
�أ�شغال ڤيديو ٢٠١٥

وردّي مقد�سّي - مايڤ برينان

]٣٠ د، بالعربية والإنكليزية مع ترجمة اإىل الإنكليزية والعربية، ٢٠١٥[

عامل �آثار وحّجار وجيولوجي ومعماري يتحدثون عن �حلجر يف فل�شطني. يوّثق وردّي مقد�شّي 

عملية �مل�شح �ملعماري مل�شجد قّبة �ل�شخرة، كما لعمليات �لإ�شالح و�لرتميم.

مايڤ برينان )لندن، ١٩٩٠( فّنانة تقيم حاليًا يف بريوت. حازت برينان على بكالوريو�س يف 

�لفنون �جلميلة من غولد�شميث بجامعة لندن )٢٠١٢(، و�شاركت يف برناَمج »ف�شاء �أ�شغال د�خلّية 

- �أ�شكال �ألو�ن« )٢٠١٣ - ٢٠١٤(. تعتمد ممار�شتها �أ�شلوب �لبحث، منطلقًة من �لعملية �لفنية 

ذ�تها، وغالبًا ما تتخذ �شكل جتهيز ڤيديو. تهتم برينان بالفهم �ملادي لكل من �ل�شيا�شة و�لتاريخ، 

وهي ع�شو موؤ�ش�س يف »�شارنا باك�س« )Sharna Pax( �لذي هو َجمع فني يعمل بني جمالت �لفن 

�لب�رصي و�لأنرثوبولوجيا و�لتوثيق.

من هذا الركام - مك�سيم احلوراين

]٢٠ د، بالعربية مع ترجمة اإىل الإنكليزية، ٢٠١٥[

ت�صوير: كرم غ�صني، ومك�صيم احلوراين، وليانا ق�صري، ورينو با�صو، ورامي ال�صّباغ

يبد�أ هذ� �لفيلم من مدونات م�شّورة كنت قد �شجلتها قبل �أربع �شنو�ت. كنت �أر�قب حينها - عن بعد 

- عملية هدم مباين حجرية ز�ئلة، كانت �شبه مهجورة، ويف �شبيلها �إىل �أن ت�شري �آثارً�. �إن تلك �لأطالل 

تدّن�شت وبد�أت يف �لتحلل �إىل �أن �شارت مادة. متر مالحظاتي �مل�شّورة �لآن مبرحلة �إعادة قر�ءة، �إذ 

ت تنحل مادتها لتنك�شف حيوية َنْزِويَّة فيها، ت�شتدعيني للعودة �إليها. وتدفعني كي �أّتبع �شككًا 
َ
َبَد�أ

ن تر�كمًا من �ل�شور. تتفرع وتنعقد حول نف�شها، ولكي �أر�قب، �أ�شّجل، �أحفظ �أدلة، و�أَكِوّ

مك�صيم احلوراين )بريوت، ١٩٨٢( فنان ومعماري مقيم يف بريوت. �أعماله تتمحور حول �ملكان 

و�لزمان، فت�شتخرج ومتزج ما بني طبقات من �لتاريخ و�أ�شكال وعالقات ومعان لتربز ديناميكيات 

قوى كامنة وظاهرة. �شارك �حلور�ين يف برنامج »ف�شاء �أ�شغال د�خلية - �أ�شكال �ألو�ن« )٢٠١٣- 

٢٠١٤(، وكان فنانًا مقيمًا يف موؤ�ش�شة دلفينا )٢٠١٤( وم�شغل �لنحت �ل�شكتلندي )٢٠١٤(. كما 

عر�شت �أعماله يف بينايل ��شطنبول �لثالث ع�رص )٢٠١٣(، ومركز بريوت للفن )٢٠١٣(، ومعر�س 

�لقد�س �ل�شابع »على �أبو�ب �جلنة« )٢٠١٤(.

