman Issa
Text, sculptures, photograph and video; 2012-ongoing

Laboring (Study for 2012), Destiny (Study for 2013), Fortune Teller (Study for 

2013), and Mourning (Study for 2013), are part of an ongoing series titled 

Lexicon consisting of multiple displays, each of which is presented 

as a study for a contemporary remake of an existing artwork. As 

remakes, Issa’s artworks retain the title of the original drawings, 

paintings, sculptures or photographs from which they are drawn, 

while offering alternative forms to these works—forms which attempt 

to communicate something more familiar and consistent with her 

experience of what these titles are referring to. Although the original 

artworks from which she proceeds span different media, historical 

periods and geographical regions, they all share what she coins as “a 

removed relationship between the artist producing them and his/ 

her subject matter”. She describes them as artworks in which an 

artist attempted to capture the zeitgeist, spirit, habits, conditions or 

characteristics of a particular culture, people, time or place; artworks 

which might have also retroactively become the very markers of a 

such a culture, people, time or place.
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اإ�شتك�شاف الطيف اللوين ملنظر طبيعي م�شتقبلي ما بعد كارثي

با�شم جمدي

عر�ض �شاليد، ٢٠١٣

يقدم هذا العر�ض، امل�شور يف طبيعة لنزاروت الربكانية القاحلة، �شل�شلة من �شور 

تقدم الوجود ال�شبحي ل�شجل ذاكرة م�شتقبلية حمتملة. ومت حتلل ال�شاليدات، عرب 

تقنية فوتوغرافية مف�ّشلة، تعّر�ض مقاطع خمتلفة من �رضائط فيلمية لأنواع من املواد 

الكيمياوية املنزلية، حيث تتفاعل مع بع�شها البع�ض، حمدثًة تنقيطات، ودرجات 

خمتلفة من خ�شارة التفا�شيل، ولونًا طاغيًا يف كل �رضيط.

عر�ض باإذن خا�ض من غالريي Newman Popiashvili، نيويورك واآرت دبي.

 �شحراء فاران | غرفة ذات اإطاللة

اأحمد ماطر

�شور فوتوغرافية وفيديو، ٢٠١١-٢٠١٣

الرجاء النظر اإىل ملخ�ض �شوء اإ�شطناعي لأحمد ماطر )اأفالم وفيديو(.

مواقع ت�شوير

بارك �شان كيونغ

عر�ض �شاليد ٣٥ ملم، ١٥ دقيقة، ٢٠٠٠

يت�شمن عمل مواقع ت�شوير �شورًا فوتوغرافية لديكور م�شهدي مركب داخل 

ال�شتوديو الوطني لإنتاج الأفالم يف كوريا ال�شمالية، ميثل �شوارع وعمارات ومباين 

جامعية يف كوريا اجلنوبية، وخلفيات م�شهدية حتاكي قتال ال�شوارع �شد قواعد 

اجلي�ض الكوري اجلنوبي، وحماكاة عالية الدقة ملجّمع »بامنونوم« يف املنطقة 

 املنزوعة ال�شالح، والتي ا�شتعملت يف الفيلم الطويل الكوري اجلنوبي 

Joint Security Area )منطقة اأمنية م�شرتكة(.

Investigating the Color Spectrum of a Post-
Apocalyptic Future Landscape
Basim Magdy
Slide projection; 2013

Shot in the volcanic and arid landscape of Lanzarote, the slide 

projection presents a sequence of post-apocalyptic landscape images 

that propose the phantom existence of a record for a possible future 

memory. Using an elaborate photographic method, the slides where 

partially degraded by exposing different film stocks to a variety of 

household chemicals as they reacted with one another, causing drips, 

different degrees of loss of detail and a dominant colour in each  

film stock.

Courtesy Newman Popiashvili Gallery, New York and Art Dubai.

Desert of Pharan/ Room with a View
Ahmed Mater
Photographs and videos; 2011-2013

Please refer to the synopsis of Artificial Light (Film & Video).

Sets
Park Chan-Kyong
35mm photo slide projection; 15’; 2000

Park Chan-Kyong’s Sets includes images of constructed scenery 

standing in for South Korean streets, buildings, and universities at the 

National Film Studio of North Korea, backdrops for simulated street 

warfare in South Korean army bases, and the precise emulation of 

Panmunjom in the Demilitarized Zone as used in the South Korean 

feature film Joint Security Area.
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متهيد للطبعة الثالثة

وليد رعد

�شور فوتوغرافية، ملونة، ٣٨ x ٥١ كل منها، ٢٠١٣

متهيد للطبعة الرابعة

وليد رعد

فيديو، ملون، �شامت، ١٢ دقيقة ٤٩ ثانية، ٢٠١٣

ميثل كٌل من متهيد للطبعة الثالثة ومتهيد للطبعة الرابعة جزءًا من م�رضوع 

م�شتمر ابتداأته عام ٢٠٠٧ واأ�شميته خد�ض على اأ�شياء بو�شعي اإنكارها. تكّون 

الإطار الأو�شع للم�رضوع على اأثر منو بنى حتتية �شخمة وجديدة للفنون يف العامل 

العربي، �شملت الفنون العربية والإ�شالمية وال�رضق اأو�شطية مًعا. حني نتاأمل هذه 

التطورات يف ظل ال�رضاعات اجليو-�شيا�شية والإقت�شادية والإجتماعية والع�شكرية 

ا  التي األهبت املنطقة خالل العقود القليلة املا�شية، يت�شح لنا اأنها قد اأ�شبحت اأر�شً

خ�شبة ووعرة يف الوقت ذاته للعمل الإبداعي. وت�شكلت الأعمال الفنية والق�ش�ض التي 

اأقدمها �شمن هذا امل�رضوع عرب لقاءات ومبادلت متت بيني وبني اأفراد وموؤ�ش�شات، 

وبني اإقت�شادات ومفاهيم واأ�شكال.

اإنت فني واحلب فني

خليل رباح

ورق جدران، ١٨٠ x ١٢٠ �شم، ٢٠١٣

اإنت فني واحلب فني جزء من م�رضوع م�شتمر خلليل رباح، بداأ ب�شل�شلة من 

اللوحات املقتب�شة عن �شور فوتوغرافية، توّثق معار�ض فل�شطينية اأقيمت يف اأنحاء 

عدة من العامل بني عامي ١٩٥٤ و٢٠١٠. وتطور امل�رضوع اإىل اأن اأ�شبح درا�شة، من 

خالل الر�شم، عن ممار�شات �شناعة املعار�ض وزيارتها، مبا فيها معار�ض الفنان 

نف�شها. ت�شور اللوحات الفوتو- واقعية، التي تنتج عن امل�رضوع، الزائرين وهم 

ينظرون اإىل لوحات ت�شور زائرين اآخرين وهم بدورهم ينظرون اإىل لوحات، وهكذا 

دواليك. ويف كل تكرار، تزاد طبقة فوق طبقة، مبا ي�شبه »الطر�ض«. يف الطبقة الأوىل 

من اإنت فني واحلب فني، نرى الزوار يتاأملون معر�ض رباح الذي اأقيم يف مركز 

بريوت للفن عام ٢٠١٢. اإنت فني واحلب فني، وامل�رضوع الذي ينتمي اإليه هذا العمل، 

ي�شنفان طريقة رباح بالتاأريخ واإعادة التاأريخ، والتوليف واملراجعة.

بتكليف من اأ�شغال داخلية ٦.

Preface to the third edition
Walid Raad
Photographs, colour; 38 x 51 cm each; 2013

Preface to the fourth edition
Walid Raad
Video, colour, silent; 12”49’; 2013

Preface to the third edition and Preface to the fourth edition are part of 

my ongoing art project titled Scratching on Things I Could Disavow, 

which I initiated in 2007. My overall project proceeds from the recent 

emergence of large new infrastructures for Arab, Islamic and Middle 

Eastern arts in the Arab world. These developments, when viewed 

alongside the geo-political, economic, social and military conflicts 

that have consumed the region in the past few decades, shape a 

rich yet thorny ground for creative work. The artworks and stories I 

present with this project were shaped by encounters on this ground 

with individuals, institutions, economies, concepts and forms.

Two Suns in the Sunset
Khalil Rabah
Wallpaper; 180 x 120 cm; 2013

Two Suns in the Sunset is part of an ongoing project by Khalil Rabah that 

began with a series of paintings based on photographs documenting 

Palestinian art exhibitions worldwide from 1954 to 2010. The project 

has developed into an exploration through painting of exhibition-

making and visiting practices, with an eye on Rabah’s own exhibitions. 

The photorealistic paintings that emerge represent exhibition visitors 

looking at paintings of other exhibition visitors, and so forth. Like 

a palimpsest, layer upon layer is added with each new iteration. In 

its first layer, Two Suns in the Sunset features visitors contemplating 

Rabah’s 2012 exhibition at Beirut Art Center. Two Suns in the Sunset and 

the project to which it belongs typify Rabah’s method of historicizing 

and then re-historicizing, synthesizing and then reviewing.

Commissioned for Home Works 6.
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بريوت مدينة مفتوحة

وليد �شادق

جتهيز، اأبعاد خمتلفة، ٢٠١٣

بريوت مدينة مفتوحة اإقرتاح يف ماهية الإنفتاح الذي ي�شبق املدينة املحررة.

بتكليف من اأ�شغال داخلية ٦.

حطام الأمل واجلهة الأخرى لنفاذ ال�شرب.

وليد �شادق

جتهيز، اأبعاد خمتلفة، ٢٠١١ - ٢٠١٢

توطئة: يف مادة الغياب ونقد الأمل.

�شّر الأ�شرار

روي �شماحة

جتهيز فيديو، ٢٠١٣

يف بحثه عن اأ�شول »الآلة املوؤِثرة« يف الف�شام الذي ن�رضه يف فيينا عام ١٩١٩، 

يوثق فيكتور تاو�شك ويحلل �شكاوى بع�ض مر�شاه من جهاز غام�ض ي�شتخدمه 

»م�شطِهدهم« يف ال�شيطرة على اإدراكهم وعواطفهم.

ثمة تنويع على هذا اجلهاز )ال�شحر(، �شائع اليوم، م�شنوع من حروف مفككة 

ورموز مكتوبة على �شطح معني، يتم تفعيلها بوا�شطة اأي من العنا�رض الطبيعية 

الأربعة. الدنيوي يحكمه ال�شحر، مع اأن الأول ياأمر الأخري. ُت�شتخدم/مُتار�ض هذه 

املعرفة، امل�شتخرجة من »الف�شاء الأثريي لوقت ما قبل الذاكرة«، على نطاق وا�شع يف 

املجتمع الدنيوي مبختلف اأنحاء العامل العربي، مع اأن احلكومات متنعها.

يف هذا العمل، يتناول �شماحة حادثة �شوهدت يف مطار دبي الدويل، اإذ يجد �شابط 

جمارك طال�شم بني اأمتعة اأحد امل�شافرين، ويتم م�شادرتها وتدمريها على الفور.

تكليف من اأ�شغال داخلية ٦.

رميم

�شيو ِمن جيونغ

منحوتات، ٢٠٠٩

ُت�شّب طيور ميتة يف بور�شيلني، وُتاأك�شد رممها يف نريان فرن عايل احلرارة. يولد 

البور�شيلني املخبوز من جديد كفخار اأبي�ض مزجج، هو على �شكل الطيور »املتوفية« 

التي يحتويها. ت�شبه هذه العملية مرا�شم دفن، حيث يتم اإنتاج طيور ال�شرياميك 

كنتيجة اأخرية لالإحرتاق، وت�شبح هي نف�شها جرة رماد لعظامها املتبقية. خالل عملية 

الإحرتاق، حتدث ظواهر الإنقرا�ض والولدة يف اآن. يف رميم، تختفي الفوا�شل بني 

احلياة واملوت، وينبعث كائن جميل، يقوم من موت اأبي�ض يحمل معه اآثار احلياة.

Beirut Open City
Walid Sadek
Installation; dimensions variable; 2013

Beirut Open City is a proposition on the ontological openness which 

prefigures a liberated city.

Commissioned for Home Works 6.

The Wreck of Hope and the Other Side of 
Impatience.
Walid Sadek
Installation; dimensions variable; 2011-2012

Preface: On the substance of absence and the critique of hope.

A Secret of Secrets
Roy Samaha
Video installation; 2013

In his paper On the Origin of the “Influencing Machine” in Schizophrenia 

published in 1919 in Vienna, Victor Tausk documents and analyses 

some of his patients’ complaints about a certain type of mysterious 

apparatus used by a persecutor to control their perceptions and 

emotions. Another subtler variant (magical spells), widely spread 

today, is made with detached letters and symbols inscribed on 

a surface and activated with any of the four elements of nature. 

The mundane is governed by the occult even though the former 

commands the latter. This knowledge, derived from the “ethereal 

space of immemorial times”, is commonly used/ practiced in mundane 

society throughout the Arab world, though governments prohibit 

it. In this piece Samaha explores an incident witnessed at the Dubai 

International Airport. A customs officer finds in the possession of a 

traveler talismans; they are confiscated and destroyed on the spot.

Commissioned for Home Works 6.

The Remains
Seo Min Jeong
Sculptures; 2009

Dead birds are sealed in porcelain and their bodies are oxidized from 

the inside in the high-temperature flames of a kiln. The fired porcelain 

is reborn as white glazed pottery in the form of the deceased birds it 

contains. The process resembles a burial ceremony, with ceramic birds 

produced as the last outcome of combustion, themselves the cinerary 

urns of their actual remaining bones. During combustion, the two 

phenomena of extinction and birth take place simultaneously. In The 

Remains, divisions between life and death disappear, and result in a 

beautiful being, resurrected from a white death that bears the  

traces of life. 
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العرابة املدفونة

وائل �شوقي

جتهيز فيديو، ٢١ دقيقة، ٢٠١٢

يف فيلم وائل �شوقي، تقوم جمموعة من الأطفال باإعادة اإنتاج ق�شة �شامان حملي، يف 

حّي »العرابة املدفونة« يف اأعلى م�رض. تروي احلادثة ق�شة رجل يدخل غرفة التجمع 

يف احلّي، حاماًل قندياًل وكا�شفًا عن �رّض موجود حتت الب�شاط يف و�شط الغرفة. يف 

الفيلم، يتجمع الأطفال حول الب�شاط وميثلون الق�شة، مع اأن اأ�شواتهم مدبلجة 

باأ�شوات را�شدين. يف هذا العمل، ت�شطدم الذاكرة بالتاريخ والأ�شطورة، يف عالقة 

ثنائية حيث تبدو الذاكرة كو�شيلة اأقل �رضعية للتاأكد من املا�شي. اأو بالعك�ض، يبدو 

التاريخ كمدمٍر للذاكرة احلية، الأكرث منه اأ�شالة، والغنية وجوديًا.

بال عنوان ) اأنا حرة(

نداء �شنقرط

جتهيز، ٢٠١٣

بال عنوان ) اأنا حرة( ميزج بني فكرتني تبدين مت�شابهتني على الرغم من اإختالفهما 

اجلذري، يف عمل فني ي�شتلهم ق�شة �شجرة مو�شى املباركة، اأو �شجرة املعرفة 

ال�شهرية.

نرى فيلم �شالح اأبو �شيف ال�شهري اأنا حرة، بطولة لبنى عبد العزيز واإنتاج عام 

١٩٥٩، والذي عرّب عن ن�شال احلركة الن�شوية امل�رضية، يتحرك يف موجات ُيحدثها 

نظام معقد من بكرات حتريك الأفالم، التي مت انتازعها من اآلت عر�ض قدمية.

»الطول« الفعلي للفيلم ميكن م�شاهدته يف حلظة، ولكن مع الإقرتاب والتدقيق، تقوم 

املحركات الآلية بتمريره باإيقاع ناب�ض ي�شبه هبوب الرياح على اأفرع ال�شجر.

بال عنوان )اأنا حرة( يطرح اأ�شئلة عن املعرفة واحلرفة كما عن اجل�شد والروح، 

يف مواجهة �شدامية مع بنياٍن �شينمائي هو جزء من الوعي، ومن فعالية الإعالم 

 اجلماهريي اجلدلية يف حتّدي الأعراف الإجتماعية.

بتكليف من اأ�شغال داخلية ٦.

Al Araba Al Madfuna
Wael Shawky
Video installation; 21’; 2012

In Wael Shawky’s film, a group of children restage the story of a local 

shaman in Al Araba Al Madfuna in Upper Egypt that tells the anecdote 

of a man entering the assembly room of the borough of Al Araba Al 

Madfuna, carrying a lantern and revealing a secret that is to be found 

under the carpet in the centre of the room. In the film, the children 

surround the carpet and act out the story, though their speech is 

dubbed by adult voices. In this piece, history, memory and myth collide 

and are placed in a binary relationship in which memory can be seen as 

a less legitimate means of establishing the past, or conversely, history 

can be seen as the destroyer of a more authentic, existentially rich, 

living memory.

Untitled (Ana Hurra)
Nida Sinnokrot
Installation; 2013

Untitled (Ana Hurra) brings together two disparate constructs that 

are alike but formally incompatible in an installation reminiscent 

of Moses’ burning bush or the proverbial Tree of Knowledge. The 

seminal Egyptian film Ana Hurra (1959), directed by Salah Abu Seif, 

starring Lobna Abdel Aziz, and associated with the onset of feminism 

in Egypt, weaves though a complex, organically arranged system of 

350 film rollers and sprocket wheels stripped from old film projectors. 

The entire length of the feature film is seen at once. Upon closer 

inspection, the motors spin with fury, thrashing the film like a wind 

blowing through the branches of a tree. In Untitled (Ana Hurra), the 

question of knowledge, techne, body and spirit confront the cinematic 

construct of consciousness and the contentious effectiveness of mass 

media in challenging social norms.

Commissioned for Home Works 6.
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دينا�شورات

منرية ال�شلح

٢٠١٣ ،HDV جتهيز فيديو

يف دينا�شورات، تلعب منرية ال�شلح دور املخرجة لأ�شدقائها وعائلتها، لإعادة 

متثيل م�شاهد من اأفالم حيث فيها تنك�شف حلظات من احلميمية والعدوانية والتفاعل 

ال�شيكولوجي اأثناء �رضب الكحول. هي م�شاهد يعيد اإحياءها »املمثلون« الذين 

ي�شاركون يف الرتجمة الإقتبا�شية لكل م�شهد. �شخ�شياتهم تعي�ض يف حا�رض اأبدي قلق. 

ومواقعهم، التي يغلب عليها الظالم، ت�شيئها حرارة الأ�شخا�ض الذين ي�شكنونها.

تر�شم م�شاهد دينا�شورات املفككة، ال�شاخبة حينًا وال�شامتة اأحيانًا، بورتريه ه�ض 

 ملكان متقلب، و�شهادة ف�شفا�شة، تنك�شف وتت�شع�شع مع كل قنينة اأو كاأ�ض 

مرفوع نحو الفم.

مع: �شريج اأبي عاد، رواد اأبي عكر، جمال اأحمد، مروة اأر�شانيو�ض، مريين 

اأر�شانيو�ض، غيث الأمني، �شتيفاين باومان، حنان بدير ال�شلح، مك�شيم احلوراين، 

ن�رضين خ�رض، ح�شن اخلوري، جاد �شعد، اآرا �شفريان، ح�شن �شاحلي، عبد الهادي 

ال�شامي، فار�ض �شلبي، منرية ال�شلح، ن�شيب ال�شلح، فادي الطفيلي، �شارة فرحات، 

مي قا�شم، عبداهلل امل�شنوق، ريبيكا وايتينغ، كارين وهبه.

موّظفو اخلدمة املدنّية

�شونغ تا

ر�شوم على ورق، ٢٠٠٩

يتوغل �شونغ تا يف املكاتب احلكومية املحلية يف بلدته، يف ق�شاء هوكيني بال�شني، حيث 

يتوا�شل مع موظفي اخلدمة املدنية من خمتلف الدوائر. ميتحن تا، اأثناء ر�شمه لكل 

من يلقاه من املوظفني، قدرته على ت�شوير �شعوب خمتلفة والتفاعل معها. ويك�شف، 

اأثناء عمله، عن الهرمّية املت�شخمة يف بريوقراطية املكاتب الر�شمية. كما قام تا، خالل 

هذه العملية، بنقل العديد من »اأ�رضار الدولة«، مثاًل: معلومات الإت�شال اخلا�شة 

واأرقام الهواتف واأرقام لوحات ال�شيارات ل�شخ�شيات ر�شمية مهمة.

Dinosaurs
Mounira Al Solh
HDV video installation; 2013

In Dinosaurs, Mounira Al Solh directs friends and family members 

to reenact scenes from films wherein the act of drinking reveals 

moments of intimacy, aggression, and physiological interactions 

created by the “actors” who actively participate in the interpretation 

of each scene. Their characters live in an eternal, unstable present 

and their locations, marked mostly by darkness, are illuminated by 

the intensity of those who inhabit them. While alcohol evaporates 

from the body—a witness to political aggression, economic and social 

changes, and religious contrasts—the body deals with the simple 

gesture of drinking, without it being judged. Dinosaurs ’ fragmented, 

sometimes loud or silent scenes build a fragile portrait of a place in 

flux, a loose account that unravels and unhinges with each raised 

bottle or glass pointed at the mouth.

With: Serge Abi Aad, Rawad Abi Akar, Jamal Ahmad, Abdallah 

Almachnouk, Ghaith Al-Amine, Marwa Arsanios, Mirene Arsanios, 

Stefanie Baumann, Hanan Bdeir El Solh, Fares Chalabi, Abedelhadi 

El Chami, Sarah Farahat, Nesrine Khodr, Hassan El Khoury, Maxime 

Hourani, May Kassem, Zad Saad, Ara Saferian, Hassan Sahili, Mounira 

Al Solh, Nassib El Solh, Fadi Tofeili, Karine Wehbe, Rebecca Whiting.

Civil Servants
Song Ta
Drawings on paper; 2009

Song Ta delves into local government offices in his hometown in the 

Hokkien region of China, where he communicates with civil servants 

across different departments. Sketching each of the civil servants he 

encounters, Ta tests his ability to interact with and portray diverse 

peoples, and exposes the hierarchy and bureaucracy of official offices 

along the way. During this process, Ta copied down many “state 

secrets”, for instance, the private contact information and phone and 

driver’s license numbers of important officials.
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اأ�شماء بابا وماما

�شونغ تا

ر�شوم على ورق، ٢٠٠٩

يقال اأن �شيا�شة الطفل الواحد، التي تبنتها ال�شني وبداأت بتنفيذها عام ١٩٧٩، 

كو�شيلة للتخفيف من م�شاكل البلد الإجتماعية والإقت�شادية والبيئية، منعت اأكرث من 

٤٠٠ مليون ولدة ما بني ١٩٧٩ و٢٠١١. وطّور الأهل ال�شينيون و�شائل للتحايل 

على هذه ال�شيا�شة، تت�شمن التخلي عن طفلهم الثاين ومن ثم تبّنيه، بالإ�شافة اإىل 

تعاطي اأدوية التخ�شيب لتوليد عدد من التوائم دفعة واحدة، وتعّمد اأن يكون احلمل 

على فرتات متباعدة بني ولدة واأخرى، وكذلك توليد طفلهم الثاين خارج البالد. 

�شونغ تا هو نف�شه طفٌل ثاٍن، مل ي�شتطع يف حياته اأن ينادي اأهله »اأّمّي« و»اأبي«. يف 

البدء، ناداهما عّمي وعّمتي، ومن ثم ناداهما بالأ�شماء التي طلبا منه اأن يناديهما بها. 

حافظ الفنان على �شجل دقيق لهذه الأ�شماء املختلفة التي ا�شتخدمها على مّر الزمن.

بع�ض الأّيام

وانغ نينغده

�شور فوتوغرافية، ١٩٩٩-٢٠٠٩

�شل�شة بع�ض الأّيام بداأت عام ١٩٩٩ وا�شتمرت ١٠ �شنوات. يف هذا امل�رضوع، يحاول 

وانغ نينغده اأن يحقق يف العالقة بني ال�شجل التاريخي الر�شمي والذكريات اخلا�شة. 

لكن بالفعل، يت�شارك الإثنان، يف عني الفنان، بعيٍب واحد: الإثنان ميكن م�شائلة 

�شحتهما وموثوقيتهما. بع�ض الأّيام ل يكرر التاريخ ول ي�شتعيد الذاكرة اخلا�شة 

من خالل الت�شوير الفوتوغرايف. كل �شيء يبقى »بني التاريخ واخليال«. اأّما يف ما 

يخ�ض الت�شوير نف�شه، فيبدو اأن الفنان يريد اأن يلتقط »�شورًا رديئة«. »العامل مي�شي 

اإىل الأمام، واأنا اأنظر اإىل الوراء«. هذا هو املفهوم الذي حاول نينغده اأن يزرعه يف 

 اأعماله يف تلك املرحلة، ملتقطًا بع�ض الأ�شياء املوجودة اأ�شاًل، لكنها يف الوقت 

نف�شه غري وا�شحة. 

Names of My Papa and Mama
Song Ta
Drawings on paper; 2009

Implemented in 1979, the One-Child Policy was adopted by the Chinese 

government as a means of alleviating the country’s social, economic, 

and environmental problems, and is said to have prevented over 400 

million births from 1979 to 2011. Chinese parents developed means of 

circumventing the policy including abandoning then adopting their 

second child, consuming fertility drugs to have multiple children 

simultaneously, delaying and spacing births, and giving birth to 

second children abroad. Song Ta, himself a second child, was never 

able to call his parents father and mother. At first, he called them uncle 

and aunt, and then the names they wanted him to call them. The artist 

has kept a close record of the names he used over time.

Some Days
Wang Ningde
Photographs; 1999-2009

The Some Days series was started in 1999 and continued for 10 years. 

With this project Wang Ningde tries to probe the relationship 

between official historical records and private memories. In the 

artist’s eyes, these two actually share one flaw; that is, both can be 

questioned because of their uncertainty or unreliability. Some Days 

neither duplicates history, nor simply retrieves private memory via 

photography. Everything is kept “between history and fiction”. As to 

the nature of the photographing itself, the artist seems to want to 

take “bad photographs”. “The world moves forward, while I look back.” 

This is the concept that Ningde has tried to implant in his works of this 

particular period, capturing some things that already exist, but are at 

the same time unclear.
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هايغ اأيفازيان )مولود بريوت، ١٩٨٠( فّنان، وكاتب وقيِّم معار�ض. عمله 

الذي ي�شتخدم الأداء، والفيديو، والر�شم، والتجهيز، والنحت، يحبك ال�رضدّيات 

ال�شخ�شية واجليو�شيا�شّية، ال�شغرى والكربى، يف ن�شيٍج واحٍد، بحًثا عن الثغرات 

واملنقَطعات الأيديولوجّية. اأيفازيان حا�شل على ماج�شتري الفنون اجلميلة من 

جامعة نورْثِو�شرتن، وهو من خّريجي �شكاوهيغن )٢٠١١(. اأدرجت اأعمال اأيفازيان 

يف العديد من املعار�ض واملهرجانات مبا فيها مري�رض يونيون، تورونتو )٢٠١١(، 

مهرجان مر�شيليا لالأفالم الوثائقّية )٢٠١٢(، فيديو برازيل، �شاو باولو )٢٠١٣(. 

من املعار�ض التي كان قيًِّما عليها: كانت الطرق مفتوحة/كانت الطرق م�شدودة، يف 

اخلّط الثالث، دبّي )٢٠٠٨(، حبكة لبينايل، بينايل ال�شارقة ١٠ )٢٠١١( حيث كان قّيًما 

م�شارًكا. كتب اأيفازيان لعدٍد من الن�رضات، مبا فيها مانيف�شتا جورنال، فيوز، اإبراز، 

بدون، اآرتي اإي�شت، جمّلة الدرا�شات العربّية. يقيم حاليًّا يف نيويورك.

