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الربنامج والقّيمون

عرو�ض الأداء، القّيمة: فري لي�سن

مب�صاركة

تعلُّم الرق�ض، مروة اأر�صانيو�ض	 

بونانزا، برلني 	   ٣#
اآخر الليل، فرقة بليتز امل�رضحية	 

 �سوپر پرمييام �سوفت دوبل ڤانيال ريت�ض، تو�صيكي اأوكادا/ 	 

فرقة �ِصلفيت�ض امل�رضحية 

فوات الأوان، اأمري ر�صا كوه�صتاين/فرقة ِمهر امل�رضحية	 

مدد غيبّي، لني قديح	 

الأفكار،  ِفِدريكو ليون 	 

عن العاج واجل�سد - التماثيل اأي�ساً تتاأمل، مارلني مونتريو فرايتا�ض	 

غراب، ب�رضى ويزغن	 

املنزل الكبري، ليلى �صليمان ورود غيلينز	 

دايكو�سني/م�سرية كربى، زان ياما�صيتا	 

Program and Curators

Performances, curated by Frie Leysen
with

	 Learning to Dance, Marwa Arsanios

	 #3 Bonanza, Berlin 

	 Late Night, Blitztheatregroup

	 Super Premium Soft Double Vanilla Rich, Toshiki Okada/ 

chelfitsch Theatre Company 

	 Timeloss, Amir Reza Koohestani/ Mehr Theatre Group

	 Deus Ex Machina, Lynn Kodeih

	 Las Ideas, Federico León 

	 Of Ivory and Flesh - Statues Also Suffer,  

Marlene Monteiro Freitas

	 Corbeaux, Bouchra Ouizguen 

	 La Grande Maison, Laila Soliman and Ruud Gielens 

	 Daikoushin / A Grand March, Zan Yamashita



 معر�ض

 كيف يبدو الأمل ما بعد الأمل )يف ال�ستالب البّناء(، 

القّيم: ب�ّسام الباروين

مب�صاركة

من دون عنوان، ه�صام عو�ض	 

تقييد ال�ستعارات، قيود للتمكني، كاتيا باريت	 

النتقال بامليثاق: التحّرك اأو الهالك، اأماندا بيت�ض	 

ٌن�سخ مطبوعة من لوحات الفنان يف م�سهد غرفة فندق، ليوناردو كرميونيني	 

ة خارجية، مارتي كالياال 	  من�سّ

عتمد على من �صل�صلة حلقات العالقة، ِنلماري دو پريز	  اأن ترَطعن واأن ترَ

١٠١٤، يوري پاتي�صون	 

جمتمع فانتوم، ماثيو پول	 

نبوءات متقّلبة، پاتري�صيا ريد	 

اأ�سول خامدة، بريان ويليام روجرز بالتعاون مع يا�صمني دوبوا �صيائي	 

هداية القدي�ض بول�ض: عن املفتوح واإ�ساريته املزدوجة، وليد �صادق	 

التواجد الفائق للفنان، حممد �صاملي	 

حما�رضات

البتكار وال�ستالب البّناء، پاتري�صيا ريد	 

جمتمع فانتوم، ماثيو پول	 

ثقافة بال مرايا: اإعادة هيكلة قوة الإدراك الإبداعي، اأماندا بيت�ض	 

Exhibition 
What Hope Looks Like After Hope (On Constructive Alienation), 
curated by Bassam El Baroni

with

	 Untitled, Hicham Awad

	 Limiting Metaphors, Enabling Constraint, Katia Barrett

	 Covenant Transport, Move or Die, Amanda Beech

	 Printed Reproductions of the Artist’s Paintings in a Hotel Room 

Setting, Leonardo Cremonini

	 ExoStead, Martti Kalliala

	 to stab and to rely from the series Loops of Relation,  

Nelmarie du Preez

	 1014, Yuri Pattison

	 Société Phantome, Matthew Poole

	 Volatile Prophesies, Patricia Reed

	 Dormant Assets, Brian William Rogers in collaboration with  

Yasmine Dubois Ziai

	 The Conversion of St. Paul; on the Double Indexicality  

of the Open, Walid Sadek

	 The Artist Is Hyperpresent, Mohammad Salemy

 

Lectures

	 Synthesis and Constructive Alienation, Patricia Reed

	 Société Phantome, Matthew Poole

	 Culture Without Mirrors: Restructuring Creative  

Cognitive Power, Amanda Beech



القّيمة: كري�صتني طعمه

عرو�ض الأداء

اأن�سودة الفرح، عر�ض من اإخراج: ربيع مرّوة، ن�ض: منال خ�رض وربيع 	 

مرّوة، متثيل: منال خ�رض وربيع مرّوة ولينا جمدالين

املحا�سرات الأدائية

كل دنيا تقبلني خري من تلك التي اأتيت منها، طوين �صكر	 

 عندما جاء العّراف وحتّدث اإيّل، اأحمد غ�صني 	 

)عن ن�ّض ُكِتب بالتعاون مع ر�صا ال�صلطي(

�سطوعية، اأرجونا نوميان	 

لي�ض ثمة ما هو لي�ض متعة، ب�صمة ال�رضيف وِبن را�ِصل	 

 مع عالمة ا�ستفهام: عن املفردات والتحاُمل والُف�سام واإنت ُعمري، 	 

 منرية ال�صلح، بالتعاون مع توفيق كرباج و�صاري م�صطفى 

وكري�صتيان �صا�صاتي

Curated by Christine Tohme

Performances
	 Ode to Joy, directed by Rabih Mroué, co-written with Manal 

Khader, performed by Mroué, Khader, and Lina Majdalani

Lecture Performances
	 Any World That I’m Welcome to (Is Better Than the World I 

Come From), Tony Chakar

	 When the Ventriloquist Came and Spoke to Me, Ahmad Ghossein  

This performance is adapted from a text written in collaboration 

with Rasha Salti.

	 Sunshinism, Arjuna Neuman

	 Nothing is Not Pleasure, Basma Al Sharif and Ben Russell

	 With a Question Mark: “On Words, Prejudice, Schizophrenia 

and Enta Omri,” Mounira Al Solh in collaboration with Toufic 

Kerbage, Sari Moustapha, and Christian Chachati



املحا�سرات والندوات

يف اخلروج الكبري، دارا نوفل عبداهلل	 

فلريقدوا ب�سالم - نب�ض رفات الفن العظيم، ديانا بالدون	 

من النفايات اىل النظام: ال�سالت والنقطاعات، نهلة ال�صهال	 

ي 	 
ّ
 من اخرتاع الأطالل اإىل نهاية املتحف الوطني، حماورة بني علي �رض

و�صام هاردي

اأن ن�سّرح عن احلدود، جمموعة الدكتافون	 

�سيا�سة الحتجاج والنقد ال�سيا�سي يف لبنان، خالد �صاغية وروجيه عوطه 	 

وغيدة فرجنية ولني ها�صم، يدير الندوة �صامر فرجنية

نهران يف جمرى واحد: املقاومة امل�سرتكة يف اآليات الليل، �صونا كافادار	 

بناء الأمل: نحو اأن�ساب للحياة اليومية، خالد مل�ض	 

الأمومة و�سورها: ا�ستعادة الأمومة يف الفوتوغرافيا، اإميان مر�صال	 

فخ ال�سيولة، اآنا تي�صيريا پينتو	 

جني ثمار الثقافة والتحّلي بالتمثيل، ريجني �صحكيان	 

 ال�سيربنيات اجلديدة وجوانب ما بعد الإن�سانية اجليو�سيا�سية، 	 

حممد �صاملي

قراءة مقاطع من »حديقة النوم املعلقة«، هيثم الورداين	 

الفن هو التاريخ و�سّده: حماورة حول الرواية عن املا�سي يف احلا�سر، كلري 	 

 بي�صوب واإليا�ض خوري وجاي�ض �صّلوم، تدير الندوة 

كايلن ِول�صون-غولدي

Talks and Panels
	 Exodus Writ Large, Dara Nawfal Abdallah

	 May They Rest in Peace - Great Art Body Exhumation,  

Diana Baldon

	 From Trash Routes to Government: Bonds and Ruptures,  

Nahla Chahal

	 From the Invention of Ruins to the End of the National 

Museum, Artist talk by Ali Cherri in conversation with Sam Hardy

	 Declaring Borders, Dictaphone Group

	 Activism, Contestation and Criticism in Lebanon,  

Ghida Frangieh, Leen Hashem, Roger Outa and Khaled Saghieh  

moderated by Samer Frangie

	 Two Rivers in One Bed: Co-resistance in the Machinery of 

Night, Suna Kafadar

	 Building Hope: Towards Monuments of the Everyday,  

Khaled Malas

	 Motherhood and its Images: Recapturing Motherhood in 

Photography, Iman Mersal

	 The Liquidity Trap, Ana Teixeira Pinto

	 Cultural Harvesting and the Guise of Representation,  

Rijin Sahakian

	 The New Cybernetics and  The Geopolitics of Posthumanity,  

Mohammad Salemy

	 Selected Readings from “The Hanging Garden of Sleep,”  

Haytham El-Wardany

	 Art Is As And Against History: A Conversation on Telling Stories 

in the Present About the Past, Claire Bishop, Elias Khoury and 

Jayce Salloum moderated by Kaelen Wilson-Goldie



الأفالم والڤيديو

�سمت اآين، فران�صي�ض اآلي�ض	 

واقعة البحر، لوين ڤان بروميِلن وزيِبن دي هان	 

ي	 
ّ
احلّفار، علي �رض

املرحلة الرابعة، اأحمد غ�صني	 

ت�سلُّل، مروان حمدان	 

والعي�ُض رغيد، ملياء جريج	 

 وكاأمنا كانت وعودًا )عبور زمن ُمفرترَ�ض يف دونغ �سونغ(، 	 

پ. �ض. جينجو كيم

جوقة جمعّية وفردية، پ. �ض. جينجو كيم	 

متّر�ض، پ. �ض. جينجو كيم	 

اجلي�ض الأحمر املّتحد )ال�ساب كان، اجلزء الأول(، نعيم مهيمن	 

الآن: نهاية املو�سم، اأمين نحلة	 

زنابق ُم�سفرَّرة، اإيقان �صافوغلو	 

ذاكرة ملفت�ض وحيد، رانية ا�صطفان	 

٢٠٨٤: عر�ض خيال علمي/ احللقة ٢: انهيار جمهورية الفنانني، پيلني تان 	 

واأنطون ڤيدوكل

ثمانية وع�سرون لياًل وبيت من ال�سعر، اأكرم زعرتي	 

الإ�سدارات

خارج حدود اجلملة، مريين اأر�صانيو�ض	 

بريوت... مدينة باآلف الأبراج واحليطان، و�ّصاح �رضارة	 

الكائنات ال�ساردة، كارين �صومط	 

م�ساهد �سامتة، جنى طرابل�صي	 

امل�ساريع والتكليفات

ل �سيء للت�سريح، جمموعة الدكتافون	 

ب�س�س�ست ليوبارد ٢اأ٧+، ناتا�صا �صدر حقيقيان	 

بالزون، مروان ر�صماوي	 

�سالحف، غ�صان زرد 	 

Films
	 The Silence of Ani, Francis Alÿs

	 Episode of the Sea, Lonnie van Brummelen and Siebren de Haan

	 The Digger, Ali Cherri

	 The Fourth Stage, Ahmad Ghossein

	 Offside, Marwan Hamdan

	 And the living is easy, Lamia Joreige

	 As If, They Were Promises (Passage of Proposed Time  

in Dongsong), ps jinjoo kim

	 Collective and Individual Chorus, ps jinjoo kim

	 Practice, ps jinjoo kim

	 United Red Army (The Young Man Was, Part 1),  

Naeem Mohaiemen

	 Now: End of Season, Ayman Nahle

	 Off-White Tulips, Aykan Safoğlu

	 Memories for A Private Eye, Rania Stephan

	 2084: A Science Fiction Show / Episode 2: The Fall of Artists' 

Republic, Anton Vidokle and Pelin Tan

	 Twenty-Eight Nights and a Poem, Akram Zaatari

Publications
	 The City Outside the Sentence, Mirene Arsanios

	 Beirut: City of a Thousand Towers and Walls, Waddah Charara

	 The Spared Ones (Les Epargnés), Carine Doumit

	 Still Lives, Jana Traboulsi

Projects and Commissions
	 Nothing To Declare, Dictaphone Group

	 pssst Leopard 2A7+, Natascha Sadr Haghighian

	 Blazon, Marwan Rechmaoui

	 Turtles, Ghassan Zard



 معر�ض

عن املاء واإكليل اجلبل والزئبق

مع من حتركات �سئيلة لورن�ض اأبو حمدان	  جمرَ

تنويعات على حديقة، عبا�ض اأخاڤان	 

املوؤّقت الدائم )�سل�سلة اأعمال(، اأحمد بدري	 

برملان، اإجني اإڤينري	 

قاعدة العامل، عمر فاخوري	 

الة، �صبا عناب	  الّرحرَ

جُم�ّسمات املنطقة ج، بيت اإ�سكاريا، #٦٥٤، #٦٥٣، خليل رباح 	 

خارطة ذكريات حلوة، �صتيفاين �صعاده	 

دعني اأبقى قلياًل، متارا ال�صامرائي	 

عن التزّين والهندام: ر�سد عثمان باي، علي تاپتيك	 

Exhibition 
On Water, Rosemary and Mercury

	 A Convention of Tiny Movements, Lawrence Abu Hamdan

	 Variations on a Garden, Abbas Akhavan

	 The Provisionary That Lasts (series), Ahmed Badry

	 Parliament, İnci Eviner

	 Le Socle du Monde, Omar Fakhoury

	 Al Rahhalah (The Traveler), Saba Innab

	 Scale Model Area C, Beit Skariya, # 654, # 653, Khalil Rabah

	 A Map of Good Memories, Stéphanie Saadé

	 Let Me Stay a Little Longer, Tamara Al Samerraei

	 On Grooming and Clothing: Looking at Osmanbey, Ali Taptik



PERFORMANCES

عرو�ض الأداء

#٣ بونانزا
برلني

 عر�ض م�رضحي وفيلم باللغة االإنكليزية م�صحوب برتجمة اإىل العربية،

٧٠ د، ٢٠٠٦

بونانزا لوحة �صينمائية لبلدة تعدين مقفرة، ُتعد اأ�صغر بلدات والية كولورادو   ٣#
)الواليات املتحدة(، ومنوذج م�صّغر للعامل بح�صب ما يرى االأهايل.

 يف يوم من االأيام كان ثمة بلدة �صغرية،

 فيها خم�صة منازل لطيفة،

 تطّل على جبال روكي.

 تك�صو الطرقاَت الثلوُج يف ف�صل ال�صتاء،

 ويخرتق غدير كربر طرقات القرية

 واإن اأطال املرء التحديق

ف�صوف تكتمل ال�صورة بالعفاريت.

فكرة: برلني )بارت بيله واإيڤ دغري�صه وكارولينه روخليتز(، ت�صوير: بارت بيله/ 

نيكو لوينن، ت�صجيل �صوت: طوم دي ڤيت، مونتاج: بارت بيله، �رضيط ال�صوت 

وميك�صاج: بيرت ڤان لريهوفن، غرافيك: غريو ڤان دام، النموذج امل�صّغر: كون دي 

كولينري، تطوير البنامج: فرانك الن�صنز، اإلكرتونيات: دادا اإلكرتونيك�ض، اإنتاج: 

برلني، �صارك يف االإنتاج: �صتوك )لويڤن( وك ڤ �ض )بروك�صل( وفورويت )غينت(، 

بدعم من �صندوق فالم�ض اأوديوڤجوال وفالندرز اإميدج ومدينة اأنتويرب.