ق�ّسة الڤيديو - ڤارتان اأڤاكيان

]١٥ د، بالعربية مع ترجمة اإىل الإنكليزية، ٢٠١٥[

يف �لعام ١٩٨٥ حت�ّشل على كامري� ڤيديو، ومن يومها مل تعد �لأمور كما كانت. »�لو�قع هو 

ب ِلنيكول باّلن. �لأفالم«، هكذ� قال يل. وبعد ب�شع �شنو�ت طلب مني �ل�رصيط �لإباحي �ملُ�رصَّ

ڤارتان اأڤاكيان )جبيل، ١٩٧٧( يقيم ويعمل يف بريوت. حاز على بكالوريو�س يف فنون �لّت�شال 

ّية من جامعة  من �جلامعة �للبنانّية �لأمريكّية وعلى ماج�شتري يف �لهند�شة �ملعمارّية و�لّثقافة �حَل�رَصِ

بومبيو فابر� ومركز �لثقافة �ملعا�رصة يف بر�شلونة. يعمل �أڤاكيان بالڤيديو و�لت�شوير �لفوتوغر�يف 

و�ملو�د �لطبيعية، وهو ع�شو موؤ�ش�س يف �جَلمع �لفّني »�أطفال �أحد�ث« )بريوت(، وع�شو يف �ملوؤ�ش�شة 

�لعربية لل�شورة. نال جائزة جمموعة �أبر�ج للفنون للعام ٢٠١٣.

مفاتيح اجلنان - حممد بّرو 

]٢٠ د، بالعربية مع ترجمة اإىل الإنكليزية، ٢٠١٥[

 مع غ�صان معا�صري، وعبد احلليم بّرو – كامريا: حممد بّرو، وبيتينا رايني�ش – �صوت: طوين جعيتاين،  

وجاد يو�صف

يف �شباح يوم �لأحد ١٢ �أيلول ١٩٩٣، ُعرِثَ على �إحدى ع�رص جثة يف �شقة مبنطقة �لغبريي �لو�قعة يف �شاحية 

بريوت �جلنوبية. تعترب هذه �حلادثة حالة �لنتحار �جلماعي �لوحيدة �مل�شجلة يف تاريخ  لبنان �حلديث.

حممد بّرو )بريوت، ١٩٨٩( خمرج �أفالم يقيم ويعمل يف بريوت، لبنان.

اإنها احلرب يف �سوريا التي قتلْتها - ندمي تابت وكارين وهبه

]٤٥ د، بالعربية مع ترجمة اإىل الإنكليزية ، ٢٠١٥[

مع كارولني حامت، وزلفة �صورا، واأحمد اخلليلي، واأ�صامة عبا�ش دبوك - ت�صوير: تال خوري، وندمي تابت - 

مو�صيقى: �صربل الهرب - تعليق: مّي قا�صم، ويو�صف الكرب

لبنان �لعام ٢٠١٤. بني �حلرب �ل�شورية و�حلرب على غزة، تبدو �ملنطقة على �شفري �لنهيار. رجل 

و�مر�أة يقعان يف �حلب. هو فل�شطيني يعي�س يف �ملخيمات، وهي لبنانّية ثرية من �أو�شاط بريوت 

�ملرَُتفة. يت�شاءل �أ�شدقاوؤهما عن �شبب �ختفائهما. هل �نتحرت؟ هل فّر� معًا؟ هل هاجر �إىل �أوروبا 

�أم هو يحارب يف �شوريا؟ �فرت��شات كثرية حُتاك يف �أيام م�شحونة بالتناق�شات �ملدنية و�ل�شيا�شية. 

�حلب �مل�شتحيل وحتدياته، �مل�شتقبل �ملبهم، �لن�شقاقات �لجتماعية، �لقيود �جلغر�فية، �حلياة يف 

�ملخيمات، �لكر�مة �ملنتهكة، ظهور �ملَ�شكوت عنه وظهور �لفنتازيات و�خلوف: كل هذ� ُي�شَبك وُيعاد 

توليفه لت�شكيل فا�شل غريب وغري مكتمل.

ندمي تابت )بريوت( حائز على بكالوريو�س يف �لتاريخ وماج�شتري يف �ل�شينما من جامعة 

�ل�شوربون. �أخرج �لعديد من �لأفالم �لق�شرية بتقنّية �شوبر ٨ ملم وHD. هو ع�شو موؤ�ش�س ملهرجان 

�لفيلم �للبناين )٢٠٠١(. كان �شمن جلنة �ختيار �لأعمال مِلهرجان �أوبرهاوزن �لدويل لالأفالم يف 

�أملانيا ما بني عاَمي ٢٠١١ و٢٠١٣، ويف �لعام ٢٠١٣ مت تكليفه من قبل معهد �لعامل �لعربي يف باري�س 

لتنظيم مهرجان �خلليج �ل�شينمائي. تابت �لآن ب�َشَدد �لتح�شري لفيلمه �لرو�ئي �لطويل �لأول.