بيالر األبارا�شني )مولودة الأندل�ض، ١٩٦٨( در�شت يف معهد الفنون اجلميلة يف 

اإ�شبيلية. لها عدٌد من املعار�ض الفردّية، منها يف ل كاي�شا )٢٠٠٢(، رياِل�ض اأَتَر�شاَن�ض 

)اإ�شبيلية، ٢٠٠٤(، ميزون روج/موؤ�ّش�شة اأنطوان دو غالبري )باري�ض، ٢٠٠٨(، 

ل كن�رضفريا )مور�شيا، ٢٠٠٩(. �شاركت يف معار�ض عّدة، مثل هري كمز ذا �شان، 

ماغازين ٣، �شتوكهومل كن�شتهال )٢٠٠٥(؛ ن�شوّيات عاملّية، متحف بروكلني يف 

نيويورك )٢٠٠٧(؛ توّقف الإر�شال، مودرن اآرت اأك�شفورد )٢٠٠٩(؛ الرغبة يف 

احلّرّية. الفّن الأوروبي منذ ١٩٤٥ )املتحف التاريخّي الأملايّن، برلني؛ الق�رض 

امللكّي، ميالنو؛ متحف كومو الفّنّي، تاتلني؛ كراكوف(. ُعِر�َض عمل األبارا�شني يف 

بينايل اإ�شبيلية الدويّل الأّول للفّن املعا�رض )٢٠٠٤(، بينايل البندقّية ٥١ )٢٠٠٥(، 

بينايل مو�شكو ١ )٢٠٠٥(. تعي�ض وتعمل بني مدريد وا�شبيلية.

بوراك اأريكان فنان مقّره اإ�شطنبول ونيويورك، يتناول عمله الت�شبيكات املعّقدة. 

يتعامل مع الق�شايا الإجتماعية والإقت�شادية وال�شيا�شية البديهية على اأنها حم�ض 

معلومات، ُيدخلها يف اآلت جمّردة، حيث توّلد خرائط �شبكية، ينتج عنها عرو�شًا 

اأدائية، وتبوح بتنبوؤات جتعل البنى ال�شلطوية الكامنة فيها ظاهرة، وبالتايل مطروحة 

للنقا�ض. من معار�شه الأخرية: بينايل ال�شارقة ١١ )٢٠١٣(؛ بينايل برلني ال�شابع 

)٢٠١٢(؛ احلقيقة ملمو�شة، غراز )٢٠١٢(؛ معر�ض جائزة نام جون بايك، كون�شت 

ميوزيوم بوخوم )٢٠١٢(؛ اأن ن�شبح ا�شطنبول، ف�شاء �شلط، ا�شطنبول )٢٠١١(.

Haig Aivazian (b. Beirut, 1980) is an artist, curator and writer. Using 

performance, video, drawing, installation and sculpture, his work 

weaves together personal and geopolitical, micro- and macro-

narratives in search of ideological loopholes and short circuits.  

Aivazian holds an MFA from Northwestern University and is a 

Skowhegan alumnus (2011). Aivazian’s works have been included in 

several exhibitions and festivals including at Mercer Union, Toronto 

(2011); FIDMarseille (2012); and VideoBrasil, Sao Paulo (2013). Among his 

curated exhibitions are: Roads Were Open/ Roads Were Closed at  

The Third Line, Dubai (2008); and Plot for a Biennial, the 10th Sharjah 

Biennial (2011) of which he was Associate Curator. Aivazian has written 

for a number of publications including Manifesta Journal, FUSE, Ibraaz, 

Bidoun, ArteEast and The Arab Studies Journal. He is currently based  

in New York.

Pilar Albarracín (b. AndalucÍa, 1968) studied at the Fine Arts School 

in Seville. Albarracín has had numerous solo exhibitions, including 

at La Caixa (2002); Reales Atarazanas (Seville, 2004); Maison Rouge/ 

Fondation Antoine de Galbert (Paris, 2008); and La Conservera (Murcia, 

2009). She has participated in major exhibitions, such as Here comes 

the sun,Magasin 3, Stockholm Konsthall (2005); Global Feminisms, 

Brooklyn Museum of New York (2007); Transmission Interrupted, Modern 

Art Oxford (2009); and The Desire for Freedom. European Art since 1945 

(Deutsches Historisches Museum, Berlin; Palazzo Reale, Milan; Kumu 

Art Museum, Tallinn; and Krakow). Albarracín’s work was shown at the 

1st International Contemporary Art Biennial in Seville (2004), 51st Venice 

Biennial (2005), and 1st Moscow Biennial (2005). She lives and works 

between Madrid and Seville.

Burak Arıkan is an Istanbul and New York based artist working with 

complex networks. He takes the obvious social, economic and political 

issues as input and runs them through an abstract machinery, which 

generates network maps, results in performances, and procreates 

predictions to render inherent power relationships visible, and thus 

discussable. Arikan’s recent exhibitions include: 11th Sharjah Biennial 

(2013); 7th Berlin Biennale (2012); Truth is Concrete, Graz (2012); Nam June 

Paik Award exhibition, Kunstmuseum Bochum (2012); Becoming Istanbul, 

SALT, Istanbul (2011).
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طارق العري�ض، اأ�شتاذ م�شاعد يف درا�شات ال�رضق الأو�شط يف جامعة تك�شا�ض 

يف اأو�شنت، وزميل EUME )٢٠١٢ - ٢٠١٣(. ح�شل على بكالوريو�ض يف الفل�شفة 

من اجلامعة الأمريكّية يف بريوت ودكتوراه يف الأدب املقارن من جامعة كورنيل 

)نيويورك(. يرّكز بحثه على الأدب العربّي املعا�رض، والثقافة الب�رضّية وال�شعبّية، 

 Trials of Arab Modernity: Literary Affects and the New والو�شائط اجلديدة. اأّلف العري�ض

رات الأدبّية وال�شيا�شّي اجلديد( مطبوعات  Political )حماكمات احلداثة العربّية: املتاأثَّ

رات مثلّية( عدد خا�ّض  جامعة فوردهام، ٢٠١٣؛ و�شارك يف حترير Queer Affects )متاأثَّ

ر ال�شل�شلة الأدبّية  من املجّلة الدولّية لدرا�شات ال�رضق الأو�شط، ٢٠١٣. كما هو حمرِّ

املرتَجمة »اأ�شوات نا�شئة من ال�رضق الأو�َشط« )مطبوعات جامعة تك�شا�ض(. م�رضوع 

كتابه اجلديد النه�شة العربية: خمتارات من فكر النه�شة واأدبها وو�شائطها - 

يتناول اآثار الو�شائط اجلديدة يف املمار�شات الفّنّية وال�شيا�شّية العربّية من خالل 

ا�شتك�شافه كيف تغريِّ طرق املواجهة، والتداول، وال�شتعراء، �شكل املمار�شات 

الكتابّية املعا�رضة وانتقادات ال�شلطة.

مروة اأر�شانيو�ض )مولودة وا�شنطن العا�شمة، ١٩٧٨( نالت ماج�شتري الفنون 

اجلميلة من جامعة الفنون يف لندن )٢٠٠٧(، وكانت باحثة يف ق�شم الفنون اجلميلة 

يف اأكادميية يان فان اأيك )٢٠١١ - ٢٠١٢(. ُعِر�َض عملها على نطاق وا�شع، مبا يف 

ذلك اآرت دبي )ردهة بدون، اآرت بارك(، املنتدى املو�ّشع ملهرجان برلني ال�شينمائّي 

)٢٠١٠(، اأ�شغال داخلّية ٥ )بريوت، ٢٠١٠(، طوكيو وندر �شايت )٢٠١٠(، مهرجان 

ريو دي جانريو ال�شينمائّي )٢٠١٠(، واجهة اإي-ْفَلك�ض )نيويورك، ٢٠١٠(، مركز 

بومبيدو )باري�ض، ٢٠١١(، بينايل اإ�شطنبول ١٢ )اإ�شطنبول ٢٠١٢(، كورنرهاو�ض 

)مان�ش�شرت، ٢٠١٢( نالت منحة فّنان مقيم يف املوؤ�ّش�شة العربّية لل�شورة )٢٠٠٩( 

واإقامة بحثّية يف وندر طوكيو �شايت )٢٠١٠(، وفازت بجائزة خا�ّشة �شمن جائزة 

�ض مل�رضوع/ف�شاء   جيل امل�شتقبل الفّنّية ٢٠١٢. اأر�شانيو�ض ع�شٌو موؤ�شِّ

البحث ٩٨اأ�شبوع.

حمّمد العّطار )مولود دم�شق، ١٩٨٠( خّريج ق�شم الأدب الإنكليزّي يف جامعة دم�شق 

)٢٠٠٢(، واملعهد العايل للفنون امل�رضحّية، دم�شق )٢٠٠٢(. ح�شل على ماج�شتري يف 

الدور الجتماعّي وال�شيا�شّي للم�رضح من كّلّية غولد�شميث، جامعة لندن )٢٠١٠(. 

َر مع نزلء  من ن�شو�شه امل�رضحّية: ان�شحاب )٢٠٠٧(؛ �شماح )٢٠٠٨(، ن�ضٌّ ُطوِّ

�شجن الأحداث يف دم�شق؛ �شندوق الربوكار )٢٠٠٨(؛ اأونالين )٢٠١١(؛ انُظر اإىل 

ال�شارع... هكذا يبدو الأَمل )٢٠١١(؛ فيك تتطّلع على الكامريا؟ )٢٠١٢(؛ لقاء 

عابر )٢٠١٢(. ُن�رض بع�ض هذه الن�شو�ض بالعربّية والإنكليزّية. وُقدِّمت كعرو�ض 

وقراءات م�رضحّية يف دم�شق، ولندن، ونيويورك، وبرلني، وتون�ض، واأدنربه، واأثينا، 

وبلفا�شت، وبروك�شل، ونيودلهي، وغريها. ين�شط العّطار اأي�ًشا يف جمال م�رضح 

امل�شطَهدين وتوظيف امل�رضح للعمل مع الفئات املهّم�شة. وله اأي�ًشا م�شاهمات نقدّية 

و�شحافّية يف عدٍد من ال�شحف والدورّيات العربّية والأجنبّية.

Tarek El-Ariss is Assistant Professor of Middle Eastern Studies at 

the University of Texas at Austin, and EUME Fellow (2012-2013). He 

received a BA in Philosophy from the American University of Beirut and 

a PhD in Comparative Literature from Cornell University (New York). 

His research focuses on contemporary Arabic literature, visual and 

popular culture, and new media. El-Ariss is the author of Trials of Arab 

Modernity: Literary Affects and the New Political (Fordham University 

Press, 2013), and co-editor of Queer Affects (Special Issue of International 

Journal of Middle Eastern Studies, 2013). He also edits the series on 

literature in translation Emerging Voices from the Middle East (University 

of Texas Press). His new book project The Arab Renaissance: Anthology 

of Nahda Thought, Literature, and Media examines new media’s effects 

on Arabic artistic and political practices by exploring the way modes 

of confrontation, circulation and exhibitionism shape contemporary 

writing practices and critiques of power.

Marwa Arsanios (b. Washington DC, 1978) obtained her MFA from 

University of the Arts, London (2007), and was a researcher in the fine 

art department at the Jan Van Eyck Academie (2011-2012). Her work and 

videos have been widely presented, including in Art Dubai (Bidoun 

Lounge, Art Park); the Forum Expanded of the Berlinale (2010); Home 

Works 5 (Beirut, 2010); Tokyo Wonder Site (2010); the Rio de Janeiro 

Film Festival (2010); the e-flux storefront (New York, 2010); the Centre 

Pompidou (Paris, 2011); and most recently at the 12th Istanbul Biennial 

and the Cornerhouse (Manchester, 2012). She was granted the artist’s 

residency at the Arab Image Foundation (2009) and the research 

residency at Tokyo Wonder Site (2010), and was a Special Prize Winner of 

the Future Generation Art Prize 2012. Arsanios is a founding member of 

98weeks research project/ space.

Mohammad Al Attar (b. Damascus, 1980) graduated from the Faculty 

of English Literature, Damascus University (2002), and from the Higher 

Institute of Dramatic Arts, Damascus (2002). He also received an MA in 

Applied Drama from Goldsmiths College, University of London (2010), 

with a focus on the political and social role of drama. His plays include: 

Withdrawal (2007); Samāh (2008), a collectively devised performance 

with inmates from the Damascus Juvenile Institute in Damascus; The 

Brocade Casket (2008); Online (2011); Look at the street…this is what hope 

looks like (2011); Could you please look into the camera? (2012); and Chance 

Encounter (2012). His works have been published in Arabic and English 

and have been performed in Damascus, London, New York, Berlin, 

Tunis, Edingurgh, Athens, Belfast, Brussels and New Delhi among other 

places. Al Attar is also a practitioner of Theatre of the Oppressed, and 

regularly employs theatre in his work with marginalized groups. He has 

contributed reviews and articles published in many magazines  

and newspapers.
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قادر عطية )مولود باري�ض، ١٩٧٠( در�ض الفل�شفة والفنون اجلميلة يف باري�ض 

واأم�شى �شنة يف مدر�شة بر�شلونة للفّن التطبيقّي »ل ما�ّشانا« ١٩٩٣. كان لطفولته 

بني فرن�شا واجلزائر تاأثري عميق يف عمله، كما اأغنى روؤيته الوقُت الذي اأم�شاه يف 

َم معر�شه الفردّي الأّول عام ١٩٩٦ يف  جمهورّية الكونغو الدميقراطّية وفنزويال. ُنظِّ

الكونغو. وُقدِّم عمله يف بينايل البندقية ٥٠ )٢٠٠٣(، وبينايل ليون )٢٠٠٥(، وبينايل 

مو�شكو ٤ )٢٠١١(. من معار�شه الأخرية بناء, تفكيك, اإعادة بناء: اجل�شد 

اليوتوبي، وهو معر�ض فردّي ُقدِّم يف متحف مدينة باري�ض للفّن احلديث، ويف 

دوكومنتا)١٣(، كا�شل )٢٠١٢(؛ اأداء التواريخ )١(، متحف الفن احلديث )موما(، 

نيويورك )٢٠١٣(؛ 10 �شنواٍت على م�شروع من اأجل الفّن املعا�شر يف مركز 

بومبيدو، باري�ض )٢٠١٢(؛ عامل الفّن العاملّي املعا�شر بعد 1٩٨٩، مركز الفن 

والإعالم كارل�رضوهه )ZKM، ٢٠١١(؛ موا�شع نزاع، تيت مودرن، لندن )٢٠١١(.

ه�شام عو�ض كاتب يعي�ض ويعمل يف بريوت. عمله يبحث يف التقاطعات بني الفل�شفة 

وال�شينما، وال�شوت، وتوليفات بني النظرّية والتخييل يف ال�شينمائّي، وال�شوتّي، 

والروائّي. نال �شهادة املاج�شتري يف الثقافات ال�شفاهّية والب�رضّية من كّلّية 

غولد�شميث، جامعة لندن عام ٢٠١١، وهو اأحد امل�شاركني يف برنامج ف�شاء اأ�شغال 

داخلّية لأ�شكال األوان ٢٠١٢ - ٢٠١٣. قّدم حديًثا ذاكرات ماّدّية يف موؤمتر »حالة 

ال�شوت: كتابة تواريخ الفن ال�شوتّي« )مركز الدرا�شات العليا، جامعة مدينة 

نيويورك(، ال�شائل والقاحل )ف�شاء م�رضوع باربر �شوب، ل�شبونة(. يعمل عو�ض، 

مع با�شيا ليفاندوف�شكا كامينغز، على م�رضوٍع ينظر يف املونتاج ال�شينمائّي وما 

بعد ال�شينمائّي، تن�رض الدفعة الأوىل منه، بعنوان اأربع طرٍق لقراءة الَق�ّض، لدى 

م�رضوع ف�شاء ٩٨اأ�شبوع.

رّيا بدران )مولودة لبنان، ١٩٨٤( كاتبة تقيم يف بريوت. اأّول ما ُن�رِضَ لها اإمياءات 

�شوتّية )٢٠١٠( لدى اأ�شكال األوان، يف اإطار اأ�شغال داخلّية ٥. تعمل حاليًّا على قطع 

�شوتّية ق�شرية وبحٍث اإذاعّي.

هدى بركات )مولودة بريوت( كاتبة لبنانّية باللغة العربّية. در�شت الأدب الفرن�شّي 

وعملت يف التدري�ض والبحث، ثّم يف ال�شحافة. غادرت لبنان عام ١٩٨٩ وا�شتقّرت 

يف باري�ض. لها خم�ض رواياٍت وم�رضحّيتان وكتاب يومّيات. �شاركت اأي�ًشا يف عدٍد 

من الأعمال اجلماعّية. نالت هدى بركات جوائز اأدبّية وو�شامني فرن�شّيني رفيعني. 

ترجمت اأعمالها اإىل عدٍد من لغات العامل.

Kader Attia (b. Paris, 1970) studied Philosophy and Fine Art in Paris and 

spent a year at Barcelona’s School of Applied Art La Massana in 1993. His 

childhood spent between France and Algeria has had a profound impact 

on his work, and his time living in the Congo-Kinshasa and Venezuela 

has further informed his vision. Attia’s first solo exhibition was held 

in 1996 in the Democratic Republic of Congo. His work was presented 

at the 50th Venice Biennial (2003), the Lyon Biennial (2005) and the 

4th Moscow Biennial (2011). Recent exhibitions include Construire, 

Déconstruire, Reconstruire: Le Corps Utopique, a solo show presented at 

the Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris and at dOCUMENTA(13), 

Kassel (2012); Performing Histories (1), at the Museum of Modern Art 

(MoMA), New York (2013); 10 ans du Projet pour l’Art Contemporain at the 

Centre Pompidou, Paris (2012); The Global Contemporary Art World after 

1989 at the Centre for Art and Media Karlsruhe (ZKM, 2011); and Contested 

Terrains at Tate Modern, London (2011).

Hisham Awad is a writer living and working in Beirut. His work 

investigates the intersections between philosophy, film, and sound, 

as well as syntheses of theory and fiction in the cinematic, the sonic, 

and the novelistic. He completed an MA in Aural and Visual Cultures at 

Goldsmiths, University of London in 2011 and is a participant in Ashkal 

Alwan’s Home Workspace Program 2012-13. He recently presented 

Physical Memories at The Status of Sound: Writing Histories of Sonic Art 

conference (The Graduate Center, City University of New York), and 

The Liquid and the Arid (Barber Shop project space, Lisbon). With Basia 

Lewandowska Cummings, Awad is working on a project examining 

cinematic and post-cinematic montage; the first instalment, Four Ways 

to Read the Cut, is published by 98weeks project space.

Rayya Badran (b. Lebanon, 1984) is a writer based in Beirut. Her first 

publication Radiophonic Voice(s) (2010) was published by Ashkal Alwan 

during Home Works 5. She is currently working on short sound pieces 

and a radiophonic essay.

Hoda Barakat (b. Beirut) is a Lebanese writer. She studied French 

Literature and worked in academia and research, and more recently in 

journalism. Barakat left Lebanon in 1989 and settled in Paris. She has 

published five novels, two plays and a journal, and has participated in 

various cultural events. She has received a number of literary awards 

and two French honorary decorations. Her works have been translated 

to several languages.
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غراهام برينيت حمرر جملة كابينيت يف بروكلني، نيويورك، وع�شو يف جامعة 

برين�شتون، حيث �شاهم بتاأ�شي�ض مبادرة IHUM )برنامج دكتوراه متعدد 

الإخت�شا�شات يف العلوم الإن�شانية(. يدر�ض العالقة بني املعرفة وال�شلطة، ويكتب عن 

تغرّي فهم الب�رضللطبيعة والتكنولوجيا. حاز على دكتوراه يف تاريخ وفل�شفة العلوم 

كباحث �شمن منحة مار�شال يف جامعة ترينيتي باأوك�شفورد. له خم�شة كتب، منها 

ديكارت والبحث يف م�شاألة القطع الزائد )٢٠٠٥(، وحماكمة احلوت )٢٠٠٧( 

الذي حاز على جائزة مدينة نيويورك للكتاب. يكتب حالياً، �شمن عمله كزميل حديث 

يف »اإجتاهات جديدة« مبوؤ�ش�شة ميلون، عن تقاطع الدرا�شات الإن�شانية واملمار�شة 

الفنية والبحث العلمي. حاز موؤخرًا على زمالة غوغنهامي يف ٢٠١٣.

ت�شاو فيه )مولودة ١٩٧٨( فّنانة �شينّية مقّرها بكني. ُعِرَفت بالفيديو والتجهيزات 

املتعّددة الو�شائط حيث تدمج التعليق الجتماعّي، واجلمالّيات ال�شعبّية، واإحالٍت على 

ال�رضيالّية، وتقاليد الأفالم الوثائقّية. تفّكر اأعمالها يف التغرّيات ال�رضيعة والع�شوائّية 

الطارئة على املجتمع ال�شينّي اليوم. وقد ُعِر�شت اأخرًيا كجزء من الأوركيد 

بافيليون، وايد اأوبن �شكول، لندن هايوارد غالريي )٢٠١٢(؛ حديقة ليلّية، بن�شوك 

اآرت �شنرت، كييف )٢٠١٠-٢٠١١(؛ RMB City، بينايل �شاو باولو ٢٩ )٢٠١٠(. عر�شت 

 .P.S لها اأعمال فيديو يف متحف غوغنهامي، واملركز الدويّل للت�شوير الفوتوغرايف، و١

)نيويورك(؛ ق�رض طوكيو ومتحف مدينة باري�ض للفّن احلديث )باري�ض(؛ متحف 

موري للفن )طوكيو(. و�شلت ت�شاو فيه اإىل الدور النهائّي جلائزة جيل امل�شتقبل 

الفّنّية عام ٢٠١٠، وجائزة هوغو بو�ض ٢٠١٠، وح�شلت على جائزة اأف�شل فّنان 

�شاّب للعام ٢٠٠٦ من اجلائزة ال�شينّية للفّن املعا�رض. كانت ع�شًوا يف جلنة القّيمني 

على بينايل برلني ٨.

طوين �شكر )مولود بريوت، ١٩٦٨( معمارّي وكاتب. ت�شمل م�شاريعه الأخرية 

اليوم الثامن )٢٠٠٨(، وهو م�رضوع جاٍر يف �شكل حما�رضة/اأدائّية؛ ال�شماء فوق 

بريوت: جتوال يف املدينة )٢٠٠٩(، اأ�شكال األوان، بريوت؛ كابو�ض �شريع ل 

نهاية له )٢٠١١(، م�رضوع لـ MED١١ )بينايل كولومبيا، ٢٠١١(؛ مئة األف عزلة 

)٢٠١٢(، نقاط لقاء ٦ )بريوت، برلني، اأثينا، ٢٠١١(؛ ف�شاء النون )حما�رضة 

اأدائّية، ٢٠١٣(؛ املحاورة التي توؤّلفنا، بينايل ال�شارقة ١١ )٢٠١٣(. ي�شاهم اأي�ًشا 

يف جماّلت الفّن والِعمارة، ويعّلم تاريخ الفن وتاريخ الِعمارة يف الأكادميية اللبنانّية 

للفنون اجلميلة )ALBA(، وجامعة البلمند.

Graham Burnett is an editor at Cabinet magazine, in Brooklyn, and 

a member of the faculty at Princeton University, where he helped 

launch the University’s new IHUM initiative (Interdisciplinary Doctoral 

Program in the Humanities). He studies the relationship between 

power and knowledge, and writes on human beings’ changing 

understanding of nature and technology. As a Marshall Scholar at 

Trinity College, Cambridge, he completed a Ph.D. in the History and 

Philosophy of Science; he is the author of five books, including Descartes 

and the Hyperbolic Quest (2005) and Trying Leviathan (2007), which won 

the New York City Book Award. A recent Mellon Foundation “New 

Directions” Fellow, Burnett is currently writing on the intersection of 

humanistic scholarship, artistic practice, and scientific research. He just 

received a 2013 Guggenheim Fellowship.

Cao Fei (b. 1978) is a Chinese artist based in Beijing. She is known for her 

multimedia installations and videos mixing social commentary, popular 

aesthetics, references to Surrealism, and documentary conventions. 

Her works reflect on the rapid and chaotic changes occurring in Chinese 

society today. They have been shown most recently as part of The 

Orchid Pavilion, Wide Open School, London Hayward Gallery (2012); Night 

Garden, PinchukArtCentre, Kiev (2010-2011); and RMB City, 29th Sao Paulo 

Biennial (2010). Her video works have been exhibited at the Guggenheim 

Museum, the International Center of Photography, and PS1 (New York); 

Palais de Tokyo and Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris (Paris); and 

Mori Art Museum (Tokyo). Cao was a finalist for the Future Generation 

Art Prize 2010 and the Hugo Boss Prize 2010, and won the 2006 Best 

Young Artist Award by CCAA (Chinese Contemporary Art Award). She 

was part of the curatorial committee of the 8th Berlin Biennial.

Tony Chakar (b. Beirut, 1968) is an architect and writer. His latest 

projects include The Eighth Day (2008), an ongoing project in the form 

of a lecture/ performance; The Sky Over Beirut (walking tours of the 

city, 2009), Ashkal Alwan, Beirut; An Endless Quick Nightmare (2011), 

project for MED11 (The Colombia Biennial, 2011); One Hundred Thousand 

Solitudes (2012), Meeting Points 6 (Beirut, Berlin, Athens, 2011); The Space 

of Nūn (lecture/ performance, 2013); The Dialogue That Is Us, 11th Sharjah 

Biennial (2013). He also contributes to art and architecture magazines, 

and teaches History of Art and History of Architecture at the Académie 

Libanaise des Beaux Arts (ALBA), Balamand University.
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اح �شرارة كاتب و�شحايّف ومرتجم لبنايّن، دّر�ض ماّدة العلوم الجتماعّية يف  و�شّ

اجلامعة اللبنانّية. �شارك يف العمل النقابّي وال�شيا�شّي احلزبّي، وترك امل�شاركة 

قبيل انفجار احلروب اللبنانّية. ان�رضف اإىل الكتابة، فكتب يف امل�شائل اللبنانّية: يف 

اأ�شول لبنان الطائفّي )١٩٧٤(، حروب ال�شتتباع ـ– لبنان احلرب الأهلّية الدائمة 

)١٩٧٧(، ال�شلم الأهلّي البارد - لبنان املجتمع والدولة ١٩٦٤ - ١٩٦٧ )١٩٨٠(، 

خروج الأهل على الدولة )٢٠٠٠(. كتب يف احلركات ال�شيا�شّية الإ�شالمّية و »ُدَولها«: 

الأهل والغنيمة -مقّومات ال�شيا�شة يف اململكة العربّية ال�شعودّية )١٩٨١(، دولة 

ا )١٩٩٦(، طوق الِعمامة - الدولة الإيرانّية  حزب اهلل - لبنان جمتمًعا اإ�شالميًّ

اخلمينّية يف معرتك املذاهب والطوائف )٢٠١٣(. تناوَل اجتماعّيات بريوت يف: 

املدينة املوقوفة )١٩٨٦(، اأهواء بريوت وم�شارحها )٢٠٠٨(. جمع مقالت يف 

الكتب وال�شينما وال�شعر يف كتابني: ت�شريق وتغريب )١٩٨٩(، تعبري ال�شور 

)١٩٩٠(. وكتب مقالة طويلة يف: »اأخبار اخلرب، تعليًقا على اأخبار جمنون بني عامر« 

)١٩٩١(. نقل اىل العربّية بع�ض اأعمال غرام�شي، وكا�شتوريادي�ض، و�شوجلينيت�شني، 

ورينيه �شار، ومي�شال تارديو، واآنا اأخماتوفا، وباول ت�شيالن.