#3 Bonanza
Berlin
Theater performance featuring film in English with Arabic subtitles, 

70’, 2006

#3 Bonanza is a cinematic portrait of a desolate mining town,  

the smallest in Colorado (USA) – a microcosm of the world, the 

residents claim.

Once upon a time there was a little town, 

with five friendly houses, 

the Rocky Mountains lying at their feet. 

Snow covers the streets in wintertime, 

the Kerber Creek runs through the village 

and if you look long enough 

you can even see the elves.

Concept: Berlin (Bart Baele, Yves Degryse, Caroline Rochlitz).

Photography: Bart Baele / Nico Leunen. Sound recording: Tom 

De With. Editing: Bart Baele. Soundtrack and mixing: Peter Van 

Laerhoven. Graphics: Gerjo Van Dam. Scale model: Koen De Ceuleneer. 

Software development: Frank Lanssens. Electronics: Dadaelectronics. 

Production: Berlin. Co-production: STUK (Leuven), KVS (Brussels), 

Vooruit (Gent); with the support of Vlaams Audiovisuel Fonds, 

Flanders Image, Stad Antwerpen.



HOME WORKS 7 / PERFORMANCES اأ�سغال داخلية ٧ / عرو�ض الأداء

�سوپر پرمييام �سوفت دوبل ڤانيال ريت�ض

تو�سيكي اأوكادا / فرقة �ِسلفيت�ض امل�سرحية

 عر�ض م�رضحي باللغة اليابانية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية والعربية، 

١٠٠د، ٢٠١٤

تدور اأحداث �سوپر پرمييام �سوفت دوبل ڤانيال ريت�ض داخل متجر يف اإطار فكاهي 

وقا�ض يف اآن، وعلى خلفية مو�صيقى املتجر التي تتكّون من ٤٨ افتتاحية وفوغا 

ت�صوغ يف ما بينها عمل يوهان �صبا�صتيان باخ املعروف با�صم الكالڤان املعّدل جيدًا. 

يغدو املتجر هنا مبثابة نافذة تتيح التاأّمل يف اليابان اليوم، يف �صوء الزلزال والكارثة 

النووية التي تعر�صت لها البالد منذ قرابة خم�ض �صنوات.

تاأليف واإخراج: تو�صيكي اأوكادا، اأداء: ماكوتو يازاوا وتوموميت�صو اأدا�صي 

وهيدياكي وا�صيو و�صوهاي فو�صينو و�صينغو اأوتا وماريكو كاوازاكي ويوكيكو 

�صازاكي، ت�صميم الديكور: تاكويا اأوكي، اأزياء: �صاي اأونوديرا )طوكيو اإي�صو(، مدير 

اخل�صبة: ما�صايا نات�صومي وكورو�صوزوكي، مدير ال�صوت: نورميازا اأو�صيكاوا، 

مدير االإ�صاءة: تومومي اأوهريا، توزيع مو�صيقي: تاكاري �صودو، الرتجمة ال�صوئية: 

www.sprachspiel.org، الرتجمة اإىل االإنكليزية: اأنا غالت، املنتجون: اأكانا ناكامورا 

وتاميكو اأوكي، مدير الفرقة: نانا كوتنغ، اإنتاج: �ِصلفيت�ض، منتج م�صارك: بريكوغ، 

بتكليف من: تياتر ديل ڤالت ٢٠١٤، �صارك يف االإنتاج: تياتر ديل ڤالت ٢٠١٤ 

)مانهامي(، وم�رضح كاناغوا للفنون، ومهرجان لندن الدويل للم�رضح، وم�رضح ماريا 

ماتو�ض اجلهوي )ل�صبونة(، وكالت�رضاإ�صكيب )بازل(، وكازرنه بازل، واآهاو�ض اأون 

فاير، بدعم من االحتاد االأوروبي، �صكر خا�ض لـ: �صتيب �صلوب �صتوديو.

Super Premium Soft Double Vanilla Rich
Toshiki Okada / chelfitsch Theatre Company
Theater performance in Japanese with Arabic and English subtitles, 

100’, 2014

Super Premium Soft Double Vanilla Rich is set in a convenience store. 

The performance, at once humorous and merciless, unfolds to the 

background music of the convenience store, which happens to be 

all 48 preludes and fugues that make up J.S. Bach’s The Well-Tempered 

Clavier. The convenience store is an entry point for reflection on today’s 

Japan in light of the earthquake and nuclear catastrophe that befell it 

almost five years ago.

Text and Direction: Toshiki Okada. Performed by: Makoto Yazawa, 

Tomomitsu Adachi, Hideaki Washio, Shuhei Fuchino, Shingo 

Ota, Mariko Kawasaki, Yukiko Sasaki. Set Designer: Takuya Aoki. 

Costumes: Sae Onodera (Tokyo Isho). Stage Director: Masaya 

Natsume, Koro Suzuki. Sound Director: Norimasa Ushikawa. Lighting 

Director: Tomomi Ohira. Music Arranger: Takaki Sudo. Subtitles: 

www.sprachspiel.org. Japanese-English translator: Anna Galt. 

Producer: Akane Nakamura, Tamiko Ouki. Company Manager: Nana 

Koetting. Production: chelfitsch. Associated production: precog. 

Commissioned by Theater der Welt 2014. Co-production: Theater der 

Welt 2014 (Mannheim), KAAT (Kanagawa Arts Theater), LIFT - London 

International Festival of Theatre, Maria Matos Teatro Municipal 

(Lisbon), Culturescapes (Basel), Kaserne Basel, A House on Fire; with the 

support of the European Union. Special thanks to: Steep Slope Studio.
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الأفكار

ِفِدريكو ليون

عر�ض باللغة االإ�صبانية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية والعربية، ٦٠ د، ٢٠١٥

بو�سعنا، للحظة خاطفة، الولوج يف راأ�ض الفنان، فنغرق يف اأفكاره، التي يعر�سها 

اأمامنا عرب كمبيوتره. نرى كيف يكتب ثم ميحو ثم ي�سحح ما كتبه، وكيف يطالع 

�سفحات الويب. نكت�سف اأر�سيفه والآليات التي يّتبعها يف عالقاته ويف ترتيب اأموره، 

 وكيفية انتظامها اأو عدم انتظامها. 

– ِفِدريكو ليون

يدعونا ِفِدريكو ليون يف الأفكار كي نلعب دورًا يف ال�صريورة االإبداعية بحميميتها. 

فُيغِرق جمهوره يف اآليات اتخاذ القرار واالختيار، التي تولِّد هذا العر�ض، اإذ يزج 

بامل�صاهدين اإىل قلب حياة الفنان وعامله الذهني. اأحيانًا ما ينبثق امل�صار االإبداعي من 

احلياة الواقعية، لكن يف اأحيان اأخرى ت�صطبغ احلياة اليومية نف�صها ب�صبغة التجربة 

دة واالأحداث امللمو�صة االرتداد الواحدة عن االأخرى، 
َّ
الفّنية. تتبادل االأفكار املجر

وكاأنها لعبة �رض�صة يف تن�ض الطاولة.

تاأليف واإخراج: ِفِدريكو ليون، اأداء: جوليان تيلو وِفِدريكو ليون، املوؤدون يف 

�رضيط الڤيديو: اإليخاندرا مانزو ومايتينا دي ماركو وبابلو غا�صلويل واإليخاندرو 

و وماريا الورا �صانتو�ض 
ّ

اإيني وباربرا اإريزاري واآنا ماريا مونتي وباتري�صيا رو�ص

�ض 
ِّ
وخوزيه ماريا �صيواين واألفريدو �صتافوالين ومارتني ت�صريا واإمانويل تور

واأنطونياّل كريتزويل وغابريال زّيات، م�صاعدا االإنتاج واالإخراج: رودريغو برييز 

ي واأنطونياّل �صالديّكو، 
ّ
ا �صانتورو اأغوير

ّ
وروثيو غوميز كانتريو، م�صاعد عام: ميلي�ص

ت�صميم الديكور: اآريال ڤاكارو، مو�صيقى وت�صميم �رضيط ال�صوت: دييغو ڤايرن، 

ت�صميم االإ�صاء: األيخاندرو يل رو، اأزياء: باوال ِدلغادو، تن�صيق تقني: ماتيا�ض 

ياكارينو، فوتوغرافيا: اإغنا�صيو يا�صبارا، ت�صوير ڤيديو: غيلريمو نييتو، تن�صيق 

مناظر الڤيديو: مارييال ريبودا�ض، القطع الفنّية يف الڤيديو: داڤيد دورات�صو، ت�صميم 

�رضيط ال�صوت يف الڤيديو: دييغو ڤايرن، خدمات ما بعد االإنتاج: األيخاندرو �صوالر، 

ا�صت�صارات تقنية: باوال كوتون واأغو�صتني غينود، الوكالء: جوديت مارتان وكارلوتا 

غيڤرناو )اإ�صبانيا(، �صارك يف االإنتاج: كون�صت ف�صتيفال ديزار )بلجيكا( واإيبريي�صينا 

)اإ�صبانيا( واإل كوتورال �صان مارتني وفيبا مهرجان بوين�ض اآير�ض الدويل 

)االأرجنتني( وموؤ�ص�صة تياترو اآميل )ت�صيلي( وال باتي – مهرجان جنيڤ ومهرجان 

اخلريف يف باري�ض – م�رضح البا�صتيل، ال ڤيليت – اإقامة الفنانني )فرن�صا(.

Las Ideas
Federico León
Performance in Spanish with Arabic and English subtitles, 60’, 2015

For a moment, we can go inside the head of an artist, immerse ourselves in 

his ideas through the prism of his computer. We see how he writes, deletes, 

corrects and surfs the web. We discover his archives, his mechanisms of 

association, organization, the way things are ordered and disordered.  

– Federico León

In Las Ideas, Federico León invites us to partake in the intimacy of the 

creative process. Immersing the audience in the decision-making 

and selection mechanisms that result in the creation of a show, Las 

Ideas draws its viewers into the life and mental universe of an artist. 

Sometimes real life suddenly breaks into the creative process, but 

just as often, it is the artistic experiences that rub off on everyday life. 

Abstract ideas and concrete events bounce off each other like a furious 

game of Ping-Pong.

Text and direction: Federico León. Performed by: Julián Tello and 

Federico León. Performers on video: Alejandra Manzo, Maitina De 

Marco, Pablo Gasloli, Alejandro Ini, Barbara Irisarri, Ana Maria Monti, 

Patricia Russo, María Laura Santos, José Maria Seoane, Alfredo 

Staffolani, Martín Tchira, Emanuel Torres, Antonella Querzoli, Gabriel 

Zayat. Direction and production assistance: Rodrigo Pérez, Rocío 

Gómez Cantero. General assistance: Melisa Santoro Aguirre et Antonella 

Saldicco. Set design: Ariel Vaccaro. Music and sound design: Diego 

Vainer. Lighting design: Alejandro Le Roux. Costumes: Paola Delgado. 

Technical coordination: Matías Iaccarino. Photography: Ignacio 

Iasparra. Video camera and photography: Guillermo Nieto. Video art 

director: Mariela Ripodas. Video object making: David D’Orazio. Video 

sound design: Diego Vainer. Post-production: Alejandro Soler. Technical 

consulting: Paula Coton, Agustin Genoud. Agents: Judith Martin, 

Carlota Guivernau (Spain). Co-production: Kunstenfestivaldesarts 

(Belgium). Iberescena (Spain), El Cultural San Martín, FIBA Festival 

Internacional de Buenos Aires (Argentina), Fundación Teatro a Mil 

(Chile), La Bâtie – Festival de Genève, Festival D’Automne à Paris – 

Théâtre de La Bastille, La Villette – résidence d’artistes (France).
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املنزل الكبري

ليلى �سليمان ورود غيلينز

 عر�ض م�رضحي وثائقي باللغة العربية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية،

٤٠ د، ٢٠١٥

حتت�صن زنقة �صيدي عبداهلل ق�ض ذائعة ال�صيت )نهج زرقون(، يف املدينة القدمية 

بتون�ض، حي الدعارة االأوحد يف العامل العربي، حيث متار�ض عامالت اجلن�ض عملهن 

على نحو قانوين منّظم. هذا العر�ض الذي يحيك خيوطه داخل هياكل معمارية 

وحولها، �صوف يتيح فر�صة نادرة للجمهور للولوج اإىل عامل من الق�ص�ض امل�صكوت 

عنها، والتي تقبع يف �صميمها العالقة التي جتمع الفرد بال�صلطة. 

اإنتاج م�صرتك: اأ�صكال األوان )بريوت( �صمن ملتقى اأ�صغال داخلية ٧ واآرت رو �صمن 

بينايل درمي �صيتي اخلام�ض )تون�ض(.

اآخر الليل

فرقة بليتز امل�سرحية

 عر�ض راق�ض باللغة اليونانية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية والعربية، 

٩٠ د، ٢٠١٢

ت�صعى بليتز يف اآخر الليل ال�صتطالع العالقات التي تربط ما بني الفرد واآليات املجتمع 

والتاريخ، وذلك يف حلظة تواجه فيها القارة االأوروبية اأزمة مالية واأخالقية حادة. 

تقع اأحداث اآخر الليل يف �صاعات الفجر يف �صالة رق�ض متهالكة. �صتة من املمثالت 

واملمثلني يظهرون على خ�صبة امل�رضح، ويرق�صون كاأنهم يف م�صابقة عبثية. لي�ض ثمة 

د هنا، اللهم اإال �صعور بالتقّيد وباجلهد الذي تتكبّده �صخو�ض امل�رضحية من  اأمر موؤكَّ

اأجل اأن ت�صرتجع ذاكرتها.

دراماتورجي: فرقة بليتز امل�رضحية/ نيكو�ض فلي�صا�ض، اأداء: اأجنليكي بابوليا 

وخري�صتو�ض با�صالي�ض ويورغو�ض ڤاليز وميدي ميغا�ض و�صوفيا كوكايل وفيدل 

تابالوكا�ض، م�صاعد املخرج: ڤازيا اأتاريان، ت�صميم االإ�صاءة: تا�صو�ض بااليوروتا�ض، 

ت�صميم الرق�ض: ياني�ض نيكواليدي�ض، ت�صميم الديكور: اإيفي باربا، اأزياء: ڤا�صيليا 

روزانا، تطوير امل�رضوع: جوديت مارتان/ لينيه ديريكت، اإنتاج: فرقة بليتز امل�رضحية، 

�صارك يف االإنتاج: مركز اأونا�صي�ض الثقايف، ال فيالتور �صني نا�صيونال دي مولهاو�ض. 

La Grande Maison
Laila Soliman and Ruud Gielens
Documentary theater performance in Arabic with English translation, 

40’, 2015

The famous street of Sidi Abdallah Gesh (Zarqoun), in the old medina 

of Tunis, houses the only red light district in the Arab World, a 

place where sex work is legally regulated. Weaving in and out of 

architectural models, this project will give the audience an insight 

into a world of untold stories about the relationship between the 

individual and authorities.