كارين وهبه )بريوت( حائزة على بكالوريو�س يف �لإخر�ج �لفني و�لت�شميم �لغر�فيكي من �ملدر�شة 

�لُعليا للفنون �لغر�فيكّية ـ بينينغهني )ESAG Penninghen( يف باري�س، فرن�شا. تنطوي �أعمال وهبه 

على �لأحد�ث �حلميمة و�لعامة، ُم�شتعينًة بتجارب �ملر�هقة و�لتاأثري�ت �ل�شينمائية و�ملو�شيقية 

و�آلّيات �لذ�كرة و�لنو�شتاجليا. تقوم وهبه من خالل �لتجريب بو�شائط متعددة كالر�شم و�لت�شوير 

�لفوتوغر�يف و�لڤيديو، باإعادة خلط �للحظات و�جلغر�فيات د�خل �ملو�قف �لفنية �لتي غالبًا ما 

�رَصح، د�جمًة �حلقيقة و�خليال. نال فيلمها �لق�شري �لأخري »�شيف ٩١« )�إخر�ج م�شرتك مع ندمي  مُتَ

 تابت(، جائزة )Pavillon(، وجائزة )SACEM( لأف�شل مو�شيقى ت�شويرية �أ�شلية يف مهرجان

)Côté Court( يف بانتان، فرن�شا.

مدوّنات عن احلا�رض - �ستيفاين غزال

]١٥ د، بالعربية مع ترجمة اإىل الإنكليزية، ٢٠١٥[

مع جاد �صالمة، و�صتيفاين غزال – مونتاج: �صتيفاين غزال، ولطفي ال�صالح – مو�صيقى: جاد �صالمة

�لق�شعريرة جتتاح ج�شدي، ثم تتال�شى فترتك جلدي �شاكنًا باردً� كالّرخام. �إن ح�شوره وما 

ق�شيناه معًا من �أوقات وذكرى تلك �لأوقات، كلها تتمّل�س مني مبجرد وقعها. عبثًا �أحاول �أن 

 �أت�شبث بها بعد مرور �للحظة: �قطع. �حفظ. جّمد. �م�شك...

ولكن قدر �أج�شاد �لع�ّشاق �أن تذوب يف �لهو�ء، فماذ� يبقى؟

�صتيفاين غزال )بريوت، ١٩٨٥( معمارية وخمرجة. حازت على ماج�شتري يف �لهند�شة �ملعمارية 

من �لأكادميية �للبنانّية للفنون �جلميلة، وحت�رّص حاليًا �أُطروحتها لربنامج �ملاج�شتري يف �لبحث 

�ل�شينمائي يف معهد �لدر��شات �ل�شمعية �لب�رصية و�ل�شينمائية بجامعة �لقّدي�س يو�شف، حول 

مو�شوع �لتمثيل �ل�شينمائي للمدن �لتي مزقتها �حلرب. متُزج ممار�شتها �لفنية بني �شتى و�شائل 

�لتعبري، ملخاطبة �لتجارب �ل�شخ�شية و�لتفاعل �جلماعي وعالقة �ملرء مَبجاِله. 

 قا�سم
ّ
٩٦.٢.٢ - مي

]٤٠ د، بالعربية مع ترجمة اإىل الإنكليزية، ٢٠١٥[

مع وفاء خ�صن ورمزي خطار

 .)Radio Liban( تعد هذه هي �حللقة �لثانية من �شل�شلة لوحات فيديو حول مقدمي بر�مج ر�ديو لبنان

يف بريوت ثمانينات �لقرن �ملا�شي، �متطى �شوت وفاء �خل�شن �أثري �لإذ�عة ليدخل �ملنازل و�ل�شيار�ت 

و�لأحياء ويعّرفهم على روك �أند رول �ل�شتينات و�ل�شبعينات. وخالل �حلرب و�لأزمات �ملتعاقبة بقيت 

وفاء حتيك ُب�ُشطًا من �ل�شوت و�لذ�كرة �إىل يومنا هذ�. عندما َتُبث برناجمها »فال�شباك« من �لإذ�عة 

�لر�شمية �للبنانّية، تنقلنا �إىل عو�مل �أخرى وع�شور ق�شت، ترت�بط من خالل �ل�شوت.