بوري�ض �شارماتز در�ض يف مدر�شة اأوبرا باري�ض للرق�ض، ويف املعهد الوطنّي العايل 

للمو�شيقى والرق�ض يف ليون. عام ١٩٩٢ التحق بفرقة كونرتجور لأوديل دوبوك 

واأ�ّش�ض جمعّية edna مع دميرتي �شمبال�ض، وهو يتعاون، منذ ١٩٩٧، مع اأنيل 

لو غران. عام ٢٠٠٢، عر�ض للمّرة الأوىل héâtre-élévision، قطعة جتهيز م�شّممة 

مِلُ�شاهٍد واحٍد يف املّرة الواحدة. وقد اأّدى اأحَد اأعماله الأخرية، ٥0 عاًما من الرق�ض 

)٢٠٠٩(، راق�شون �شابقون من فرقة مري�ض كننغهام للرق�ض. كان �شارماتز فّناًنا 

م�شارًكا يف مهرجان اأفينيون ٢٠١١. وكان فّناًنا مقيًما يف املركز الوطنّي للرق�ض يف 

 بانتني )٢٠٠٢ - ٢٠٠٤(، واأ�شتاًذا زائًرا يف جامعة برلني للفنون. �شدر له

Entretenir à propos d’une danse contemporaine )حمادثة عن رق�ٍض معا�رض( وهو جمموعة 

حوارات اأجرتها معه اإيزابيل لوين، واأّلف اأنا مدر�شة )٢٠٠٩(. �شارماتز مدير 

 املركز الوطنّي لت�شميم الرق�ض يف رين و بريتانيا منذ ٢٠٠٩.

www.museedeladanse.org

م يعمل على الفيديو  علي �شّري )مولود بريوت، ١٩٧٦( فّنان ب�رضّي وم�شمِّ

 والتجهيز، والأدائّيات، والو�شائط املتعّددة، والطباعة. من معار�شه احلديثة

Bad Bad Images )�شور بالغة ال�شوء(، وهو معر�ض فردّي يف غالريي اإميان فار�ض 

)باري�ض، ٢٠١٢(؛ Dégagements، معهد العامل العربي )باري�ض، ٢٠١٢(؛ عتبات، 

مركز بريوت للفن )٢٠١١(؛ بانوراما جنوبّي، فيديو برازيل )�شاو باولو، ٢٠١١(؛ 

بريوت، كون�شتهاّله فيينا )فيينا، ٢٠١١(؛ A fleur de peau، معر�ض فردّي يف غالريي 

روغار �شود )ليون، ٢٠١١(.

بائد كونكا موؤلِّف مو�شيقّي وعازف �شوي�رضّي مقيم يف لبنان. يعزف على الكالرينيت 

وغيتار البا�ض الكهربائّي والإلكرتونّيات. اإ�شافًة اإىل مدينة امللح كان له دوٌر يف عدٍد من 

 .PRAED، Porta Chuisa، Under the Carpet، Gamara، Tranisch امل�شاريع مثل 

www.paed.ch

Waddah Charara is a Lebanese writer, journalist, translator and 

professor of sociology. He was engaged in political party and syndicate 

activism, then cut short his activities just prior to the outbreak of the 

Lebanese wars and devoted his time to writing. He has written on 

diverse subjects from Lebanese political and social issues, to Islamic 

political movements, to literature, poetry and cinema. His published 

works include As-Silm al-Ahliy l-Bāred: Lubnān l-Mujtama‘ wa d-Dawlah 

1964-67 (The Cold Civil Peace: The 1964-67 Social and State Lebanon), 

1980; Dawalat Hizbullāh: Lubnān Mujtama‘an Islāmiyyan (The Hizbollah 

State: Lebanon as Islamic Society), 1996; Ahwā’ Bayrūt wa Masārihuhā 

(Loves and Scenes of Beirut), 2008; and the collection Tašrīq wa Taġrīb 

(The Go East and Go West), 1989. He has translated into Arabic works 

of authors such as Anna Akhmatova, Paul Celan, Michel Tardieu and 

Antonio Gramsci among others.

Boris Charmatz studied at the Ecole de Danse de l’Opéra de Paris and at 

the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. 

In 1992 he joined Odile Duboc’s company Contrejour and co-founded the 

edna association with Dimitri Chamblas, and since 1997 collaborates 

with Angèle Le Grand. In 2002, he premiered héâtre-élévision, an 

installation piece designed for one spectator at a time. One of his 

latest works, 50 Years of Dance (2009), is performed by former dancers 

of the Merce Cunningham Dance Company. Charmatz was associate 

artist of the 2011 Festival d’Avignon. He was artist-in-residence at the 

Centre National de la Danse in Pantin (2002-04), and visiting professor 

at Berlin’s Universität der Künste. He co-authored the book Entretenir/ 

à propos d’une danse contemporaine with Isabelle Launay, and is the 

author of Je suis une école (2009). Charmatz is Director of the Rennes and 

Brittany National Choreographic Centre since 2009.  

www.museedeladanse.org

Ali Cherri (b. Beirut, 1976) is a visual artist and designer working with 

video, installation, performance, multimedia and print. His recent 

exhibitions include Bad Bad Images, a solo show at Galerie Imane 

Farès (Paris, 2012); Dégagements, Institut du Monde Arabe (Paris, 2012); 

Exposure, Beirut Art Center (2011); Southern Panorama, VideoBrasil (Sao 

Paolo, 2011); Beirut, Kunsthalle (Vienna, 2011) and A Fleur de Peau, a solo 

show at Gallery Regard Sud (Lyon, 2011).

Paed Conca is a Swiss composer and musician residing in Lebanon. He 

plays clarinet, electric bass and electronics. In addition to City of Salt, he 

has been involved in numerous projects over the years—such as PRAED, 

Porta Chuisa Under the Carpet, Gamara, and Tranisch.  

www.paed.ch
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اإبراهيم داود )مولود ١٩٦١( در�ض املحا�شبة والقت�شاد وتخّرج من كّلّية التجارة 

١٩٨٣. عمل يف ال�شحافة منذ منت�شف الثمانينات وا�شتقّر يف جريدة الأهرام منذ ١٥ 

عاًما. �شدر له يف ال�شعر �شّتة دواوين )تفا�شيل، مطر خفيف يف اخلارج، ال�شتاء 

ًرا،  القادم، ل اأحد هنا، انفجارات اإ�شافّية(، وخمتارات: يبدو اأّنني جئت متاأخِّ

و�شدرت الأعمال ال�شّتة يف جمّلد واحد حتت عنوان �شّت حماولت،ترجمت معظم 

هذه الأعمال اىل الفرن�شّية والإنكليزّية والإ�شبانّية. �شدر له يف ال�رضد: خارج الكتابة 

وكتاب اجلّو العاّم )ح�شل على جائزة �شاوير�ض الكربى هذا العام(، اإ�شافًة اىل 

كتاب القراآن يف م�شر الذي يتناول مدر�شة التالوة امل�رضّية.

عمر الديوه جي جامعّي ومو�شيقّي عراقّي-كندّي مقّره يف لبنان. تدّرب على 

مو�شيقى العود التقليدّية واملقام العراقّي. عزف يف حفالت ومهرجانات يف اأوروبا 

واأمريكا ال�شمالّية وال�رضق الأو�شط. اإ�شافًة اإىل املو�شيقى العراقّية والعربّية، ميار�ض 

الديوه جي جمموعًة من اأنواع املو�شيقى الرجتالّية مبا يف ذلك الرجتال احلّر، 

واجلاز، وال�شايكيديليك، واملو�شيقى التجريبّية. من األبوماته الأخرية اأبراج تطلق 

النار ومدينة امللح.

جة للعلوم ال�شيا�شّية لدرا�شات اجلندرة وما بعد  نيكيتا دهوان اأ�شتاذة متدرِّ

ال�شتعمار يف كتلة المتياز »تكوين الأنظمة املعيارّية« يف جامعة غوته يف فرانكفورت. 

كانت باحثًة زائرة يف معهد القانون الدويّل والعلوم الإن�شانّية، يف جامعة ملبورن 

)٢٠١٣(، برنامج النظرّية النقدّية يف جامعة كاليفورنيا، بريكلي )٢٠١٢(، جامعة 

ل لغونا، تينرييفي )٢٠١١ و ٢٠١٢(، جامعة بو�شان الوطنّية، كوريا اجلنوبّية 

)٢٠١١(، ف�شاًل عن جامعة كولومبيا )٢٠٠٨(. حّلت اأ�شتاذًة زائرًة، وفق برنامج 

ماريا غوبرت-ماير، يف معهد العلوم ال�شيا�شّية، جامعة كارل فون اأو�شيت�شكي، 

اأولدنبورغ، اأملانيا )٢٠٠٦ - ٢٠٠٧(. نالت دهوان الدكتوراه يف الفل�شفة من جامعة 

الرور، بوخوم، اأملانيا، و�شهادة ماج�شتري مزدوجة يف الدرا�شات الأملانية والفل�شفة 

من جامعة مومباي، الهند. من اإ�شداراتها الكالم امل�شتحيل: يف �شيا�شة ال�شمت 

والعنف )دار اأكادمييا، ٢٠٠٧(، والكتاب اجلماعّي تنوير اإنهاء ال�شتعمار: 

العدالة عرب-الوطنّية وحقوق الإن�شان والدميوقراطية يف عامل ما بعد 

ال�شتعمار )دار باربرا بودريخ، نا�رضة ٢٠١٣(.

�ض، مع �رضبل هرب، منذ ١٩٨٨، لفرقة  طوين اإيلّيا عازف با�ض كهربائّي وع�شو موؤ�شِّ

ما بعد الروك �شكرامبلد اإغز. يتنّقل اإيلّيا بال�شهولة ذاتها، كعازٍف، بني اأمناٍط خمتلفة 

من املو�شيقى، من الروك اإىل التجريب واجلاز احلّر. اإ�شافًة اإىل اإ�شداراته ون�شاطاته 

يف اإطار �شكرامبلد اإغز، عزف مع فرٍق وت�شكيالٍت عّدة منها BAO و »جوين كفتة اأنتي-

 فيجيترييان اأورك�شرتا« – يف لبنان، والوليات املّتحدة، وفرن�شا، واأملانيا، 

والربتغال، وغريها.

Ibrahim Dawood (b. 1961) studied accounting and economics and 

graduated from the College of Commerce in 1983. He has worked in 

journalism since the mid-80s and has been a regular contributor to 

the Egyptian daily Al Ahram for the past 15 years. He has published 

six volumes of verse: Tafāsīl (Details); Aš-Šitā’ Al Qādim (Next Winter); 

Matar Khaf īf fil Kārij (A Drizzle Outside); Lā Ahada Huna (No One is Here); 

Infijarāt Idāfiyya (Extra Explosions); as well as the selected works Yabdu 

Annani Ji ’tu Muta’akhiran (It Seems I’m Late) and the collected works  

Sit Muhawalāt (Six Attempts). His verse has been translated into English 

and French. His prose works include Khārij Al Kitāba (Outside Writing), 

The Atmosphere (winner of the Sawiris 8th Cultural Award), and Al Qor’ān 

fi Misr (The Quran in Egypt).

Omar Dewachi is an Iraqi-Canadian academic and musician based in 

Lebanon. Trained in classical Iraqi oud and Iraqi Maqam music, Dewachi 

has performed in numerous concerts and festivals in Europe, North 

America and the Middle East. In addition to Iraqi and Arabic music, 

he dwells in a variety of improvisational genres including free-

improvisation, jazz, psychedelic and experimental music. His recent 

albums include Towers Open Fire and City of Salt.

Nikita Dhawan is Junior Professor of Political Science for Gender 

and Postcolonial Studies in the Cluster of Excellence “Formation of 

Normative Orders” at Goethe-University Frankfurt. She was visiting 

scholar at the Institute for International Law and the Humanities, 

University of Melbourne (2013), Program of Critical Theory, University 

of California, Berkeley (2012), University of La Laguna, Tenerife (2012 and 

2011), Pusan National University, South Korea (2011), as well as Columbia 

University (2008). She was Maria-Goeppert-Mayer Guest Professor 

at the Institute of Political Science, Carl von Ossietzky University, 

Oldenburg, Germany (2006-2007). Dhawan received her doctorate in 

philosophy from Ruhr-University Bochum, Germany and holds a double 

MA in German Studies and Philosophy from Mumbai University, India. 

Her publications include Impossible Speech: On the Politics of Silence 

and Violence (Academia Verlag, 2007) and Decolonizing Enlightenment: 

Transnational Justice, Human Rights and Democracy in a Postcolonial World 

(Verlag Barbara Budrich, ed. 2013).

Tony Elieh plays electric bass and is founding member since 1998 

of post-rock group Scrambled Eggs along with Charbel Haber. As 

a musician, Elieh is equally at ease in various styles of music from 

rock to experimentation and free jazz. Aside from his Scrambled 

Eggs discography and activities, Elieh has also performed with 

various groups and combinations such as BAO and The Johnny Kafta 

Anti-Vegetarian Orchestra in Lebanon, the US, France, Germany and 

Portugal among other places.
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حمّمد ال�شاهد يح�رضِّ دكتوراه يف ق�شم درا�شات ال�رضق الأو�شط يف جامعة نيويورك. 

ترّكز اأبحاثه على الِعمارة والتخطيط املديّن يف م�رض من القرن التا�شع ع�رض حتى 

الوقت احلا�رض. تدر�ض اأطروحة ال�شاهد دور البيئة املبنّية خالل النتقال ال�شيا�شّي 

يف م�رض من النظام امللكّي عام ١٩٣٦ اإىل اجلمهورّية عام ١٩٦٧، مع الرتكيز على 

�شنوات النا�رضّية. حا�شل على بكالوريو�ض يف الِعمارة من معهد نيو جري�شي 

للتكنولوجيا وماج�شتري يف الدرا�شات املعمارّية من معهد ما�شات�شو�شت�ض للتكنولوجيا 

)MIT(. وهو موؤ�ّش�ض مدّونة cairobserver.com التي ترّكز على الِعمارة يف العا�شمة 

امل�رضّية، وتنظيم املدن والرتاث الثقايّف.

طارق اأبو الفتوح معماريٌّ وقيُِّم معار�ض م�شتقّل مقّره بروك�شل. يدير، منذ عام 

٢٠٠٠، �شندوق �شباب امل�رضح العربّي الذي اأطلق احلدث املتعّدد التخ�ّش�شات نقاط 

لقاء. من اأعماله كقيٍِّم للمعار�ض يحدث يف اجلراج، الإ�شكندرية ٢٠٠٠؛ عن �شورة 

الذات، الإ�شكندرّية ٢٠٠٣؛ Dis-Orientation يف بيت الثقافات العاملّية، ٢٠٠٣، بينايل 

ال�شارقة ٩ )٢٠٠٩(. نّظم الدورات الأربع الأوىل من نقاط لقاء قبل العمل مع القّيمني 

فراي لي�شن على الدورة اخلام�شة، اأوكوي اإنويزور على الدورة ال�شاد�شة، واملجموعة 

الزغربّية ماذا وكيف وملن )WHW( على الدورة ال�شابعة العتيدة.

مهدي فليفل )مولود دبّي( �شينمائّي وفّنان ب�رضّي فل�شطينّي. ن�شاأ يف خمّيم عني 

احللوة لاّلجئني يف لبنان، ثم يف الدمنارك وا�شتقّر الآن يف لندن. فيلمه عامل لي�ض لنا 

نال جائزة ال�شالم يف مهرجان برلني ال�شينمائّي ٢٠١٣.

�شيمون فوجيوارا )مولود لندن، ١٩٨٢( ق�شى طفولته بني اليابان واإنكلرتا 

واإ�شبانيا واأفريقيا. يف اأعماٍل درامّية كثيفة حول العالقات ال�شخ�شّية والعالقات 

الأ�رضّية، وال�شيا�شة، والِعمارة والتاريخ، ي�شتك�شف فوجيوارا �رضدّيات ال�شري 

الذاتّية و »واقع احلياة« من خالل مزيج من الأدائّيات والفيديو والتجهيز والق�ش�ض 

الق�شرية. غالًبا ما يظهر يف اأعماله بنف�شه، كما يعمل اأي�ًشا مع اأ�شدقاء واأفراد 

العائلة، ومتعاونني، يقّدمون �شيغًة من اأنف�شهم ك�شخ�شّيات داخل م�رضحّياته. عمل 

فوجيوارا، اإذ يربط اخليايّل بالواقعّي من النا�ض واملواقع والأحداث، ي�شتك�شف 

احلدود بني الواقع واملتخيَّل، كا�شًفا يف كثرٍي من الأحيان عن مدى خيالّية هذا التمييز. 

َمت اأعماله يف معار�ض فردّية وجماعّية، مبا يف ذلك حمّطة توليد الكهرباء يف  ُقدِّ

تورونتو، ومتحف نيويورك للفن احلديث )MoMA(، وكون�شتهاله هامبورغ، ومتحف 

طوكيو للفّن املعا�رض، وبينايل البندقّية وبينايل �شاو باولو. عام ٢٠١٠ ح�شل على 

جائزة بالواز الفّنّية يف معر�ض اآرت بازل وجائزة كارتييه يف معر�ض فريتزه للفّن. 

له كتابا عن اأعماله: The Museum of Incest )متحف �ِشفاح القربى(، من�شورات اأركايف 

بوك�ض، ٢٠٠٩؛ و1٩٨2، من�شورات التيت، ٢٠١٢.

Mohamed Elshahed is a doctoral candidate in the Middle East 

Studies Department at New York University. His research focuses 

on architecture and urban planning in Egypt from the 19th century 

to the present. Elshahed’s dissertation examines the role of the built 

environment during Egypt’s political transition from monarchy in 1936 

to republic in 1967 with an emphasis on the Nasser years. He holds a 

Bachelor of Architecture from the New Jersey Institute of Technology 

and a Masters in Architecture Studies from Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Elshahed is the founder of the weblog cairobserver.

com focusing on the Egyptian capital’s architecture, urbanism and 

cultural heritage.

Tarek Abou El Fetouh is a Brussels-based independent curator and 

architect. He is the director since 2000 of the Young Arab Theatre 

Fund and the initiator of the multidisciplinary event Meeting Points. 

His curatorial works include It is Happening in the Garage, Alexandria 

(2000); Roaming Inner Landscape, Alexandria (2003); Dis-Orientation at 

the House of World Cultures (2003); and the 9th Sharjah Biennial (2009). 

He curated the first four editions of Meeting Points before working 

with curators Frie Leysen on the 5th edition, Okwui Enwezor for the 

6th edition, and the Zagreb-based collective What, How and for Whom 

(WHW) for the upcoming 7th edition.

Mahdi Fleifel (b. Dubai) is a Palestinian filmmaker and visual artist. He 

grew up in Ain El Helweh refugee camp in Lebanon, then in Denmark 

and is now based in London. His film A World Not Ours won the Peace 

Award at the 2013 Berlin Film Festival.

Simon Fujiwara (b. London, 1982) spent his childhood between 

Japan, England, Spain and Africa. In dense dramas about personal 

relationships, family relations, politics, architecture and history, 

Fujiwara’s work explores biographies and ‘real-life’ narratives through 

a combination of performance, video, installation and short stories. 

Often appearing within his works himself, he also works with friends, 

family members and collaborators, who present versions of themselves 

as characters within his dramas. In linking fictional and real people, 

locations and events, Fujiwara explores the boundary between the real 

and the imagined, often revealing the very fiction of such a distinction. 

His works have been shown in solo and group exhibitions, including 

at Toronto’s Power Plant, New York’s Museum of Modern Art (MoMA), 

Hamburg’s Kunsthalle, Tokyo’s Museum of Contemporary Art, and at the 

Venice and Sao Paulo Biennials. In 2010 he was awarded the Baloise-Art 

Prize at Art Basel and the Cartier Award at Frieze Art Fair. He has 

published two artist books: The Museum of Incest (Archive Books, 2009) 

and 1982 (Tate Publishing, 2012).
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اأحمد غنيمي )مولود الإ�شكندرّية، ١٩٨٦( تخّرج من جامعة الإ�شكندرّية بدرجة 

بكالوريو�ض يف الفنون اجلميلة )٢٠٠٩(. در�ض تقنّيات �شناعة الأفالم الأ�شا�شّية يف 

املركز الثقايّف الي�شوعّي يف الإ�شكندرّية. عمل يف الأفالم الروائّية امل�رضّية امل�شتقّلة 

م�شّوًرا وم�شاعَد خمرج. عر�ض فيلمه الق�شري بحاري يف خمتلف املهرجانات 

ال�شينمائّية الدولّية واملوؤ�ّش�شات مبا يف ذلك متحف الفن احلديث )MoMA(، نيويورك، 

ومهرجان روتردام ال�شينمائّي الدويّل )IFFR(، وح�شل على جائزة هامبورغ لالأفالم 

الق�شرية يف املهرجان الدويّل الثامن والع�رضين لالأفالم الق�شرية )٢٠١٢(. يح�رضِّ 

ُغَنيمي �شهادة املاج�شتري يف الإخراج ال�شينمائّي يف مدر�شة ال�شينما والتلفزيون من 

اأكادميية الفنون امل�رضحية )FAMU( يف براغ. ويعمل حاليًّا على م�رضوعه املعنَون 

حديقة حيوانات.

�شربل هرب يعزف الغيتار الكهربائّي مع جمموعة وا�شعة من الإلكرتونّيات 

والأجهزة. هو موؤ�ّش�ٌض م�شارك وع�شٌو يف فرقة ما بعد الروك اللبنانّية �شكرامبلد اإغز، 

اأ�شدر دّزينة من الألبومات مع املجموعة وباإ�شمه اخلا�ّض، قائًما بحفالٍت جّوالة يف كلٍّ 

من اأوروبا والوليات املّتحدة الأمريكّية. وهو م�شارك ن�شط يف �شاحة الرجتال احلّر 

يف لبنان. كما اأّلف هرب وقّدم مو�شيقى لالأفالم )جوانا حاجي توما وخليل جريج، 

 وغ�ّشان �شلهب(، وامل�رضح )ربيع مرّوة ولينا �شانع( وفّن الفيديو )مليا جريج، 

اأكرم زعرتي(.

جوانا حاجي توما وخليل جريج يتعاونان كفّنانني و�شينمائّيني مقيمني بني بريوت 

وباري�ض. اأخرجا بع�ض الأفالم الوثائقّية مثل اخليام 2000 - 200٧ )٢٠٠٨(، 

الفيلم املفقود )٢٠٠٣(، واأفالًما روائّية مثل البيت الزهر )١٩٩٩(، يوم اآخر 

)٢٠٠٥(، بّدي �شوف )٢٠٠٨(. عر�شا عملهما يف بينايل ال�شارقة ١٠، وبينايل ليون 

١١، وبينايل اإ�شطنبول ١٢. عام ٢٠١٢ قّدما عماًل وثائقيًّا طوياًل بعنوان النادي 

اللبنايّن لل�شواريخ؛ احلكاية الغريبة ل�شباق الف�شاء اللبناين و�شل�شلًة من 

التجهيزات الفّنّية حول الربنامج الف�شائّي اللبنايّن العائد اإىل ال�شّتينات من القرن 

 الع�رضين، اإ�شافًة اإىل معار�ض حديثة يف اخلّط الثالث، دبّي، ومركز بريوت 

للمعار�ض )٢٠١٢(.

لوران�ض اأبو حمدان فّنان مقّره لندن. م�رضوعه اجلاري عقٌد �شمعّي عر�ض حديًثا يف 

كون�شتهال تن�شتا، �شتوكهومل )٢٠١٢( وبينايل تايبيه )٢٠١٢(. من اأعماله الأخرى 

حمكمة منوذجّية يف غالريي ت�شيزنهايل، لندن )٢٠١١(، وم�شريات لآرتنغل، لندن 

)٢٠٠٨(، ف�شاًل عن معر�شني فردّيني ي�شّمان عملني ُكلَِّف بهما حديًثا )٢٠١٢(: 

حّرية النطق نف�شه، ال�شوروم، لندن؛ احلقيقة كّل احلقيقة، CASCO، اأوتريخت. 

كتب اأبو حمدان لـكابينت ماغازين، وبينايل ال�شارقة ١٠، وهو ع�شٌو يف املجموعة التي 

ت�شّغل م�شاريع ف�شاء الفنون يف البرتون، �شمال لبنان. اأبو حمدان يح�رضِّ دكتوراه 

ويعّلم يف ق�شم الثقافات الب�رضية، كّلّية غولد�شميث، جامعة لندن.

مروان حمدان در�ض �شناعة الأفالم عام ٢٠٠٥ ومنذ ذلك احلني �شارك يف اإنتاج عدٍد 

من الأفالم الوثائقّية. ي�شارك حاليًّا يف برنامج ف�شاء اأ�شغال داخلّية ٢٠١٢ - ٢٠١٣، 

اأ�شكال األوان، بريوت.

Ahmed Ghoneimy (b. Alexandria, 1986) graduated from the University 

of Alexandria with a bachelor degree of Fine Arts (2009). He studied 

basic filmmaking techniques at the Jesuit Culture Center in Alexandria. 

He then worked in Egyptian independent feature films as cameraman 

and as assistant director. His short film Bahari was screened in several 

international film festivals and institutions including the Museum 

of Modern Art (MoMA), New York and the International Film Festival 

Rotterdam (IFFR), and received the Hamburg Short Film Award at the 

28th International Short Film Festival, Hamburg (2012). Ghoneimy is 

now pursuing his MA degree in film directing at the Film and TV School 

of Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague. He is currently 

working on his project titled Zoo.

Charbel Haber plays electric guitar with a wide selection of electronics 

and devices. He is co-founder and member of Lebanese post-rock group 

Scrambled Eggs, and has released a dozen albums with the group and 

under his own name, touring and performing in both Europe and the US. 

He is an active participant in Lebanon’s free-improvisation scene. Haber 

has also composed and contributed music for film (Joanna Hadjithomas 

and Khalil Joreige, and Ghassan Salhab), theatre (Rabih Mroué and Lina 

Saneh) and video art (Lamia Joreige, Akram Zaatari.

Joana Hadjithomas and Khalil Joreige collaborate as filmmakers 

and artists, living between Beirut and Paris. They have directed 

documentaries including Khiam 2000-2007 (2008) and El Film el Mafkoud 

(The Lost Film, 2003), as well as the films Al Bayt el Zaher (Around the 

Pink House, 1999), A Perfect Day (2005) and Je veux voir (I Want to See, 

2008). They have presented their work at the 10th Sharjah Biennial, the 

11th Lyon Biennial, and the 12th Istanbul Biennial. In 2012 they presented 

their feature documentary The Lebanese Rocket Society: The Strange Tale of 

the Lebanese Space Race as well as a series of artistic installations around 

Lebanon’s space project of the 1960s, with recent solo exhibitions at The 

Third Line, Dubai and at Beirut Exhibition Center (2012).

Lawrence Abu Hamdan is a London-based artist. His ongoing 

project Aural Contract has been recently exhibited at Tensta Konsthall, 

Stockholm (2012) and the Taipei Biennial (2012). Other works include 

Model Court at Chisenhale Gallery, London (2011) and Marches for 

Artangel, London (2008), as well as two solo exhibitions featuring new 

commissioned work (2012): The Freedom Of Speech Itself, The Showroom, 

London; and The Whole Truth, CASCO, Utrecht. Abu Hamdan has written 

for Cabinet Magazine and the 10th Sharjah Biennial, and is part of 

the group running the arts space Batroun Projects in north Lebanon.

He is a PhD candidate and tutor at the department of Visual Cultures, 

Goldsmiths, University of London.