Co-production: Ashkal Alwan (Beirut) in the context of Home Works 7, and 

L’ Art Rue in the context of the 5th edition of Dream City Biennale (Tunis).

Late Night
Blitztheatregroup
Dance performance in Greek with English and Arabic subtitles,  

90’, 2012

In Late Night, Blitz explores the relationship between the individual 

and the mechanisms of society and history in a continent facing harsh 

financial and ethical crises. Late Night takes place in the early hours at 

a down-at-heel dance hall. Six actors are on stage. They dance, as if 

they were participating in an absurd competition. The only things that 

are certain are a feeling of confinement and the characters’ constant 

struggle to remember.

Dramaturgy: Blitztheatregroup / Nikos Flessas. Performed by: Angeliki 

Papoulia, Christos Passalis, Yorgos Valais, Medie Megas, Sofia Kokkali, 

Fidel Tabaloukas. Director’s assistant: Vasia Attarian. Light design: 

Tasos Palaioroutas. Choreography: Yannis Nikolaidis. Set design: 

Efi Barba. Costumes: Vassilia Rosanna. Project development: Judith 

Martin / Ligne Directe. Production: Blitztheatregroup. Co-production: 

Onassis Cultural Center, La Filature-scène nationale de Mulhouse.
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غراب

ب�سرى ويزغن

عر�ض راق�ض، ٣٥ د، ٢٠١٤

تعود ويزغن يف عملها غراب اإىل ثيمات االأ�صل والهو�ض وال�صلة التي تربطنا باالأم 

وباالأر�ض وبالع�صق. غراب هو تعبري عن االأنوثة، اإذ ينفخ الروح يف ترنيمة ُكتبت 

الأ�صوات الن�صاء تعود اإىل الع�رض الغريغوري. تبحر فرقة من اأ�صباح مت�ّصحة بال�صواد 

وملتحفة باأغطية راأ�ض بي�صاء، مع عر�ض ميزج بني التكرار وتنويعات جمال ال�صوت 

واالإمياءات، بغية ا�صتدراج اجلمهور اإىل اأن يجد نف�صه يف نهاية املطاف مبفرده.

مدير فني وت�صميم رق�ض: ب�رضى ويزغن، اأداء: فاطنة ابن اخلطيب وخديجة اأمغار 

ومليكة �صكري وزهرة بن�صالم وفاطمة اجعافرو ونورا اأجوت وب�رضى ويزغن 

وفاطمة الهنا وكبورة اآيت بن احماد وحليمة �صحمود باال�صرتاك مع جمموعة من 

ن�صاء بريوت، اإدارة: ميلني غايلون، اإنتاج: فرقة اأو مراك�ض، �صارك يف االإنتاج: ق�صم 

التعاون والعمل الثقايف يف ال�صفارة الفرن�صية )الرباط(، بدعم من املعهد الفرن�صي يف 

مراك�ض وبينايل مراك�ض. 

Corbeaux
Bouchra Ouizguen
Dance performance, 35’, 2014

In Corbeaux, Ouizguen returns to the themes of origin and sensation – 

the connection to the mother, earth, and love. Corbeaux is an 

expression of femininity as it breathes life into a female Gregorian 

chant. Dressed in black with white headscarves, a troupe of 

silhouettes embark on a performance that combines repetitions and 

variations of vocal ranges and motions to draw in the audience, only to 

leave them ultimately with nothing but themselves.

Artistic direction and choreography: Bouchra Ouizguen. Performed 

by: Fatna Ibn El Khatyb, Khadija Amrhar, Milouda El Maataoui, Malika 

Soukri, Zahra Bensslam, Fatima Jaafro, Noura Oujoute, Bouchra 

Ouizguen, Fatima El Hanna, Kabboura Ait Ben Hmad, Halima Sahmoud 

with a group of women from Beirut. Administration: Mylène Gaillon. 

Production: Compagnie O Marrakech. Co-production: Scac Rabat 

Maroc with the support of Institut Français de Marrakech and the 

Marrakech Biennale.
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اأن�سودة الفرح

عر�ض من اإخراج: ربيع مرّوة، ن�ض: منال خ�سر وربيع مرّوة ، 

متثيل:منال خ�سر وربيع مرّوة ولينا جمدلين.

 عر�ض باللغة العربية وڤيديو باللغتني االأملانية واالإنكليزية م�صحوب برتجمة 

اإىل العربية، ٦٥ د، ٢٠١٥

بالبداية امل�رضحية كانت عن الثورة الفل�صطينية، مع الوقت انحرفت و�صارت عم 

حتكي عن عملية ميونخ ١٩٧٢، وبعدين دخل عليها ق�صة تخت. مع انو بعدنا ما 

بنعرف �صو ق�صته على املزبوط، ب�ض بنعرف كيف راح تكون نهايته: املوت من 

جراء عبوة نا�صفة. اأن�سودة الفرح م�رضحية حول احتماالت كتابة امل�صتقبل باعتباره 

 �صيناريوات مرّجحة، وف�صل احلا�رض يف التعامل معها، واال�صتعانة بالتخييل يف

كتابة املا�صي.

اإنتاج كامر�صبيله ميونخ. 

Ode to Joy
A performance directed by Rabih Mroué, co-written  
with Manal Khader and performed by Rabih Mroué, 
Manal Khader, and Lina Majdalanie.
Performance in Arabic and video in German and English with Arabic 

subtitles, 65’, 2015

Ode to Joy is about the process of writing the future as a series of 

possible scenarios, the failure of the present to deal with reality, 

and the necessity of fiction to retell the past. In the beginning, we 

thought we were writing a play about the Palestinian revolution. 

Yet, with time it deviated and became a play about the 1972 Munich 

attack. Later, a bed was introduced and became the subject of the 

play. We do not know where this bed is going, but we do know its fate: 

death by explosion.

Ode to Joy is a Münchner Kammerspiele production.
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فوات الأوان

اأمري ر�سا كوه�ستاين / فرقة ِمهر امل�سرحية 

عر�ض باللغة الفار�صية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية والعربية، ٦٠ د، ٢٠١٣

يعود كوه�صتاين يف فوات الأوان اإىل م�رضحيته ال�صابقة رق�ض على الكوؤو�ض )٢٠١١(، 

ة، بعد مرور عقد كامل، لت�صجيل احلوار 
ّ
ولكن املمثل واملمثلة يعودان، هذه املر

ب�صوتيهما على ا�صطوانة مدجمة، مبنا�صبة اإ�صدار امل�رضحية ال�صابقة. وهكذا ينجح 

كوه�صتاين يف حتويل رق�ض على الكوؤو�ض اإىل مو�صوع يغدو بدوره ذريعة للتطّلع اإىل 

الوراء. فيتحول اإىل فوات الأوان اإىل عمل م�رضحي يدور حول االإنكار، حيث يتناول 

املا�صي من خالل رف�صه، بداًل من البكاء عليه.

تاأليف واإخراج وت�صميم ديكور: اأمري ر�صا كوه�صتاين، اأداء: حممد ح�صن معجوين 

ومهني �صدري، ويف ت�صجيل الڤيديو:عبد اآب�صت وبهدخت وليان، م�صاعد املخرج: 

حممد ر�صا ح�صني زاده، مو�صيقى و�صوت: پويا پورامني، ڤيديو واإدارة تقنية: داود 

�صدري، اأزياء: نار نعمتي، الرتجمة اإىل االإنكليزية والرتجمة ال�صوئية: مع�صومه 

الهيجي، اإنتاج: فرقة ِمهر امل�رضحية، �صارك يف االإنتاج: ف�صتيڤال اأكتورال مع 

مار�صيليا - بروڤان�ض ٢٠١٣ عا�صمة الثقافية االأوروبية وال باتي - مهرجان جنيڤ، 

مديرا االإنتاج: حممد ر�صا ح�صني زادة وبيار ري�ض، مدير الفرقة واجلولة: بيار ري�ض.

تت�صمن امل�رضحية مقاطع ڤيديو من رق�ض على الكوؤو�ض تاأليف واإخراج وت�صميم 

ديكور: اأمري ر�صا كوه�صتاين، اأداء: �رضاره من�صوراآبادي وعلي معيني، ت�صميم 

ت، مو�صيقى: اآلف ال�سنني ل�صتينغ، اإنتاج فرقة ِمهر امل�رضحية،  الرق�ض: اإح�صان همَّ

اإنتاج ٢٠٠١ يف �صرياز، اإيران.

Timeloss
Amir Reza Koohestani / Mehr Theatre Group
Performance in Persian with Arabic and English subtitles, 60’, 2013

In Timeloss, Koohestani returns to his play Dance On Glasses (2011), but 

this time, the actors have come together a decade later to record the 

dialogues for a DVD version of the earlier play. As such, Koohestani 

transforms Dance On Glasses into an object, a pretext for looking back. 

Timeloss becomes a play about self-denial by rejecting the past rather 

than regretting it.

Text, direction and stage design: Amir Reza Koohestani. Performed 

by: Mohammadhassan Madjooni, Mahin Sadri. Performance on video: 

Abed Aabest, Behdokht Valian. Director’s assistant: Mohammad Reza 

Hosseinzadeh. Music and sound creation: Pouya Pouramin. Video and 

technical direction: Davoud Sadri. Costumes: Negar Nemati. English 

translation and subtitles adaptation: Massoumeh Lahidji. Production: 

Mehr Theatre Group. Co-production: Festival Actoral with Marseille-

Provence 2013 - Capitale Européenne de la Culture, La Bâtie - Festival 

de Genève. Production managers: Mohammad Reza Hosseinzadeh and 

Pierre Reis. Company and tour manager: Pierre Reis.

The play contains video excerpts of Dance On Glasses / Text, direction 

and stage design: Amir Reza Koohestani. Performed by: Sharareh 

Mansour Abadi and Ali Moini. Choreography: Ehsan Hemat. Music: 

Thousand Years by Sting. Production: Mehr Theatre Group. Created in 

Shiraz, Iran (2001).
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دايكو�سني/ م�سرية كربى

زان ياما�سيتا

 عر�ض راق�ض باللغة اليابانية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية والعربية،

٤٠ د، ٢٠١٠

يقوم ياما�صيتا يف دايكو�سني/ م�سرية كربى بتقدمي عر�ض ميّثل حلظة ي�صيب فيها 

اخلبل العامل وكل ما فيه، اإال هو. ي�صتهل العر�ض ب�صل�صلة من الهمهمات غري املالئمة 

موجهة �صوب اجلمهور، وتقع اأحداث امل�صهد فوق ق�صبان �صكة حديد تك�صوها 

النفايات والركام، وكاأمنا الزمان واملكان ركدا. لقد خرج هذا العمل اإىل النور قبيل 

 على اأن 
ّ
زلزال وت�صونامي توهوكو اللذين �رضبا اليابان يف العام ٢٠١١، وُي�رض

الكارثة احلّقة هي حينما يغدو روتني احلياة اليومية - والذي عادة ما يكون يف 

متناول االأيدي - ظاهرة عاملية، وحينما تعود االأمور كلها يف نهاية املطاف اإىل الطبيعة.

ت�صميم الرق�ض ورق�ض: زان ياما�صيتا، ت�صميم الديكور: تاكويا كامييكي، ُعر�ض 

ة االأوىل يف متحف مدينة تاكامات�صو للفن يف العام ٢٠١٠.
ّ
للمر

ّ
مدد غيبي

لني قديح

اأداء ڤيديو، ٥٤ د، ٢٠١٥

�ض مدد غيبّي للحظة التاريخية الراهنة: اإ�رضار احلياة على اال�صتمرار يف اأعقاب 
ّ
يتعر

ذلك النزاع العنيف املحتدم راهنًا قبل بزوغ عهد جديد. يعيد هذا العمل بناء تداعيات 

دة، تقرتن بالع�صق وباخل�صارة، وكذا بتعاقب احلياة واملوت، 
ّ
�صَورية واأخرى جمر

واالأمومة والطبيعة، باعتبارها كّلها عالمات نهاية عامل ال تنتهي، وذلك بغية ا�صتقراء 

م�صتقبل الب�رض.

تاأليف واإخراج واأداء: لني قديح، مو�صيقى: رامي ال�صّباغ، ت�صوير: ملك مرّوة 

 حمزة، مونتاج ڤيديو: مروان حمدان، ت�صميم �رضيط ال�صوت: 
ّ
وباميال غنيمة وق�صي

ڤيكتور بري�ض، ا�صت�صارات ت�صميم الديكور: ندمي دعيب�ض، اإنتاج: اأ�صكال األوان 

)بريوت( �صمن ملتقى اأ�سغال داخلية ٧.

Daikoushin / A Grand March
Zan Yamashita
Dance performance in Japanese with Arabic and English translation, 

40’, 2010

In Daikoushin / A Grand March, Yamashita performs a scenario where 

the world and everything in it is crazy, except for him. A series of 

inappropriate mumblings to the audience opens the performance. The 

sequence occurs at the scene of a railroad track littered with garbage 

and useless objects where time and space appear to be stagnant. 

Created before the 2011 Tohuku earthquake and tsunami in Japan, the 

work insists that the true catastrophe is when daily life, usually within 

arm’s reach, becomes a world phenomenon and all things ultimately 

return to nature.

Choreography and Dance: Zan Yamashita. Stage set design: Takuya 

Kamiike. Premiered at Takamatsu City Museum of Art in 2010.

Deus Ex Machina
Lynn Kodeih
Video performance, 45’, 2015

Deus Ex Machina reflects on the current historical moment: the 

persistence of life in the aftermath of the violent conflict at the dawn 

of a new era. The work constructs figurative and abstract associations 

of love and loss, cycles of life and death, maternalism and nature – as 

an eminence of a protracted apocalypse, in order to speculate on the 

future of humanity.

Written, directed and performed by: Lynn Kodeih. Music: Rami El 

Sabbagh. Videography: Malak Mroueh, Pamela Ghanimeh, Koussay 

Hamzeh. Video editing: Marwan Hamdan. Sound design: Victor Bress. 

Set Design Adviser: Nadim Deaibes. Production: Ashkal Alwan (Beirut) 

in the context of Home Works 7.
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تعلُّم الرق�ض

مروة اأر�سانيو�ض

عر�ض باللغة االإنكليزية م�صحوب برتجمة اإىل العربية، ٤٠ د، ٢٠١٥

يف كانون الثاين من العام ١٩٦٣ ن�رضت جملة الهالل مقالة عن اإن�صاء معهد 

للباليه يف القاهرة. كان من املقّدر لهذا املعهد، والذي ُو�صف حينها بـ م�سنع 

لالأج�ساد اجلديدة، اأن يغدو موؤ�ص�صة بارزة يف م�رضوع عبد النا�رض لبناء الدولة. 

وكان من املفرت�ض للباليه اأن يكون �صكاًل جديدًا للرق�ض، يف�صي اإىل قطيعة مع 

الرق�ض الفولكلوري و يحّدث اجل�صد. ياأتي هذا العر�ض كمعاجلة لعمل الڤيديو 

مدّونات اأولغا، كل هذه الأج�ساد املتململة الذي اأنتجته اأر�صانيو�ض يف العام ٢٠١٤، 

وي�صعى اإىل تاأّمل تاريخ معنّي للرق�ض عب اأج�صاد الراق�صني، وتاأّمل اأج�صاد 

�ض لها كل منهم. ُيعد تعلُّم 
ّ
الراق�صني عب �صيا�صات التعّلم والتدريب، التي تعر

الرق�ض باكورة اأعمال االأداء للفنانة الب�رضية مروة اأر�صانيو�ض.