١٩٧٥( خمرجة وكاتبة �شيناريو و�أ�شتاذة. َت�شَنع قا�شم �أفالمًا ق�شرية ١٦  مّي قا�صم )بريوت، 

ملم و�أ�رصطة فيديو و�أفالمًا وثائقّية ومتحّركة. ترّكز �أعمالها على مو��شيع مثل تاأثري �لفن على 

 �ملجتمع، ومعاناة �ل�رص�ئح �ملدنية �ملهم�شة، و�رص�عات �ملهاجرين غري �ل�رصعيني. تعَمل قا�شم

 حاليًا على فيلم وثائقي يتناول حياة جّدتها، �ملمثلة و�ملطربة نورهان. كما وتقّدم �أي�شًا

 برناجَمني مو�شيقيَّني يف �إذ�عة »ر�ديو لبنان« ٩٦.٢ FM هما »بهار �أ�شود، فلفل �أحمر«

.)Champ Sonore( »و»حقل �شوتي )Poivre Noir، Piment Rouge(

هذه اخلِّفة، لقد فقدتها اإىل الأبد - هايغ اأيڤازيان

]٣٥ د، بالإنكليزية مع ترجمة اإىل العربية، ٢٠١٥[

مونتاج: كارين دومط - �صوت: رائد يونان

عاليًا بني �لغيوم، يف جناح �لطابق �لثامن و�لع�رصين من فندق قائم على و�حة مدنّية يف مانهاتن، ُتِطلُّ 

على مدينة نيويورك ذ�ت �لعمارة غري �مل�شتقرة، لقاء – �شبحي وج�شدي يف �آٍن معًا - يعك�س وينتج 

ويتاأّتى عن �شقوط و�شعود ومعافاة.

هايغ اأيڤازيان )بريوت، ١٩٨٠( فنان وكاتب. حاز على �ملاج�شتري يف �لفنون �جلميلة من جامعة 

نورث و�شرتن، وهو �أي�شًا خّريج برنامج �شكوهيغان )٢٠١١(. ي�شتعني �أيڤازيان بفن �لأد�ء 

غرى  و�لڤيديو و�لر�شم و�لتجهيز و�لنحت، فين�ُشج �ل�شخ�شي و�جليو�شيا�شي، و�ل�رصدّيات �ل�شُّ

و�لُكربى، وذلك يف بحثه عن مناِفذ �أيديولوجّية وتّيار�ٍت ُمغَلقة. 

كاراوكي - رائد يا�سني

]٢٢ د، ڤيديو، VHS، �صوبر ٨ ملم، ٢٠١٥[

يبد�أ �لفيلم كق�شة عن مناف�شات �لطفولة وغلطة بريئة لأم، كانت �شببًا يف �شحق �أحالم فتى باأن ي�شري 

جنمًا، هكذ� ب�شمت ومن دون حدث ُيذكر. �إىل �أن �أتى يوم عادت فيه فجاأًة م�شاعر �ل�ّشخط لتطفو 

على �ل�شطح �إثر م�شاهدة �رصيط VHS تاِئه، يت�شمن م�شهدً� حلفل غنائي مر�ّشع بالنجوم. �إىل جانب 

�شورة �لڤيديو �ملغب�شة و�ملليئة بالألو�ن، تبد�أ تفا�شيل ذ�ك �ليوم �ملريع بالك�شف عن نف�شها، بينما 

تهّز ر�ق�شة �أور�كها �أو يفتنت �جلمهور �مل�شّفق ب�شوٍت مالئكي. تتحّول �حلكاية تدريجيًا من حادثة 

ظريفة يف �لطفولة �إىل ت�شوير ماأ�شاوي، �شخ�شي وعميق، للذ�كرة و�خل�شارة، ولتلك �ل�شخ�شية 

�لعمالقة �لتي هي �لأم.