Marwan Hamdan studied filmmaking in 2005 and has since been 

involved in the production of a number of documentary films. He is 

currently participating in Ashkal Alwan’s Home Workspace Program 

2012-13, Beirut.
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ا م�رضحّية متعّلقة بن�شو�ٍض وم�شنوعاٍت  م اأفالًما، وفيديو وعرو�شً هو تزو نيان يقدِّ

تاريخّية وفل�شفّية. من املعار�ض الفردّية احلديثة لعمله م�شروع MAM رقم 16 

يف متحف موري للفّن )طوكيو، ٢٠١٢(، وجناح �شنغافورة يف بينايل البندقّية ٥٤ 

)٢٠١١( والأر�ض يف اآرت�شبي�ض، �شيدين )٢٠١١(. من املعار�ض التي �شارك فيها 

ل بَلد يف متحف غوغنهامي، نيويورك )٢٠١٣(؛ وترينيال اآ�شيا-املحيط الهادئ ٦ 

)٢٠٠٩(، وبينايل نهر دوجيما )٢٠٠٩(، وبينايل �شنغافورة ١ )٢٠٠٦(، وترينيال 

فوكوكا ٣ للفّن الآ�شيوّي )٢٠٠٥(؛ وبينايل �شاو باولو ٢٦ )٢٠٠٤(. عر�شت جتاربه 

امل�رضحّية يف م�رضح العامَل )اأملانيا، ٢٠١٠(، وكن�شنت ف�شتيفال ديز اآر )بروك�شل، 

٢٠٠٦، ٢٠٠٨( ومهرجان �شنغافورة للفنون )٢٠٠٦، ٢٠٠٨(. عر�ض فيلمه الروائّي 

الأّول، هنا، للمّرة الأوىل يف اأ�شبوع املخرجني ٤١، مهرجان كان ال�شينمائّي )٢٠٠٩(، 

 وفيلمه املتو�ّشط، الأر�ض، للمّرة الأوىل يف مهرجان البندقّية ال�شينمائّي 

الدويّل ٦٦ )٢٠٠٩(.

جوليا هولرت موؤّلفة مو�شيقّية/عازفة متعّددة الآلت مقّرها لو�ض اأنل�ض. بداأت 

هولرت �شريتها الفّنّية، ككّل موؤّلٍف مو�شيقيٍّ ع�شامّي، باإ�شدار كا�شيتات واأقرا�ض 

 .NNA Tapes ،مدجمة حمدودة الطول لنا�رضين مثل هيومن اإير ميوزك، اإنغرايفد غال�ّض

ومنذئٍذ اقتطعت لنف�شها هّوّيًة يف �شياق املو�شيقى املعا�رضة بعمل يدمج الأحلان 

 Tragedy ٢٠٠٧(، األبوم البداية( Eating the Stars EP ال�شعبّية بالتاأليف املجّرد. من اأعمالها

)ليفنغ ريكوردز، ٢٠١١(، اإك�شتازي�ض )RVNG Intl.، ٢٠١٢(، وهو األبوم يعك�ض تقاليد 

تدّربها الكال�شيكّي كما يعر�ض بنيًة �شعبّية.

اإميان عي�شى تعي�ض وتعمل يف القاهرة ونيويورك. ت�شمل معار�شها اجلماعّية 

ق، معهد  الأخرية: The Ungovernables، املتحف اجلديد، نيويورك )٢٠١٢(؛ من راأى �شدَّ

KW للفّن املعا�رض، برلني )٢٠١١(؛ Material، روديو، اإ�شطنبول )٢٠١١(؛ ق�ش�ض 

ق�شرية، مركز النحت، نيويورك )٢٠١١(، بروباجاندا املعامل التذكارّية، مركز 

ال�شورة املعا�رضة، القاهرة )٢٠١١(. عر�ض عملها الفيديو يف خمتلف الف�شاءات، 

يذكر منها تران�شميدياله يف برلني، تيت مودرن يف لندن، �شبي�شك�ض يف اإكزتر؛ غالريي 

اأوبن اآي يف ليفربول، �شينما فّناين بدون، دبّي. فازت عي�شى بجائزة ماكابا الأوىل من 

موؤ�ّش�شة هان نفكن�ض )٢٠١٢(، وجائزة جمموعة اأبراج كابيتال الفّنّية )٢٠١٣(.

بارين جّدو )مولودة بغداد( ح�شلت على ماج�شتري الفنون اجلميلة من جامعة 

هاورد يف وا�شنطن العا�شمة )١٩٩٥(. من اأفالمها الق�شرية عَط�ض، وعائ�شة، 

ر يف اإثيوبيا. اأعطت �شفوًفا يف ال�شينما يف اجلامعة اللبنانّية  وجّنة الرا�شتا الذي �ُشوِّ

الأمريكّية )LAU( يف بريوت، ويف جامعة نيويورك يف اأكرا. ح�شلت على جائزة بول 

روب�شون وجائزة الأمرية غري�ض للفيلم. »قوانة« هو فيلمها الوثائقّي الطويل الأّول. 

جّدو مقيمة حاليًّا يف بريوت.

ر فل�شطينّي. يعمل يف الفيديو، والت�شوير الفوتوغرايّف  م وم�شوِّ خالد جّرار م�شمِّ

والأدائّيات. له معار�ض عّدة فردّية وجماعّية حمّليًّا ودوليًّا.

Ho Tzu Nyen makes films, videos and theatrical performances 

related to historical and philosophical texts and artefacts. Recent 

solo exhibitions include MAM Project #16 at the Mori Art Museum 

(Tokyo, 2012), the Singapore Pavilion at the 54th Venice Biennial (2011) 

and EARTH at Artspace, Sydney (2011). Group exhibitions include 

No Country at the Guggenheim Museum in New York (2013); the 6th 

Asia-Pacific Triennial (2009); the Dojima River Biennial (2009); the 1st 

Singapore Biennial (2006); the 3rd Fukuoka Asian Art Triennial (2005); 

and the 26th Sao Paulo Biennial (2004). His theatrical experiments 

have been presented at Theater der Welt (Germany, 2010), the 

KunstenFestivaldesArts (Brussels, 2006, 2008) and the Singapore Arts 

Festival (2006, 2008). His first feature film HERE premiered at the 41st 

Directors’ Fortnight, Cannes Film Festival (2009), and his medium-

length film EARTH premiered at the 66th Venice International Film 

Festival (2009).

Julia Holter is a composer/ multi-instrumentalist based in Los Angeles. 

As a truly DIY composer, Holter started her career releasing limited-

run cassettes and CD-R releases for labels like Human Ear Music, 

Engraved Glass, and NNA Tapes. She has since forged an identity in the 

contemporary music landscape with work that merges pop melodies 

with abstract composition. Her works include Eating the Stars EP (2007), 

debut album Tragedy (Leaving Records, 2011), and Ekstasis (RVNG Intl., 

2012), an album that reflected the conventions of her classical training 

while also introducing a pop structure.

Iman Issa lives and works in Cairo and New York. Her recent group 

and solo shows include: The Ungovernables, New Museum, New York 

(2012); Seeing is Believing, KW Institute of Contemporary Art, Berlin (2011); 

Material, Rodeo, Istanbul (2011); Short Stories, Sculpture Center, New York 

(2011); and Propaganda by Monuments, Contemporary Image Collective, 

Cairo (2011). Her video work has been screened at several venues 

including Transmediale, Berlin; Tate Modern, London; Spacex, Exeter; 

Open Eye Gallery, Liverpool; and Bidoun Artists Cinema, Dubai. Issa is 

a recipient of the first Han Nefkens Foundation-MACABA Award (2012) 

and the Abraaj Group Art Prize (2013).

Parine Jaddo (b. Baghdad) earned an MFA in film from Howard 

University in Washington DC (1995). Her short films include Atash, 

Aisha, and Rastas’s Paradise, which was shot in Ethiopia. She taught film 

courses at the Lebanese American University (LAU) in Beirut, and at 

New York University (NYU) in Accra. Jaddo is the recipient of the Paul 

Robeson Award and the Princess Grace Award for film. Broken Record is 

her first feature documentary. She currently resides in Beirut.

Khaled Jarrar is a Palestinian designer and photographer. He works 

with photography, video and performance and has exhibited in several 

solo and group shows both locally and internationally.



اأ�شغال داخلية 6 / �سري ذاتية   HOME WORKS 6 / BIOGRAPHIES

107

جيون جونهو نال املاج�شتري من كّلّية ت�شيل�شي للفّن والت�شميم وبكالوريو�ض يف 

 ،SCAI The Bathhouse الفنون اجلميلة من جامعة دونيوي. له عدة معار�ض فردّية يف

طوكيو )٢٠٠٩(؛ غالريي تاداو�ض روباك، باري�ض )٢٠٠٨(؛ غالريي اأراريو، ت�شيونان 

)٢٠٠٨(؛ غالريي بريي روبن�شتاين، نيويورك )٢٠٠٧(. �شارك جيون اأي�ًشا يف عدٍد 

من املعار�ض اجلماعّية مبا يف ذلك دوكومنتا)١٣(، كا�شل )٢٠١٢(؛ بينايل غوانغجو 

)٢٠١٢(؛ جائزة فّنان كوريا للعام ٢٠١٢؛ م�شابه للحياة يف مركز ووكر للفّن، 

مينيابولي�ض )٢٠١٢(؛ ترينيال يوكوهاما، يوكوهاما )٢٠١١ (؛ م�شتقبلك امل�شرق 

يف LACMA، لو�ض اأنل�ض )٢٠٠٩( ومتحف الفنون اجلميلة يف هيو�شنت، تك�شا�ض 

)٢٠٠٨(؛ التحّول يف الف�شاء الثقايّف لوي�ض فويتون، باري�ض )٢٠٠٨(؛ وكّل �شيٍء عن 

ال�شحك يف متحف موري للفّن، طوكيو )٢٠٠٧(. نال جيون جوائز يف بينايل غوانغجو 

للعام ٢٠٠٤، بينايل ليوبليانا ٢٠٠٧ لفّن الغرافيك، وجائزة نون ٢٠١٢ اجلائزة 

الكربى لبينايل غوانغجو، جائزة فّنان كوريا للعام ٢٠١٢، بتنظيٍم م�شرتك من املتحف 

.SBS الوطنّي للفن املعا�رض، كوريا، وموؤ�ّش�شة

جمال كفادار اأ�شتاذ الدرا�شات الرتكّية يف ق�شم التاريخ يف جامعة هارفارد. درا�شته 

)بالإنكليزّية( للتاريخ العثمايّن املبكر، بني عاملني: بناء الدولة العثمانية، ترجمت 

اإىل اليونانّية والرتكّية. واإذ اعتاد البحث عن املتعة يف املحفوظات واملكتبات، قادته 

م�شادفات اكت�شافاته املوّفقة اإىل مقالت عن كتابة ال�شرية الذاتّية وحترير �شجّل 

اأحالم �شّيدة �شوفّية من منت�شف القرن ال�شابع ع�رض. يوا�شل العمل على ما يعّده 

موا�شيع ذات �شلة، مبا يف ذلك تاريخ املقاهي، وعادات الليل، واأ�شكال الرتفيه العاّمة، 

وت�شكيل الثقافة العاّمة يف اأوَليات املدن املتو�ّشطّية والبلقانّية احلديثة.

مازن كرباج ن�شاطاته الرئي�شّية ت�شمل الر�شوم الهزلّية والر�شم واملو�شيقى. ن�رض 

اأكرث من دّزينة كتب والعديد من الق�ش�ض الق�شرية والر�شوم يف خمتارات و�شُحف 

وجماّلت مثل ل�شو�شيا�شيون، دار الآداب، انرتنا�شيونايل، لوموند ديبلوماتيك. يعزف 

على الرتومبيت. وهو ع�شو موؤ�ّش�ض يف مهرجان ارجتال ال�شنوّي الذي يقام يف بريوت 

منذ عام ٢٠٠١، ودار ن�رض امل�شلخ للمو�شيقى منذ عام ٢٠٠٥. عر�ض وعزف جماعيًّا 

وكفّنان منفرد يف لبنان وفرن�شا وانكلرتا واإ�شبانيا وال�شويد واأملانيا و�شوي�رضا 

واأ�شرتاليا والوليات املّتحدة وغريها.

Jeon Joonho received his MA from Chelsea College of Art and Design 

and his BFA from Dongeui University. Jeon has had several solo 

exhibitions at SCAI The Bathhouse, Tokyo (2009); Galerie Thaddaeus 

Ropac, Paris (2008); Arario Gallery, Cheonan (2008); and at Perry 

Rubenstein Gallery, New York (2007). Jeon has also participated in 

several group exhibitions including dOCUMENTA 13, Kassel (2012); 

Gwangju Biennale (2012); Korea Artist Prize (2012); Lifelike at Walker Art 

Center, Minneapolis (2012); Yokohama Triennale, Yokohama (2011); Your 

Bright Future at LACMA, Los Angeles (2009) and The Museum of Fine Art, 

Houston (2008); Metamorphosis at L’Espace Culturel Louis Vuitton, Paris 

(2008); and All About Laughter at Mori Art Museum, Tokyo (2007). Jeon 

has received awards at the 2004 Gwangju Biennale, the 2007 Ljubijana 

Graphic Biennale, the 2012 Noon Award Grand Prize of Gwangju 

Biennale, and the 2012 Korea Artist Prize, co-organized by the National 

Museum of Contemporary Art, Korea, and the SBS Foundation.

Cemal Kafadar is Vehbi Koç Professor of Turkish Studies in the 

Department of History, Harvard University. His study of early Ottoman 

history, Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State, has 

been translated into Greek and Turkish. Ever in search of fun in the 

archives and libraries, his serendipitous discoveries there have led to 

articles on autobiographical writing and to the edition of a Sufi lady’s 

mid-17th century dream log. He continues to work on what he considers 

to be related topics, including the history of coffeehouses, uses of the 

night, forms of public entertainment, and formation of public culture in 

early modern Middle Eastern and Balkan cities.

Mazen Kerbaj’s main activities include comics, painting and music. 

He has published more than a dozen books and many short stories 

and drawings in anthologies, newspapers and magazines such as 

L’Association, Dar el Adab, Internazionale and Le Monde Diplomatique. 

He also plays trumpet and is a founding member of the annual Irtijal 

festival taking place in Beirut since 2001, and the Al Maslakh label since 

2005. He has exhibited and performed as a solo artist and collectively 

in Lebanon, France, England, Spain, Sweden, Germany, Switzerland, 

Australia and the US among other places.
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لرا اخلالدي )مولودة القد�ض( حت�ّشل حاليًّا درجة املاج�شتري يف الإعالم والّت�شالت 

يف كّلّية الدرا�شات العليا الأوروبّية )�شوي�رضا(. نالت �شهادة البكالوريو�ض يف علم 

الآثار وتاريخ الفّن مع درجة ثانوّية يف الأدب الإنكليزّي عام ٢٠٠٥. كانت اخلالدي 

حديًثا قّيمة م�شاركة لـعالمات يف الزمن )٢٠١٢( من اإنتاج معر�ض القد�ض ال�شاد�ض 

 وبينايل الرواق ٥ �شمن برنامج قلنديا �شفر الدويّل، ومعر�ض جمع تك�شري 

اأو on/of Language، مع موؤ�ّش�شة املعمل للفّن املعا�رض )٢٠١١(. كانت كذلك قّيمة 

م�شاركة مع يزن اخلليلي يف برناجمي الأفالم والفيديو �شينما ال�شتقالل )٢٠٠٩( 

وباإ�شم الآب )٢٠١١( كجزء من مبادرة معهد غوته، القاهرة، لالأفالم العربّية 

الق�شرية. وكانت اخلالدي مديرة م�شاعدة لغالريي الرواق يف البحرين )٢٠٠٧(، 

ومديرة م�شاعدة للربامج يف موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون )٢٠٠٩ - ٢٠١١(. كانت قّيمة 

م�شاِعدة ملعر�ض Disorientation II، جزيرة ال�شعدّيات، اأبو ظبي )٢٠٠٩(، وملعر�ض 

Never Part، بوزار، بروك�شل )٢٠٠٧(. اخلالدي حاليًّا مديرة مركز خليل ال�شكاكيني 

الثقايّف )رام اهلل(. وتعمل ب�شكل م�شتقّل يف عدة م�شاريع، مبا يف ذلك قامو�ٌض فّنّي عربّي 

اإنكليزّي على �شبكة الإنرتنت.

حممود خالد )مولود الإ�شكندرّية، ١٩٨٢( نال بكالوريو�ض الفنون اجلميلة يف الر�شم 

والت�شوير من جامعة الإ�شكندرّية )٢٠٠٤(، واأمّت برنامج ف�شاء اأ�شغال داخلّية 

لدى اأ�شكال األوان ٢٠١١ - ٢٠١٢، يف بريوت. ممار�شته اإجرائّية التوّجه، تعّددّية 

التخ�ّش�ض. ينتج اأعماًل يف الت�شوير الفوتوغرايّف، والفيديو، والن�ّض، والنحت، 

والتجهيز املوائم خل�شو�شّية املكان. عر�شت اأعمال خالد يف معار�ض فردّية وجماعّية 

يف اأوروبا وال�رضق الأو�شط، مبا يف ذلك مركز البلطيق للفّن املعا�رض، غايت�شهيد؛ 

�شتيديليك موزيوم بورو اأم�شرتدام )SMBA(؛ بونر كن�شتفراين؛ UKS، اأو�شلو؛ 

�شال�شبورغر كن�شتفراين؛ مركز ال�شورة املعا�رضة )CIC(، القاهرة. ظهرت م�شاريعه 

يف بيناليات دولّية عديدة مثل مانيف�شتا ٨، بينايل اإ�شبيلية الدويّل الثالث للفّن املعا�رض، 

بينايل جزر الكناري الأّول. نال خالد جائزة فيديو برازيل اإن كونتك�شت عام ٢٠١٢. 

يقيم حاليًّا ويعمل يف القاهرة.

مازن خالد )مولود بريوت( در�ض يف اجلامعة الأمريكّية يف بريوت )بكالوريو�ض يف 

الدرا�شات ال�شيا�شّية(، وجامعة جورج تاون يف وا�شنطن العا�شمة )ماج�شتري يف 

 ال�شيا�شة العاّمة(، اإ�شافًة اإىل جامعة كونكورديا، مونريال )اإنتاج الأفالم(. 

كتب خالد واأخرج عدًدا من الأفالم الق�شرية، التي ُعر�شت يف خمتلف املهرجانات مثل 

 مهرجان روتردام الدويّل )IFFR، ٢٠١٠( ومهرجان دبي ال�شينمائّي الدويّل 

.)٢٠١٢ ،DIFF(

Lara Khaldi (b. Jerusalem) is currently pursuing her MA in Media and 

Communications at the European Graduate School (Switzerland). 

She received her BA in Archaeology and Art History with a minor in 

English Literature in 2005. Khaldi recently co-curated Gestures in Time 

(2012) produced by Jerusalem Show 6 and Riwaq Biennial 5 within 

Qalandiya International 0 program, and on/ off Language, with Al Ma’mal 

Contemporary Art Foundation (2011). With Yazan Khalili she co-curated 

the film and video programs Cinema of Independence (2009) and In the 

Name of the Father (2011) as part of the Arab Shorts initiative by Goethe-

Institut, Cairo. Khaldi was Assistant Director at Al Riwaq Art Gallery, 

Bahrain (2007), and Assistant Director for programs at the Sharjah Art 

Foundation (2009-2011). She was Assistant Curator for Disorientation II, 

Saadiyat Island, Abu Dhabi (2009), and for Never Part, Bozar, Brussels 

(2007). Khaldi is currently Director of Khalil Sakakini Cultural Center 

(Ramallah). She is also working independently on several projects 

including a web-based Arabic-English art glossary.

Mahmoud Khaled (b. Alexandria, 1982) received a BFA in painting 

from Alexandria University (2004) and completed Ashkal Alwan’s 

Home Workspace Program 2011-12 in Beirut. His practice is both 

process-oriented and multidisciplinary, including video, photography, 

text, sculptures and site-specific installation. Khaled’s work has been 

presented in solo and group exhibitions in Europe and the Middle East, 

including at BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead; Stedelijk 

Museum Bureau Amsterdam (SMBA); Bonner Kunstverein; UKS, Oslo; 

Salzburger Kunstverein; and Contemporary Image Collective (CiC), 

Cairo. His projects have been featured in several international biennials 

such as Manifesta 8, Biacs 3, Seville Biennale, and the first Canary 

Islands Biennial. Khaled received the Videobrasil in Context Prize 2012. 

He currently lives and works in Cairo.

Mazen Khaled (b. Beirut) attended the American University of Beirut 

(BA in Political Studies), and Georgetown University in Washington, 

DC (MA in Public Policy), as well as Concordia University, Montreal 

(Film Production). Mazen has written and directed a number of short 

films, which have travelled to various international festivals such as 

the International Film Festival Rotterdam (IFFR, 2010) and the Dubai 

International Film Festival (DIFF, 2012).
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يزن اخلليلي )مولود ١٩٨١( يعي�ض ويعمل داخل فل�شطني وخارجها. حا�شل على 

�شهادة يف الِعمارة من جامعة بريزيت )٢٠٠٣( وماج�شتري )٢٠١٠( من مركز للِعمارة 

البحثّية يف كّلّية غولد�شميث، جامعة لندن. كان اخلليلي فّناًنا مقيًما يف موؤ�ّش�شة دلفينا، 

لندن )٢٠٠٨( ويف املدر�شة ال�شينمائّية الدمناركّية )٢٠٠٦(. عّلَم �شيا�شة الإنتاج يف 

اأكادميية فل�شطني الدولّية للفّن. كان من�ّشق الإنتاج لبينايل ال�شارقة ٩ و ١٠، وقّيًما 

م�شارًكا جلائزة فّنان ال�شنة ال�شاّب عام ٢٠١٢. من معار�شه الأخرية: منظر الظالم، 

غالريي ترانزيت، بلجيكا )٢٠١١(؛ يف احلّب ومناظر طبيعّية اأخرى، غالريي اإميان 

فار�ض، باري�ض )٢٠١٣(. ومن معار�شه اجلماعّية الأخرية معر�ض القد�ض )٢٠١٠ 

و ٢٠١١(؛ جناح م�شتقبل وعد، بينايل البندقّية ٥٤ )٢٠١١(؛ املنتدى املو�ّشع 

ملهرجان برلني ال�شينمائّي ٦٢ )٢٠١٢(، و Re-emerge، بينايل ال�شارقة ١١ )٢٠١٣(. 

ح اخلليلي جلائزة KLM Paul Huf عام ٢٠٠٩ و ٢٠١٠. ظهرت له كتابات و�شور  ر�شِّ

فوتوغرافّية يف العديد من املن�شورات، مثل جمّلة مانيف�شتا، وجملة فريز، و�شي-

برنت، واإبراز، والأطل�ض الذاتّي لفل�شطني، وغريها.

رة فوتوغرافّية مقّرها بريوت، لبنان. يرّكز  كري�شتني خوري باحثٌة وكاتبة وم�شوِّ

بحثها اأّوليًّا على تاريخ الفّن احلديث يف العامل العربّي. ت�شارك اأي�ًشا يف م�شاريع مع 

فّنانني ذوي ممار�شاٍت بحثّية الأ�شا�ض.

ماتيا�ض ليلينتال در�ض امل�رضح والتاريخ والدرا�شات الأملانّية. بداأ حياته العملّية يف 

امل�رضح عام ١٩٧٩، وعمل منذئٍذ مديًرا فّنيًّا يف م�رضح بازل والفولك�شبوهنه )برلني(، 

حيث تعاون مع خمرجني وفّنانني مثل فرانك باتريك �شتيكيل، اأخيم فرير، كري�شتوف 

مارتالر، يوهان كري�شنيك، مايكل �شاميون ، �شتيفان باخمان، �شتيفان بوخر، اأندراي 

وورون، ارمني بيرتا�ض، وكذلك �شديقه كري�شتوف �شلنغن�شيف. كان، من ٢٠٠٣ اإىل 

٢٠١٢، مديًرا مل�رضح هيبل اآم اأوفر يف برلني ومديًرا فّنيًّا فيه، حيث تعاون مع فّنانني 

مثل جمموعة رمييني بروتوكول، كون�شتانزا ماركا�ض، كري�ض كونديك، هانز-فرينر 

كروي�شنغر، ميته اإنغفارت�شن، جريميي ويد. اأُعِلَن هيبل اآم اأوفر، اإّبان اإدارة ليلينتال 

له، م�رضح العام من قبل جملة امل�رضح اليوم الأملانّية عام ٢٠٠٤، ويف عام ٢٠٠٧ 

ح�شل على جائزة الت�شميم الأملانّية حلملة Neukölln boxers. ليلينتال حاليًّا منتج مقيم 

يف برنامج ف�شاء اأ�شغال داخلّية ٢٠١٢ - ٢٠١٣، وهو برنامج اأ�شكال األوان لدرا�شة 

 الفنون يف بريوت؛ ليلينتال اأي�ًشا هو القّيم العتيد على مهرجان تياتر دير فيلت 

للعام ٢٠١٤.

Yazan Khalili (b. 1981) lives and works in and out of Palestine. He holds 

a degree in architecture from Birzeit University (2003) and an MA from 

the Centre for Research Architecture at Goldsmiths, University of 

London (2010). Khalili was artist-in-residence at Delfina Foundation, 

London (2008) and at The Danish Film School (2006). He taught Politics 

of Production at the International Academy of Art Palestine. Khalili was 

production coordinator for Sharjah Biennials 9 and 10, and co-curated 

the Young Artist of the Year Award 2012. Recent solo shows include: 

Landscape of Darkness, Transit Gallery, Belgium (2011); and On Love and 

other Landscapes,Imane Fares Gallery, Paris (2013). Recent group shows 

include The Jerusalem Show (2011 and 2010); Future of a Promise Pavilion, 

54th Venice Biennial (2011); Forum Expanded, Berlinale 62 (2012); and 

Re-emerge, 11th Sharjah Biennial (2013). Khalili was nominated for the 

KLM Paul Huf Award in 2009 and 2010. His writings and photographs 

have been featured in several publications, such as Manifesta Journal, 

Frieze Magazine, C-Print, Ibraaz and Subjective Atlas of Palestine 

among others.

Kristine Khouri is a researcher, writer and photographer based in 

Beirut, Lebanon. Her research primarily focuses on modern art history 

in the Arab world. She also collaborates on projects with artists who 

have research-based practices.

Matthias Lilienthal studied theatre, history and German studies. He 

started his career in theatre in 1979, and has since worked as artistic 

director in Theatre Basel and the Volksbühne (Berlin), collaborating 

with directors and artists such as Frank-Patrick Steckel, Achim 

Freyer, Christoph Marthaler, Johann Kresnik, Michael Simon, Stefan 

Bachmann, Stefan Pucher, Andrej Woron and Armin Petras, as well as 

his good friend Christoph Schlingensief. He was manager and artistic 

director of the Hebbel am Ufer (HAU) theatre in Berlin from 2003 till 

2012, collaborating with artists such as the collective Rimini Protokoll, 

Constanza Macras, Chris Kondek, Hans-Werner Kroesinger, Mette 

Ingvartsen and Jeremy Wade. Under Lilienthal’s directorship, HAU was 

named Theatre of the Year by the magazine Theater Heute in 2004, and 

in 2007 won the German Design Award for its campaign with Neukölln 

boxers. Lilienthal is currently the resident producer of the Home 

Workspace Program 2012-13, Ashkal Alwan’s arts study program in 

Beirut; Lilienthal is also curator of the Theater der Welt festival in 2014.
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َم عملها يف معار�ض وبيناليات ت�شمل:  مها ماأمون فّنانة تعي�ض وتعمل يف القاهرة. ُقدِّ

الأ�شياء يف املراآة اأقرب مّما تبدو، تيت مودرن )٢٠٠٣(؛ بينايل غوانغجو )٢٠١٢(؛ 

Momentarily Learning from Mega Events، مكان، عّمان )٢٠١٢(؛ العامل الثاين، اأين يتقّدم 

م، �شتاري�رض هريب�شت، غرا�ض )٢٠١١(؛ نهاية املال، فيتِّه ده فيت، روتردام  التقدُّ

)٢٠١١(؛ بينايل ال�شارقة )٢٠٠٩، ٢٠١١(؛ تر�شيم الذاتّية: ال�شينما الختبارّية 

يف العامَل العربّي، متحف الفّن احلديث يف نيويورك )٢٠١٠(. اإ�شافًة اإىل ذلك، كانت 

ماأمون قّيمًة وقّيمًة م�شاركة على م�شاريع عّدة ُيذَكر منها: فوتو كايرو٣، نقاط لقاء 

٥، حبال �شوكّية, حالة �شيولة )برناجما فيديو(، م�رضوع كتاب الأُذن الُو�شطى. 

