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ُتعَر�س جميع الأفالم يف ال�سابعة م�ساًء، وُتعاد يف التا�سعة م�ساًء
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يباندجو – پانو�س اأپراهميان

]٢٩ د، باللغة الأرمنية مع ترجمة اإىل الإنكليزية والعربية[

ت�سوير: جاد يو�سف - مونتاج: جاد داين علي ح�سن وپانو�س اأپراهميان - مو�سيقى: رامي املُّر وحممد �سفا 

ت�سميم �سريط ال�سوت: جاد طالب

 ر�صالة غرامية اإىل عنجر، وهي بلدة حتت�صن جمتمعًا قرويًا �صغري احلجم، ُمتاخمة للحدود

اللبنانّية ال�صورّية، وي�صكنها الأرمن بالأ�صا�س. ي�صرب الفيلم اأغوار اأمور اعتيادية واأخرى مده�صة، 

يف �صعيه للتوثيق ملا تتمتع به هذه البلدة احلدودية من �صماٍت يف طريقها اإىل الزوال، مُبقت�صى ما 

ت�صهده من حتّولت.

 يف اأعماله بتلّم�س احلدود الفا�صلة ما بني الواقع واخليال. 
ّ
پانو�س اأپراهميان �صانع اأفالم معني

حاز �صهادة البكالوريو�س من الأكادميية اللبنانّية للفنون اجلميلة )األبا( وماج�صتري �صناعة الأفالم 

الوثائقّية من كلّية لندن لالّت�صال. عاد موؤّخرًا اإىل بريوت حيث يقيم ويعمل راهنًا.

ال�شجرة – هبة فرحات

]١٠ د، باللغة العربّية مع ترجمة اإىل الإنكليزية[

 من احلدود اللبنانّية ير�صل تقريرًا عن �صجرة 
ّ
ُمرا�ِصل لالأ�صو�صيتد پِر�س على اجلانب الإ�رسائيلي

على اخلط الأزرق، ب�صدد اأن ٌتقطع. بداأت الق�ّصة، ح�صب التقرير الإخباري، حينما حاول جي�س 

افة 
ّ
الدفاع الإ�رسائيلي اأن يقتلع ال�صجرة، بحّجة اإجراء اأعمال حدودية روتينية. مع اقرتاب اجلر

يتبّدى ُعطب يف ال�صورة، ينقلنا اإىل �صجرة اأخرى.

هبة فرحات فنانة ت�صتغل بو�صائط الڤيديو والنحت والتجهيز. حازت �صهادتي املاج�صتري 

�س يف اأعمالها لق�صايا تتعّلق 
ّ
وماج�صتري الفنون اجلميلة من معهد مدر�صة الفنون يف �صيكاغو. تتعر

بالأن�صاق الثقافّية والجتماعّية والتاريخّية وال�صيا�صّية، يف تعّددها وت�صّظيها.

�شارع املوت وق�ش�ص اأخرى – كرم غ�صني

]١٥ د، باللغة العربّية مع ترجمة اإىل الإنكليزية[

 منطقة على اأطراف املدينة. في�س من م�صاهد وانطباعات. اأ�صتح�رس ق�ص�َس من عرفتهم.

يحاول هذا العمل الغو�س يف الذاكرة الفردية وحا�رس املكان.

كرم غ�سني )مواليد بريوت يف ١٩٨٨( م�صّور وخمرج يقيم ويعمل يف لبنان.

متنا ومازلنا هنا – حممد كنعان

]٩ د[

مونتاج: اإزيدور ِبِتل

"ُيعّد »متنا ومازلنا هنا« واحدًا من ردود الفعل العديدة التي انتابتني وقتما تويّف عّمي. اأجاهد اليوم، 
غم من اأن 

ُ
وقد قاربُت العمر الذي بلَغه حينما وافته املنية، كي اأتوا�صل مع ما خلَّفه ورائه. وعلى الر

عائلتي قد داأبت على مقارنتي به، فقد التزَمت ال�صمَت فيما يتعّلق باأ�صباب وفاته. اأُفّت�س عن الأدّلة 

بني �صوره الفوتوغرافّية واأ�صعاره وخم�صني �صيارة فارهة اقتناها ذات يوم، ولكن خواءها راهنًا 

ي�صتع�صي على خمّيلتي وعلى ذاكرتي. اأ�صتبك يف هذا الفيلم الق�صري مع الفقدان، واآمل يف الن�صيان 

والتعايف، يف وجه �صمت ل يتزحزح".

حممد كنعان )مواليد بريوت يف ١٩٨٩( فنان ُمتعّدد الخت�صا�صات، يتنّقل ما بني نيويورك 

وبريوت. حاز �صهادة البكالوريو�س يف العمارة من اجلامعة الأمريكية يف بريوت، وعلى ماج�صتري 

الفنون اجلميلة من معهد مدر�صة الفنون يف �صيكاغو.