رائد يا�صني )بريوت، ١٩٧٩( فّنان ومو�شيقي. حاز يا�شني على بكالوريو�س يف �مل�رصح من �جلامعة 

�للبنانّية )٢٠١٣(. غالبًا ما تن�شاأ �أعماله من �ختبار �رصدّياته �ل�شخ�شية ومو�شعها من �لتاريخ 

�جلماعي، من خالل عد�شة ثقافة �ل�شتهالك و�لإنتاج �ل�شامل. نال يا�شني جائزة )Fidus( يف �لعام 

٢٠٠٩ وجائزة جمموعة �أبر�ج للفنون يف �لعام ٢٠١٢. ي�شارك يا�شني يف تنظيم مهرجان �رجتال، 

و�أطلق عددً� من �لألبومات �ملو�شيقية كما �أ�ش�س �رصكة »�لنهاية« لالإنتاج يف �لعام ٢٠٠٩، وهو ع�شو 

موؤ�ش�س يف �جَلمع �لفني »�أطفال �أحد�ث«، بريوت.

�جلمعّية �للبنانّية للفنون �لت�شكيلّية، اأ�صكال األوان تقّدم

٢٠١٥
�صينما مرتوبولي�ش اأمبري �صوفيل، الأ�صرفية ٩ و١٠ و١١ حزيران. الفتتاح يوم الثالثاء ٩ حزيران ال�صاعة ٨ م�صاًء

الربنامج

الثالثاء ٩ حزيران

٨ م�شاًء

وردّي مقد�صّي - مايڤ برينان

٨:٤٥ م�شاًء

من هذا الركام - مك�شيم �حلور�ين

٩:١٠ م�شاًء

ة الڤيديو - ڤارتان �أڤاكيان ق�صّ

٩:٣٠ م�شاًء

��شرت�حة

٩:٤٠ م�شاًء

و 
ّ
مفاتيح اجلنان - حممد بر

١٠:٠٠ م�شاًء

اإنها احلرب يف �صوريا التي قتلْتها - ندمي تابت وكارين وهبه

١٠:٤٥ م�شاًء

مدّونات عن احلا�صر - �شتيفاين غز�ل

الأربعاء ١٠ حزيران

٨ م�شاًء

 قا�شم
ّ
٩٦.٢.٢ - مي

٨:٤٠ م�شاًء

هذه اخِلّفة، لقد فقدتها اإىل الأبد - هايغ �أيڤازيان

٩:١٥ م�شاًء

كاراوكي - ر�ئد يا�شني

٩:٣٥ م�شاًء

��شرت�حة

٩:٤٥ م�شاًء

ة الڤيديو - ڤارتان �أڤاكيان ق�صّ

١٠ م�شاًء

من هذا الركام - مك�شيم �حلور�ين

١٠:2٠ م�شاًء

وردّي مقد�صّي - مايڤ برينان

اخلمي�ش ١١ حزيران

٨ م�شاًء

مدّونات عن احلا�صر - �شتيفاين غز�ل

٨:١٥ م�شاًء

اإنها احلرب يف �صوريا التي قتلْتها - ندمي تابت وكارين وهبه

٩ م�شاًء

و 
ّ
مفاتيح اجلنان - حممد بر

٩:2٠ م�شاًء

��شرت�حة

٩:٣٠ م�شاًء

هذه اخِلّفة، لقد فقدتها اإىل الأبد - هايغ �أيڤازيان

١٠:٠٥ م�شاًء

كاراوكي - ر�ئد يا�شني

١٠:٣٠ م�شاًء

 قا�شم
ّ
٩٦.٢.٢ - مي

الدخول جّماين

 اأ�صغال ڤيديو هو برناَمج ِمَنح وعر�س �أفالم ڤيديو �أطلقته جمعية �أ�شكال �ألو�ن

  يف �لعام ٢٠٠٦، بهدف توفري هيكلية دعم م�شتد�مة لإنتاجات �لڤيديو من قبل �لفنانني

 و�شانعي �لأفالم يف لبنان.

اأ�صغال ڤيديو ٢٠١٥ من �إنتاج �أ�شكال �ألو�ن وبدعم من روبري �أ. مّتى.

اللجنة/ امل�صت�صارون: علي �رّصي، ومها ماأمون، وغ�ّشان �شلهب، وكورين �شاوي.

 فريق العمل: كري�شتني طعمه، وماري-نور ح�شيمه، و�أمل عي�شى، وغارين �أيڤازيان،

وزينة خوري، وحممد عبد�هلل.