ماأمون ع�شو موؤ�ّش�ض يف جمل�ض اإدارة مركز ال�شورة املعا�رضة وهو ف�شاء م�شتقّل 

 غري ربحّي للفّن والثقافة تاأ�ّش�ض يف القاهرة �شنة ٢٠٠٤.

www.ciccairo.com

با�شم جمدي )مولود اأ�شيوط، ١٩٧٧( يعي�ض حاليًّا ويعمل بني القاهرة وبازل. 

ظهر عمله حديًثا يف ل تريّنال، القرب ال�شديد، ق�رض طوكيو، باري�ض؛ نيوتوبيا، 

دولة حقوق الإن�شان، ميكيلني )٢٠١٢(، بينايل ال�شارقة ١٠ )٢٠١١(؛ جائزة جيل 

امل�شتقبل الفّنّية، بن�شك اآرت �شنرت، كييف؛ يف الأدغال ال�شتوّية حل�شارة العا�شمة، 

AR/GE كون�شت غالريي موزيوم، بولزانو؛ مهرجان روتردام ال�شينمائّي الدويّل. من 

معار�شه املقبلة للعام ٢٠١٣: بينايل اإ�شطنبول ١٣؛ بينايل جوجيا ١٢، اإندوني�شيا؛ 

بي�شا رونكونرت، بينايل لوبومبا�شي، جمهورية الكونغو الدميوقراطّية؛ م�شتقبالت 

من�شّقة يف مركز يربا بوينا للفنون، �شان فران�شي�شكو.

جمانة مّناع )مولودة نيو جري�شي( حا�شلة على بكالوريو�ض فنون جميلة من 

الأكادميية الوطنّية للفنون، اأو�شلو، وعلى �شهادة املاج�شتري يف علم اجلمال وال�شيا�شة 

من معهد كاليفورنيا للفنون. ت�شتخدم يف املقام الأّول الأفالم/الفيديو والنحت 

ل�شتك�شاف ال�رضدّيات التاريخّية، والقومّية وجمتمعات الثقافات الفرعّية. اأفالمها 

حماولت حلبك �شوٍر ل�شخ�شّيات اأو اأحداث مريبٍة اأخالقيًّا، وممار�شتها النحتّية 

ت�شتخدم لغًة من التق�شف والتجريد لإعادة �شياغة الأ�شياء املاألوفة يف حالة من 

الغمو�ض، مبحرة بني النفي والإغراء. من معار�شها الأخرية: مهرجان روتردام 

ال�شينمائّي الدويّل، بينايل ال�شارقة ١١؛ UKS، اأو�شلو؛ فوك�ض بوبويل، فيالدلفيا. 

املعار�ض املقبلة ت�شمل مركز النحت، نيويورك؛ مركز هيني اأون�شتاد الفّنّي، الرنويج؛ 

كن�شتهال اأو�شلو؛ كن�شتلرهاو�ض بيتانيان، نقاط لقاء ٧ من تن�شيق ماذا وكيف وملن 

)WHW(. عام ٢٠١٢، فازت مّناع بجائزة فّنان ال�شنة الفل�شطينّي ال�شاّب من موؤ�ّش�شة 

عبد املح�شن القّطان. تعي�ض وتعمل يف القد�ض وبرلني.

Maha Maamoun is an artist living and working in Cairo. Her work has 

been shown in exhibitions and biennials including: Objects in Mirror are 

Closer than they Appear, Tate Modern (2013); Gwangju Biennial (2012); 

Momentarily Learning from Mega Events, Makan, Amman (2012); Second 

World: Where is Progress Progressing, Steirischer Herbst, Graz (2011); The 

End of Money, Witte de With, Rotterdam (2011); Sharjah Biennial (2009, 

2010); Mapping Subjectivity: Experimental Cinema in The Arab World, MoMA 

(2010); The Future of Tradition/ The Tradition of Future, Haus Der Kunst 

(2010). In addition, Maamoun has curated or co-curated several projects 

including: PhotoCairo3, Meeting Points 5, Spinal Cords and A State of 

Fluidity (video programs), and The Middle Ear book project. Maamoun is 

a founding board member of the Contemporary Image Collective—an 

independent non-profit space for art and culture founded in  

Cairo in 2004. 

www.ciccairo.com

Basim Magdy (b. Assiut, 1977) currently lives and works between 

Basel and Cairo. His work has recently appeared in La Triennale, Intense 

Proximity, Palais de Tokyo, Paris; Newtopia, the State of Human Rights, 

Mechelen (2012); the 11th Sharjah Biennial (2013); Future Generation 

Art Prize, PinchukArtCenter, Kiev; In the Wintry Thicket of Metropolitan 

Civilization, AR/ GE Kunst Galerie Museum, Bolzano; and at the 

International Film Festival Rotterdam. Selected upcoming shows in 

2013 include the 13th Istanbul Biennial; Biennale Jogja XII, Indonesia; 

Picha Rencontre, Lubumbashi Biennial, Democratic Republic of Congo; 

and Dissident Futures at Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco

Jumana Manna (b. New Jersey) holds a BFA from the National Academy 

of the Arts, Oslo, and an MA in Aesthetics and Politics from California 

Institute of the Arts. She primarily uses film/ video and sculpture to 

explore historical narratives, nationalism and subcultural communities. 

Her films are attempts at weaving together portraits of morally dubious 

characters or events, and her sculptural practice employs a language of 

minimalism and abstraction to reformulate familiar objects into a state 

of ambiguity, navigating between negation and seduction. Recent 

exhibitions include the International Film Festival Rotterdam; the 11th 

Sharjah Biennial; UKS, Oslo; and Vox Populi, Philadelphia. Upcoming 

exhibitions include Sculpture Center, New York; Hennie Onstad 

Kunstsenter, Norway; Kunsthall Oslo; Künstlerhaus Bethanien; and 

Meeting Points 7 curated by What, How and for Whom (WHW).  

In 2012, Manna was awarded The Young Palestinian Artist of the Year 

Award from the A.M. Qattan Foundation. She lives and works in 

Jerusalem and Berlin.
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�شوفيا املاريا فّنانة وكاتبة و�شينمائّية. در�شت الأدب املقارن يف اجلامعة الأمريكّية 

يف القاهرة، والثقافات ال�شمعّية والب�رضّية يف كّلّية غولد�شميث، جامعة لندن. عر�شت 

اأعمالها يف بينايل غوانغجو، واملتحف اجلديد يف نيويورك، والكّلّية املعمارّية جلمعّية 

الهند�شة املعمارّية يف لندن. ظهرت كتاباتها يف جماّلت هاربرز، فايف دايلز، تريبل 

كانوبي، بدون. اأطلقت املاريا مفهوم م�شتقبلية اخلليج. درا�شتها، الفتاة التي 

هبطت على كوكب الأر�ض )بالإنكليزّية ٢٠١٢( ت�شدر قريًبا عن دار هاربركولينز.

اأحمد ماطر )مولود ال�شعودّية، ١٩٧٩( �شارك يف تاأ�شي�ض قرية املفتاحة الت�شكيلّية 

يف اأبها عام ١٩٩٧ و Edge of Arabia اأو حافة ال�شحراء عام ٢٠٠٨. فّنه، الذي ي�شمل 

الت�شوير الفوتوغرايّف واخلّط والر�شم والتجهيز والأدائّيات والفيديو، ي�شتك�شف 

�رضدّيات الثقافة الإ�شالمّية وجمالّياتها يف الع�رض التحويلّي للعوملة وال�شتهالك. 

وي�شتلهم اأعماله من حياته اليومّية كطبيب يف اأبها ومن تربيته التقليدّية. اأحدث 

اأعماله يجمع بني الفيديو، والت�شوير الفوتوغرايّف والن�شاط عرب الإنرتنت لتقدمي 

تعليق �شخ�شّي غري ر�شمّي على بع�ض التحّولت اجلارية يف ال�شعودّية اليوم والأكرث 

اإثارًة للجدل وللم�شاعر احلاّدة. اأعماله داخلة يف جمموعة املتحف الربيطايّن ومتحف 

 مقاطعة لو�ض اأنل�ض للفّن، وغريهما. يعي�ض ماطر ويعمل يف اأبها، اململكة 

العربّية ال�شعودّية.

م رق�ض مقّره فرن�شا. قّدم رق�شته ال�شريّية-الذاتّية  ر�شوان املوؤّدب راق�ض وم�شمِّ

املنفردة لكي اأنتهَي من اأنا للمّرة الأوىل عام ٢٠٠٥. من اأعماله الأخرى: ُهَو, هَوذا 

)٢٠٠٦( ملهرجان مونبولييه للرق�ض؛ اأحدهم �شريق�ض )٢٠٠٨( للقاءات �شني-

 ،CND شان-دوين الكوريغرافّية الدولّية؛ اأرق�ض واأطعمكم )املركز الوطني الرق�ض�

بانتني، ٢٠٠٨(، اأدائّية رق�شّية-مطبخّية؛ ما نحن كائنون )٢٠١٠، CND(، وهي 

اأدائّيته اجلماعّية الأوىل. عام ٢٠١١، وبعد مرحلٍة اأّولّية يف م�رضح بابل )بريوت(، قّدم 

املوؤّدب للمّرة الأوىل اأغنية حّب )كولكتيف ١٢(، وهي عمل ثنائّي ي�شتند اإىل عملي 

جان جينيه )نوتر دام دو فلور واأغنية حب(. كذلك قّدم يف �شيق )�شانكاتر، ٢٠١١( 

بناًء على دعوٍة من الكاتب فيليب اآدم ومهرجان Concordan(s)e؛ وتون�ض يف 14 يناير 

 ملوؤّدَيني 
ٌّ
2011، لنقاط لقاء ٦ )٢٠١١(. عام ٢٠١٢، �شّمم حدودنا، وهو عمٌل ثنائي

من ال�شريك )�شانكاتر(. املوؤّدب فّنان ع�شٌو يف احّتاد �شانكاتر )باري�ض( منذ ٢٠١١.

Sophia Al Maria is an artist, writer and filmmaker. She studied 

comparative literature at the American University in Cairo, and Aural 

and Visual Cultures at Goldsmiths, University of London. Her work has 

been exhibited at the Gwangju Biennale, the New Museum in New York, 

and the Architectural Association School of Architecture in London. 

Her writing has appeared in Harper’s Magazine, Five Dials, Triple 

Canopy, and Bidoun. Al Maria originated the concept of Gulf Futurism. 

Her memoir, The Girl Who Fell To Earth (2012) is due to be published by 

HarperCollins.

Ahmed Mater (b. Saudi Arabia, 1979) co-founded Al-Miftaha Arts Village 

in Abha in 1997 and Edge of Arabia in 2008. His art, encompassing 

photography, calligraphy, painting, installation, performance and 

video, explores the narratives and aesthetics of Islamic culture in a 

transformative era of globalization and consumerism. It is informed by 

his daily life as a medical doctor in Abha and his traditional upbringing. 

His most recent work combines video, photography and online activism 

to present an unofficial and subjective commentary on some of the 

most contested and poignant transformations taking place in Saudi 

Arabia today. His work has been collected by the British Museum and 

the Los Angeles County Museum of Art, among others. Mater lives and 

works in Abha, Saudi Arabia.

Radhouane El Meddeb is a dancer and choreographer based in France. 

He created his first autobiographic solo Pour en finir avec MOI in 2005. 

Other works include among others: Hûwà, Ce lui (2006) for Montpellier 

Dance Festival; Quelqu’un va danser (2008) for Les Rencontres 

Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis; Je danse et je 

vous en donne à bouffer (Centre National de la Danse CND, Pantin, 2008), 

a culinary and dance performance; and Ce que nous sommes (2010, CND), 

his first group performance. In 2011, following an initial phase at Babel 

Theatre (Beirut), El Meddeb created Chant d’amour (Collectif 12), a duo 

based on works by Jean Genet (Notre Dame des Fleurs and Chant d’amour). 

He also created A L’Etroit (CENTQUATRE, 2011) following an invitation 

from writer Philippe Adam and the Concordan(s)e festival; and Tunis 

le 14 janvier 2011 for Meeting Point 6 (2011). In 2012 he choreographed 

Nos Limites, a duo for circus performers (CENTQUATRE). El Meddeb is a 

CENTQUATRE (Paris) associated artist since 2011.
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ندمي م�شالوي نال درجة البكالوريو�ض يف الفنون اجلميلة عام ٢٠٠٢ من اجلامعة 

اللبنانّية الأمريكّية وماج�شتري يف الدرا�شات ال�شينمائّية والفيديو عام ٢٠٠٦ من 

جامعة الروح القد�ض، الك�شليك. عر�ض جتهيزه ال�شوتّي بعيًدا عن املركز: ت�شكيل 

خارج ال�شا�شة يف اأ�شغال داخلّية ٣ لأ�شكال األوان، بريوت )٢٠٠٤(. عام ٢٠٠٦، 

افتتح م�شالوي db STUDIOS ملا بعد الإنتاج ال�شوتّي مع امل�شّممة ال�شوتّية رنا عيد، 

ح جلائزة  عاماًل بالدرجة الأوىل كموؤّلف مو�شيقّي لالأفالم الروائّية والوثائقّية. ُر�شِّ

اأف�شل مو�شيقى ت�شويرّية يف مهرجان اأوبانيه ال�شينمائّي الدويّل يف فرن�شا ٢٠١١ 

لعمله على فيلم جورج ها�شم ر�شا�شة طائ�شة، وفاز بجائزة املهر العربّي الأوىل 

لفئة الفيلم الوثائقّي يف مهرجان دبي ال�شينمائّي الدويّل ٢٠١١، وبجائزة برلني الفّنّية 

الأوىل لفّن ال�شينما وامليديا عام ٢٠١٣؛ وكلتاهما على فيلمه الوثائقّي القطاع �شفر. 

يعي�ض حاليًّا ويعمل يف بريوت، حيث يدّر�ض ال�شوت واملو�شيقى للفيلم يف معهد العلوم 

امل�رضحّية وال�شمعّية الب�رضّية )IESAV(، جامعة القّدي�ض يو�شف.

مون كيونغوون نالت �شهادة الدكتوراه يف التوا�شل الب�رضّي من جامعة يون�شي، 

كوريا؛ وماج�شتري الفنون اجلميلة من كّلّية كاليفورنيا للفنون، الوليات املّتحدة؛ 

وماج�شتري/بكالوريو�ض الفنون اجلميلة من جامعة Ewha الن�شائّية، كوريا. من 

معار�شها الفردّية الدفيئة يف غالريي هيونداي، �شيول )٢٠١٠(، ومتحف فوكوكا للفّن 

الآ�شيوّي، فوكوكا )٢٠٠٤(. �شاركت اأي�شا يف العديد من املعار�ض اجلماعّية مبا يف ذلك 

دوكومنتا)١٣(، كا�شل )٢٠١٢(؛ بينايل غوانغجو )٢٠١٢(؛ جائزة فّنان كوريا للعام 

٢٠١٢؛ �شوت �شامت يف طوكيو وندر �شايت، طوكيو )٢٠١٠(؛ ت�شاُبه خمتلف يف 

متحف بوخوم، بوخوم )٢٠١٠(، وو�شط اإ�شطنبول، اإ�شطنبول )٢٠٠٩(. اإ�شافًة اإىل 

ذلك، تعاونت مون مع تاداو اأندو مل�رضوع فّنّي لالأماكن العاّمة يف جينيو�ض لو�شاي، 

�شيوبجيكوجي، جزيرة �شيجو، كوريا )٢٠٠٧(، وميديا كانفا�ض يف �شاحة �شيول، 

�شيول )٢٠١٠(. فازت مون بجائزة نون للعام ٢٠١٢، وهي جائزة بينايل غوانغجو 

الكربى، وكذلك جائزة فّنان كوريا للعام ٢٠١٢، بتنظيٍم م�شرتك بني املتحف الوطنّي 

.SBS للفّن املعا�رض، كوريا، وموؤ�ّش�شة

ربيع مرّوة مقيم يف بريوت. ممثِّل وخمرج وكاتب م�رضحّي، �شاهم يف حترير جمّلة 

كلمن الف�شلّية اللبنانّية وTDR )نيويورك(، وهو اأحد موؤ�ّش�شي واأع�شاء جمل�ض اإدارة 

مركز بريوت للفّن. من اأعماله: ثورة مبك�شلة )٢٠١٢(، فوتو-رومان�ض )٢٠٠٩(، 

�شّكان ال�شور )٢٠٠٨(، لكم متّنت نان�شي لو اأّن كّل ما حدث مل يكن �شوى كذبة 

ني�شان )٢٠٠٧(، كيف بّدي وقِّف تدخني )٢٠٠٦(، من يخاف التمثيل )٢٠٠٥(، 

البحث عن موّظف مفقود )٢٠٠٣(، بيوخرافيا )٢٠٠٢(، ثالثة مل�شقات )٢٠٠٠(، 

مق�شم ١٩ )١٩٩٨( وغريها.

Nadim Mishlawi received his BA in Fine Arts in 2002 from the Lebanese 

American University and his MA in Film and Video Studies in 2006 from 

Université Saint Esprit Kaslik (USEK). He exhibited his sound installation 

On the Periphery: An Offscreen Composition at Ashkal Alwan’s Home Works 

III in Beirut (2004). In 2006, Mishlawi opened db STUDIOS for audio 

post-production with sound designer Rana Eid, working primarily as a 

composer for fiction and documentary cinema. He was nominated for 

Best Film Score at the 2011 Aubagne International Film Festival in France 

for his work on Georges Hachem’s Stray Bullet, and won first prize in the 

Muhr Arab Documentary category in the 2011 Dubai International Film 

Festival as well as the Berlin Art Prize for Film and Media Art in 2013, 

both for his documentary Sector Zero. He currently lives and works in 

Beirut, where he teaches sound and music for film at the Institute of 

Scenic and Audiovisual Studies (IESAV), Saint Joseph University.

Moon Kyungwon received her PhD on Visual Communication at Yonsei 

University, Korea; an MFA from California Institute of the Arts, US; and 

an MFA/ BFA from Ewha Womans University, Korea. Moon’s selected 

solo exhibitions include GreenHouse at GALLERY HYUNDAI, Seoul 

(2010) and Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka (2004). She has also 

participated in several group exhibitions including dOCUMENTA(13), 

Kassel (2012); Gwangju Biennale (2012); 2012 Korea Artist Prize (2012); A 

Silent Voice at Tokyo Wonder Site, Tokyo (2010); A Different Similarity at 

Bochum Museum, Bochum (2010); Central Istanbul, Istanbul (2009). In 

addition, Moon collaborated with Tadao Ando for a public art project 

at Genius Loci in Seopjikoji, Cheju Island, Korea (2007) and Media 

Canvas at Seoul Square, Seoul (2010). Moon has received the 2012 Noon 

Award Grand Prize of Gwangju Biennale and the 2012 Korea Artist Prize, 

co-organized by the National Museum of Contemporary Art, Korea, and 

the SBS Foundation.

Rabih Mroué lives in Beirut. He is an actor, director and playwright, 

and is Contributing Editor of the Lebanese quarterly Kalamon and of 

TDR (New York), and one of the founders and board members of Beirut 

Art Center (BAC). His works include: The Pixelated Revolution (2012); 

Photo-Romance (2009); The Inhabitants of Images (2008); How Nancy 

Wished That Everything Was an April Fool’s Joke (2007); Make Me Stop 

Smoking (2006); Who’s Afraid of Representation (2005); Looking for a Missing 

Employee (2003); Biokhraphia (2002); Three Posters (2000); and Extension 19 

(1998) among others.
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حايّف. يكتب حاليًّا يف �شحيفة امل�رضّي اليوم. �شدر له رودجرز  اأحَمد ناجي كاتب و�شِ

)رواية، ٢٠٠٧(، �شبعة درو�ض م�شتقاة من اأحمد مّكي )كّرا�ض فّنّي(، املدّونات من 

البو�شت اإىل التويت، وهو تاأريخ حلركة املدّونات العربّية من ٢٠٠٣ اإىل ٢٠١٠، ُنِقَل 

 .)ANHRI( اإىل الإنكليزّية �شمن من�شورات ال�شبكة العربّية ملعلومات حقوق الإن�شان

ع خيالك، عن الجتماع، والفّن ال�شعبّي، والثقافة  له مدّونة، منذ ٢٠٠٥، بعنوان و�شِّ

حافة العربّية عام ٢٠١٢. يعمل حاليًّا على  وحقوق الإن�شان. نال ناجي جائزة ال�شِّ

رواية جديدة.

جو نعمه يعمل على الأ�شوات املنمذجة، والوثائقّيات وفيديو املو�شيقى والت�شوير 

الفوتوغرايف للتحقيق يف جوانب الهّوّية والطاقة والذاكرة والتّيارات امل�شّفرة 

يف املو�شيقى. غالًبا ما ترّكز اأفكاره على امل�شاحة بني جهازي التكنيك�ض لإدارة 

ل الت�شخيمات. نال اإجازة من  الأ�شطوانات، ل�شكت�شاف كيف ُتخّفُت املُخفِّتات وحُتوَّ

جامعة نيويورك، و�شارك يف برنامج ف�شاء اأ�شغال داخلّية لدى اأ�شكال األوان ٢٠١١ 

- ٢٠١٢. ودر�ض ب�شكل م�شتقلٍّ اأمناط التطبيل يف اجلاز، واملو�شيقى العربّية، والهايف 

ميتال. عر�شت اأعماله على ال�شا�شات وبامل�شّخمات يف مركز ديرتويت للعلوم؛ متحف 

كوينز، نيويورك؛ متحف بروكلني، نيويورك؛ مركز بريوت للفّن... ويف مراق�ض 

دولّية خمتلفة.

ار )مولود ١٩٦٥( �شاعر مقيم يف بريوت. عادل ن�شّ

زياد نوفل دي جاي، ومقّدم برامج اإذاعّية، ومنتج مو�شيقى م�شتقّل، وناقد 

مو�شيقّي. عمل ب�شع �شنواٍت يف متجر ال�شيديتيك للمو�شيقى البديلة، ويف دار 

الإنتاج »اإنكوغنيتو« التابعة له. بداأ العمل ب�شكٍل م�شتقّل يف جمال الإنتاج املو�شيقّي 

عام ٢٠٠٦، منتًجا ت�شجيالٍت لفرقة الروك اللبنانّية �شكرامبلد اإغز وم�رضوع 

»مومنا« الإلكرتويّن. منذ اأوائل الأعوام ٢٠٠٠، ا�شت�شاف نوفل بانتظام اأداءاٍت 

حّيًة ملو�شيقّيي الفولك والروك واملو�شيقى الإلكرتونّية والختبارّية والتجريبّية من 

اللبنانّيني، يف اإطار برناجمه، Ruptures، الذي تبّثه اإذاعة لبنان FM ٩٦.٢. ت�شدر هذه 

الأداءات يف انتظاٍم با�شم Ruptured، دار الت�شجيالت التي اأ�ّش�شها نوفل عام ٢٠٠٩. 

 يعي�ض ويعمل يف بريوت.

www.rupturedonline.com

ريزا نيغار�شتاين فيل�شوف وروائّي. ظهرت اأعماله يف جماّلت عديدة وخمتارات مثل 

Collapse، Angelaki، Identity، The Speculative Turn، Jetzt Realismus. هو موؤلِّف �شيكلونوبيديا: 

التواطوؤ مع مواّد غفلّية )ملبورن: ط٢ ٢٠٠٨(. وقد �شارك يف حترير اجلزء ال�شابع 

من جملة البحوث الفل�شفّية كولب�ض.

Ahmed Naje is a writer and journalist. He currently writes a weekly 

column in Al Masry Al Youm. In 2007, he published his first literary work 

Rogers. He has also written Saba’a Doros Mostaka Min Ahmed Makky (7 

lessons learned from Ahmed Makky), an art criticism book, as well as 

Blogs from post to tweet, a historical book about Arabic blogs from 2003 

to 2010, which was translated to English and published by The Arabic 

Network for Human Rights Information. Naje started blogging in 2005; 

his blog Wassa’ khaialak (Widen Your Imagination) is about sociology, 

pop art, and cultural and human rights issues. Naje won The Arab 

Journalism Award 2012; he is currently working on a new novel.

Joe Namy works with sampled sounds, documentary/ music videos 

and photography to investigate aspects of identity, memory, power 

and currents encoded in music. His ideas often revolve around the 

space between two technics turntables - how faders get faded 

and amplifications transformed. Joe holds an MFA from New York 

University, and participated in Ashkal Alwan’s Home Workspace 

Program 2011-12, and has independently studied jazz, Arabic and 

heavy-metal drumming. His work has been exhibited, screened and 

amplified at the Detroit Science Center; Queens Museum, New York; 

Brooklyn Museum, New York; and Beirut Art Center, as well as various 

international underground dance floors.

Adel Nassar (b. 1965) is a poet residing in Beirut.

Ziad Nawfal is a DJ, radio show host, independent music producer and 

music critic. He worked for a number of years in Beirut’s alternative 

record shop La CD-Thèque and its production house, Incognito. He 

began working independently in the field of music production in 

2006, producing records for Lebanese rock band Scrambled Eggs and 

the electronica project Munma. Since the early 2000s, Nawfal has 

regularly hosted live performances by Lebanese folk, rock, electronic 

and experimental musicians on his Ruptures show, broadcasting from 

Radio Lebanon 96.2FM. These performances are released on a regular 

basis under the Ruptured label, which Nawfal founded in 2009. He lives 

and works in Beirut. 

www.rupturedonline.com

Reza Negarestani is a philosopher and novelist. His works have 

appeared in numerous journals and anthologies such as Collapse, 

Angelaki, Identity, The Speculative Turn and Realismus Jetzt. He is the 

author of Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials (Melbourne: 

re.press 2008) and the co-editor of Collapse Journal of Philosophical 

Research, volume vii.
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�شد�شل نلوند كاتبة يف الفّن وطالبة دكتوراه تعمل حاليًّا على مفهوم اإنتاج املعرفة يف 

الفّن املعا�رض. تعي�ض وتعمل يف كوبنهاغن، وهي م�شاركة يف م�شاريع فّنّية وتعاونات 

يف بريوت و�شانتياغو دي �شيلي. يف كتاباتها الأكادميّية والأدائّية، كما يف م�شاريع 

تنظيم املعار�ض، تتناول املفاهيم واملمار�شات يف ال�شينما/ال�شوت/الفيديو، اإنتاج 

املعرفة اجلماعّي والنقدّي، �شيا�شة العمل، ا�شرتاتيجيات يف ما بني بلدان اجلنوب، 

دور الباحث يف اإنتاج الفّن املعا�رض. نيلند حا�شلة على البكالوريو�ض يف الأدب املقارن، 

واملاج�شتري يف الثقافات احلديثة واملاج�شتري يف الثقافات ال�شمعّية والب�رضّية من كّلّية 

غولد�شميث ، جامعة لندن. ت�شتفيد من منحة ما�ض اأولي�شن الدرا�شّية لنيل دكتوراه يف 

الفنون والدرا�شات الثقافّية يف جامعة كوبنهاغن.

جو�شوا اأوبنهامير )مولود ١٩٦٤، الوليات املّتحدة الأمريكّية( عمل لأكرث من عقد 

مع امليلي�شيات وفرق الغتيال و�شحاياهم ل�شتك�شاف العالقة بني العنف ال�شيا�شّي 

واملخّيلة العاّمة. تلّقى تعليمه يف جامعة هارفارد و�شنرتال �شانت مارتينز. من اأفالمه 

التي حازت على جوائز اأ�شرطة العوملة )٢٠٠٣، اإخراج م�شرَتك مع كري�شتني 

�شني(، التاريخ الكامل ل�شراء لويزيانا )١٩٩٨، غولد هوغو، �شيكاغو(، هذه 

الأماكن التي تعّلمنا اأن ن�شّمَيها الوطن )١٩٩٦، غولد �شباير، �شان فران�شي�شكو(، 

اإ�شافة اإىل عدد من الأفالم الق�شرية. اأوبنهامير باحث اأّول يف م�رضوع »الإبادة 

اجلماعّية والنوع« لدى جمل�ض البحث يف الفنون والإن�شانّيات يف اململكة املّتحدة. وقد 

ن�رض مقالت واأبحاث على نطاق وا�شع يف هذه املوا�شيع.