�َشَدفة – اآالن كنتارجيان

]١٣ د[

مب�ساركة حممد رّيانة واأحمد فريجي وم�سطفى طرابي�سي وحممد خ�سر - �سورة: جورج حّداد ولوُدڤيت�س 

ريڤالن واإليا�س منر - �سوت: �سيلڤر كّتان وحمرا بو عيد

يحكي هذا الفيلم ق�ّصة طفل يغادر بيته مبفرده حتت جنح الليل. تاأخذه رحلته عرب املناظر الطبيعية 

و�صوًل اإىل ال�صاحل، حيث تّلة النفايات يف منطقة الدورة. يتبع الطفل يف رحلته جماري الأنهار 

يف حتّولتها، فتغدو رحلته اأقرب اإىل طقو�س العبور. يبتعد هذا العمل عن �صريورات الدراما 

ال�صيكلوجية، اإذ ين�صّب تركيزه على خيار الطفل يف الرحيل، والقطيعة مع اأ�رسته وتقاليدها.

اآلن كنتارجيان م�صّور و�صانع اأفالم وثائقّية ميار�س عمله ما بني باري�س وبريوت. قام بتاأ�صي�س 

�رسكة LRAK لإنتاج الڤيديو يف العام ٢٠٠٥ يف باري�س، والف�صاء الثقايف املُ�صتقل »م�رسوعات فنار« 

يف العام ٢٠١٠ يف بريوت. من م�رسوعاته الأخرية »دورة Antépénultième« الذي قام بتقدميه يف 

 »shhh«و ،FIAC/Fondation d’Entreprise Ricard املقام يف العام ٢٠١٥ يف »Cinéphémère« صياق�

وهو �رسيط وثائقي عن لوران�س ويَن ُعِر�س يف دار بلدّية دائرة باري�س الثانية يف العام ٢٠١٠.

المي �شونغ – ليا حلود

]٣ د، ٣٨ ث[

مو�سيقى: عمر علولو - مدير الت�سوير: جو �سعاده - تركيب ب�سري: جاد طالب - اأخ�سائي موؤثرات 

خا�سة: اإميليو خري - بديل جمازف: كري�ستال حرب

 »لمي �صونغ« هي جمازفة وهمية، م�صّد�س ماء اأخ�رس اللون. تعبري حر �صمن احلدود والنيون.

لعبة/ ڤيديو.

ليا حلود خمرجة وم�صّورة ڤيديو لبنانّية كندّية. ت�صتقرئ اأعماُلها الثنائيات، من خالل عملّية تفاُعل 

.
ّ
 �صعرّي عاطفي

ّ
ل تنتهي بني املُتناِق�صات، ل تخلو من ح�س

اجلمعّية اللبنانّية للفنون الت�صكيلّية، اأ�سكال األوان تقّدم

مركز بريوت للفن، ج�سر الواطي، ٩ و١٠ و١١ حزيران

الدخول جّماين

 اأ�سغال ڤيديو هو برنامج لتطوير ودعم وعر�س اأفالم ڤيديو اأطلقته جمعية اأ�صكال األوان

 يف العام ٢٠٠٦، بهدف توفري هيكلية دعم م�صتدامة لإنتاجات الڤيديو من  قبل الفنانني

و�صانعي الأفالم يف لبنان.

اأ�سغال ڤيديو ٢٠١6 من اإنتاج اأ�صكال األوان وبدعم من موؤ�ص�صة روبري اأ. مّتى.

ان �صلهب ومنرية ال�صلح ورانية ا�صطفان.
ّ

اللجنة/ امل�ست�سارون: اأحمد غ�صني وغ�ص

 فريق العمل: كري�صتني طعمه وماري- نور ح�صيمه وحممد عبداهلل ولرا �صعب

وموريت�س ِفنغرهوت وزينة خوري.

 �سكر خا�س: لكل من يو�صف بّزي وتال وورل ودميا تنري وبطريق مكّعب )بنغوين كيوب(

وماري مورات�صيول ودميا حمادة وفريق مركز بريوت للفن.
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Video Works is a development program, a support grant, and a screening platform initiated 
by Ashkal Alwan in 2006 to provide a sustainable structure for video production by artists 
and filmmakers in Lebanon.

VIDEO WORKS 2016 is produced by Ashkal Alwan with the support of Robert A. Matta Foundation.

Jury/ Advisors: Ahmad Ghossein, Ghassan Salhab, Mounira El Solh, and Rania Stephan.

Project Team: Christine Tohme, Marie-Nour Héchaimé, Mohammed Abdallah, Lara Saab, 
Moritz Fingerhut, and Zeina Khoury.

With special thanks to Youssef Bazzi, Tala Worrell, Dima Tannir, PenguinCube, Belal Hibri, 
Marie Muracciole, Dima Hamadeh, and the Beirut Art Center team.