 ،Rez Visualصكر خا�ش ِلكل من يو�شف بّزي، وزياد �شكرون، وبالل هربي و� 

وبطريق مكعب )بنغوين كيوب(، وهانيا مرّوة، وني�رصين وهبي وفريق عمل �شينما مرتوبولي�س.

بدعم من روبري اأ. مّتى

 ملزيد من �ملعلومات: 

www.ashkalalwan.org – info@ashkalalwan.org هاتف ٨٧٩ ٤٢٣ ١ ٩٦١+ بريد اإلكرتوين



VIDEO WORKS is a grant and screening program established by Ashkal Alwan in 2006 
to provide a sustainable support structure for video production by artists 
and filmmakers in Lebanon.

VIDEO WORKS 2015 is produced by Ashkal Alwan with the support of Robert A. Matta.

Jury/ Advisors: Ali Cherri, Maha Maamoun, Ghassan Salhab, and Corine Shawi.

Project Team: Christine Tohme, Marie-Nour Héchaimé, Amal Issa, Garine Aivazian,  
Zeina Khoury, and Mohammed Abdallah.

With special thanks to Youssef Bazzi, Ziad Chakaroun, Belal Hibri and Rez Visual,  
PenguinCube, Hania Mroué, Nisrine Wehbe and the Metropolis Art Cinema team.

Supported by Robert A. Matta

For more information: 
T +961 1 423879  E info@ashkalalwan.org – www.ashkalalwan.org

The Lebanese Association for Plastic Arts, Ashkal Alwan presents

VIDEO WORKS
2015

Metropolis Empire Sofil, Ashrafieh, June 9, 10, and 11. Opening on Tuesday, June 9 at 8 pm

PROGRAM
Tuesday, June 9
8 pm
Jerusalem Pink – Maeve Brennan

8.45 pm
Becoming Wreckage – Maxime Hourani

9.10 pm
The Video Story – Vartan Avakian

9.30 pm
BREAK

9.40 pm
12 – Mohamed Berro

10 pm
It’s The War in Syria That Killed Her – Nadim Tabet and 
Karine Wehbé

10.45 pm
Notes on the Present – Stéphanie Ghazal

Wednesday, June 10
8 pm
96.2.2 – May Kassem

8.40 pm
This Lightness, I Have Lost It Forever – Haig Aivazian

9.15 pm
Karaoke – Raed Yassin

9.35 pm
BREAK

9.45 pm 
The Video Story – Vartan Avakian

10 pm
Becoming Wreckage – Maxime Hourani

10.20 pm
Jerusalem Pink – Maeve Brennan

Thursday, June 11
8 pm
Notes on the Present – Stéphanie Ghazal

8.15 pm
It’s The War in Syria That Killed Her – Nadim Tabet & 
Karine Wehbé

9 pm
12 – Mohamed Berro

9.20 pm
BREAK

9.30 pm 
This Lightness, I Have Lost It Forever – Haig Aivazian

10.05 pm
Karaoke – Raed Yassin

10.30 pm
96.2.2 – May Kassem

Entrance is free

VIDEO WORKS 2015

Jerusalem Pink – Maeve Brennan
]30’, Arabic and English with English and Arabic subtitles, 2015[

An archaeologist, a stone worker, a geologist and an architect talk about stone in 
Palestine. Jerusalem Pink documents an architectural survey of the Dome of the Rock, 
and the processes of its repair and restoration.

Maeve Brennan (b. 1990, London) is an artist currently based in Beirut. Brennan holds 
a BA in Fine Art from Goldsmiths, University of London (2012), and also took part in 
Ashkal Alwan’s Home Workspace Program (2013-14). Her practice is research-based 
and process-oriented, often taking the form of video installations. She is concerned with 
a material understanding of politics and history. She is a member and co-founder of 
Sharna Pax, an artist collective working between the fields of visual art, anthropology 
and documentary.

Becoming Wreckage – Maxime Hourani
]20', Arabic with English subtitles, 2015[

Camera: Karam Ghoussein, Maxime Hourani, Liana Kassir, Renaud Pachot,  
Rami Sabbagh

I was taking filmic notes from my window, as a bystander, four years ago. I was 
observing from a distance the demolition of almost-abandoned stone buildings, 
en route to becoming archaeological. These buildings were desecrated artifacts, 
fragmented to the point of just becoming matter. While I was revisiting my filmic notes, 
I found out that they are also disintegrating materially, revealing an intuitive vitality 
that calls me back to look at them — driving me to follow paths that bifurcate and loop, 
observing, recording, keeping track, evidencing, producing an accumulation of images.