زينب اأوز قّيمة معار�ض م�شتقّلة مقّرها اإ�شطنبول. يرتّكز اهتمامها اأ�شا�ًشا على عملّية 

الإنتاج الفّنّي. كانت قّيمًة م�شاعدة للدورة اخلام�شة من اأ�شغال داخلّية )٢٠١٠(. 

�شاركت يف تاأ�شي�ض م�شاريع SPOT للفن املعا�رض يف اإ�شطنبول عام ٢٠١١، و هي 

القّيمة على �شندوق الإنتاج الذي اأنتج �شيكون التغيري رائًعا! لأ�شول اإيريكاووك 

عام ٢٠١٢. عملت زينب على م�شاريع عرو�ض واأعمال فّنّية ُقّدمت يف متحف لوي�ض 

ريجينالد، بالتيمور؛ جمعّية مرييالند التاريخّية؛ كن�شتفراين، فرانكفورت؛ ذي 

اآرموري، نيويورك؛ ٩٨اأ�شبوع، بريوت. كانت اأخرًيا قّيمة معر�ض بيع البّزاق يف 

احلّي امل�شلم الذي افتتح يف ف�شتفيلي�رض كن�شتفراين يف مون�شرت. وهي حتمل �شهادة 

املاج�شتري يف تنظيم املعار�ض من كلّية بارد يف نيويورك.

هايغ بابازيان معمارّي وفّنان ي�شتخدم الفيديو، والتجهيزات، والر�شوم التو�شيحية 

و�شائر الو�شائط ل�شتك�شاف التقاطعات بني تاأليف املدينة والإنتاجات الثقافية 

قة. ح�شل على البكالوريو�ض يف الِعمارة من اجلامعة  وال�رضدّيات التاريخّية الالموثَّ

الأمريكّية يف بريوت عام ٢٠٠٩، و�شارك يف برنامج ف�شاء اأ�شغال داخلّية لدى اأ�شكال 

األوان ٢٠١١ - ٢٠١٢، بريوت. �شارك يف تاأ�شي�ض فرقة م�رضوع ليلى التي اأ�شدرت 

حتى الآن ثالثة األبومات.

Sidsel Nelund is an art writer and PhD fellow currently working on the 

notion of knowledge production in contemporary art. She lives and 

works in Copenhagen and is invested in collaborations and art projects 

in Beirut and Santiago de Chile. In her academic and performative 

writings as well as curatorial projects she addresses concepts and 

practices in cinema/ sound/ video, collective and critical knowledge 

production, politics of labour, south-south strategies and the role of 

the researcher in contemporary art production. Nelund holds a BA in 

Comparative Literature, an MA in Modern Cultures and an MA in Aural 

and Visual Cultures from Goldsmiths, University of London. She is a 

Mads Øvlisen Scholarship PhD student in Arts and Cultural Studies at 

the University of Copenhagen.

Joshua Oppenheimer (b. 1974, US) has worked for over a decade with 

militias, death squads and their victims to explore the relationship 

between political violence and the public imagination. Educated at 

Harvard and Central St Martins, his award-winning films include The 

Globalization Tapes (2003, co-directed with Christine Cynn); The Entire 

History of the Louisiana Purchase (1998, Gold Hugo, Chicago); These 

Places We’ve Learned to Call Home (1996, Gold Spire, San Francisco) and 

numerous shorts. Oppenheimer is Senior Researcher on the UK Arts 

and Humanities Research Council’s Genocide and Genre project and has 

published widely on these themes.

Zeynep Öz is an independent curator based in Istanbul. Her interest 

lies mainly in the artistic production process. She was the assistant 

curator for the 2010 edition of Home Works V. She co-founded SPOT 

Contemporary Art Projects in Istanbul in 2011, and is the curator of the 

Production Fund, which produced Change Will be Terrific! by Işıl Eğrikavuk 

in 2012. Zeynep has worked on curatorial and artistic projects that were 

shown in the Reginald Lewis Museum, Baltimore; Maryland Historical 

Society; Frankfurter Kunstverein; The Armory, New York; and 98weeks, 

Beirut. She recently curated Selling Snails in the Muslim Neighborhood that 

opened at the Westfaelischer Kunstverein in Muenster. She holds an MA 

in Curatorial Studies from Bard College.

Haig Papazian is an artist and architect using video, installations, 

illustrations and other media to explore the intersections between city-

making, cultural productions and undocumented historical narratives. 

In 2009 he received a BA in Architecture from the American University 

of Beirut, and in 2012 he was a participant in Ashkal Alwan’s Home 

Workspace Program 2011-12, Beirut. Papazian is the co-founder of Lebanon-

based band Mashrou’ Leila who have released three albums to date.
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بارك �شان-كيونغ )مولود ١٩٦٥( فّنان و�شانع اأفالم مقّره يف �شيول. تو�ّشعت 

مو�شوعاته من احلرب الباردة اإىل الثقافة الدينّية التقليدّية الكورّية. اأنتج اأعماًل 

قائمة على امليديا مثل جمموعات )٢٠٠٠(، ممر الطاقة )٢٠٠٤(، طريان )٢٠٠٥(، 

�شندوان )٢٠٠٨(، اإ�شعاع )٢٠١٠(، انيانغ بارادايز �شيتي )٢٠١١(، �شيد ال�شمك 

لياًل )٢٠١٢(، مان�شني )٢٠١٣(. عر�شت اأعماله دوليًّا يف بينايل غوانغجو )كوريا(، 

دي ابيل )اأم�شرتدام(، ِرْدكات غالريي )لو�ض انل�ض(، كن�شتفراين )فرانكفورت(، 

وغريها. فاز بجوائز عّدة، منها جائزة هريمي�ض كوريا الفّنّية )٢٠٠٤(، جائزة الدّب 

الذهبّي لأف�شل فيلم ق�شري يف مهرجان برلني ال�شينمائّي الدويّل )٢٠١٢(، اأف�شل فيلم 

كورّي يف مهرجان جيونو ال�شينمائّي الدويّل )٢٠١٢(.

يوهان بيالي در�ض النظرّية اجلمالّية والأدبّية يف جامعة ييل يف ولية كونكتيكت 

وجامعة ولية نيويورك يف بافالو. اأ�شتاذ م�شارك يف الأدب املقارن، علََّم وحا�رض يف 

جامعات يف الوليات املّتحدة وتركيا وقرب�ض، ون�رض اأعماًل يف جمالت تراوح من 

رومنطيقّية القرن الثامن ع�رض، اإىل التاريخ ال�شيا�شّي، واحلداثة، وما بعد احلداثة 

والفن املعا�رض. ت�شمل اهتماماته البحثّيُة: النظرّيَة النقدّية، الدرا�شات املقارنة يف 

الرومنطيقّية الإنكليزّية والأمريكّية والأملانّية، احلركات احلداثّية املبكرة يف الفّن 

واملو�شيقى والأدب، مبا يف ذلك ال�شعر ال�شوتّي والب�رضّي؛ لعقالنّية القرن الثامن 

ع�رض؛ م�شاكل التاأريخ والتف�شري القانويّن، الأدب يف عالقته بالفنون الب�رضّية. هو 

 حاليًّا باحٌث م�شتقّل ومدير Sidestreets، وهي جمعية فّنّية ثقافّية م�شتقّلة يف 

نيقو�شيا، قرب�ض.

وليد رعد فّنان واأ�شتاذ م�شارك يف الكوپر يونيون )نيويورك(. من اأعمال رعد 

جمموعة اأطل�ض، وهو م�رضوٌع دام خم�ض ع�رضة �شنًة )١٩٨٩ - ٢٠٠٤( عن تاريخ 

 لبنان املعا�رض، وم�رضوعان م�شتمّران Scratching on Things I Could Disavow و 

 Sweet Talk: Commissions: اللجان )بريوت(. من من�شوراته )بالإنكليزّية(:

 The Truth Will Be Known When The Last Witness is Dead؛

 My Neck Is Thinner Than A Hair ؛

 Let’s Be Honest, The Weather Helped؛

Scratching on Things I Could Disavow 

ُعِر�َشت اأعمال رعد يف اللوفر )باري�ض(، دوكومنتا١١ و ١٣ )كا�شل، اأملانيا(، ُكن�شتهاِله 

زوريخ )زوريخ، �شوي�رضا(، وايت�شاپل اآرت غالريي )لندن، اململكة املّتحدة(، بينايل 

البندقّية )البندقّية، اإيطاليا(، مهرجان اخلريف )باري�ض، فرن�شا(، حمّطة هامبورغر 

)برلني، املانيا(، اأ�شغال داخلّية )بريوت، لبنان(، وغريها. منح رعد جائزة ها�شلبالد 

)٢٠١١(، زمالة غوغنهامي )٢٠٠٩(، جائزة األربت للفنون الب�رضّية )٢٠٠٧(، جائزة 

البور�شة الأملانّية للت�شوير الفوتوغرايف )٢٠٠٧(، جائزة كامريا اأو�شرتيا )٢٠٠٥(.

Park Chan-Kyong (b. 1965) is an artist and filmmaker based in Seoul. 

His subjects have extended from the Cold War to traditional Korean 

religious culture. He has produced media-based works such as Sets 

(2000); Power Passage (2004); Flying (2005); Sindoan (2008); Radiance 

(2010); Anyang, Paradise City (2011); Night Fishing (2012); and Manshin (2013). 

His works have been exhibited internationally at Gwangju Biennale 

(Korea); De Appel (Amsterdam); REDCAT Gallery (Los Angeles); and 

Kunstverein (Frankfurt), among other places. He has won various prizes 

including the Hermes Korea art prize (2004); the Golden Bear for the 

best short film at the Berlin International Film Festival (2012); and the 

Best Korean Film at the Jeonju International Film Festival (2012).

Johann Pillai studied aesthetic and literary theory at Yale University 

in Connecticut and the State University of New York in Buffalo. An 

associate professor of comparative literature, he has taught and 

lectured at universities in the US, Turkey and Cyprus, and published 

work in areas ranging from 18th century romanticism, to political 

history, modernism, postmodernism and contemporary art. His 

research interests include critical theory; comparative studies 

in English, American and German Romanticism; early modernist 

movements in art, music and literature, including visual and sound 

poetry; 18th century irrationalism; problems of historiography and 

legal interpretation; and literature in relation to the visual arts. He is 

currently an independent scholar and the director of Sidestreets, an 

independent arts and culture organization in Nicosia, Cyprus.

Walid Raad is an artist and an Associate Professor of Art in The Cooper 

Union (New York). Raad’s works include The Atlas Group, a fifteen-year 

project between 1989 and 2004 about the contemporary history of 

Lebanon, and the ongoing projects Scratching on Things I Could Disavow 

and Sweet Talk: Commissions (Beirut). His books include The Truth Will Be 

Known When The Last Witness Is Dead; My Neck Is Thinner Than A Hair; Let’s 

Be Honest, The Weather Helped; and Scratching on Things I Could Disavow. 

Raad’s works have been shown in the Louvre (Paris), Documenta 11 and 

13 (Kassel), Kunsthalle Zurich, Whitechapel Art Gallery (London), Festival 

d’Automne (Paris), Venice Biennial, Hamburger Bahnhof (Berlin), and 

Home Works (Beirut) among others. Raad is also the recipient of the 

Hasselblad Award (2011), a Guggenheim Fellowship (2009), the Alpert 

Award in Visual Arts (2007), the Deutsche Börse Photography Prize 

(2007), and the Camera Austria Award (2005).
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خليل رباح )مولود القد�ض ١٩٦١( در�ض الِعمارة والفنون اجلميلة يف جامعة 

تك�شا�ض. �شارك يف تاأ�شي�ض موؤ�ّش�شة املعمل للفّن املعا�رض يف القد�ض، وبينايل رواق 

)٢٠٠٥(. كما اأ�ّش�َض املتحف الفل�شطينّي للتاريخ الطبيعّي واجلن�ض الب�رضّي. وهو 

ع�شو منذ عام ٢٠١٠ يف جلنة املنهج لـ»برنامج ف�شاء اأ�شغال داخلّية«، املبادرة 

التعليمّية التي اأطلقتها جمعية اأ�شكال األوان. �شارك رباح يف عدد من املعار�ض العاملّية، 

مبا فيها بيناليات ليفربول )٢٠٠٨(، والبندقّية )٢٠٠٩(، وال�شارقة )٢٠١٠(؛ اإ�شافًة 

اإىل معار�ض جماعّية اأخرى، منها حديًثا يف متحف كوينز للفنون، بروكلني )٢٠٠٩(؛ 

متحف الفن احلديث، الدوحة )٢٠١١(؛ متحف الفّن املعا�رض، مر�شيليا )٢٠١٢(؛ 

متحف موري للفّن، طوكيو )٢٠١٢(. ت�شمل معار�شه الفردّية قراءة، مركز بريوت 

للفن )٢٠١٢(؛ مبيع منطقة اجلدار ال�شنوّي الثالث، مركز خليل ال�شكاكيني 

الثقايف، رام اهلل )٢٠٠٤(؛ ٥0320 اإ�شًما، غالريي بروناي، لندن )٢٠٠٧(؛ طريان 

الوليات املّتحدة الفل�شطينّية، اأ�شغال داخلّية، بريوت )٢٠٠٧(؛ معر�ض فّنّي, 

متثيالت جاهزة, غالريي �شفري-زملر، هامبورغ )٢٠١٢(.

ميلو راو )مولود برن، ١٩٧٧( در�ض علم الجتماع والأملانّية واللغات الرومان�شّية 

يف زوريخ وبرلني وباري�ض. راو يعمل يف امل�رضح وال�شينما، وك�شحايّف، وحما�رض 

واأديب وباحث. عمل موؤلًِّفا وخمرًجا يف خمتلف امل�شارح امل�شتقّلة والبلدّية واحلكومّية، 

مبا يف ذلك �شتات�شهاو�شبيل )م�رضح الدولة( يف دري�شدن، وم�رضح مك�شيم غوركي يف 

برلني وغ�شنرياله تياترهاو�ض يف زوريخ. طّور راو �شيغة »اإعادة التمثيل« يف امل�رضح 

ال�شيا�شّي يف عمله اأّيام اآل �شاو�شي�شكو الأخرية، الذي قدِّم يف مهرجان اأفينيون، 

تاله اإذاعة الكراهية )٢٠١١(، الذي قدِّم يف مهرجان �شباب ميونيخ الراديكايل 

ولقاءات برلني امل�رضحّية. اأ�ّش�ض راو »املعهد الدويّل لالغتيال ال�شيا�شّي« عام ٢٠٠٧. 

يعي�ض حاليًّا بني زوريخ وكولونيا وجنوب فرن�شا.

نورا رزيان قّيمة معار�ض تنتمي اإىل املجموعة املباِدرة التي ت�شّغل م�شاريع ف�شاء 

الفنون يف البرتون، �شمال لبنان. تقيم نورا يف لندن حيث هي قّيمة الربامج العمومّية 

يف تيت مودرن وتيت بريطانيا.

عَمر اأبو �شعدة )مولود دم�شق، ١٩٧٧( خمرج وكاتب م�رضحّي يقيم ويعمل يف 

دم�شق. خّريج املعهد العايل للفنون امل�رضحّية يف دم�شق. من اأعماله كمخِرج: اأَرق 

َر مع نزلء �شجن الأحداث يف  )٢٠٠٤(؛ الأّفي�ض )٢٠٠٦(؛ �شماح )٢٠٠٨(، عْر�ٌض ُطوِّ

دم�شق؛ امِلرَود وامِلْكَحلة )٢٠٠٩(؛ انُظر اإىل ال�شارع... هكذا يبدو الأَمل )٢٠١١(؛ 

فيك تتطّلع على الكامريا؟ )٢٠١٢(. اأدار اأبو �شعدة عدًدا من ور�شات العمل 

امل�رضحّية عن تقنّيات م�رضح امل�شطَهدين وامل�رَضح التفاعلّي يف �شوريا ودَول عربّية 

ا اأ�شتاذ ماّدة الكتابة امل�رضحّية يف املعهد العايل للفنون   اأخرى. وهو حاليًّ

امل�رضحّية يف دم�شق.

Khalil Rabah (b. Jerusalem, 1961) studied architecture and fine arts at 

the University of Texas. Rabah is co-founder of Al Ma’mal Foundation for 

Contemporary Art in Jerusalem and of the Riwaq Biennial (2005), and 

is also the founder of The Palestinian Museum of Natural History and 

Humankind. He is a member since 2010 of the Curriculum Committee 

of the Home Workspace Program, an educational initiative launched 

by Ashkal Alwan. Rabah has participated in several biennials including 

the Liverpool (2008), Venice (2009) and Sharjah (2010) Biennials; as 

well as group exhibitions, most recently at the Queens Museum of Art, 

Brooklyn (2009); Mathaf Museum of Modern Art, Doha (2011); Museum 

of Contemporary Art (MAC) Marseille (2012); and the Mori Art Museum, 

Tokyo (2012). His solo exhibitions include Review, Beirut Art Center (2012), 

The Third Annual Wall Zone Sale, Khalil Sakakini Cultural Center, Ramallah 

(2004); 50,320 Names, Brunei Gallery, London (2007); United States of 

Palestine Airlines, Home Works, Beirut (2007); and Art Exhibition, Ready 

Made Representations, Sfeir-Semler Gallery, Hamburg (2012).

Milo Rau (b. Bern, 1977) studied sociology and German and Romance 

languages in Zurich, Berlin and Paris. Rau works in theatre and film, and 

as a journalist, author, lecturer and essayist. He has worked as author 

and director at various independent, municipal and state theatres, 

including the Staatsschauspiel in Dresden, the Maxim Gorki Theatre 

in Berlin and the Theaterhaus Gessnerallee in Zurich. Rau developed 

reenactment as a format for political theatre with The Last Days of 

the Ceauşescus (2009), performed at the Festival d’Avignon, followed 

by Hate Radio (2011), presented at Munich’s Radikal Jung Festival and 

the Berlin Theatertreffen. Rau founded the International Institute of 

Political Murder in 2007. He currently lives between Zurich, Cologne and 

Southern France.

Nora Razian is a curator and part of the group that initiated and runs 

Batroun Projects in north Lebanon. Nora is based in London where she 

is Curator of Public Programmes at Tate Modern and Tate Britain.

Omar Abu Saada (b. Damascus, 1977) is a theatre director. He 

graduated from the Higher Institute of Dramatic Arts in Damascus. 

His directorial works include: Araq (Insomnia, 2004); Al Aff īsh (The 

Poster, 2006); Samāh (2008) a collectively devised performance with 

inmates from the Damascus Juvenile Institute in Damascus; Al-Mirwad 

wal Mik’halah (The Kohl Applicator and Flask, 2009); Look at the street…

this is what hope looks like (2011); and Could you please look into camera? 

(2012). Abu Saada has led many workshops on Theatre of the Oppressed 

and Interactive Theatre in Syria and other Arab countries. He currently 

teaches theatre writing at the Higher Institute of Dramatic Arts  

in Damascus.
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غالية ال�شعداوي طالبة دكتوراه يف كّلّية غولد�شميث، جامعة لندن، حيث تكتب 

عن التقاطعات بني خمتلف اأمناط ال�شهادة و�شيا�شّيات التخييل، ل �شّيما يف اأعمال 

الفّنانني اللبنانّيني املعا�رضين. هي اأي�ًشا كاتبة وناقدة م�شتقّلة. ظهرت لها م�شاركات 

ومقالت ون�شو�ض يف بدون، اإبراز، فريز، ثرد تك�شت، جدلّية، ناِوزوير، اآرت اإن 

اأمريكا، بدايات، بني عدد من املن�شورات والدرا�شات اخلا�ّشة بفّنانني. �شاركت يف 

 ،)٢٠٠٩ ،Amers من�شورات( Untitled Tracks: On Alternative Music in Beirut حترير كتاب

وكانت رئي�شة حترير حبكة لبينايل، كتالوغ بينايل ال�شارقة ١٠ )٢٠١١(. عام ٢٠١٢، 

كتبت وقادت جولة يف بريوت العام ٢٠٨٠ بعنوان بعد امل�شتقبل: انبعاث الرتاث 

)بالتعاون مع ٩٨اأ�شبوع، بريوت، وبرنامج البحث الدويّل التابع ملوؤ�ّش�شات الأبحاث 

الأمريكّية/ FARE، ميالنو(. تلقي ال�شعداوي حما�رضاٍت بدواٍم جزئّي يف بريوت، يف 

فروع تاريخ الفّن والفنون اجلميلة يف اجلامعة الأمريكّية يف بريوت، وجامعة القدي�ض 

يو�شف، واجلامعة اللبنانّية الأمريكّية. تعي�ض بني بريوت ولندن.

يزن ال�شعدي كاتب م�شتقّل وباحث مقّره الأ�شا�شّي الكويت، ترتاوح اهتماماته من 

ثقافة البوب اإىل ال�شيا�شة، اإىل الق�شايا الجتماعّية والنظرّيات القت�شادّية. وهو 

حاليًّا كاتب يف موقع الأخبار اللبنايّن الإنكليزّي على الإنرتنت. ال�شعدي حا�شل على 

بكالوريو�ض يف القت�شاد ودرا�شات التنمية من جامعة كوينز يف كينغ�شتون، اأونتاريو، 

 وعلى ماج�شتري يف القانون والتنمية والعوملة من كّلّية الدرا�شات ال�رضقّية 

والأفريقّية يف لندن.

وليد �شادق )مولود بريوت ١٩٦٦( مقيم يف بريوت.

ر لبناين. نال �شهادة  روي �شماحة )مولود بريوت، ١٩٧٨( هو فّنان فيديو وم�شوِّ

املاج�شتري يف الدرا�شات ال�شينمائّية وعمل يف الأخبار والبّث التلفزيويّن حتى عام 

٢٠٠٨. منذ عام ٢٠٠٣ عر�ض عمله يف خمتلف مهرجانات الأفالم والفّن املعا�رض 

مثل فيديو برازيل، �شاو باولو )٢٠٠٣(؛ اللقاءات الدولّية )باري�ض/برلني/مدريد، 

٢٠٠٧(؛ نقاط لقاء ٥ )بروك�شل/برلني/م�رض، ٢٠٠٧(؛ اأر�شيف الع�شيان، 

بيلدموزيت )اأوميا، ٢٠١٢(؛ �شورة �شّد �شورة، دير كون�شت هاو�ض )ميونيخ، 

٢٠١٢( وغريها. اأم�شى �شماحة اإقامًة فّنّية يف اآيِبك�ض اآرت نيويورك )٢٠١٠(. يعي�ض 

حاليًّا ويعمل يف بريوت، حيث يعلِّم ممار�شات الفيديو البديلة.

Ghalya Saadawi is a PhD candidate at Goldsmiths, University of 

London, where she is writing about the intersections between different 

modes of witnessing and the politics of fiction, particularly in the work 

of contemporary Lebanese artists. She is also an independent writer 

and critic. Her reviews, essays and texts have appeared in Bidoun, 

Ibraaz, Frieze, Third Text, Jadaliyya, Nowiswere, Art in America and 

Bidayat, among a number of other publications and artist monographs. 

She co-edited the book Untitled Tracks: On Alternative Music in Beirut 

(Amers Editions, 2009) and was editor of Plot for a Biennial, the 

10th Sharjah Biennial Catalogue (2011). In 2012, she wrote and led a 

walking tour of Beirut in 2080 titled After the Future: Heritage Redux (in 

collaboration with 98weeks, Beirut and AIR International Research 

Programme/ FARE, Milan). Saadawi lectures part-time in Beirut, in the 

art history and fine arts departments of the American University of 

Beirut, Saint Joseph University, and the Lebanese American University. 

She lives between Beirut and London.

Yazan L. Al Saadi is a freelance writer and researcher primarily based in 

Kuwait, with interests in a number of subjects ranging from pop culture 

to politics, to sociological issues and economic theories. He is currently 

a writer for the Lebanese news site Al Akhbar English. Al Saadi holds a 

BA in Economics and Development Studies from Queen’s University, 

Kingston, Ontario and an MA in Law, Development and Globalization 

from the School of Oriental and African Studies, London.

Walid Sadek (b. 1966) resides in Beirut.

Roy Samaha (b. Beirut, 1978) is a Lebanese video artist and 

photographer. He completed a Masters degree in film studies and 

worked in the news and broadcasting TV industry until 2008. Since 

2003 he has exhibited his work in numerous film and contemporary 

art festivals such as Videobrasil, Sao Paolo (2003); Les Rencontres 

Internationales (Paris/ Berlin/ Madrid, 2007); Meeting Points 5 

(Brussels/ Berlin/ Egypt, 2007); Disobedience Archive, Bildmuseet 

(Umea, 2012) and Image Counter Image, Haus der Kunst (Munich, 

2012) among others. He was artist-in-residence at apexart, New York 

(2010). Samaha lives and works in Beirut, where he currently teaches 

alternative video practices.
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لينا �شانع ممّثلة لبنانّية، وكاتبة وخمرجة، من اأع�شاء جلنة املنهج يف برنامج ف�شاء 

 اأ�شغال داخلّية لأ�شكال األوان. من اأعمالها فوتو رومان�ض )٢٠٠٩(؛ 

Lina Saneh Body-P-Arts Project )م�رضوع موقع اإنرتنت، ٢٠٠٧ وجتهيز، ٢٠٠٩(؛ ل بّد اأّن 

اأحًدا كان يروي الأكاذيب عّني )جتهيز فيديو، ٢٠٠٨(؛ الزايدة )٢٠٠٧(؛ �شفت 

منام, ماما )فيديو، ٢٠٠٦(؛ بيوخرافيا )٢٠٠٢(؛ اإخراج قيد عائلي )٢٠٠٠(. 

كانت مقيمة يف املركز الدويّل للبحوث »تنا�ُشج ثقافات الأداء« لدى اجلامعة احلّرة يف 

برلني يف ٢٠٠٩ - ٢٠١٠. تدّر�ض �شانع حاليًّا يف جامعة جنيف للفّن والت�شميم.

�شريف �شحناوي هو عازف غيتار ارجتايّل حّر. يعزف على كل من الغيتارات 

الكهربائية والكال�شيكّية، مع )اأو بال( تقنّيات التو�شيع والتوليف، مع الرتكيز على 

تو�شيع الإمكانات الذاتّية لهذه الآلت من دون ا�شتخدام املوؤثِّرات اأو الإلكرتونّيات. 

قّدَم مو�شيقاه يف اأنحاء العامل وعزف يف العديد من املهرجانات مثل �شاوندفيلد 

�شيكاغو، مور�ض، مهرجان مولهاو�ض املو�شيقّي، مريز موزيك، �شكانومي�ض، موزيك 

بروتوكول. اأ�ّش�ض مع مازن كرباج مهرجان اإرجتال عام ٢٠٠١، م�شهًما يف ظهور 

�شاحٍة حيوّية للمو�شيقى التجريبّية يف لبنان. كما يدير »ت�شجيالت امل�شلخ«، و»جوين 

كفتاز كيدز منيو«، و«النهاية«.

�شيو ِمن جيونغ )مولودة بو�شان، ١٩٧٢( در�شت يف جامعة هونيك )�شيول(، 

جامعة تاما للفّن )طوكيو( واأكادميية �شتوتغارت احلكومّية للفّن والت�شميم. لها 

معار�ض فردّية يف ف�شاء اإن�شا الفّنّي، �شيول )٢٠١٢(؛ بلفو-�شال، في�شبادن، اأملانيا 

)٢٠١٠(؛ متحف يوكوهاما الفّنّي، اليابان )١٩٩٩( وغريها. ومن معار�شها اجلماعّية 

ترينيال اأي�شي، ناغويا )٢٠١٣(؛ بينايل كراكوف الدويّل للطباعة )١٩٩٧(؛ معر�ض 

تايبيه الدويّل الثامن للطباعة والر�شم )١٩٩٧(؛ بينايل �شيول الدويّل للطباعة )١٩٩٥(. 