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

The Lebanese Association for Plastic Arts, Ashkal Alwan presents

Beirut Art Center, Jisr el Wati, June 9, 10, and 11

PROGRAM Entrance is free

Screenings on Thursday June 9, Friday June 10, and Saturday June 11
All films will be screened at 7 pm and repeated at 9 pm
To reserve a seat, please send an email to info@ashkalalwan.org as places are limited

Yabandjo – Panos Aprahamian
]29’, Armenian with English and Arabic subtitles[

Cinematography: Jad Youssef – Editors: Jad Dani Ali Hassan, Panos Aprahamian –
Music: Rami El Murr, Mohamad Safa – Sound Design: Jad Taleb

A love letter to Anjar, a small rural community in Lebanon only a few miles from 
the Syrian border and largely inhabited by ethnic Armenians, the film explores the 
everyday and the uncanny as it tries to document the fleeting traits of this border 
town in transformation.

Panos Aprahamian is a filmmaker. His work explores the boundaries between reality 
and fiction. He holds a BA from the Lebanese Academy of Fine Arts (ALBA) and an MA in 
documentary filmmaking from London College of Communication. He recently returned 
to Beirut where he works and resides.

The Tree – Hiba Farhat
]10’, Arabic with English subtitles[

An Associated Press correspondent on the Israeli side of the border with Lebanon 
reports a tree on the Blue Line as it is about to be cut down. The incident, as reported, 
started when the Israeli Defence Forces attempted to cut down the tree claiming 
routine border work. As the bulldozer approaches, a glitch within the camera magically 
transports us to another tree.

Hiba Farhat is an artist working with video, sculpture and installation. She holds an 
MA and MFA from the School of the Art Institute of Chicago. Her work tackles issues 
pertaining to, and directly involving varied and fractured cultural, social, historical, and 
political contexts.

Death Street and Other Stories – Karam Ghoussein
]15’, Arabic with English subtitles[

A place at the edge of the city. A flux of scenes and impressions. In this work, I recall the 
stories of those I knew and dive into the depths of my memory, and the place's reality.

Karam Ghoussein (b.1988, Beirut) is a cinematographer and filmmaker. He lives and 
works in Lebanon.

We died and Here We Are – Mohamad Kanaan
]9’[

Editing: Isidore Bethel

“We Died and Here We Are is one reaction among many I’ve had to my uncle’s death. 
Now that I’m nearing his age when he died, I’m fighting to reconnect with what he left 
behind. Though my family had always compared me to him, they won’t speak about 
the circumstances that took his life. I can only scour his photographs, his poetry, and 
his collection of 50 luxury automobiles for clues; their emptiness now challenges my 
imagination and memory. In this short film, I grapple with loss, hoping to forget and 
rebuild in the face of staunch silence.”

Mohamad Kanaan (b.1989, Beirut) is an interdisciplinary artist based between New 
York and Beirut. He holds a BA in architecture from the American University of Beirut and 
an MFA from the School of the Art Institute of Chicago.

Shell – Coquillage – Alain Kantarjian
]13’[

With Mohamad Rayanna, Ahmad Freiji, Mostafa Tarabichi, Mohamad Khodor – Image: 
Georges Haddad, Ludovic Rivalan, Elias Nemr – Sound: Sylver Catton, Hamra Bou Eid – 
Visual artist: Anthony Geara

This film tells the story of a child leaving his home by himself, in the middle of the 
night. His journey through nature takes him to the coast, by the garbage hill in Daora. 
Following streams of water, the element of metamorphosis, the child’s journey amounts 
to a rite of passage. Far from a psychological drama, the film revolves around the child’s 
choice to leave and break with his family and tradition.

Alain Kantarjian is a photographer and documentary filmmaker working between Paris 
and Beirut. He founded a video company, LRAK, in 2005 in Paris and an independent 
cultural space, Fanar Projects, in 2010 in Beirut. Recent projects include Antépénultième 
(Daoura), presented during “Cinéphémère” at FIAC/Fondation d’Entreprise Ricard 
(2015), and Shhh, a video documentary on Lawrence Weiner at the 2nd district Paris 
Town Hall (2010).

Lime Song – Lea Lahoud
]3’38[

Music: Omar Aloulou – Director of Photography: Joe Saade – Video Editor/ Compositor: 
Jad Taleb – CG/ VFX Artist: Emilio Kheir – Stunt Double: Krystelle Harb

Lime Song is a virtual stunt, a Lime Green water gun. 
A free and limitless exploration of boundaries within boundaries within neon boundaries. 
A video/ game.

Lea Lahoud is a Lebanese-Canadian director and videographer. Her work explores 
dualities, a process of endless and often poeticized/ romanticized interplay 
of contradictions.
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