Maxime Hourani (b. 1982, Beirut) is an artist and architect. Hourani took part in Ashkal 
Alwan's Home Workspace Program (2012-13). Hourani’s works are driven by chronotopic 
explorations that excavate and interweave layers of histories, forms, relations, and 
meanings while underscoring latent and evident power dynamics. Hourani was an artist 
in residence at the Delfina Foundation (2014) and the Scottish Sculpture Workshop 
(2014). His work has been shown at the 13th Istanbul Biennial (2013), Beirut Art Center 
(2013), and the Jerusalem Show VII (2014).

The Video Story – Vartan Avakian
]15’, Arabic with English subtitles, 2015[

He bought a video camera in 1985, and nothing has been the same since. "Films are 
what is real", he told me. Some years later he asked for Nicole Ballan's leaked sextape.

Vartan Avakian (b. 1977, Byblos) lives and works in Beirut. Avakian holds a BA in 
Communication Arts from the Lebanese American University and an MA in Architecture 
and Urban Culture from Universitat Pompeu Fabra and the Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona. Avakian works with video, photography, and natural 
material. He is a founding member of the Beirut based art collective Atfal Ahdath 
and a member of the Arab Image Foundation. In 2013, he was a recipient of the Abraaj 
Capital Art Prize. 

12 – Mohamed Berro
]20', Arabic with English subtitles, 2015[

With Ghassan Maasri, Abdel Halim Berro – Camera: Mohamed Berro, Bettina Reinisch – 
Sound: Toni Geitani, Jad Youssef

On Sunday the 12th of September 1993, eleven dead bodies were found in an apartment 
in Ghobeiry in the southern suburbs of Beirut. This remains the sole case of mass 
suicide ever to be recorded in the modern history of Lebanon. 

Mohamed Berro (b. 1989, Beirut) is a filmmaker living and working in Beirut, Lebanon.

It’s The War in Syria That Killed Her – Nadim Tabet 
and Karine Wehbé
]45’, Arabic with English subtitles, 2015[

With Caroline Hatem, Zalfa Seurat, Ahmad El Khalili, Oussama Abbas Dbouk – Camera: 
Tala Khoury, Nadim Tabet – Music: Charbel Haber – Voice Over: May Kassem, 
Youssef Al-Kabra

Lebanon. 2014. Between the Syrian war and the war in Gaza, the region is on the brink 
of collapse. A man and a woman fall in love. One is Palestinian and lives in the camps, 
the other, well-off, comes from Beirut’s affluent circles. Their friends respectively 
wonder about their disappearance. Did she commit suicide? Did they flee together? 
Did he emigrate to Europe or is he fighting in Syria? All assumptions are woven into an 
everyday laden with urban and political contradictions.  
Impossible love and its challenges, the uncertain future, social cleavages, geographical 
constraints, life in the camps, dignity denied, the return of the unspoken, of fantasies 
and fear: all are entangled and returned to form an incomplete and strange partition.

Nadim Tabet (b. Beirut) holds a BA in History and an MA in Cinema from the Sorbonne 
University. He has directed numerous shorts filmed in Super 8mm and in HD. Tabet is 
one of the founding members of The Lebanese Film Festival (2001). From 2011 to 2013, 
he selected films for the Oberhausen International Film Festival in Germany. In 2013, he 
was commissioned by the Institut du Monde Arabe (IMA) in Paris to organize the Gulf 
Film Festival. Tabet is currently preparing his first feature film.

Karine Wehbe (b. Beirut) holds a BA in Art Direction and Graphic Design from ESAG 
Penninghen in Paris, France. Wehbe’s work embeds intimate and public chronicles, 
drawing on adolescent experiences, cinematographic and musical influences, and 
the mechanisms of memory and nostalgia. Experimenting with diverse media such as 
painting, photography, and video, Wehbe reshuffles moments and geographies within 
artistic situations that are often staged, blending fiction and reality. Her last short movie 
Summer 91, co-directed with Nadim Tabet won, the Prix du Pavillon and Prix SACEM de la 
Meilleure Musique Originale at the Festival Côté Court de Pantin. 