من املنح الدرا�شّية واجلوائز التي فازت بها منحة موؤ�ّش�شة اأ�شاهي الفّنّية، طوكيو 

)١٩٩٦ - ١٩٩٧(؛ اجلائزة الأوىل يف الدورة ال�شابعة من معر�ض جائزة القرن 

احلادي والع�رضين الكربى، طوكيو )١٩٩٩(؛ وجائزة DAAD )الهيئة الأملانية للتبادل 

 الأكادميي(، برلني )٢٠٠٨(؛ وبرنامج SeMa للفّنان ال�شاّب يف متحف �شيول 

للفنون )٢٠١١(. 

�شام )اأ�شامة( �شلبي موؤّلف مو�شيقّي كندّي-م�رضّي، ارجتايّل، عازف غيتار وعود 

مقّره احلايّل يف القاهرة. على مدى ال�شنوات الع�رضين املا�شية اأ�شدر ٤ األبومات 

منفردة )Luteness، يف ح�شي�ض، اأ�شامة، عيد(، اإ�شافًة اإىل األبومات خمتلفة مع الفرق 

الأخرى مثل تاأثري �شلبي، و Nutsak، وحديًثا مدينة امللح، واأر�ض كو�ض. يقّدم �شلبي 

حفالٍت جّوالة على نطاق وا�شع يف اأوروبا والوليات املّتحدة و�شمال اأفريقيا ويكتب 

اأي�ًشا عن ال�شينما والرق�ض وامل�رضح.

Lina Saneh is a Lebanese actor, writer and director, and a member of 

Ashkal Alwan’s Home Workspace Program Curriculum Committee. Her 

work includes: Photo-Romance (2009); Lina Saneh Body-P-Arts Project (a 

website project, 2007 and installation, 2009); Someone Must Have Been 

Telling Lies About Me (video-installation, 2008); Appendice (2007); I Had 

A Dream, Mom (video, 2006); Biokhraphia (2002) and Extrait d’Etat Civil 

(2000). In 2009-10 she was a resident at the International Research 

Center Interweaving Performance Cultures at Freie Universität, Berlin. 

Saneh currently teaches at the Geneva University of Art and Design.

Sharif Sehnaoui is a free-improvising guitarist. He plays both electric 

and acoustic guitars, with (or without) extended and prepared 

techniques, focusing on expanding the intrinsic possibilities of these 

instruments without the use of effects or electronics. He has performed 

his music worldwide and played in many festivals such as Soundfield 

Chicago, Moers, Mulhouse Music Festival, Maerzmusik, Skanu Mesz and 

Musikprotokoll. Along with Mazen Kerbaj he founded the Irtijal festival 

in 2001, contributing to the emergence of a vibrant experimental music 

scene in Lebanon. He also runs the labels Al Maslakh, Johnny Kafta’s Kids 

Menu and Annihaya.

Seo Min Jeong (b. Busan, 1972) studied at Hongik University (Seoul), 

Tama Art University (Tokyo) and at the Stuttgart State Academy of Art 

and Design. Seo has held solo exhibitions at Insa Art Space, Seoul (2012); 

Bellevue-Saal, Wiesbaden, Germany (2010); and the Yokohama Museum 

of Art, Japan (1999) among others. Her group exhibitions include 

the Aichi Triennial, Nagoya (2013); the International Print Biennial in 

Krakow (1997); the 8th International Print and Drawing Exhibition in 

Taipei (1997); and the Seoul International Print Biennial (1995). Seo’s 

scholarships and awards include the Asahi Art Foundation Scholarship, 

Tokyo (1996-97); the 1st prize at the 7th 21st Century Print Grand Prix 

Exhibition, Tokyo (1999); the DAAD Award, Berlin (2008); and the SeMa 

Young Artist Program at the Seoul Museum of Art (2011).

Sam (Osama) Shalabi is a Canadian-Egyptian composer, improviser, 

guitarist and oud player currently based in Cairo. Over the last 20 years 

he has released four solo albums (Luteness, On Hashish, Osama and Eid), 

as well as various albums with other ensembles such as Shalabi Effect, 

Nutsak, and more recently City of Salt and Land Of Kush. Shalabi tours 

extensively in Europe, the US and North Africa and also writes for film, 

dance and theatre.
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وائل �شوقي )مولود الإ�شكندرّية، ١٩٧١( در�ض الفنون اجلميلة يف جامعة ال�شكندرّية 

قبل اأن يح�شل على ماج�شتري الفنون اجلميلة من جامعة بن�شلفانيا عام ٢٠٠٠. 

يدور عمل �شوقي حول تاريخ �شّكان ال�رضق الأو�شط وقبائله، ولغاتهم وممار�شاتهم 

الدينّية. اأدرج عمله يف بينايل البندقّية ٥٠ )٢٠٠٣(؛ بينايل �شايت �شانتا يف )٢٠٠٨(؛ 

بينايل اإ�شطنبول ٩ )٢٠٠٥(؛ م�شاهد من اجلنوب 2، يف كاريه دار، متحف الفن 

املعا�رض يف نيم )٢٠٠٨(؛ واقعات ح�شرّية: يف البوؤرة اإ�شطنبول، مارتن-

غروبيو�ض-باو، برلني )٢٠٠٥(. من اأحدث معار�شه الفردّية معر�ض يف غالريي 

�شفري-زملر، بريوت، )٢٠١٠(؛ �شيتاديالرته-موؤ�ّش�شة بي�شتوليتو، بييال )٢٠١٠(؛ 

غالريي تاون هاو�ض، القاهرة )٢٠٠٣، ٢٠٠٥(. نال العديد من اجلوائز على عمله، 

مبا يف ذلك منحة التكليف الدولّية، املجل�ض الثقايّف ملانهاتن ال�شفلى، نيويورك )٢٠٠٥(؛ 

اجلائزة الدولّية ملبادرة فنون العامل الإ�شالمّي، الفنون الدولّية، نيويورك )٢٠٠٤(. 

يعي�ض �شوقي ويعمل يف الإ�شكندرّية، م�رض، حيث اأ�ّش�ض ما�ض الإ�شكندرية، وهو 

ا�شتوديو وبرنامج درا�شة للفّنانني ال�شباب.

كاتارينا �شيماو )مولودة ل�شبونة، ١٩٧٢( فّنانة ل�شبونّية املقّر وباحثة م�شتقّلة. 

ممار�شتها مبنّية على البحث والتعاون، وت�شمل التجهيز، والفيديو، وعر�ض الأفالم، 

والربامج الإذاعّية، وور�ض العمل الت�شاركّية. لها مقالت مّت�شلة مبو�شوعات 

م�شاريعها، مثل النظرّية ال�شيا�شّية، ال�شورة الدعائية )الربوباغندا(، الأر�شيف 

والأعمال الفنية املبنّية على مفهوم �شريورة العمل الفني ذاته. ل�شيماو م�شروع خارج 

 ال�شا�شة - اأر�شيف فيلم موزمبيق وهو م�رضوٌع جاٍر اأطلقته يف مابوتو، 

موزمبيق، عام ٢٠٠٩.

نداء �شنقرط نال �شهادة البكالوريو�ض من جامعة تك�شا�ض يف اأو�شنت وماج�شتري 

الفنون اجلميلة من كلية بارد )نيويورك(. نال زمالة موؤ�ّش�شة روكفلر ٢٠٠٢ لفنون 

امليديا وتلّقى الدعم من اأكادميية �شلو�ض �شوليتود، دار املاأمون، �شندوق بول 

روب�شون، بينايل ال�شارقة، موؤ�ّش�شة املعمل. ظهرت اأعماله يف معار�ض جماعّية منها 

حديًثا �شاي مع نفرتيتي )٢٠١٢ - ٢٠١٤(، �شكون احنا، قرطاج كونتمبوريري 

)٢٠١٢(؛ بينايل Cuvée خمتارات عاملّية من الفّن املعا�رض )٢٠١٠(؛ بينايل ال�شارقة 

)٢٠٠٩(؛ �شنع يف فل�شطني، معر�ض متنّقل يف الوليات املّتحدة )٢٠٠٣ - ٢٠٠٦(. 

ُعر�ض فيلمه الأّول فل�شطني بلوز يف اأكرث من ثالثني مهرجاًنا يف جميع اأنحاء العامل، 

وفاز ب�شبع جوائز لأف�شل فيلم وثائقّي، مبا فيها اجلائزة العاملّية للوثائقّي املتو�ّشطّي 

CMCA )٢٠٠٧(. اأعمال �شنقرط معرو�شة يف خمتلف املجموعات مبا يف ذلك متحف 

ا  مارت يف روفرييتو، وموؤ�ّش�شة ال�شارقة للفنون. يعي�ض ويعمل يف فل�شطني وهو حاليًّ

يف كّلّية-بارد بالقد�ض ال�رضقية.

�شارة نيل �شميث اخت�شا�شّية اأمريكّية يف تاريخ الفّن مقّرها اإ�شطنبول. ترّكز 

اأبحاثها احلالّية على تقاطع الفّن وال�شيا�شة يف تركيا يف فرتة ما بعد احلرب. تكتب 

بانتظام يف جمّلَتي فريز وبدون.

Wael Shawky (b. Alexandria, 1971) studied fine art at the University of 

Alexandria before receiving his MFA from the University of Pennsylvania 

in 2000. Shawky’s work revolves around the history, language and 

religious practices of people and tribes in the Middle East. His work 

has been included in the 50th Venice Biennial (2003); SITE Santa Fe 

Biennial (2008); the 9th Istanbul Biennial (2005); Scenes du Sud II, at the 

Carré d’Art—Musée d’Art Contemporain in Nimes (2008); and Urban 

Realities: Focus Istanbul, Martin-Gropius-Bau, Berlin (2005). He has had 

solo exhibitions most recently at Sfeir-Semler Gallery, Beirut (2010); 

the Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Biella (2010); and Townhouse 

Gallery, Cairo (2003, 2005). Shawky has received many awards for his 

work, including The International Commissioning Grant, The Lower 

Manhattan Cultural Council, New York (2005) and The International 

Award of The Islamic World Arts Initiative, Arts International, New York 

(2004). Shawky lives and works in Alexandria, Egypt, and is the founder 

of MASS Alexandria, a studio program for young artists.

Catarina Simão (b. Lisbon, 1972) is a Lisbon-based artist and 

independent researcher. Her practice is built upon research and 

collaboration, encompassing art installations, videos, film screenings, 

radio shows and participatory workshops. She is the author of 

essays related to the subjects of her projects, such as political theory, 

propaganda image, archive and artwork based on the primacy of 

process. Her ongoing Off screen project—Mozambique Film Archive was 

initiated in Maputo, Mozambique, in 2009.

Nida Sinnokrot received his BA from the University of Texas at Austin 

and his MFA from Bard College (New York). He is a 2002 Rockefeller 

Foundation Media Arts Fellow and has received support from Akademie 

Schloss Solitude, Dar al-Ma’mun, Paul Robeson Fund, Sharjah Biennial, 

and Al Ma’mal Foundation. His works featured in exhibitions including 

most recently Tea with Nefertiti (2012/ 14); Ckoun Ahna, Carthage 

Contemporary (2012); Biennial Cuvée, World Selection of Contemporary 

Art (2010); the Sharjah Biennial (2009); and Made in Palestine which 

toured the US (2003-06). His first film Palestine Blues screened in over 

thirty festivals worldwide and won seven awards for Best Documentary, 

including the International Prize for Mediterranean Documentary 

CMCA (2007). Sinnokrot’s work is in various collections including the 

Mart Museum in Rovereto and the Sharjah Art Foundation. He lives 

and works in Palestine and is currently on the faculty of Al-Quds Bard 

Honors College in East Jerusalem.

Sarah-Neel Smith is an American art historian based in Istanbul. Her 

current research focuses on the intersection of art and politics in Turkey 

in the post-war period. She writes regularly for Frieze and Bidoun.
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منرية ال�شلح )مولودة بريوت، ١٩٧٨( در�شت الر�شم والت�شوير يف اجلامعة 

اللبنانّية يف بريوت، والفنون اجلميلة يف اأكادميية جرييت ريتفيلد يف اأم�شرتدام. من 

٢٠٠٦ اإىل ٢٠٠٨، نالت اإقامة بحثّية يف الأكادميية امللكّية يف اأم�شرتدام. لها معار�ض 

فردّية يف غالريي غرانت، فانكوفر )٢٠١٢(؛ �شتيديليك موزيوم بورو اأم�شرتدام 

)٢٠١١(؛ كون�شتهال ل�شبونة )٢٠١٠-٢٠١١(؛ غالريي �شفري-زملر، بريوت 

)٢٠١٠-٢٠١١(. عر�شت اأعمالها يف بينايل البندقية )٢٠٠٧(؛ وبينايل اإ�شطنبول 

)٢٠٠٩(؛ هاو�ض دير كون�شت )ميونيخ ٢٠١٠(؛ تيت مودرن )لندن، ٢٠١١(؛ متحف 

موري )طوكيو، ٢٠١٢(؛ ترينيال املتحف اجلديد )نيويورك، ٢٠١٢(. فازت ال�شلح 

عام ٢٠٠٧ بجائزة جلنة التحكيم يف مهرجان فيديو برازيل، وجائزة اأوريوت من 

حت جلائزة �شحيفة فولك�ض كرانت الهولندّية عام ٢٠١٠. الرايك�ض اأكادميي. ور�شِّ

�شونغ تا )مولود مقاطعة قوانغدونغ ١٩٨٨( تخّرج من اأكادميية غوانغجو للفنون 

اجلميلة يف عام ٢٠١٠. من معار�شها الفردّية اأطّبائي الع�شرة املف�ّشلون، اآرو 

فاكتوري، بكني )٢٠١٢(؛ املنطقة الرمادّية، جمعّية املراقبة، غوانغجو )٢٠١١(؛ 

 وداعًا، ٥٣ متحف، غوانغجو )٢٠١٠(. �شارك اأخرًيا يف املعر�ض اجلماعّي 

 ON/OFF: فّنانو ال�شني ال�شباب مفهوًما وممار�شة يف مركز اأولن�ض للفّن املعا�رض، 

بكني )٢٠١٣(. يعي�ض ويعمل يف غوانغجو.

رانيا ا�شطفان )مولودة بريوت( خّريجة الدرا�شات ال�شينمائّية من جامعة لتروب 

يف ملبورن، وجامعة باري�ض ٨. عملت مهند�شة �شوت، وم�شّورة، وحمّررة وم�شاعدة 

اأوىل مع عّدة خمرجني وباحثني. يراوح نتاجها بني الفيديو الإبداعّي والوثائقّي 

اخلام. ت�شمل اأعمالها قبيلة )١٩٩٣(؛ حماولة غرية )١٩٩٥(؛ بعل واملوت 

)١٩٩٧(؛ قطار قطارات )وين ال�شّكة؟( )١٩٩٩(؛ هوام�ض ال�ّشاحة )٢٠٠٥(؛ 

لبنان/احلرب )٢٠٠٦(؛ دخان على املاء , ٧ مّرات الهرمل )٢٠٠٧(؛ �شرر: اإىل 

 غّزة »اأر�ض الربتقال احلزين« )٢٠٠٩(؛ اختفاءات �شعاد ح�شني 

الثالثة )٢٠١١(.

ميغ �شتيوارت م�شّممة رق�ٍض وراق�شة تعي�ض وتعمل يف بروك�شل وبرلني. 

تعاونت مع خمرجني م�رضحّيني وممّثلني وملّحنني وفّنانني ت�شكيلّيني مثل هان رو، 

وكري�شتوف مارث، وغاري هيل، واآن هاميلتون، ودوري�ض جري�شك، وفيليب غيماخر، 

وغريهم. اأنتجت ميغ �شتيوارت، مع فرقتها الربوك�شلّية، اأكرث من ع�رضين عماًل، 

من الرق�ض املنفرد اإىل ت�شاميم الرق�ض ال�شخمة، مبا يف ذلك اأداءات وجتهيزات قيد 

املوِقع. على مّر ال�شنني اأطلقت عدًدا من م�شاريع الرجتال اأو �شاركت فيها. تنّقل 

عملها يف حلقة وا�شعة من امل�رضح الدويّل، كما مت تقدميه يف دوكومنتا١٠ )١٩٩٧(، 

كا�شل، ومانيف�شتا ٧ )٢٠٠٨( يف بولزانو. تدّر�ض �شتيوارت اأي�ًشا يف حلقات عمل 

متنّوعة. نالت جائزة بي�شي )٢٠٠٨(؛ وجائزة الثقافة الفلمنكّية عن فئة الفنون 

الأدائّية )٢٠٠٨(، وجائزة كونراد فولف الأملانّية )٢٠١٢(.

Mounira Al Solh (b. Beirut, 1978) studied painting at the Lebanese 

University in Beirut, and Fine Arts at the Gerrit Rietveld Academy 

in Amsterdam. Between 2006 and 2008, she was a resident at the 

Rijksakademie in Amsterdam. Al Solh has held solo exhibitions at Grunt 

Gallery, Vancouver (2012); Stedelijk Museum Bureau, Amsterdam (2011); 

Kunsthalle Lisbon (2010-11); and Sfeir-Semler Gallery, Beirut (2010-11). 

Her work has been exhibited in the Venice Biennial (2007); the Istanbul 

Biennial (2009); Haus Der Kunst (Munich, 2010); Tate Modern (London, 

2011); Mori Museum (Tokyo, 2012); and the New Museum Triennial 

(New York, 2012). In 2007, Al Solh won the Jury Award at the Videobrasil 

Festival and the Rijksakademie’s Uriòt Prize, and was nominated for the 

Volkskrant Beeldende Kunst Prize in 2010.

Song Ta (b. Guangdong Province, 1988) graduated from the Guangzhou 

Academy of Fine Arts in 2010. Song’s solo exhibitions include My Ten 

Favorite Doctors, Arrow Factory, Beijing (2012); Gray Area, Observation 

Society, Guangzhou (2011); and Goodbye, 53 Museum, Guangzhou (2010). 

Song recently participated in the group show ON/ OFF: China’s Young 

Artists in Concept and Practice at the Ullens Center for Contemporary Art, 

Beijing (2013). He lives and works in Guangzhou.

Rania Stephan (b. Beirut) graduated in Cinema Studies from Latrobe 

University in Melbourne, and from Paris VIII University. Her career 

in film has been long and diverse; she has worked as sound engineer, 

cameraperson, editor and first assistant with renowned filmmakers 

and researchers. Her work as a filmmaker ranges from creative videos 

to raw documentaries. Her works include Tribe (1993), Attempt at Jealousy 

(1995), Baal and Death (1997), train-trains (Where’s the Track?) (1999), 

Wastelands (2005), Lebanon/War (2006), Smoke on the Water, 7 X El Hermel 

(2007), DAMAGE, For Gaza “The Land of Sad Oranges” (2009), and The Three 

Disappearances of Soad Hosni (2011).

Meg Stuart is a choreographer and dancer living and working in 

Brussels and Berlin. She has collaborated with theatre directors, actors, 

composers and visual artists such as Hahn Rowe, Christoph Marthaler, 

Gary Hill, Ann Hamilton, Doris Dziersk and Philipp Gehmacher, among 

others. With her Brussels-based company Damaged Goods, Stuart has 

created over twenty productions, ranging from solos to large scale 

choreographies and including site specific creations and installations. 

Over the years she has initiated and taken part in several improvisation 

projects. Her work has travelled a wide international theatre circuit 

and has also been presented at Documenta X (1997) in Kassel and at 

Manifesta 7 (2008) in Bolzano. Stuart also gives workshops in a variety 

of contexts. She received the Bessie Award (2008); the Flemish Culture 

Prize in the category of performing arts (2008); and the German  

Konrad Wolf Preis (2012).
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حتري�ض لالأفالم مبادرة للبحث والإنتاج ال�شينمائّي تهدف اإىل ت�شليط �شوء جديد 

على اأعماٍل تاريخّية متعّلقة بفل�شطني واملنطقة، لتوليد الدعم من اأجل احلفاظ على 

الأفالم، والتحقيق يف املمار�شات الأر�شيفية وتاأثرياتها. و�شعت »حتري�ض لالأفالم« 

م�شاريع اأخرى ل�شتك�شاف جمال ال�شينما-التاريخية هذا؛ منها اإعادة الإ�شدار 

رقميًّا لأفالٍم اأهملت �شابًقا، وتنظيم دورات عر�ٍض وترجمٍة لالأفالم التي يعاد 

اكت�شافها. تاأ�ّش�شت »حتري�ض لالأفالم« عام ٢٠١١ مببادرة من مهنَّد اليعقوبي، ورمي 

�شله، ونك دينز. ومقّرها رام اهلل ولندن.

رّيان تابت )مولود ١٩٨٣( فّنان يعي�ض ويعمل يف بريوت. در�ض الِعمارة يف الكوبر 

يونيون يف نيويورك والفنون اجلميلة يف جامعة كاليفورنيا يف �شان دييغو. عمله معنيٌّ 

بالبحث يف تواريخ خفّية يجري حتويلها واإعادة �رضدها عرب الأ�شياء والتجهيزات. 

عر�ض يف بينايل ال�شارقة ١٠ )٢٠١١(؛ ويف The Ungovernables، املتحف اجلديد، نيويورك 

)٢٠١٢(؛ ول�شوف يقّدم �شمن الفعالّيات امل�شاحبة لبينايل البندقية )٢٠١٣(. فاز 

تابت بجائزة خا�ّشة �شمن جائزة جيل امل�شتقبل الفّنّية ٢٠١٢، وح�شل على جائزة 

اأبراج كابيتال للفنون ٢٠١٣.

ت ك هـ ووكنغ ِثيوري من�شة م�شتقّلة للنا�شطني يف الأداء النظرّي-والفّنّي، مقرها 

بلغراد. اأ�ّش�شها ويديرها فريق حترير يتاأّلف من منّظرين وفّنانني قادمني من 

رة  الأدائّيات، وامل�رضح، وال�شينما، والفنون الب�رضّية. بوجانا �شفيدجي�ض منظِّ

واأدائّية. حا�شلة على دكتوراه يف الفل�شفة وماج�شتري وبكالوريو�ض يف علم املو�شيقى. 

�شفيدجي�ض حما�رِضة يف جامعة اأوتريخت وتعلِّم يف مدار�ض الرق�ض املعا�رض )مثل 

رة لعدد من الكتب )من جديدها: �شجّل  P.A.R.T.S. يف بروك�شل(. وهي موؤّلفة وحمرِّ

م�شّممة رق�شات، مع اأ. ت. دو كري�شميكر، املجال العاّم عرب الأداء، مع اآّنا 

ِوية، مع غوران �رضغاي  فودجانوفي�ض، تزلُّج مواٍز: قامو�ض �شاعرّية لُمْن�شَ

بري�شتا�ض(. مارتا بوبيفودا �شانعة اأفالم وفيديو وعاملة ثقافّية مقّرها يف برلني 

وبلغراد. حا�شلة على بكالوريو�ض وماج�شتري يف الإخراج ال�شينمائي )FDA، بلغراد( 

 وعلى دبلوم الدرا�شات العليا يف الفيلم التجريبي )UdK برلني(. عملها الأبرز هو

illegal_cinema )بلغراد، باري�ض، بيلباو(، بينما فيلمها الأخري يوغو�شالفيا, كيف 

اأزاحت الإيديولوجيا ج�شدنا اجلماعّي عر�ض للمّرة الأوىل يف مهرجان برلني 

رة وقّيمة معار�ض وموؤّلفة م�رضحّية  ال�شينمائّي الدويّل ٦٣. اآّنا فودجانوفي�ض منظِّ

يف فنون الأداء والثقافة املعا�رضة. حا�شلة على دكتوراه يف الدرا�شات امل�رضحّية. 

وهي موؤلفة اأربعة كتب، اآخرها النطاق العام عرب الأداء، مع بوجانا �شفيدجي�ض. 

ا اأ�شتاذة زائرة دولّية يف دائرة درا�شات فّن الأداء،   فودجانوفي�ض حاليًّ

 جامعة هامبورغ.

www.tkh-generator.net

Subversive Films is a cinema research and production initiative that 

aims to cast new light upon historic works related to Palestine and the 

region, to engender support for film preservation, and to investigate 

archival practices and effects. Other projects developed by Subversive 

Films to explore this cine-historic field include the digital reissuing of 

previously overlooked films, the curation of rare film screening cycles, 

and the subtitling of rediscovered films. Subversive Films was formed 

in 2011 by Mohanad Yaqubi, Reem Shilleh and Nick Denes and is based in 

Ramallah and London.

Rayyane Tabet (b. 1983) is an artist living and working in Beirut. He 

studied architecture at The Cooper Union in New York and fine arts at 

the University of California in San Diego. His work is concerned with 

researching hidden histories that are transformed and retold through 

objects and installations. His work was presented in the 10th Sharjah 

Biennial (2011); in The Ungovernables, The New Museum Triennial (2012); 

and will be presented in a collateral event at the Venice Biennial (2013). 

Tabet was a Special Prize Winner of the Future Generation Art Prize 2012, 

and received the Abraaj Capital Art Prize 2013.

TkH (Walking Theory) is an independent platform for performing 

theoretical-artistic activism based in Belgrade. It is initiated and run by 

the editorial collective whose members are theorists and artists coming 

from performance, theatre, cinema, and visual arts. Bojana Cvejić is a 

theorist and performer. She holds a PhD in philosophy and an MA and 

BA in musicology. Cvejić is a lecturer at Utrecht University and teaches 

at contemporary dance schools (such as P.A.R.T.S. in Brussels). She is the 

author/ editor of several books (recently, A Choreographer’s Score with A. 

T. De Keersmaeker, Public Sphere by Performance with A. Vujanović, and 

Parallel Slalom: Lexicon of Nonaligned Poetics with G. S. Pristaš). Marta 
Popivoda is a film and video maker and a cultural worker based in Berlin 

and Belgrade. She holds a BA and an MA in film directing (FDA, Belgrade) 

and a postgraduate degree in experimental film (UdK Berlin). Her most 

prominent work is illegal_cinema (Belgrade, Paris, Bilbao), while her 

latest film Yugoslavia, How Ideology Moved Our Collective Body premiered 

at the 63rd Berlinale. Ana Vujanović is a theorist, curator and 

dramaturge in contemporary performing arts and culture. She holds 

a PhD in Theatre Studies. She is author of four books, most recently 

Public Sphere by Performance, with Bojana Cvejić. Vujanović is currently 

international visiting professor at the Department for Performance 

Studies, University of Hamburg.  

www.tkh-generator.net
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كري�ض فوتك عازف متعّدد الآلت، وموؤلِّف مو�شيقّي، ومهند�ض �شوت، ومنتج، 

وموّزع مو�شيقّي، يدّر�ض املو�شيقى ويقيم يف لو�ض اأنل�ض. يعزف كري�ض بانتظام مع 

 ،MESTO جوليا هولرت املوؤّلفة املو�شيقّية / وكاتبة الأغاين، ومع الأورك�شرتا العربية

 ،Tes Elations وفرقة مو�شيقى احلجرة واجلاز، رباعّية براد دتز، وفرقة الروك

وخمتلف الفرق املو�شيقّية الكال�شيكّية الغربّية وفرق مو�شيقى احلجرة. كذلك اأّدى 

مع فرقة »فان« واأماندا باملر، والديرتي بروجكرتز، والأب جون ِم�شتي. وقام 

بحفالٍت جّوالة يف اأوروبا وال�رضق الأو�شط واأ�شرتاليا والوليات املّتحدة. هواأي�شًا 

ٌر  تلميذ ويّف لعازف الكمان املعلِّم غاياكي-اأنغ جاغان رامامورثي، واأداوؤه متاأثِّ

بدرا�شته امل�شتمّرة التي تكّيف املو�شيقى الهندو�شتانية والت�شيلو.