بالتعاون مع م�صممة الرق�ض: دانيا حّمود، الراق�صون: بيار جعجع وغيدا ح�صي�صو، 

�صكر خا�ض لكل من: �صاندرا اإي�صيه وعالية حمدان، اإنتاج: اأ�صكال األوان )بريوت( 

�صمن ملتقى اأ�سغال داخلية ٧. 

Learning to Dance
Marwa Arsanios
Performance in English with Arabic subtitles, 40’, 2015

In January 1963, Al Hilal magazine published an article on the 

establishment of a ballet school in Cairo. The school, described as a 

“factory of the new bodies”, was to become an important institution 

in Nasser’s nation-state building project. Ballet was posited to be the 

new dance form that would create a rupture with folkloric dances 

and “modernize” the body. Learning to Dance is a partial adaptation 

of Arsanios’ video Olga’s Notes, All those Restless Bodies (2014). It seeks 

to look at a specific dance history through the bodies of the dancers, 

and at the bodies of the dancers through the politics of learning and 

training that were followed by each one of them. Learning to Dance is 

visual artist Marwa Arsanios’ first performance.

In collaboration with choreographer: Danya Hammoud. Dancers: 

Pierre Geagea, Ghida Hashisho. Thanks to: Sandra Iche and Alia 

Hamdan. Production: Ashkal Alwan (Beirut) in the context of  

Home Works 7.
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عن العاج واجل�سد - التماثيل اأي�ساً تتاأمل

مارلني مونتريو فرايتا�ض

عر�ض راق�ض، ٨٠ د، ٢٠١٤

ي�صتلهم عر�ض مارلني فرايتا�ض الراق�ض كاًل من اأ�صطورة بغماليون، وعمل اآالن 

ر�صنيه وكري�ض ماركر التماثيل اأي�ساً متوت، فيقوم بتحويل حفل راق�ض اإىل واقعة، 

ال�صتك�صاف ت�صابك عدد من االأفكار، �صاأن املنظورية والقدرة على احلركة والتحريك 

واالإحياء وال�صورة وقرينتها، اأي االأيقونة… ميثل احلفل الراق�ض منا�صبة و�ّصاحة 

ومعتمة يف اآن، رمبا تكتنف ح�صورًا �صبحيًا، يتيح لها احت�صان الكثري مما ينطوي 

عليه كل من احلياة واملوت. 

ت�صميم الرق�ض: مارلني مونتريو فرايتا�ض، اأداء: مارلني مونتريو فرايتا�ض 

واأندريا�ض مريك وبيتي ت�صومانغا والندر باتريك، وكوكي )اإيقاع( وتوما مواتال 

)اإيقاع( وميغيل فيليبه )اإيقاع(، اإ�صاءة وديكور: يانيك فوا�صييه، مو�صيقى حية: 

كوكي )اإيقاع(، تياغو �صريغويرا )مونتاج و�صوت(، بحث: خواو فران�صي�صكو 

فيغويرا ومارلني مونتريو فرايتا�ض، توزيع: كي بريفورمان�ض )�صتوكهومل(، اإنتاج: 

ب. و. ر. ك )ل�صبونة(، �صارك يف االإنتاج: اأو اإ�صباثو دو تيمبو )مونتيمور اأو نوڤو( 

ومهرجان القنطرة )ل�صبونة( وم�رضح ماريا ماتو�ض اجلهوي )ل�صبونة( وبومبا 

�صوي�صيدا )ل�صبونة بدعم من د.ج.اآرت�ض، البتغال( و�صي اإن اإن )ريلو ال بابا( 

ومتحف الرق�ض )رين( و�صنرت بومبيدو )باري�ض( ومهرجان مونبلييه للرق�ض 

٢٠١٤ )مونبلييه( واأركادي )باري�ض( و�ض د �ض تولوز/ البان�ض الو�صطى )تولوز( 

وم�رضح بوردو اأكيتانيا الوطني )بوردو( وكون�صنت ف�صتيفال ديزار )بروك�صل( 

ودابليو بي ت�صيمر )اأنتويرب( ونك�صت �صتب )بدعم من برنامج االحتاد االأوروبي 

الثقايف(، بدعم من: اأ �ض �ض �ض اأ - فرقة كالرا اأنرمات )ل�صبونة(، �صكر خا�ض لكل 

من �صتاري�صغرمي )البتغال( ود. اإفرامي نولد.

De Marfirm e Carne – as Estátuas  
Também Sofrem / Of Ivory and Flesh – Statues Also Suffer
Marlene Monteiro Freitas
Dance performance, 80’, 2014

Drawing on the myth of Pygmalion and Alain Resnais and Chris 

Marker’s Les Statues Meurent Aussi (Statues Also Die), Monteiro 

Freitas’ dance performance explores, through the event of a ball, 

the entanglement of notions of visibility, mobility, animation, 

resurrection, the image and its double, the icon… The ball is a 

luminous-obscure occasion, thought to be a receptacle for ghosts, 

which harbors in its nature much of life and death.

Choreography: Marlene Monteiro Freitas. Performed by: Marlene 

Monteiro Freitas, Andreas Merk, Betty Tchomanga, Lander Patrick, 

Cookie (percussion), Tomás Moital (percussion), Miguel Filipe 

(percussion). Light and space: Yannick Fouassier. Live music: Cookie 

(percussion), Tiago Cerqueira (editing and sound). Research: 

João Francisco Figueira, Marlene Monteiro Freitas. Distribution: 

Key Performance (Stockholm). Production: P.O.R.K (Lisbon). Co-

Production: O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo), Alkantara 

Festival (Lisbon), Maria Matos Teatro Municipal (Lisbon), Bomba 

Suicida (Lisbon, with the support of DGArtes, Portugal), CNN (Rillieux-

la-Pape), Musée de la danse (Rennes), Centre Pompidou (Paris), 

Festival Montpellier Danse 2014 (Montpellier), ARCADI (Paris), CDC 

Toulouse/Midi-Pyrénnées (Toulouse), Théâtre national de Bordeaux en 

Aquitaine (Bordeaux), Kunstenfestivaldesarts (Brussels), WP Zimmer 

(Antwerp), NXTSTP (with the support of the EU Culture Programme); 

with the support of ACCCA - Companhia Clara Andermatt (Lisbon). 

Acknowledgements: Staresgrime (PT), Dr. Ephraim Nold.
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املحا�ضرات الأدائية

لي�ض ثمة ما هو لي�ض متعة

ب�سمة ال�سريف وِبن را�ِسل

لي�ض ثمة ق�سة لي�ست حقيقية. - ت�صينوا اأت�صيبي

ل �سيء لي�ض متعة هي حماورة يتلوها الفنانان واملخرجان ب�صمة ال�رضيف وِبن را�ِصل 

ب�صوت زئبقي. اإنه حوار تعاوين ي�صتعني، بحنكة، مبحا�رضة جون كيدج الكال�صيكية 

حما�سرة حول الال�سيء، باعتبارها اإطارًا عامًا لتحقيق متعمق، يفّت�ض يف �صميم االأمل 

واملتعة املتاأ�صلني يف التبعية، ويف االلتبا�ض املثمر ما بني املوؤّلف واجلمهور.

عندما جاء العّراف وحتّدث اإيّل

اأحمد غ�سني

هذه املحا�رضة االأدائية م�صتوحاة من ن�ّض ُكِتب بالتعاون مع ر�صا ال�صلطي.

يف البحث عن بروز االأ�صطورة اأخريًا، يف بالد ي�صكل الوهم واخلرافة جزءًا اأ�صا�صيًا 

من خميلتها اجلمعية، تطالعك اأن�صاب يف االأودية وعلى مفارق الطرق النائية، جتعلك 

تت�صاءل عن بروزها املفاجئ يف تلك االأمكنة، التي تفتقر اإىل الداللة الرمزية واالإ�صارة، 

اأو اإىل عالمة وا�صحة للذكرى التي و�صعت من اأجلها.

 تر�صد هذه املحا�رضة مهند�صني يعملون على ن�صب تذكارية �صخمة، رمزية 

تارة وجتريدية تارة اأخرى، حتتفي باالنت�صار يف جنوب لبنان، ومتّهد ل�صيطرة 

ب�رضية جديدة.

Nothing Is Not Pleasure
Basma Al Sharif and Ben Russell

There is no story that is not true. - Chinua Achebe

Nothing Is Not Pleasure is a conversation in multiple, mercurially 

voiced by artist/ filmmakers Basma Al Sharif and Ben Russell. It is a 

collaborative dialogue that strategically deploys John Cage’s classic 

Lecture on Nothing as the framework for a deeper inquiry into the 

radical pain and pleasure of subjecthood and the confusion of author 

and audience.

When the Ventriloquist Came and Spoke to Me
Ahmad Ghossein 
This lecture performance is adapted from a text written in 

collaboration with Rasha Salti.

When investigating mythology and legend in countries where the 

collective imagination is shaped by illusion and superstition, one 

encounters monuments erected in secluded areas. Their sudden 

appearance on these sites - lacking symbolic significance or any clear 

connection to the events they are intended to commemorate - can 

seem perplexing.

This lecture looks at architects and sculptors working on symbolic 

and abstract monuments that celebrate the victory in the south of 

Lebanon, while paving the way for a new visual hegemony.
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�سطوعية

اأرجونا نوميان

تنبع ال�سطوعية من الغد. تقبع ال�سم�ض يف �سميم الإميان بهذا الدين، �ساأنها �ساأن 

العديد من الديانات التي �سبقتها. واإن كانت ال�سم�ض هنا �سم�ض �سايبورغ، �سم�ض 

 نووية حرارية �سنعها العلم. ومتاماً كال�سم�ض احلقيقية، ي�سع هذا الدين ب�سنائه

يف كل مكان.

يك�صف اأرجونا نوميان النقاب يف هذه املحا�رضة عن ديانة م�صتقبلية، في�صتعري عددًا 

من اأمناط البحث يف جماالت االأنرثوبولوجيا الثقافية والالهوت والتاريخ، اإىل جانب 

بع�ض اأ�صكال اليوغا وحركة الع�رض اجلديد وموقع يوتيوب، بغية االإحالة اإىل قلب 

النور، وهو االإطار التكنوروحاين الوليد. تقتفي املحا�رضة بذور هذا االإطار يف الغرب 

االأمريكي ويف ومي�ض القنبلة الذرية االأوىل، ومن ثم تتبع خطاه و�صواًل اإىل انهيارنا 

الداخلي اجلمعي، اأي حتّولنا اإىل وجه مبت�سم.

Sunshinism
Arjuna Neuman

Sunshinism hails from tomorrow. Like many religions before it – the  

sun is central to its beliefs. Although in this case it is a cyborg-sun, a  

thermo-nuclear-sun made with Science. And like the real sun, this religion 

shines everywhere.

In this lecture, Arjuna Neuman uncovers a religion from the future. 

He borrows modes of research from cultural anthropology, theology 

and history, as well as forms from yoga, the New Age and YouTube 

to describe the “heart of brightness,” our emergent techno-spiritual 

framework. The lecture traces the inception of this framework in the 

American West and the explosive-flash of the first atomic bomb, 

and tracks it forward through our collective implosion, our  

becoming-smiley.
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كل دنيا تقبلني خري من تلك التي اأتيت منها

طوين �سكر

تطفح عناوين االأخبار العاملية بتقارير، تتعر�ض لكيفية متزيق داع�ض للن�صيج املجتمعي 

املرّكب، يف بالد امل�رضق، من خالل ا�صتهداف االأقليات امل�صيحية فيها ب�صكل رئي�ض. 

يجري يف هذه التقارير، وبال ا�صتثناء ُيذكر، ت�صليط ال�صوء على الب�صاعة التي تنطوي 

عليها ممار�صات داع�ض العنيفة، ومن ثم يتم الزج بها يف حيز ال�صيا�صي همجي، خارج 

اإطار الع�رض الراهن ويف زمانية قرو�صطية.

على �صعيد اآخر، فقد اأغفلنا ولقرابة قرن من الزمن ما ميكن اأن نطلق عليه معيارية 

كاثوليكية، يجري فيها تعيني امل�سيحي احلق بناء على منظومة القيم واالأفكار التي 

تفر�صها الكني�صة الكاثوليكية. لقد قام الكثري من الكنائ�ض امل�رضقية يف م�رض وبالد 

امل�رضق بقبول هذه املعيارية، االأمر الذي جنم عنه يف بع�ض االأحيان تدمري ممنهج 

لرتاث اإيقونوغرايف وطقو�صي يعود لفجر امل�صيحية.

اإن ما يتم اإغفاله اأي�صًا هو اأن كاًل من داع�ض والكاثوليكية املعيارية ما هما اإال نتاجني 

لقوى جتني�ض راأ�ض املال الكبى، الذي يتاأتى مفعوله من خالل احلداثة. وبناء عليه، 

ومن اأجل اخلروج باأي معنى ُيذكر، فاإن على املرء اأن يواجه قوى احلداثة الكارثية، 

بداًل من مواجهته ت�صنيفات جاهزة مالزمة لالإعالم، حتّول دّفة املو�صوع، �صاأن 

الإ�سالم املتطّرف اأو الأقليات. 

مع عالمة ا�ستفهام: عن املفردات والتحاُمل والُف�سام واإنت ُعمري

 منرية ال�سلح، بالتعاون مع توفيق كرباج و�ساري م�سطفى 

وكري�ستيان �سا�ساتي

تاأمل غنائي، يف اللهجات والوقفات وطرد االأ�صوات وال�صمت تقريبًا، من خالل اأغنية 

اإنت عمري.

Any World That I’m Welcome To (Is Better Than the One  
I Come From)
Tony Chakar

The world news is replete with reports on how ISIL, or ISIS, is destroying 

the complex social fabric of the Levant by attacking, predominantly, its 

Christian minorities. In these reports, the emphasis is almost always on 

the graphic and violent nature of ISIL’s acts, placing them in an apolitical 

barbaric space, or outside of the now-time in a Medieval temporality.

Meanwhile, what has been overlooked for more than a century is 

what can be called “Catholic normativity,” where the values and ideas 

of the Catholic Church hegemonically constitute what it means to be 

“truly Christian.” This normativity has been internalized by many of the 

churches in the Levant and Egypt, sometimes leading to the systematic 

destruction of iconographical and liturgical traditions that date back to 

the early days of Christianity.

What is also being overlooked is that both ISIL and Catholic 

normativity are products of the great homogenizing forces of capital, 

through modernity. Consequently, in order to produce some meaning, 

it is the cataclysmic powers of modernity that are to be addressed, and 

not the ready-made, media-friendly subject-shifter categories such as 

“radical Islam” or “minorities.”

With a Question Mark: “On Words, Prejudice, 
Schizophrenia and Enta Omri”
Mounira Al Solh in collaboration with Toufic Kerbage, Sari 
Moustapha, and Christian Chachati

A singing reflection on dialects, accents, pauses, displacements of the 

voice and almost silence through the song Enta Omri.
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املحا�سرات والندوات

البتكار وال�ستالب البّناء

پاتري�سيا ريد

�صمن كيف يبدو الأمل ما بعد الأمل )عن ال�ستالب البّناء(.