Notes on the Present – Stéphanie Ghazal
]15', Arabic with English subtitles, 2015[

With Jad Salameh, Stéphanie Ghazal – Editing: Stéphanie Ghazal, Lotfi Al-Salah – Music: 
Jad Salameh

Goose bumps invade every inch of my body, and then fade away, leaving my flesh still 
and cold as marble. It all eludes me as soon as it happens: his presence, the time I share 
with him, and the memory of it. I foolishly try to make it linger, past the moment: Cut. 
Keep. Freeze. Hold. 
But our bodies seem doomed to melt into air. What is it then that lovers keep of each other?

Stéphanie Ghazal (b. 1985, Beirut) is an architect and filmmaker. Ghazal holds 
an MA in Architecture from the Académie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA) and is 
currently working on her thesis for the MA program in Film Research at the Institut 
d’Etudes Scéniques et Audiovisuelles (IESAV), Université Saint-Joseph, exploring the 
representation of war-torn cities in cinema. Her practice combines various means 
of expression to address personal experiences, communal interactions, and one’s 
relationship to one’s territory. 

96.2.2 – May Kassem
]40', Arabic with English subtitles, 2015[

With Wafa Khochen and Ramsey Khattar

This is the second chapter of a series of portraits of radio producers at Radio Liban. In 
the Beirut of the 1980s, Wafa Khochen's voice started riding radio waves into people's 
homes and cars, introducing the rock 'n' roll of the 1960s and ‘70s. Through conflict 
and crises, Wafa has continued to weave her tapestry of sound and memories to this 
present day. As her show Flashback is broadcast from the emblematic national radio 
station, we are transported with the listeners to tangential spaces, parallel worlds and 
bygone eras, all connected through sound.

May Kassem (b. 1975, Beirut) is a filmmaker, screenwriter and teacher. Kassem makes 
short 16mm films, videos, documentaries and animated films. Her work focuses on 
themes such as the impact of art on society, the plight of marginalized segments of 
urban population, and the struggles of undocumented immigrants. Kassem is currently 
working on a documentary on the life of her grandmother, actress and singer Nourhane. 
Kassem also presents two music programs on 96.2 FM Radio Liban: Poivre Noir, Piment 
Rouge and Champ Sonore. 

This Lightness, I Have Lost It Forever – 
Haig Aivazian
]35’, English with Arabic subtitles, 2015[

Editing: Carine Doumit – Sound: Raed Younan

Way up in the clouds, in a Manhattan hotel suite on the 28th floor of an urban oasis 
overlooking New York’s unstable architecture, an encounter – at once ghostly and very 
corporeal – results from, reflects and produces falls, rises and recoveries.

Haig Aivazian (b. 1980, Beirut) is an artist and writer. Aivazian holds an MFA from 
Northwestern University, and is a Skowhegan alumnus (2011). Using performance, 
video, drawing, installation, and sculpture, his work weaves together personal and 
geopolitical, micro and macro narratives, in its search for ideological loopholes and 
short circuits.

Karaoke – Raed Yassin
]22’, Video, VHS, Super 8, 2015[

Karaoke begins as a story about childhood rivalries and a mother’s innocent mistake, 
causing pre-pubescent dreams of becoming a child star to be devastated and crushed 
– silently and without incident. Until one day, when those feelings of resentment 
suddenly rise back to the surface upon watching a wandering VHS tape, on which the 
scene of a star-studded concert takes place. Alongside this grainy colorful footage, 
the details of that dreaded day begin to reveal themselves, while the hips of a belly 
dancer shake, or an angelic voice woos an applauding audience. Gradually, the narrative 
transforms from an adorable episode from infancy, to a deeply personal and tragic 
portrayal of memory, loss, and the towering figure that is the mother.

Raed Yassin (b. 1979, Beirut) is an artist and musician. Yassin graduated with a BA 
in Theatre from the Lebanese University (2003). His work often originates from an 
examination of his personal narratives and their workings within a collective history, 
through the lens of consumer culture and mass production. Yassin was awarded 
the Fidus Prize in 2009 and the Abraaj Capital Art Prize in 2012. Yassin is one of the 
organizers of IRTIJAL Festival. He has released several music albums and founded the 
production company Annihaya in 2009. He is also a founding member of Beirut based 
art collective Atfal Ahdath.