وانغ نينغده )مولود مقاطعة لياونينغ، ١٩٧٢( خّريج ق�شم الت�شوير الفوتوغرايّف 

من اأكادميية لك�شن للفنون اجلميلة عام ١٩٩٥. عمل على نطاق وا�شع يف الإعالم، 

ويعي�ض الآن ويعمل يف بكني، ال�شني. معار�شه الفردّية الأخرية ت�شمل بع�ض الأّيام، 

غالريي M٩٧، �شنغهاي )٢٠١١(؛ ليكن نور، ف�شاء �شني دونغ ت�شنغ للفّن املعا�رض، 

بكني )٢٠١٠(؛ �شور من وانغ نينغده، غالريي ت�شان، طوكيو )٢٠١٠(؛ اأعمال من 

وانغ نينغده، غالريي باري�ض-بكني، يف باري�ض )٢٠١٠(.

ديليك ون�ش�شرت در�شت يف كّلّية �شنرتال �شانت مارتن يف لندن، ومقّرها حاليًّا يف 

اإ�شطنبول. الرتجمة، والأدب، واللغة، والدراما، والتاريخ ال�شفاهّي واأ�شكال التعبري 

النفعالّية هي من بني املو�شوعات التي تتعامل معها يف اأعمالها. يرتّكز بحث ون�ش�شرت 

حاليًا على الأبجدّيات، والإ�شالحات اللغوّية، والقومّية واملنهج الأدبّي مع الرتكيز 

بخا�ّشة على الكتب الَكَرَمنلّية والأرمينو تركّية من القرن التا�شع ع�رض. عر�شت يف 

لندن، برلني، ليبزيغ، ميونخ، نيويورك، البندقية، ميالنو. كان لها حديًثا معر�ٌض 

فردّي يف املتحف الوطنّي للفّن املعا�رض يف اأثينا، و�شاركت يف معار�ض جماعّية يف 

ف�شتفيِل�رض كن�شتفراين )مون�شرت( وماتاديرو مدريد عام ٢٠١٣.

باول يعقوب )مولودة بريوت( اأجرت اختباراتها الأوىل على عالقتنا بالآلّيات 

املوؤمتتة يف العمارة والت�شوير الفوتوغرايف. ثم )بالتعاون مع مي�شال ل�شري(، �شّجلت 

اختالفات يف املظهر بني الأرا�شي اللبنانّية يف حالتي احلرب وما بعدها. ثّم اأ�شبح 

هذا ال�شتق�شاء، تو�ّشًعا، »نظام عَمل«. ُعر�شت الأعمال على الآلّيات يف هاو�ض دير 

كولتورن دير فيلت، برلني، �شمن باول يعقوب, قّبل احلجارة ال�شوداء )٢٠١٢(؛ 

ومركز بريوت للفّن �شمن باول يعقوب, الر�شم بالأ�شياء ذاتها )٢٠١١(. ت�شمل 

العرو�ض الأخرى اأتواِفق؟ يف لو بال، باري�ض )٢٠١١(، وماذا اأفعل؟ يف غالريي ذا 

فوتوغرافر، لندن )٢٠١٠(. اأّما اأعمالها عن اختالفات املظهر فعر�شت لدى �شتاند 

دير دينغه كون�شت-فريكه، برلني )٢٠٠٠(، ويف بينايل البندقّية )٢٠٠٠ و ٢٠٠٣(، 

 وغريهما. جمعت خمتاراٌت من اأبحاثها الت�شويرّية يف 

Beirut is a Magnificent City: Synoptic Tables )بريوت مدينة رائعة، جداول متوازية(، من 

من�شورات موؤ�ّش�شة اأنتوين تابيا�ض )بر�شلونة، ٢٠٠٣(. ح�شلت يعقوب على منحٍة من 

برنامج DAAD )الهيئة الأملانية للتبادل الأكادميي( يف برلني، ٢٠٠٥. قّدمت عدًدا من 

املحا�رضات الأدائّية وحلقات العمل اجلامعّية. وتظهر اأعمالها يف عدد من املجموعات 

العامة يف جميع اأنحاء العامل.

Chris Votek is a multi-instrumentalist, composer, sound engineer, 

producer, arranger and educator living and breathing music in Los 

Angeles. Chris plays regularly with composer/ songwriter Julia Holter, 

Arabic orchestra MESTO, chamber jazz group The Brad Dutz Quartet, 

rock band Tes Elations, and various western classical orchestras and 

chamber ensembles. He has also performed with Fun, Amanda Palmer, 

The Dirty Projectors, Father John Misty, and toured extensively at 

top venues throughout Europe, the Middle East, Australia and the 

United States. A devoted student of master Gayaki-Ang violinist Jagan 

Ramamoorthy, Votek’s sound is greatly informed by his continual study 

adapting Hindustani music to the cello.

Wang Ningde (b. Liaoning Province, 1972) graduated from the Luxun 

Academy of Fine Art’s Photography Department in 1995. He has worked 

extensively in media, and now lives and works in Beijing, China. His 

recent solo exhibitions include Some Days, m97 Gallery, Shanghai (2011); 

Let There be Light, Xin Dong Cheng Space for Contemporary Art, Beijing 

(2010); The Photographs of Wang Ningde, Chan Gallery, Toyko (2010); and 

Works of Wang Ningde, Paris-Beijing Gallery, Paris (2010).

Dilek Winchester studied at Central Saint Martins College in London 

and is currently based in Istanbul. Translation, literature, language, 

drama, oral history and emotional expressions are among the subject 

matters that she deals with in her work. Winchester’s recent research 

has been about alphabets, language reforms, nationalism and the 

literary canon with a particular emphasis on Karamanlidika and 

Armeno-Turkish books from the 19th Century. She has exhibited in 

London, Berlin, Leipzig, Munich, New York, Venice and Milan. She 

recently had a solo exhibition at the National Museum of Contemporary 

Art in Athens and took part in group exhibitions at the Westfälischer 

Kunstverein (Münster) and Matadero Madrid in 2013.

Paola Yacoub (b. Beirut) conducted her first experiments on our 

relation to automata in architecture and photography. Then (in 

collaboration with Michel Lasserre), she noted the aspect variations of 

Lebanese territories in war and post-war situations. This investigation 

has been extended into a “system of action.” The works on automata 

were exhibited in Haus der Kulturen der Welt, Berlin in Paola Yacoub, 

kiss the black stones (2012); and at the Beirut Art Center in Paola Yacoub, 

Drawing with the things themselves (2011). Other presentations include Do 

we agree? at Le Bal, Paris (2011); and What do I do? at the Photographer’s 

Gallery, London (2010). Her works on aspect variations were exhibited in 

Stand der Dinge Kunst-Werke, Berlin (2000) and at the Venice Biennial 

(2000 and 2003), and elsewhere. Her photo-essays were anthologized 

in the publication Beirut is a Magnificent City: Synoptic Tables (Fundacio 

Antoni Tapies, Barcelona, 2003). Yacoub received the DAAD fellowship 

in Berlin in 2005. She has given several lecture-performances and 

university workshops, and her works feature in a number of public 

collections around the world.
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زينب يا�شا مين اأكملت درا�شتها يف ق�شم تاريخ الفن يف جامعة حاجي تبه، حيث ل 

تزال اأ�شتاذة تاريخ الفن. كانت قّيمة معر�ض املجموعة د لدى مركز يابي كريدي 

الثقايّف، غالريي �شازم ط�شقند )٢٠٠٤(؛ معر�ض ما وراء الظاِهر لدى موؤ�ّش�شة 

�شونة واإنان كرات�ض ُمتَحف بريا )٢٠١١(؛ معر�ض الظّل والواقع يف مركز 

كاي�شافوروم الثقايّف، بر�شلونة )٢٠١٢ (؛ انطباعات خمتلفة, تغيري التقاليد يف 

متحف بونيفاننت، ما�شرتيخت )٢٠١٢(؛ الأزمنة احلديثة يف �شلط، غالطا )٢٠١٢(؛ 

وغريها. كتبت كاتالوغات وكتبًا ون�شو�شًا للمعار�ض التي عملت لها كم�شت�شارة اأو 

قّيمة، اإ�شافة اإىل الدرا�شات اخلا�ّشة بفّنانني، وكتابات نقدّية يف خمتلف الدورّيات، 

ومقالت مو�شوعّية. يف هذه الكتابات املتعددة رّكزت على ق�شايا احلديث واحلداثة 

عن التحديث يف ظل العثمانّيني، ويف العهد اجلمهورّي.
ً
والتحديث، ف�شال 

�شمر يزبك )مولودة جبله، ١٩٧٠( كاتبة و�شحافّية �شورّية. در�شت الأدب العربي يف 

جامعة دم�شق. تتناول يف عملها املحّرمات الجتماعّية والأخالقّية ال�شائدة يف املجتمع 

ال�شورّي. كتبت روايات، منها ال�شل�شال، دار �رضقّيات )٢٠٠٥(؛ رائحة القرفة، 

دار الآداب )٢٠٠٨(؛ جبل الزنابق, دار املدى )٢٠٠٨(؛ لها مرايا، دار الآداب 

)٢٠١٠(. عام ٢٠١٢، نالت جائزة نادي القلم/بنرت الدولّية لل�شجاعة الأدبّية على 

كتابها امراأة يف تقاطع النريان: يومّيات الثورة ال�شورّية )هاو�ض للن�رض، ٢٠١٢(.  

انتقلت يزبك اأخرًيا اإىل فرن�شا، حيث تن�رض بانتظاٍم مقالت يف خمتلف ال�شحف 

العربّية حول الو�شع الراهن يف �شوريا.

اأكرم زعرتي فّنان يرتبط عمله بتجميع املمار�شات الفوتوغرافّية وا�شتك�شافها يف 

�شنع رموز اجتماعّية واأ�شكال جمالّية. �شارك يف تاأ�شي�ض املوؤ�ّش�شة العربّية لل�شورة 

يف بريوت عام ١٩٩٧، وهو يعمل، منذ عام ١٩٩٩، على الأر�شيف الوا�شع ل�شتوديو 

�شهرزاد يف �شيدا، ل�شاحبه ها�شم املدين. زعرتي اّلذي و�شع اأكرث من ٤٠ فيلًما 

وفيديو مبا يف ذلك نهاية الزمن )٢٠١٣(، �شيكون كل �شيء على ما يرام غًدا 

)٢٠١٠(، طبيعة ميتة )٢٠٠٨(، يف هذا البيت )٢٠٠٥(، كّل �شيء بخري على 

احلدود )١٩٩٧( – يحّقق يف مفاهيم الرغبة واملقاومة والذاكرة، واملراقبة، والطبيعة 

َمت  املتحّولة للحدود ال�شيا�شّية، واإنتاج ال�شور وانت�شارها يف اأوقات احلرب. ُقدِّ

اأعماله يف دوكومنتا)١٣( )٢٠١٢(؛ وبينايل اإ�شطنبول )٢٠١١(؛ وبينايل البندقّية الآتي 

)٢٠١٣(، وغريها. عر�ض يف موؤ�ّش�شات مثل مركز بومبيدو يف باري�ض، وتيت مودرن يف 

لندن، وكن�شتفراين وهاو�ض ِدر كون�شت يف ميونيخ، وفيديو برازيل يف �شاو باولو.

Zeynep Yasa Yaman completed her studies in the Art History 

Department of the Hacettepe University, where she is still a professor of 

Art History. She has curated Group d Exhibition at the Yapı Kredi Cultural 

Center, Kâzım Taşkent Art Gallery (2004); Exhibition Beyond the Apparent 

at the Suna-İnan Kıraç Foundation Pera Museum (2011); the exhibition 

Shadow and Reality at the CaixaForum, Barcelona (2012); Different 

Impressions, Changing Traditions at the Bonnefanten Museum, Maasricht, 

(2012); and Modern Times at SALT Galata (2012), among others. She has 

written extensively for the exhibitions in which she acted as consultant 

or curator, including books, catalogue texts, artists’ monographs, 

criticism in various periodicals, and encyclopaedia articles. In this 

extensive writing, she has focused on the issues of the modern, 

modernity and modernization, as well as on modernization under the 

Ottomans and in the Republican era.

Samar Yazbek (b. Jableh, 1970) is a Syrian writer and journalist. She 

studied Arabic Literature at the University of Damascus. In her work 

she addresses social and moral taboos prevalent in Syrian society. She 

has written novels, including Silsal (Clay, Dar Charqiyat, 2005); Ra’ihat 

Al Qirfah (Cinnamon, Dar Al Adab, 2008); Jabal al Zanabeq (The Mountain 

of Lilies, Dar Al Mada, 2008); and Laha Maraya (In her Mirrors, Dar Al 

Adab, 2010). In 2012, she received the PEN Pinter International Writer of 

Courage Prize for her book A Woman in the Crossfire: Diaries of the Syrian 

Revolution (Haus Publishing, 2012). Yazbek recently moved to France, 

where she regularly publishes articles in various Arab dailies on the 

current situation in Syria.

Akram Zaatari is an artist whose work is tied to collecting and 

exploring photographic practices in the making of social codes 

and aesthetic forms. He co-founded the Beirut-based Arab Image 

Foundation in 1997, and since 1999 has been working on the extensive 

archive of Hashem el Madani’s Studio Shehrazade in Saida. The author 

of more than 40 films and videos—including The End of Time (2013), 

Tomorrow Everything Will Be Alright (2010), Nature Morte (2008), In This 

House (2005) and All Is Well on the Border (1997)—Zaatari investigates 

notions of desire, resistance, memory, surveillance, the shifting nature 

of political borders, and the production and circulation of images in 

times of war. His works have been featured in dOCUMENTA(13) (2012); 

the Istanbul Biennial (2011); and the upcoming Venice Biennial (2013) 

among others. He has exhibited in institutions such as the Centre 

Pompidou in Paris, Tate Modern in London, Kunstverein and Haus der 

Kunst in Munich, and Videobrasil in Sao Paulo.
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٩٨اأ�شبوع جمعية للفنانني وف�شاء م�رضوع اأ�ش�شته مروة اأر�شانيو�ض ومريين 

ل  َم كم�رضوع بحثّي يحوِّ اأر�شانيو�ض يف ٣١ ت�رضين الأّول/اأكتوبر ٢٠٠٧. �ُشمِّ

اهتمامه نحو مو�شوٍع جديد كّل ٩٨ اأ�شبوًعا. عرب الرتكيز على البحوث الفّنّية 

واجلمع بني كّل اأ�شكال التحقيق النظرّية والعملّية، تّتخذ م�شاريع ٩٨اأ�شبوع 

اأ�شكاًل متعّددة، مبا يف ذلك حلقات العمل وامل�شاريع املجتمعّية، واحللقات الدرا�شّية، 

وجمموعات القراءة، واملن�شورات واملعار�ض. بعد عامني من تاأ�شي�شها، فتحت جمعية 

٩٨اأ�شبوع م�رضوع ف�شاء غري ربحّي يف منطقة مار خمايل يف بريوت. هذا الف�شاء هو 

 موّزعة على طابقني، تت�شمن مكتبة وقاعة للمطالعة تقّدم 
٢

واجهة حمّل م�شاحتها ٥٠م

اأر�شيفًا بعنوان »٩٨بحث« وكذلك اأر�شيفًا للفنون التاريخّية واملعا�رضة ومطبوعات 

ثقافية؛ اإّنه ف�شاء يدعو الفّنانني اإىل التفكري يف ممار�شتهم وتطوير الأفكار، واملعار�ض 

ب باقرتاح الأفكار من قبل الفّنانني واملمار�شني الثقافّيني  وامل�شاريع؛ من�ّشة ترحِّ

واجلريان؛ ف�شاء لتعزيز مبادرات التنظيم الذاتي وتقا�شم املوارد الفّنّية. فريق 

٩٨اأ�شبوع احلايّل: مريين اأر�شانيو�ض، ومروة اأر�شانيو�ض، وزينة ع�شاف.

98weeks is an artists’ organization and project space founded by 

Marwa Arsanios and Mirene Arsanios on the 31st of October 2007. It 

is conceived as a research project that shifts its attention to a new 

topic every 98 weeks. Focusing on artistic research and combining 

both theoretical and practical forms of inquiry, 98weeks’ projects 

take multiple forms, including workshops, community projects, 

seminars, reading groups, publications and exhibitions. Two years 

after its founding, 98weeks opened a non-profit project space in the 

Mar Mikhael area of Beirut. The space is a 50 m2 storefront distributed 

over two floors; a library and a reading room presenting 98 research 

archives as well as an archive on historical and contemporary arts and 

cultural publications; a space that invites artists to think through their 

practice and develop ideas, exhibitions and projects; a platform where 

artists, cultural practitioners and neighbours are welcome to propose 

ideas; a space to enhance self-organized initiatives and the sharing of 

artistic resources. Today, the 98weeks team is Mirene Arsanios, Marwa 

Arsanios and Zeina Assaf.



Forum venues

Home Workspace (Ashkal Alwan)
Jisr El Wati, Street 90,  
Building 110, 1st Floor  
Near Souk al Ahad, pink building 
next to Beirut Art Center, facing 
Garage IMPEX. 
Tel: +961 (0) 1 423879

The Meeting Point/ Café-bar  
for Home Works 6 is in the multi-
purpose room at Home Workspace

Beirut Art Center 
Jisr El Wati, Off Corniche an Nahr. 
Building 13, Street 97,  
Zone 66 Adlieh 
Tel: +961 (0) 1 397 018

Artheum 
Next to Art Lounge, intersection of 
Corniche an Nahr and Mar Mikhael, 
River Bridge, Karantina 
Tel: +961 71 781 783 / +961 78 901 313

98weeks research/ project space 
Armenia Street, Jisr El Hadid  
(end of Mar Mikhael main street, 
opposite Spoiler Center) 
Tel: +961 76 672 600

Metropolis Empire Sofil 
Sofil Centre, Charles Malek  
Avenue, Ashrafieh 
Tel: +961 (0) 1 328 806/  
+961 (0) 1 204080

Madina Theatre 
Hamra Main Street, next to Kababji 
Tel: +961 (0) 1 753010/  
+961 (0) 1 753011

Babel Theatre 
Cairo Street, Hamra, near American 
University Hospital 
Tel: +961 (0) 1 744 033

أماكن العرض
 ف�شاء اأ�شغال داخلية )اأ�شكال األوان(

 ج�رض الواطي، �شارع ٩٠، بناية ١١٠، 

 الطابق الأول،

 بالقرب من �شوق الأحد ومركز 

 بريوت للفن،

 مقابل كاراج اإمبك�ض

هاتف: ٤٢٣٨٧٩ ١ ٩٦١+

نقطة لقاء ومقهى/بار اأ�شغال داخلية ٦ 

 موجود يف ال�شالة الأوىل

 مركز بريوت للفن

 ج�رض الواطي، كورني�ض النهر، 

 بناية ٩٧، منطقة ٦٦، عدلية

هاتف: ٣٩٧٠١٨ ١ ٩٦١+

 اآرثيوم

بالقرب من اآرت لوجن، تقاطع كورني�ض 

 النهر ومار خمايل،

 ج�رض النهر، الكارانتينا

 هاتف: ٧٨١٧٨٣ ٧١ ٩٦١+/

+٩٠١٣١٣ ٧٨ ٩٦١

 ٩٨اأ�شبوع

 �شارع اأرمينيا، ج�رض احلديد )اآخر 

 �شارع مار خمايل، مقابل �شبويلر �شنرت(

هاتف: ٧٢٦٠٠ ٧٦ ٩٦١+

 مرتوبولي�ض اأمبري �شوفيل

 �شنرت �شوفيل، جادة �شارل مالك، الأ�رضفية

 هاتف: ٣٢٨٨٠٦ ١ ٩٦١+/

+٢٠٤٠٨٠ ١ ٩٦١

 م�شرح املدينة

 �شارع احلمرا الرئي�شي، بالقرب من كبابجي

 هاتف: ٧٥٣٠١٠ ١ ٩٦١+/

+٧٥٣٠١١ ١ ٩٦١

 م�شرح بابل

�شارع القاهرة، احلمرا، بالقرب من 

 م�شت�شفى اجلامعة الأمريكية

هاتف: ٧٤٤٠٣٣ ١ ٩٦١+
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A project by Ashkal Alwan (The Lebanese Association for Plastic Arts)

Home Works 6 Team
Director & Producer: Christine Tohme 
Assistant Director: Amal Issa 
Assistant Producer: Victoria Lupton
Programming Coordinator: Suzy Halajian 
Project Coordinator: Reem Akl 
Office Manager: Zeina Khoury 
Performance & Production Coordinator: Alexandre Paulikevitch
Film & Video Coordinator: Mazen Khaled 

Technical Team
Performances: Technical Director: Arno Truschinski; Assistant Director: 
Mohamad Farhat; Team: Salah Issa, Rachad Taha, Ahmad Assaf, Ali Salameh
Lectures & Lecture-Performances: Supervisor: Ali Beidoun; Assistant: Sara Hamade
Video & Film Consultant: Belal Hibri/Rez Visual 
Sound Consultant: Wissam Chahine & Fady Aswad/Seebeck Audio

Brochure
Editing & Translation: Amal Issa, Yussef Bazzi, Jacques Aswad
Copy-editing: Reem Akl, Victoria Lupton, Suzy Halajian
 
Design by PenguinCube | Printed in Lebanon by Dar Al-Kotob-DOTS
© 2013 Ashkal Alwan

We would like to thank:
Mona Abi Samra; Raseel Hadjian; Hratch Hadjian; Zaza Jabre,Robert Matta, 
Hoor Al-Qasimi, Joumana Asseily, Carla Chammas, Jimmy Traboulsi, Rana Sadik, 
and Tamara Corm; Joana Hadithomas, Walid Raad, Khalil Rabah, Lina Saneh and 
Gregory Sholette; Philippe Jabre; Henri Asseily; Youssef Tohme; Noha El-Mikawy, 
Laila Hourani; Mokhtar Kocache; Fred Henry; Antoine Schweitzer; Raghida 
Ghandour; Colonel George Bou Chaaya; Tammam Yamout, Mia Azar, Josette 
Khalil and the PenguinCube Team; Cyril Hadjithomas, Joelle Aoun, Jessy Bechara 
and the Keeward Team; Matthias Lilienthal; Yussef Bazzi; Rasha Salti; Ulrich 
Nowak; Andrée Sfeir; Sandra Dagher; Lamia Joreige; Nada Ghosn; Hania Mroue; 
Rabih El Khoury; Fatme Masri; Adib Dada; Motaz Kabbani; Iman Breidi, Myrna 
Zaaiter, and the Pimp My Bar Team; Nizar Saghieh; Rana Saghieh; Maroun Younes; 
Anna Mülter; Wael Jamaleddine and DOTS; Maroun Chammas; Anthony Nahas; 
Ibrahim Sleiman and Photo Paladium; Asma El Zein and Amal Ghandour; Nicholas 
Maamari; Robert Fadel; Nabil Tabsh; Fadi Tabbal; Jowe Harfouche; Maxime 
Hourani; Safwan Halabi; Fatme Halabi; Imad Antonios; Mohamed Sleiman 
Sleiman; Wael Lazkani; Mazen Soueid; Mahmoud Refat; Garine Aivazian; Carole 
Prat; Meris Lutz; Jana Saleh; Sam Wilder; Fadi El Tofeili; Nidal Al Achkar; Jawad 
Al Assadi; Rasha Dbeissy; Luay Ramadan; Nada Yamout; Marwan Rechmaoui; 
Ghassan Salhab; Manal Nahas; Charles Noujaim.

م�شروع لـ اأ�شكال األوان )اجلمعية اللبنانية للفنون الت�شكيلية(

فريق عمل اأ�شغال داخلية 6

مديرة ومنتجة: كري�شتني طعمه

مديرة م�شاعدة: اأمل عي�شى

منتجة م�شاعدة: فيكتوريا لبتون

من�ّشقة الربامج: �شوزي هالجيان

من�ّشقة امل�رضوع: رمي عقل

مديرة املكتب: زينة خوري

من�شق الأداء والإنتاج: األيك�ض بوليكيفيت�ض

من�شق الأفالم والفيديو: مازن خالد

الفريق التقني

الأداء: مدير تقني: اآرنو ترو�ش�شينكيك؛ مدير م�شاعد: حممد فرحات؛ الفريق: �شالح عي�شى، ر�شاد 

طه، اأحمد ع�شاف، علي �شالمه

املحا�رضات واملحا�رضات الأدائية: اإ�رضاف: علي بي�شون؛ م�شاعدة: �شارة حماده

اإ�رضاف الأفالم والفيديو: بالل هربي/ريز فيجويل

اإ�رضاف ال�شوت: و�شام �شاهني وفاري الأ�شود/�شيبيك اأوديو

الكتّيب

ترجمة وحترير: اأمل عي�شى، يو�شف بّزي، جاك الأ�شود

التدقيق: رمي عقل، فيكتوريا لبتون، �شوزي هالجيان

ت�شميم بطريق مكّعب | طباعة دار الكتب، لبنان

األوان اأ�شكال   ٢٠١٣ ©

ن�شكر كل من:

منى اأبي �شمرا؛ ر�شيل هدجيان؛ هرات�ض هدجيان؛ زازا جرب، روبري مّتى، حور القا�شمي، جومانا 

ع�شيلي، كارل �شّما�ض، جيمي طرابل�شي، رنا �شادق، ومتارا قرم؛ جوانا حاجي توما، خليل رباح، 

وليد رعد، غريغوري �شوليت، ولينا �شانع؛ فيليب جرب؛ هرني ع�شيلي؛ يو�شف طعمه؛ نهى املكاوي؛ 

ليلى احلوراين؛ خمتار كوك�ض؛ فريد هرني؛ اأنطوان �شوايتزر؛ راغدة غندور؛ كولونيل جورج بو 

�شعيا؛ مّتام ياموت، ميا عازار، جوزيت خليل، وفريق عمل بطريق مكّعب؛ �شرييل حاجي توما، 

جويل عون، جي�شي ب�شارة، وفريق عمل كيوارد؛ ماتيا�ض ليلينتالك يو�شف بّزي؛ ر�شا ال�شلطي؛ 

اأولريك نوفاك؛ اأندريه �شفري؛ �شاندرا داغر؛ مليا جريج؛ ندي غ�شن؛ هانيا مرّوة؛ ربيع اخلوري؛ 

فاطمة امل�رضي؛ اأديب الددا؛ معتز قّباين؛ اإميان بريدي، مرينا زعيرت، وفريق عمل بيمب ماي بار؛ 

نزار �شاغيه؛ رنا �شاغيه؛ مارون يون�ض؛ اآنا مولرت؛ وائل جمال الدين ودار الكتب؛ مارون �شّما�ض؛ 

اأنطوين نحا�ض؛ ابراهيم �شليمان وفوتو بالديوم؛ اأ�شما الزين واأمل غندور؛ نقول املعماري؛ روبري 

فا�شل؛ نبيل طب�ض؛ فادي طبال؛ جوي حرفو�ض؛ مك�شيم احلوراين؛ �شفوان حلبي؛ فاطمة حلبي؛ 

عماد اأنطونيو�ض؛ حممد �شليمان �شليمان؛ وائل لذقاين؛ مازن �شويد؛ حممود رفعت؛ غارين اأيفازيان؛ 

كارول برات؛ جنى �شالح؛ مري�ض لولتز؛ �شام وايلدر؛ فادي الطفيلي؛ ن�شال الأ�شقر؛ جواد الأ�شدي؛ 

ر�شا دبي�شي؛ لوؤي رم�شان؛ ندى ياموت؛ مروان ر�شماوي؛ غ�ّشان �شلهب؛ منال نّحا�ض؛ �شارل نيم.



  

Robert Matta   |   Rana Sadik & Samer Younis   |   Chammas Family   |   Nour Salame   | 
Yola Noujeim   |   Joumana Asseily   |   Tamara Corm   |   Nader Hariri   |   Sogeprim   |   
Jimmy Traboulsi   |   Raya Nahas

 روبري مّتى   |   رنا �شادق و�شامر يون�ض   |   عائلة �شّما�ض   |   نور �شالمه   |   يول نيم   |   جومانا ع�شيلي   |

متارا قرم   |   نادر احلريري   |   �شوجيربمي   |   جيمي طرابل�شي   |   رّيا نّحا�ض