اإن ال�رضوع يف ابتكار اآفاق ال تتقيد بتلك املفرو�صة علينا، �صاأن انعدام امل�صاواة 

املتزايد وا�صتعبادنا من قبل الدين والتغرّيات املناخية الفائقة... ي�صتوجب منا على 

االأرجح اأن نتعّلم �صوية اأن نقتلع اأنف�صنا - اأو ن�صتلبها - من املقّيدات الراهنة، 

الذرائعي منها واالإدراكي. وبداًل من اأن ن�صعى للتغّلب على اال�صتالب باعتباره حالة 

من انعدام االت�صال، االنعزايل، فلنتعّلم اأن نقبل مبا ينطوي عليه من قوة اإحاللية، 

واأن جنري جتارب على هياكل واأمناط مغايرة من التعاي�ض. وهكذا يّتخذ اال�صتالب 

مو�صعًا له بني امل�رضوعات االإيجابية، باعتباره نوعًا من التحرر يتيح ا�صتحداث 

منظومات للعي�ض امل�صرتك. تتعر�ض هذه املحا�رضة ملدخل ابتكاري يغدو منهجية 

لال�صتالب االإيجابي، تتيح بدورها �صناعة مبتكرة للعامل ال ترتد اإىل و�صفات فوقية 

لتخطيطات طوباوية.

قراءة مقاطع من حديقة النوم املعلقة

هيثم الورداين

التاريخ ال ينتظر النائمني اإىل اأن ي�صتيقظوا، واإمنا يكتبه امل�صتيقظون وحدهم. 

و�صاعات النوم هي اأوقات خاوية، تتوقف فيها ال�رضاعات وتتعطل فيها ال�رضديات. 

لكن هل نخرج بالفعل من التاريخ عندما ننام؟ هل يتوقف ا�صتباكنا مع الواقع اأثناء 

النوم؟ هل ي�صبح النائم فردًا معزواًل اأم يظل جزءًا من جماعة؟ وما هي مالمح تلك 

اجلماعة اإن ُوجدت؟ كتاب حديقة النوم املعلقة هو بحث اأدبي ي�صعى لالقرتاب بحذر 

من النوم من دون اإيقاظه. يحاول الكتاب اأن يقارب النوم من خالل ثالثة اأ�صئلة 

عري�صة، هي �صوؤال الهوية و�صوؤال ال�صيا�صة و�صوؤال اللغة، طاحمًا اإىل ر�صم �صورة 

تفي بتعقيدات النوم بعيدًا من اختزاله يف االأحالم، اأو االكتفاء بو�صمه بال�صلبية.

Synthesis and Constructive Alienation
Patricia Reed
This talk is part of  What Hope Looks Like After Hope  

(On Constructive Alienation). 

To begin the task of constructing horizons untethered to the 

ones already in our midst, such as increasing inequality, debt 

enslavement, and encroaching climate change, it is arguable that we 

must collectively learn to unroot or alienate ourselves from current 

pragmatic and cognitive constraints. Rather than overcoming 

alienation as a state of isolating disconnectedness, we learn to 

embrace its force of displacement to experiment with other structures 

of cohabitation. In this way, alienation is positioned as an affirmative 

project: a freedom to construct new systems of collective life. This 

talk will introduce a “synthetic” approach as a certain methodology 

for alienation affording creative world-making without reverting to 

top-down blueprint models of utopian schematics.

Selected Readings from The Hanging Garden of Sleep
Haytham El-Wardany

History does not wait for the sleeping to wake up, rather history is 

written only by those already awake. The Hanging Garden of Sleep is a 

literary undertaking that cautiously seeks to approach sleep without 

waking. In his text, El-Wardany engages with the theme of sleep 

through three broad questions: the question of identity, the question 

of politics, and the question of language.

املحا�رضات والندوات
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�سيا�سة الحتجاج والنقد ال�سيا�سي يف لبنان

غيدة فرجنية وروجيه عوطه وخالد �ساغية ولني ها�سم، يدير الندوة 

�سامر فرجنية

تنطلق هذه اجلل�صة من موجة االحتجاجات التي اأطلقتها اأزمة النفايات يف لبنان، 

لتبحث يف حتّوالت منط االحتجاج والن�صاط ال�صيا�صي يف ال�صنوات االأخرية، اأكان 

يف تقنيات العمل اأو لغة االحتجاج اأو العالقة مع االأطر ال�صيا�صية القائمة. يف �صياق 

الثورات العربية اإقليميًا، والنظام ال�صيا�صي اللبناين املاأزوم، تطرح اجلل�صة اإ�صكالية 

كات مع ال�صياق ال�صيا�صي العام، وطرق التدّخل يف �صيا�صة 
ّ
عالقة هام�سية هذه التحر

بات طابعها االأ�صا�ض طائفيًا اأو عنفيًا.

جمتمع فانتوم

ماثيو پول

�صمن كيف يبدو الأمل ما بعد الأمل )عن ال�ستالب البّناء(.

يناق�ض ماثيو پول يف هذه املحا�رضة بناء ق�صيدته التي حتمل عنوان جمتمع فانتوم، 

والتي ت�صّكل جزءًا من اأجزاء العمل الذي يقّدمه �صمن معر�ض كيف يبدو الأمل ما 

بعد الأمل )عن ال�ستالب البّناء(. كذلك �صوف يناق�ض ق�صائد اأخرى تاأّثر بها عمله، 

ومناذج بودي�ض اإزيك كينغليز امل�صّغرة )والتي ت�صاحب الق�صيدة �صورًا متّثلها( 

اإىل جانب م�رضوعه طويل االأمد الذي ي�صتق�صي فيه خمتلف املبادئ االإن�صانية، يف 

ات�صالها باإنتاج الفن وتلّقيه.

Activism, Contestation and Criticism in Lebanon
Ghida Frangieh, Leen Hashem, Roger Outa, and Khaled 
Saghieh moderated by Samer Frangie

This panel takes the recent protests triggered by the “trash crisis” as 

its starting point in order to examine the transformation of political 

activism and modalities of contestation. The panel will examine forms 

of interventions, the language of contestation, and the relation with 

the existing political forces. Furthermore, the panel seeks to situate 

the current protest within its regional context, in relation to the 

“Arab revolutions” and the crisis-ridden Lebanese polity; it also seeks 

to question how these “peripheral” interventions can have an effect 

on the broader political scene and how they can intervene in political 

systems increasingly dominated by violent and sectarian ideologies.

Société Phantome
Matthew Poole
This talk is part of  What Hope Looks Like After Hope  

(On Constructive Alienation).

Matthew Poole will discuss the construction of his poem, Société 

Phantome, which forms a part of his presentation in the exhibition 

What Hope Looks Like After Hope (On Constructive Alienation). He will talk 

about other poems that influenced the work, the models of Bodys Isek 

Kinglez (images of which accompany the poem), and his own long 

term project exploring and interrogating different types of humanist 

principles as they pertain to the production and reception of art.
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من اخرتاع الأطالل اإىل نهاية املتحف الوطني

حما�سرة للفنان علي �سّري، يف حوار مع �سام هاردي

اإن اإعادة اإنتاج املا�صي، بوا�صطة جمموعات املقتنيات واالأر�صيفات، وعر�ض القطع 

االأثرية والتاريخية، هي يف �صميم م�رضوع الدولة احلديثة، يف �صعيها نحو تاأ�صيل 

ر. ومع انهيار 
ّ
خطاباتها ال�صيا�صية والثقافية واملجتمعية، عب تاريخ مكتوب وحُمر

الدول القومية العربية، مل تعد الدولة تتمتع باحتكار رمزي للما�صي وبقدرتها على 

ا�صرتجاعه. فحالة النهب والتهريب، املنت�رضة اليوم، ال �صيما يف �صوريا والعراق، 

�ض للتدمري، عب طرح ت�صاوؤالت 
ّ
تفر�ض نقا�صًا حول قدرتنا على اإعادة بناء اإرث تعر

حول م�رضوع احلفظ واالأ�صالة احلديث، وحول الولع بالقطع االأثرية والتاريخية.

يف اخلروج الكبري

دارا نوفل عبداهلل

انطالقًا من جتربته ال�صخ�صية مع اللجوء، يعر�ض دارا نوفل عبداهلل للتغريات 

العميقة التي حت�صل عند القادم من دول امل�رضق العربي اإىل دول الغرب، والتي 

 
ّ

تتوّلد من �صعوبات احلياة اليوميَّة واالختالفات الكبرية بني العاملني، وتنامي احل�ض

باالأمان والتماثل بني ثقافة حتت الأر�ض )االأندر غراوند( املُختلقة يف الغرب، والواقع 

اليومي املعي�صي يف �صوريا على االأخ�ض، وامل�رضق العربي عمومًا.

From the Invention of Ruins to the End of the 
National Museum
Artist talk by Ali Cherri in conversation with Sam Hardy

The reproduction of the past through collecting, archiving, and 

exhibiting historical artifacts is at the core of the modern state that 

seeks to authenticate its political, cultural, and social discourse 

through an edited past. At a time when nationalist Arab states are 

collapsing, the state no longer has a symbolic monopoly on the past 

and its reinstatement. The current prevalence of looting and the 

trafficking of artifacts, especially in Syria and Iraq, opens a timely 

debate on the reconstruction of demolished heritage by bringing 

into question the modern project of preservation, authenticity and 

provenance, and the fetishization of historical artifacts.

Exodus Writ Large
Dara Nawfal Abdallah

Taking his personal experience of asylum as a point of departure, 

Abdallah will discuss the fundamental life changes, resulting from 

everyday trials and tribulations and the great differences between the 

"two worlds," experienced by an individual arriving to the West from 

the Levant. Abdallah will also discuss the parallels between Western 

“underground” culture and daily living conditions in the Levant in 

general, and Syria in particular.
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ثقافة بال مرايا: اإعادة هيكلة قوة الإدراك الإبداعي

اأماندا بيت�ض

�صمن كيف يبدو الأمل ما بعد الأمل )عن ال�ستالب البّناء(.

يغلب الظن اأن لالأ�صكال الثقافية قدرة وا�صحة على اإدراك القوى املهيمنة على �صالت 

املجتمع وقيمه، عب قدرتها على فهم ال�رضط االإن�صاين. ي�صعى هذا الظن اأو هذا النمط 

من اجلماليات التف�سريية لتحويل الثقافة اإىل جمرد مراآة تعك�ض الهوية االإن�صانية، تلك 

التي تتلّب�صها اأنظمة نابعة منها، وتتعر�ض لال�صتالب من قبلها يف اآن معًا.

يف �صوء البوؤ�ض الذي تت�صم به اآفاق الثقافة الراهنة، بات علينا اأن ن�صائل االأ�ص�ض التي 

قامت الثقافة مبوجبها بغر�ض مفهومها للنقد، باعتباره منطًا من اأمناط الت�صامي، غري 

عملي وغري �صليم، اعتقد اأنه ي�صتند اإىل منهاج مادي متما�صك. يتطّلب مّنا هذا الرف�ض 

للثقافة، باعتبارها عملّية عقالنية ومتثيلية، جهدًا م�صنيًا، اإذ اإنه املو�صع الذي يتوّجب 

علينا فيه اأن نطرح ت�صاوؤالت حول تطلعاتنا ومناهجنا، متهيدًا لفكر مغاير: اأي ثقافة 

بال مرايا. 

اأن ن�سّرح عن احلدود

جمموعة الدكتافون

انطالقًا من بريوت حيث يتمركز اإنتاج الفن واملعرفة، نعيد زيارة م�صاريع عرو�ض 

حية ذهبت بنا اإىل االأطراف. ن�صارك ق�ص�صًا عن تاريخ متنازع عليه واأماكن عامة 

مع�صكرة وو�صائل نقل عام مهجورة يف لبنان. من خالل هذه العرو�ض احلية اخلا�صة 

يف املوقع واجهنا حدودًا مت جتاوزها واأماكن مت ا�صتعادتها.

Culture without Mirrors: Restructuring Creative 
Cognitive Power
Amanda Beech
This talk is part of  What Hope Looks Like After Hope  

(On Constructive Alienation).

Cultural forms are perceived to explicitly understand, through means 

of reflecting the human condition, the forces that dominate the 

relations and values of society. This mode of explanatory aesthetics 

aims to transform culture into an illuminating mirror of a human 

identity that is captured within and alienated by systems of its own 

making. In light of the destitution of cultural horizons, we must 

question the ways in which culture has embedded its comprehension 

of critique as an incorrect and unworkable form of transcendentalism 

that had led itself to believe that it is operating under the rubric of 

a coherent materialism. This rejection of culture as a rational and 

representational operation demands work, for it is here that we must 

question the aspirations and methods for another comprehension of 

reason – that is, a culture without mirrors.

Declaring Borders
Dictaphone Group

Departing from Beirut, the center of art and knowledge production 

in Lebanon, we revisit performances that took us to the peripheries. 

We share stories about contested histories, militarized public spaces, 

and derelict public transport networks in Lebanon. Through these 

site-specific works, we trespass borders and reclaim places.
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ال�سيربنيات اجلديدة وجوانب ما بعد الإن�سانية اجليو�سيا�سية

حممد �ساملي

يثريين اثنان من تناق�صات ع�رضنا ال�صافرة، اأكرث من �صواهما:

التناق�ض االأول، اأنه وعلى الرغم من ا�صتمرار تنامي تعداد ال�صكان حول العامل، فاإن 

نور االإن�صانية الذي خرج منفردًا من �صريورة الن�صوء واالرتقاء، لفي خفوت مطرد. 

اإن االآليات - �صواء االجتماعية منها اأو ال�صيا�صية اأو التقنية اأو العلمية - تتاآلف يف 

�صورة نظام مّوَحد على الرغم من ت�صّدعه، يهّدد باأن ي�صلب موقع االإن�صان باعتباره 

مو�صوع التاريخ.

والتناق�ض الثاين، هو اأن منوذج ال�صيبنية ال�صائد، والذي من املمكن لنا اأن نقتفي 

اأثر تاريخه ال�صابق و�صواًل اإىل فل�صفة جون لوك الطبيعية وفكر طوما�ض هوبز 

ال�صيا�صي، قد و�صل اإىل اأق�صى مداه، نظرًا ملا تنحو اإليه مكوناته من نزوع اإىل نظام 

يّت�صم بال�صبط الذاتي والتحّقق الذاتي والتحّول الذاتي. يطيب يل اأن اأطلق على هذه 

النقلة ت�صمية ال�سيربنيات اجلديدة. حتمل ال�صيبنيات اجلديدة بع�صًا من �صمات 

النزاع، الذي ن�صب يف داخل التحليل النف�صاين الفرويدي املبّكر، والذي �صعى لفهم 

االأنا وحت�صينها، من دون اأي تعاٍط �صليم مع جانبها املظلم، اأي الالوعي.

نهران يف جمرى واحد: املقاومة امل�سرتكة يف اآليات الليل

�سونا كافادار

ما هي االأ�صكال التي باإمكاننا اأن نت�صّور اأن تتخذها الذات واحلوكمة اليوم؟ يغزل 

نهران يف جمرى واحد: املقاومة امل�سرتكة يف اآليات الليل اأمناطًا من ال�رضاعات املحّلية 

ومناذج من ال�صعر، وذلك من خالل قراءة بين�سّية الإمكانات �صوغ اآفاق �صيا�صية 

جديدة، والتعبري عما ال ميكن ترجمته، وذلك يف حماولة ال�صرتداد املعنى.

لقد �صار من املحّتم اليوم اأن نرعى جمتمعات معنّية ب�رضاعاتها املحلّية، وبطقو�صها 

دها. لي�ض بو�صع املرء اإال اأن يتواجد يف 
ّ
وبحكاياتها، والتي تتوا�صج بالرغم من تفر

ذات املو�صع والزمان، الذان ت�صغلهما ف�صاءات املقاومة امل�صرتكة، التي ال ننفك 

عن اإعادة تخّيلها وحتقيقها. ولكن، اأّنى لنا اأن نعّمر �صيئًا خارج اأ�صوار القوا�صم 

امل�صرتكة، �صاأن االمتيازات واالنتفاع والدولة االأبوية؟ ين�صج نهران يف جمرى واحد: 

املقاومة امل�سرتكة يف اآليات الليل ما بني اأمناط املقاومة املحلّية ومناذج من ال�صعر، 

وذلك يف حماولة الإعادة االعتبار للمعنى، من خالل قراءة بني-ن�صّية الإمكانات 

ا�صتحداث م�صاهد �صيا�صية، والتعبري عما ي�صتع�صى على الرتجمة.

The New Cybernetics and the Geopolitics of Posthumanity
Mohammad Salemy

Of the blatant contradictions of our epoch, two interest me the most:

1. The human population around the world keeps growing but 

humanity as the singular leading light of the evolutionary process is 

slowly fading. Machines – social, political, technical or scientific – are 

assembling into a fractured but unified system that threatens to 

replace humans as the subject of history.

2. The dominant cybernetic paradigm, whose prehistory can be traced 

back to the natural philosophy of John Locke and the political thought 

of Thomas Hobbes, is being pushed to its limits by the tendencies of its 

components to move towards a self-regulating, self-realizing and self-

transforming system. I’d like to call this shift, “the new cybernetics.” 

The new cybernetics bears resemblance to the struggle between early 

Freudian psychoanalysis, which sought to understand and fortify the 

ego without properly addressing its darker side, the unconscious.

Two Rivers in One Bed: Co-resistance in the Machinery 
of Night
Suna Kafadar

What new forms of “self” and “governance” can we imagine today? In 

the face of growing global oppression, the real war is for our resources, 

be it the waters, seeds and lands, or our imagination and the ways 

in which we create meaning. Today, it is all the more crucial to foster 

communities dedicated to their local struggles, rituals, and stories, 

each one unique but fundamentally intertwined. The one place we can 

be is in the here and now of the constantly re-imagined and realized 

spaces of co-resistance. But how do we build outside of our common 

denominators of privilege, profit, and the patriarchal state? Weaving 

modes of local struggle with examples of poetry, Two Rivers in One Bed: 

Co-resistance in the Machinery of Night will attempt to restore meaning, 

through an inter-textual reading of possibilities for creating new 

political-scapes and expressing the untranslatable.
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من النفايات اإىل النظام: ال�سالت والنقطاعات

نهلة ال�سهال

التحرك احتجاجًا على تراكم النفايات يف ال�صوارع، ثم على كيفية اإدارة امللف، َعّب عن 

�صمات عديدة مهمة. اأولها ت�صجيل الداللة الرمزية، ولي�ض فح�صب املادية امللمو�صة، 

لطمر بريوت بالزبالة من جهة، ولعدم االكرتاث باالأمر من قبل املعنيني به من جهة 

ثانية، وثانيها حداثية التحرك القوية وان�صجامه مع الظواهر امل�صابهة يف العامل، من 

ناحية قواه وو�صائله واآلياته، وثالثها البهان على وجود قطاع وا�صع من املجتمع، 

ومن ال�صباب خ�صو�صًا، منفك عن نظام الطائفية ال�صيا�صية اللبناين، ورابعها حمله 

ملالمح من ا�صتيعاب التجارب والتحركات ال�صابقة ومراكمتها واأخرى من الفوارق 

اجلدية عنها، وخام�صها دالالت ابتدائه راف�صًا لل�صيا�صة والت�سيي�ض، وانتهائه 

�صيا�صيًا بامتياز وباملعنى العميق ولي�ض ال�صطحي للكلمة، وهناك �صاد�صًا تعبريه عن 

اللحظة التي يوجد فيها هذا النظام، مبا هو، رغم كل الفوارق، م�صابه للحالة الرثة 

التي انتهت اإليها كل االأنظمة القائمة يف املنطقة.

بناء الأمل: نحو اأن�ساب للحياة اليومية

خالد مل�ض

يف حلظات تاريخية كهذه اللحظة، حينما ت�صري االأر�ض على املحك، وت�صبح مرتعًا 

حللقات من العنف، يغدو ا�صتيعاب نزاعات املا�صي، التي ن�صبت حول االأمكنة 

واملعاين، اأمرًا جوهريًا.

خ باأن العمارة قادرة على لعب دور انتقايل، واأن 
ّ

ينبع هذا امل�رضوع من اقتناع مرت�ص

مبقدورها اأن تتجاوز الفوارق بني البناء وال�رضح، والتي قّلما يتم م�صاءلتها. اإنه 

م�رضوع �صيا�صي ي�صعى ل�صقل �صبيل جديد للبناء يتماثل مع ظروف ال�صياق ال�صوري.

From Trash Routes to Government: Bonds and Ruptures
Nahla Chahal

A few key characteristics define the recent protests responding 

to the accumulating garbage in the streets. The first of which is 

the symbolic significance of the burial of Beirut in piles of trash as 

well as the concerned authorities’ negligence. The second is the 

contemporary nature of the movement, and its consistency with 

similar manifestations across the world, in terms of scope, tools, and 

mechanisms. The third characteristic is the presence of a wide social 

stratum, largely young and detached from the Lebanese sectarian 

political system. Fourthly, the protests exhibit an awareness and 

understanding of previous experiences and movements, while 

acknowledging their tangible differences. Fifthly, the significance of 

the protests’ initial abstention from politics and “politicization,” that 

evolved into a political positioning par excellence. Finally, the protests 

describe a “moment” during which the current regime exists, as is, 

despite internal differences, and its resemblance to the tattered state 

that has come to characterize all regimes in the region.

Building Hope: Towards Monuments of the Everyday
Khaled Malas

It is precisely at historical moments such as these, when land is the 

stake and site of excessive cycles of violence, that comprehending past 

struggles over space and meanings is essential.

The project at hand stems from a firm conviction that architecture can 

perform a transmutational role and that it is capable of transcending 

the oft-unquestioned distinctions between building and monument. 

This is a political project that attempts to forge a new way of building 

in accordance with the circumstances of the Syrian context.
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الأمومة و�سورها: ا�ستعادة الأمومة يف الفوتوغرافيا

اإميان مر�سال

ما الذي يتم انتقاوؤه وتوثيقه وعر�صه من االأمومة عندما ت�صبح مو�صوعًا للت�صوير 

الفوتوغرايّف؟ هل هناك ت�صّور م�صبق عما يجب االإم�صاك به ل�صناعة اأُم. ما الذي يتم 

ق�ّصه وا�صتبعاده خارج اإطار الّلقطة املتقنة حتى نوؤكد االأمومة املثالّية يف خيالنا؟ هل 

 اأي�صًا؟ اإىل اأّي 
ّ
يتّم ا�صتبعاد بع�ض ال�صور التي تخد�ض هذه املثالّية من االألبوم العائلي

حد ت�صتطيع حلظة مثّبتة يف �صورة تنميط فهمنا لالأمومة؟ وهل ميكن ل�صور اأخرى اأن 

ت�صّككنا يف هذا الفهم؟

 اإىل اختبار االأ�صئلة ال�صابقة عب تاأّمل عّدة �صور متّثل كل منها ثيمة ب�رضّية 
ُ
اأطمح

لالأمومة، من بينها؛ �صورة جنني داخل الرحم، �صورة دميي مور العارية اأثناء ال�صهر 

ال�صابع من احلمل، اأيقونة ال�صيدة مرمي كـ اأُم داخل هذا ال�صياق. هذه امل�صاركة هي 

جزء من كتاب عن االأمومة ن�رض ف�صل منه بعنوان عن الأمومة والعنف يف العدد الثاين 

من جملة خمزن ببريوت يف اأيلول ٢٠١٥.

فخ ال�سيولة

اآنا تي�سيريا پينتو

منذ العام ٢٠٠٨، مت الدفع براأ�صمال �صخم جديد، بغية جتّنب تبخي�ض قيمة راأ�ض 

املال القائم، بيد اأن هذه ال�صيولة الزائدة مل ت�صل اإىل حلقة االإنتاج. بل على العك�ض، 

مت اإيداعها يف �صورة اأ�صول متعّطلة، �صاأن ال�صلع الفاخرة والفن والعقارات. توؤّثر 

هذه ال�صيولة الزائدة والتي ت�صول وجتول يف ال�صوق، على االإنتاج الفني: نقاًل عن 

راينيري دي غراف، ما اإن يتم اكت�صاف اإمكانية حتول العمل الفني اإىل �صكل من اأ�صكال 

راأ�ض املال، حتى يتلّب�صه منطق راأ�ض املال. ويف عامل م�صتَّت، ميّيزه اقت�صاد ما بعد 

فوردي )اإنتاجي �صناعي(، يعلو جنم ال�سيولة باعتبارها جمازًا جوهريًا، بينما يتم 

ابتالع الثقافة يف خ�صم حميط حيوي تقنو اقت�صادي، اأي �صمولية �صلبية تتنافى مع 

ال�صيا�صة واملجتمع.

Motherhood and Its Images: Recapturing Motherhood in 
Photography
Iman Mersal

What is selected, documented, and exhibited when motherhood 

becomes the subject of photography? Is there a preconceived set of 

ideal images that manufacture “the mother”? What must be cropped 

out of the frame in order for this perfect snapshot to conform to 

our image of ideal motherhood? Do we omit photographs from the 

family album that might taint the idyllic notion of motherhood? 

To what extent can a moment, fixed in the image, homogenize our 

understanding of maternity? Can other images make us doubt  

this understanding?

I aim to situate these questions in relation to images such as, the fetus 

inside the uterus, a nude Demi Moore during her third trimester, and 

an icon of the Virgin Mary as a mother. This talk is based on a book in 

progress on motherhood, a chapter of which was published as “On 

Motherhood and Violence” in the journal Makhzin (Issue 2, 2015).

The Liquidity Trap
Ana Teixeira Pinto

From 2008, new capital was massively created to prevent the 

devaluation of existing capital, but this excess liquidity did not find 

its way back into the production cycle. On the contrary, it was swiftly 

locked away into idle assets – such as luxury goods, art, or real estate. 

This surplus liquidity roaming around in the markets impacts artistic 

production. To paraphrase Reinier de Graaf: once discovered as a form 

of capital, there is no choice for artworks but to operate according to 

the logic of capital. In the diffuse world of post-Fordist economies, 

“liquidity” emerges as the fundamental metaphor, whilst culture is 

assimilated into the techno-economic biosphere – a negative totality 

divorced from politics and society.



HOME WORKS 7 / TALKS & PANELSاأ�سغال داخلية ٧ / املحا�سرات والندوات

الفن هو التاريخ و�سّده: حوار حول الرواية عن املا�سي يف احلا�سر

 اإليا�ض خوري وجاي�ض �سّلوم وكلري بي�سوب، تدير الندوة كايلن 

ِول�سون-غولدي

حماورة عابرة للمجاالت حول الق�ّض يف احلا�رض عن املا�صي، ومناق�صة بني 

امل�صاركني حول توظيف التاريخ يف االأعمال الروائية و�رضائط الڤيديو والتجهيزات 

واملعار�ض والتاريخ نف�صه. ي�صارك يف النقا�ض كل من الفنان جاي�ض �صلوم والروائي 

اإليا�ض خوري وكلري بي�صوب، وتديره كايلن ِول�صون-غولدي.

فلريقدوا ب�سالم - نب�ض رفات الفن العظيم

ديانا بالدون

مطاردون كوح�ض فرانك�صتاين، ثمة �صخ�صيات تنتمي اإىل القرن الع�رضين، �صاأن 

برتولد بريخت ووالرت بنيامني وكارل مارك�ض، تركت ب�صمة ذهنية على عامل الفن 

املعا�رض، نظرًا ملا اأتوا به من اآراء يف ما يخ�ض العدالة االجتماعية وامل�صاواة، اإذ 

ميّثلون الع�رض الذهبي للي�صار االأوروبي. ت�صّلط هذه املحا�رضة ال�صوء على االإ�رضار 

العنيد للفنانني والقّيمني على حد �صواء، على االإبقاء على قد�صية نظريات هذه 

ال�صخ�صيات واإنتاجاتهم )اأو باالأحرى �صورهم(، على قيد احلياة. يتجاهل هوؤالء، 

مبوجب هذا االإ�رضار، اأن ما يقومون به قد ي�صفر عنه حتّولهم اإىل حفاري قبور، على 

نحو غري واع، متحم�صني لنب�ض رفات �صلة معا�رضة بعيدة املنال.

جني ثمار الثقافة والتحّلى بالتمثيل

ريجني �سحكيان

اإننا ن�صهد اليوم ماأزقًا تاريخيًا عظيم ال�صاأن، حتى اإّنه لي�صي باعرتاف ق�رضي ُمعّمم 

بتواريخ ُن�صجت على مدار عقود يف مناطق مثل �صوريا والعراق. ومع كل واقع 

من�رضم تك�صف عنه تلك االأحداث، ي�صري من املمكن الآليات الفن واإنتاجه اأن تغدو 

�صبياًل اإىل البوح: ابتداًء من الروابط التي ت�صل بني الفن ومتويل ال�صالح، وتلك التي 

ت�صل بني الفنان وق�صايا الطبقة االجتماعية واملواَطنة واالمتيازات، وانتهاًء ب�صعود 

راأ�ض املال الثقايف وانهياره - �صواء يف هيئة الفنان اأو العمل الفني - والذي يرتاكم 

�ض حتت ُم�صّمى احلفظ واال�صتق�صاء.
َ
وُيكتَنز وُيعر

Art Is As And Against History: A Conversation on Telling 
Stories in the Present About the Past
Claire Bishop, Elias Khoury, and Jayce Salloum moderated 
by Kaelen Wilson-Goldie

This panel is a cross-disciplinary conversation on telling stories in 

the present about the past, and a practitioners’ debate on the uses of 

history in novels, videos, installations, exhibitions, and history itself.

May They Rest in Peace - Great Art Body Exhumation
Diana Baldon

Hunted like Frankenstein’s monster, twentieth century figures such 

as Bertolt Brecht, Karl Marx, and Walter Benjamin have mentally 

marked the contemporary art world for their views on social justice 

and equality. They represent the Golden Age of the European left. 

This presentation focuses on today’s relentless process by artists 

and curators alike to keep these figures’ canonized theories and 

productions (or, rather, their images) alive. In so doing, they ignore 

the fact that their activities can potentially transform them into 

unconscious gravediggers that fanatically exhume corpses of 

far-fetched contemporary relevance.

Cultural Harvesting and the Guise of Representation
Rijin Sahakian

We are witnessing a historic crisis on such a scale that it may finally force 

wider acknowledgement of the histories sown in places like Syria and Iraq 

across the past decades. As current events expose preceding realities, 

the mechanisms of art and art production may also be revelatory - from 

the interconnectedness of art and arms funding; artists and questions 

of class, citizenship, and privilege; and finally, the rise and fall of cultural 

capital, from artists to objects, that are accumulated, stored, and 

exhibited under notions of preservation and inquiry.
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واقعة البحر

لوين ڤان بروميِلن وزيرِبن دي هان

باللغتني الهولندية واالإنكليزية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية، ٦٣ د، ٢٠١٤

قام الهولنديون يف القرن املا�صي باإغالق بحرهم وجتفيفه بغية ا�صت�صالح اأرا�ض 

زراعية. وعلى حني غرة اأحاطت الياب�صة بجزيرة اأورك، الواقعة يف منت�صف البحر، 

و�صار على اأهايل اجلزيرة اأن يتحّولوا من ال�صيد اإىل الفالحة. بيد اأن ال�صيادين 

جنحوا يف احلفاظ على حرفتهم، اإذ عرثوا على مياه �صيد جديدة، يف عر�ض بحر 

ال�صمال. وعلى الرغم من وقوعها �صمن بر البالد لعقود طويلة، اإال اأن قرية ال�صيادين 

ال تزال ت�صتهر بانعزالها. يوّثق واقعة البحر ن�صاط ال�صيد املعا�رض يف بحر ال�صمال 

ومعاناة ال�صيادين مع حتّول الراأي العام، وتذبذب ال�صوابط والتناف�ض املعومل، 

باهظ الكلفة، كما يلحظ الفيلم التوازي بني ال�صيد والت�صوير.

�سمت اآين

فران�سي�ض اآلي�ض

ڤيديو، �صوت، �صياح الطيور، مواد غرافيكية، ١٣ د، ٢٠١٥

تدور اأحداث �سمت اآين على احلدود االأرمينية الرتكية، يف ما كان ذات يوم مدينة اآين 

االأرمينية، اآلت اليوم اإىل الدمار واالإقفار بعد عقود متعاقبة من الغارات والنهب. قام 

اآلي�ض باإعطاء عدد من مراهقي قرى اجلوار اأدوات حتاكي اأ�صوات �صياح الطيور، 

فقام االأوالد باجتياز اأ�صوار املدينة واالختباء بني اأطاللها، ومن ثم اأطلقوا �صيحاتهم، 

ونادوا الطيور التي اعتقدت اأن املدينة عادت اإىل احلياة.

Episode of the Sea
Lonnie van Brummelen and Siebren de Haan
Dutch and English with English subtitles, 63’, 2014

In the previous century, the Dutch closed off and drained their inland 

sea in order to reclaim new arable land. The island of Urk, situated in 

the middle of the sea, suddenly found itself embraced by land, and its 

inhabitants expected to switch from fishing to farming. However, the 

fishermen managed to continue their trade and found new fishing 

grounds, far out in the North Sea. Despite being part of the mainland 

for decades, the fishing village is still notoriously insular. Episode of 

the Sea documents modern day North Sea fishery and the fishermen’s 

struggles with a changed public perception, fluctuating regulations, 

and excessive global competition, while drawing parallels between 

fishing and filming.

The Silence of Ani
Francis Alÿs
Video, sound, birdcalls, graphic material, 13', 2015

The Silence of Ani is set on the Turkish-Armenian border in what used 

to be the Armenian city of Ani, which after centuries of successive 

invasions and sackings, exists today in a state of total abandon and 

decay. Alÿs gave instruments that imitate birds – bird calls – to a group 

of teenagers from the surrounding villages. They entered the city walls 

and, hidden in the rubble, sounded the bird calls to create the illusion 

that the city was coming back to life.
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الآن: نهاية املو�سم

اأمين نحلة

باللغة العربية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية، ٢٠ د، ٢٠١٥

كاراج اأزمري هو منت�صف الرحلة، من طريق الهجرة الطويلة، التي مير بها يوميًا 

 اآالف الالجئني ال�صوريني بعد عناء االنتظار يف تركيا، ليتخذون البحر طريقهم

اإىل اأوروبا.

هل �صتوؤجل هذه الرحلة اإىل يوم اآخر؟

٢٠٨٤: عر�ض خيال علمي/ احللقة ٢: انهيار جمهورية الفنانني

پيلني تان واأنطون ڤيدوكل

باللغة االإنكليزية، ١٨ د، ٢٠١٤

تعد احللقة الثانية من ٢٠٨٤ هي اأحدث ثالثة اأجزاء ت�صّكل يف بينها عر�ض خيال 

علمي، من اإخراج پيلني تان واأنطون ڤيدوكل. �ُصورت هذه احللقة يف املواقع االأ�صلية 

بطرابل�ض، وتدور اأحداثها يف امل�صتقبل يف اأعقاب انهيار جمهورية الفنانني، وحتّول 

الفن اإىل اأمر عفى عليه الزمن. وعلى الرغم من ا�صمحالل مكانة الفن، فاإن الفنانني 

حافظوا على وجودهم على نحو غري مّبر، واإن �صاروا اأقرب اإىل الوحو�ض. لقد 

 على هوؤالء الوحو�ض-الب�رض بني جدران قّبة خر�صانية، يتّدبرون ق�صايا العمل 
َ
اأُبقي

واالقت�صاد والدين والفن واالأدب، بينما ي�صعون اإىل الت�صالح مع و�صعهم املكَت�َصب.

Now: End of Season
Ayman Nahle
Arabic with English Subtitles, 20’, 2015

Garage Izmir is in the middle of the long migratory journey that 

thousands of Syrian refugees pass through daily to take the sea route 

to Europe, after a long wait in Turkey.

Will this journey be delayed one more day?

2084: A Science Fiction Show / Episode 2: The Fall of 
Artists’ Republic
Pelin Tan and Anton Vidokle
English, 18’, 2014

The second episode of 2084 is the latest in a three-part science fiction 

show, directed by Pelin Tan and Anton Vidokle. Filmed on location 

in Tripoli, Lebanon, this video is set in a future where the Artists’ 

Republic, an artist-run city-state, has collapsed and art has become 

a thing of the past. Despite the demise of art, artists inexplicably 

continue to exist, albeit as animals. These new animal-humans are 

trapped in a cement dome where they ponder questions of labor, 

economy, religion, art and literature, while trying to come to terms 

with their new condition.
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احلّفار

علي �سّري

باللغتني العربية والبا�صتو م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية، ٢٥ د، ٢٠١٥

مت ت�صوير هذا ال�رضيط يف �صحراء ال�صارقة، باالإمارات العربية املتحدة، ويتتبع 

الوترية اليومية ل�صلطان زيب خان، وهو عامل باك�صتاين االأ�صل ق�صى ع�رضين عامًا 

حار�صًا الأطالل مقبة تعود اإىل الع�صور احلجرية. يقف �صلطان �صاهدًا على اخلرافات 

التي اأن�صئت عليها هذه الدولة، وحار�صًا على اأحد مواقعها االأثرية، يحميها من 

االندثار. وبني هذه القبور اخلاوية التي تردد اأ�صداء ال�صحراء اجلرداء، يبقى غياب 

اجلثامني اأكرث اإرباكًا من ح�صور القبور نف�صها. 

لي�ض ثمة ما هو لي�ض متعة اأي�ساً

برنامج عرو�ض اأفالم لب�سمة ال�سريف وِبن را�سل

لي الوحيد، مارتني �صيمز )٧ د، ڤيديو، ٢٠٠٧( ثرَ  الواقع هو مرَ

 دليل ميداين لل�سرخ�ض، ب�صمة ال�رضيف )١١ د، ڤيديو، ٢٠١٥(

 الأبرياء، جان بول كيلي )١٣ د، ڤيديو، ٢٠١٤(

 جزيرة لغو�ض، كرمية اأ�صادو )٥ د، ڤيديو، ٢٠١٢(

 درزها ال�سامت، نازيل دينجل )١٠ د ٣٠ث، ١٦ ملم، ٢٠١٤(

 ملرَ�سُت �ساقيها، اإيڤا ماري رودبرو )١٥ د، ڤيديو، ٢٠١٠(

 يولو، ِبن را�ِصل )٦د ٣٠ ث، ڤيديو، ٢٠١٥(

كفوف، ماري هيلينا كالرك )٩ د، ١٦ ملم، ٢٠١٥(

ثمانية وع�سرون لياًل وبيت من ال�سعر

اأكرم زعرتي

باللغة العربية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية، ١٠٥ د، ٢٠١٥

يتخذ الفيلم من اأر�صيف امل�صور ها�صم املدين نقطة بداية لفهم مدينة وممار�صة 

فوتوغرافية، وتكنولوجيا اإنتاج ال�صور. ويرتكز على مداخالت ب�رضية ي�صتخدم 

فيها �صانع الفيلم ال�صور وال�صوء واملاكينات واالأجهزة امل�صجلة والعار�صة لل�صورة 

تعيد تركيب عامل تت�صارك يف �صكنه اأزمنة خمتلفة.

The Digger
Ali Cherri
Arabic and Pashto with English subtitles, 25’, 2015

Shot in the Sharjah desert in the United Arab Emirates, The Digger 

follows the everyday life of Sultan Zeib Khan, the Pakistani caretaker 

who has been guarding the ruins of a Neolithic necropolis for twenty 

years. A witness to the nation’s founding mythologies, Sultan 

preserves archeological ruins, keeping them from falling into ruin. In 

the midst of these empty graves that echo the vastness of the desert, 

the absence of corpses is more unsettling than their presence.

Nothing Is Not Pleasure Too
A film program curated by Basma Al Sharif and  
Ben Russell

My Only Idol is Reality, Martine Syms (7’, video, 2007) 

A Field Guide to the Ferns, Basma Al Sharif (11’, video, 2015) 

The Innocents, Jean-Paul Kelly (13’, video, 2014) 

Lagos Island, Karimah Ashadu (5’, video, 2012) 

Her Silent Seaming, Nazli Dinçel (10'30'', 16mm, 2014) 

I Touched Her Legs, Eva Marie Rodbro (15’, video, 2010) 

YOLO, Ben Russell (6’30”, video, 2015) 

Palms, Mary Helena Clark (9’, 16mm, 2015)

Twenty-Eight Nights and a Poem
Akram Zaatari
Arabic with English subtitles, 105’, 2015

This film takes the photographic archive of Hashem el Madani as 

a starting point to talk about a city, a photographic practice, and 

a technology of producing images. It is based on a series of staged 

interventions using photographs, light, machines, and devices that 

record and display images to reconstruct a universe inhabited by a 

different time.
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ذاكرة ملفت�ض وحيد

رانية ا�سطفان

 باللغات االإنكليزية والفرن�صية والعربية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية،

٣٠ د،٥٠ ث، ٢٠١٥

ذاكرة ملفت�ض وحيد هو الف�صل االأول من ثالثية جتول يف اأر�صيف الفنانة ال�صخ�صي. 

ي�صتعني هذا الفيلم بلغة االأفالم البولي�صية ال�صوداء وتت�صّدر اأحداثه �صخ�صية 

حمقِّق خيايل ي�صعى لك�صف النقاب عن ذكريات دفينة موؤملة. يدور الفيلم حول �صورة 

مفقودة، متّثل الت�صجيل الوحيد لوالدة املخرجة الراحلة، فين�صج �صورًا م�صتقاة من 

م�صادر متنوعة - �صاأن االأر�صيف ال�صخ�صي وتاريخ ال�صينما والتلفزيون ويوتيوب - 

و�صواًل اإىل متاهة حتاول ر�صم خارطة لفعل التذّكر نف�صه.

زنابق ُم�سفرَرة

اإيقان �سافوغلو

باللغة الرتكية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية، ٢٤ د، ٢٠١٣

زنابق ُم�سفرَرة هو فيلم يتكّون بالكامل من مقاطع اأر�صيفية وقطع فنّية. يعقد �صافوغلو 

من خالل الفيلم حوارًا وهميًا مع حياة املوؤّلف االأمريكي جيم�ض بولدوين، الذي عا�ض 

يف ا�صطنبول خالل حقبتي ال�صتينيات وال�صبعينيات من القرن املن�رضم. تردد رحلة 

�صافوغلو ال�صخ�صية اأ�صداء رحلة بولدوين، والذي ت�صمح هويته - باعتباره مثلي 

اأ�صود – للمخرج، با�صتقراء االأبعاد ال�صيا�صية للتمييز العرقي وللت�صامح، يف الوقت 

الذي يزج فيه برموز �صعبية اأمريكية وتركية اإىل داخل املحادثة.

Memories for a Private Eye
Rania Stephan
English, French, and Arabic with English subtitles, 30’50’’, 2015

Memories for a Private Eye is the first chapter in a trilogy that delves into 

the filmmaker’s personal archive. Evoking the language of film noir, 

it foregrounds a fictional detective to help reveal deep and traumatic 

memories. The film spirals around a lost image: the only moving 

image of the filmmaker’s dead mother. Weaving together images from 

different sources – private archives, the history of cinema, television 

and YouTube – the film unfolds into a labyrinthine maze, creating a 

blueprint of remembrance.

Off-White Tulips
Aykan Safoğlu
Turkish with English subtitles, 24’, 2013

Off-White Tulips is a film comprised entirely of archival footage and 

objects. Through the film, Safoğlu has an imaginary conversation with 

American author James Baldwin, who lived in Istanbul in the 1960s and 

70s. Safoglu’s personal journey resonates with that of Baldwin, whose 

identity as a gay black man opens the door for the filmmaker to explore 

the political dimensions of racism and tolerance, while bringing 

Turkish and American popular icons of the time into the conversation.



HOME WORKS 7 / FILM & VIDEOاأ�سغال داخلية ٧ / الأفالم والڤيديو

اجلي�ض الأحمر املّتحد )ال�ساب كان، اجلزء الأول(

نعيم مهيمن

 باللغات االإنكليزية والبنغالية واليابانية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية،

٧٠ د، ٢٠١١

 بتاريخ الي�صار الثوري يف حقبة ال�صبعينيات من 
ّ
منذ العام  ٢٠٠٦، مهيمن معني

القرن الع�رضين، ويويل بنغالدي�ض اهتمامًا خا�صًا، باعتبارها بوؤرة تتيح الربط ما بني 

�ض هذا البحث اإىل اأ�صكال من االنتماء 
ّ
حركات موازية، وقعت يف حمالت اأخرى. يتعر

الثوري، باعتبارها متظهرات مل�رضوع ذكورية، مقّدر له الف�صل. 

يرتكز اجلزء االأول على حادثة اختطاف الرحلة JAL ٤٧٢، وممثلة هوليوودية يف �صهر 

الع�صل، وانقطاع حلقة من م�صل�صل ع�سابة حديقة احليوان، يف العام ١٩٧٧. تتك�ّصف 

اأحداث الفيلم يف الظلمات، ويحمل بني طياته اهتمام نعيم املمتد بالن�ض، باعتباره 

قطعة ب�رضية حمورية. 

ُيعر�ض اجلزء الثالث من الفيلم اآخر رجال دكا �سنرتال حاليًا يف بينايل البندقية ٢٠١٥.

United Red Army (The Young Man Was, Part 1) 
Naeem Mohaiemen
English, Bengali, and Japanese with English supertitles, 70', 2011

Since 2006, Mohaiemen has worked on a history of the 1970s 

revolutionary left, with Bangladesh as a focal point while making  

linkages to parallel movements elsewhere. The research looks at 

forms of insurrectionary belonging as manifestations of a doomed 

masculinity project.

Part 1 centers on the 1977 hijack of JAL 472, a Hollywood actress on 

honeymoon, and an interrupted episode of  The Zoo Gang. Unfolding in 

darkness, the film carries forward Naeem's long-term interest in text 

as a central visual object.

Part 3 of the project (Last Man in Dhaka Central) is currently on view at 

the 2015 Venice Biennale.
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املرحلة الرابعة

اأحمد غ�سني

باللغة العربية مع ترجمة م�صاحبة باالإنكليزية، ٣٠ د، ٢٠١٥

ير�صد هذا الفيلم ظهور ُن�ُصب تذكارية عدة يف جنوب لبنان، باأ�صلوب جتريدي، 

وبالتحديد يف اأماكن تخلو من اأي رمزية معينة، بل يف االأودية واأحيانًا على قارعة 

الطريق اأو مبحاذاته. املهند�صون يف املكتب االإعالمي و�صعوا خطة لُن�ُصب واأعمال 

�صخمة تغطي جبااًل باأكملها، من امل�صتحيل اأال ي�صعر املرء بقوتها وعنفوانها. فبمجرد 

الدخول اإىل تلك املنطقة تطالع املرء لغة ب�رضية جديدة حتتل الف�صاءات. 

من جهة اأخرى، وعلى �صعيد �صعبي، جند معماًل للحلويات ي�صنع ُن�ُصبًا اأخرى، اإذا 

�صئنا القول، قوالب حلوى ملنا�صبات دينية، اأ�صكال هند�صية خمتلفة، قوالب حلوى 

الأي َمعَلم ترغب فيه. يحاول هذا الفيلم تتبع الطرق التي ت�صلكها االأيديولوجيا 

واالأ�صطورة يف اجلمع بني ال�رضد اجلديد واالأ�صكال الب�رضية، الإعادة ت�صكيل امل�صهد 

اجليو�صيا�صي يف جنوب لبنان.

والعي�ض رغيد

ملياء جريج

باللغة العربية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية، ٧٤ د، ٢٠١٤

بريوت ٢٠١١. حافظت املدينة على هدوئها على نحو غريب، م�صتنفرة، بينما متوج 

املنطقة باال�صطرابات. تر�صم ملياء جريج - من خالل خم�ض �صخ�صيات يلعب 

اأدوارها ممثلون غري حمرتفني - لوحة ملدينتها. يعّب كل من �صخ�صيات البائع 

اجلوال واملو�صيقي والفنان واملمثلة عما يربطه/ا ببريوت من �صالت وثيقة، وعن 

عجزه/ا عن مغادرتها. طلبت املخرجة من كل منهم وعلى مدار اأ�صهر عدة، اأن يقوموا 

بتمثيل م�صاهد م�صتوحاة من ق�ص�ض حب عا�صوها، اأو من حيواتهم املهنية، اأو من 

�صداقاتهم، اأو من موا�صع قريبة اإىل قلوبهم. وهنا تتوا�صج املدينة مع ما يعتمر يف 

�صدورهم من م�صاعر، ومع ما ت�صمره هناءة العي�ض من قلق بانعدام ا�صتقرار الو�صع 

ال�صيا�صي يف البالد ويف املنطقة، ومع اخلوف من تنامي حدة ال�رضاعات، بينما ال تزال 

ندوب احلروب ال�صابقة ظاهرة يف لبنان.

The Fourth Stage
Ahmad Ghossein
Arabic with English subtitles, 30’, 2015

The Fourth Stage looks at the increasing number of monuments with 

an abstract vernacular in south of Lebanon, specifically in locations 

such as valleys and roadsides that bear no particular symbolic 

significance. The architects of the Ministry of Interior’s Information 

Office had plans for monuments and sizable works covering entire 

mountains. It would be impossible not to be moved by the intensity 

of these monuments. Upon venturing into the area, one immediately 

encounters a new visual identity that fully occupies the space.

On the other hand, on a popular level, confectioners produce a 

somewhat different type of monument: sweet molds for religious 

holidays. These molds for all occasions represent an alternative form 

of architecture. This film attempts to trace the paths of ideology and 

mythology that are seeking to combine new narratives and visual 

forms and reshape the geopolitical landscape of South Lebanon.

And the living is easy
Lamia Joreige
Arabic with English subtitles, 74’, 2014

Beirut, 2011: the city remains strangely quiet, in a state of expectancy, 

while the region is in great turmoil. Through five characters, mostly 

non-professional actors, Lamia Joreige creates a unique portrayal 

of her native town. Whether a salesman, a musician, an artist or an 

actress, each one expresses his or her deep attachment to Beirut but 

inability to live there. Over several months, the director asked them 

to perform scenes inspired by their love affairs, professional lives, 

friendships and the places dear to them. The city and their feelings 

become deeply intertwined. The sweetness of their lives conceals 

anxieties over political instability in the country and region and a fear 

of conflict, as the scars of previous wars in Lebanon remain fresh.
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ت�سّلل

مروان حمدان

باللغة العربية مع ترجمة م�صاحبة باالنكليزية، ٢٢ د، ٢٠١٥

�صديقي �صمري، الذي ولد وعا�ض حياته يف بريوت ب�صكل غري �رضعي. وخالل بحثه عن 

ج على احلزب ال�صيوعي اللبناين يف بداية �صبابه، وهناك تعرفت 
ّ
الهوية واالنتماء، عر

اإليه. اليوم وبعد مرور اأكرث من ع�رض �صنوات على مغادرتنا �صفوف احلزب، حيث 

منينا باخليبة، يروي �صمري اإىل اأين و�صلت به رحلة بحثه، وكيف مت ا�صتبدال االنتماء 

اإىل ق�صية خا�رضة باالنتماء اإىل ق�صية رابحة.

�صمري، االآتي من هزمية امل�رضوع الي�صاري، وبعد عجزه عن االنتماء لعامل الواقع، 

خلق عامله البديل، حيث االنت�صارات غري م�صتحيلة. يف املا�صي كانت اجتماعاتنا 

احلزبية الدورية حت�صل يف بيت �صمري، واليوم ما زلنا جنتمع ب�صكل دوري يف بيته، 

ولكن الق�صية التي جتمعنا اختلفت...

وكاأمنا كانت وعودًا )عبور زمن ُمفرترَ�ض يف دونغ �سونغ(

پ. �ض. جينجو كيم

باللغة الكورية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية، ١٢ د، ٣٩ ث، ٢٠١٥

جنم عن احلرب ظهور مناطق ُمع�صَكرة واأخرى منزوعة ال�صالح حول العامل، مبا يف 

ذلك كوريا اجلنوبية. اإن الفعل يف املناطق منزوعة ال�صالح ياأتي على هيئة وعود فارغة. 

ميكننا على �صبيل املثال ا�صتح�صار اتفاق دائرة عر�ض ٣٨، واتفاق املمر االآمن، 

واتفاقية الهدنة اخلا�صة باحلرب الكورية، وال�رضيط منزوع ال�صالح بني الكوريتني، 

قها 
ّ
وتعهدات احلكومتني، االنتخابية والثورية، واآمال جمع �صمل العائالت التي فر

التق�صيم، و�صعارات تذّكر احلرب ومن �صقطوا هنا... ينظر هذا العمل يف هذه الوعود 

التي ُتقطع يف املناطق منزوعة ال�صالح وعنها ومنها، ومن ثم ي�صائلها، وذلك يف �صياق 

زمننا الراهن.

Offside
Marwan Hamdan
Arabic with English subtitles, 22’, 2015

My friend Samir was born and raised in Beirut, where he lived illegally. 

During his search for identity and a sense of belonging, Samir was 

briefly a member of the Lebanese Communist Party, and that is where 

I met him.

Today, ten years have passed since we left the ranks of the party leaving 

our failure behind us. Samir recounts where his quest for his identity 

led him and how he ended up trading a hopeless cause for a successful 

one. After the defeat of the leftist project, and feeling unable to relate 

to the real world, Samir created his own alternative universe where 

victories were not impossible. In the past, our regular party meetings 

took place at Samir’s house. We continue to meet there on a regular 

basis. However, the cause that once bound us has changed...

As if, They Were Promises (Passage of Proposed Time  
in Dongsong)
ps jinjoo kim
Korean with English subtitles, 12’39”, 2015

As a result of war, there are many militarized and demilitarized 

zones around the world, including South Korea. In (de)militarized 

zones, action comes in the form of empty promises. For instance: 

the 38th Parallel Agreement, safe conduct passes, the Korean 

Armistice Agreement, The Armistice Agreement of the Korean War, 

the Korean Demilitarised Zone between the two Koreas, electoral or 

revolutionary pledges, hopes of reunion of separated families, slogans 

of remembrance of the wars and their dead… This work reflects and 

questions these kinds of promises in, of and from (de)militarized 

places in our current era.
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جوقة جمعّية وفردية

پ. �ض. جينجو كيم

٢ د، ٢٩ ث، ٢٠١٤

جوقة جمعّية وفردية �رضيط ڤيديو، قوامه مواد مت العثور عليها، تعود اإىل اأر�صيف 

بلدّية اإحدى مدن كوريا اجلنوبية. يظهر يف �صور هذا االأر�صيف اأفراد �صاهموا يف 

حركة التنمية االقت�صادية الوطنية، بني حقبتي ال�صتينيات والت�صعينيات من القرن 

الع�رضين. يقوم �رضيط الڤيديو باقتطاع اأجزاء من تلك ال�صور والتقريب من اأخرى، 

د، التي تتبّدى على االأوجه ويف االإمياءات واجلو 
ّ
�صعيًا اللتقاط حلظات الالوعي والتفر

العام، وهي اللحظات التي ينجم عنها موجات متقّطعة من امليول اجلمعّية والفردّية.

متّر�ض

پ. �ض. جينجو كيم

باللغة الكورية م�صحوب برتجمة اإىل االإنكليزية، ٤ د، ٢٩ ث، ٢٠١٤

تظهر يف متّر�ض ذكريات عامل، يتلّب�ض فيها �رضيط �صوت امل�صنع واآالته. يتم 

ا�صتح�صار تلك الذكريات من خالل حماكاة حركة االآلة واالأج�صاد الب�رضية. تتقاطع 

تلك احلركات مع �صورة تظهر فيها االأ�صواء ال�صغرية، اأثناء تدريب على انقطاع عام 

للكهرباء اأُجري يف كوريا اجلنوبية، يف حقبة الثمانينيات من القرن املا�صي، ي�صاحبها 

�رضيط تعليق يتلو اإن �سوت اآلت امل�سانع لهو رمز احلياة الديناميكية، مت اقتبا�صه 

على نحو �صاخر من مقاطع اإخبارية دعائية.

Collective and Individual Chorus
ps jinjoo kim
2’29”, 2014

Collective and Individual Chorus is a video consisting of found images 

from the municipal archives of a city in South Korea. The archival 

photographs depict the individuals who participated in the National 

Economic Development movement from the 1960s to 1990s. Cropping 

out certain details of the images and focusing on others, the video 

extracts moments of unconsciousness and singularity from the 

faces, gestures and atmosphere that produced in-between tides of 

collectivity and individuality.

Practice
ps jinjoo kim
Korean with English subtitles, 4’29”, 2014

Practice depicts a worker’s memories through his embodied 

recollections, to a soundscape of factories and machines. These 

memories are invoked by mimicking the movements of machines and 

human bodies. The action layers the image of small lights in blackout 

training in 1980s South Korea with a voiceover announcing that, “the 

sound of machines in factories are symbols of dynamic life (生命).” 

Ironically, the voiceover comes from a propaganda newsreel.



PUBLICATIONS

الإ�سدارات

خارج حدود اجلملة

مريين اأر�سانيو�ض

ي�صعى خارج حدود اجلملة اإىل اإ�صفاء اخليال الروائي على حلظات الرتجمة والتعطيل 

اللحظي، التي ت�صري فيها الكلمات والعبارات والكتابة ذاتها �صخو�صًا يف ق�ّصة. 

تتحّول زالت النطق واللهجات اخلائبة والتعددية اللغوية املرجتلة كّلها اإىل اإمكانات 

�رضدية. متت كتابة هذه الق�ص�ض الق�صرية يف الفرتة ما بني ٢٠١٣ و٢٠١٥، وتر�صم 

فيما بينها لوحة للج�صد، باعتباره �صانعًا للغة ومتلقيها يف اآن. 

The City Outside the Sentence
Mirene Arsanios

The City Outside the Sentence fictionalizes moments of translation and 

momentary suspensions in which words, sentences, and writing 

itself become characters in a story. Pronunciation glitches, thwarted 

accents, and makeshift multilingualism are turned into narrative 

possibilities. Written between 2013 and 2015, these short stories 

portray the body as both producer and recipient of language.
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بريوت... مدينة باآلف الأبراج واحليطان

اح �سرارة و�سّ

ت�صدل املباين العالية اجلديدة يف اأنحاء بريوت جزءًا جديدًا من حاجز هائل على البحر 

واآخر على اجلبل. وي�صل اجلزَء هذا باأجزاء كثرية تخرج تباعًا من اأماكن مبعرثة، 

منذ اأوائل �صبعينيات القرن املا�صي، ورمبا قبلها بعقد من ال�صنني. وتت�صافر، وكاأنها 

متواعدة ومتواطئة، على رفع حاجز يحجز بني املدينة، واأحيائها و�صوارعها واأهلها، 

وبني بحرها و�صاطئها. فاإذا مل يقم الواحد يف �صقة من �صقق املباين التي ياأتلف منها 

احلاجز تباعًا، ا�صتحال عليه ا�صتقبال البحر ولو من بعيد. ومل ي�صعفه قيام املبنى الذي 

ي�صكن اإحدى �صققه يف مو�صع مرتفع من التالل املحيطة بق�صعة بريوت، واملطلة على 

�صهلها ال�صيق بني م�صب النهر �صمااًل و�رضقًا )اأو اجلميزة والرميل، تقريبًا( وبني جل 

البحر و�صفح املنارة القدمية جنوبًا وغربًا )و�صواًل اإىل الرملة البي�صاء تبعيدًا(.

 و�صدُّ البحر بحاجزين مت�صل�صلني من املباين العالية واملنت�رضة يف ثنايا بريوت

يخالف معنى املدينة الذي يفهمه اأهلها، وينكره وينتهك ر�صم تو�صعها امل�صمر، 

وينقلب على اركانها البيئية وعالقاتها بالعنا�رض والت�صاري�ض التي ن�صاأت عنها 

م�صارحها واإيقاعاتها.

Beirut: City of a Thousand Towers and Walls
Waddah Charara

Beirut’s new high-rise buildings weave the most recent panel of a 

giant curtain obstructing the view of the sea to one side, and of the 

mountains to the other. This panel connects to several others that 

have been emerging from scattered locations one after the other 

since the early 1970s and perhaps even the 1960s, and proliferating in 

tandem and as if in cahoots to erect a barricade between the city, its 

streets and residents, and its sea and coast. Resultantly, unless one 

happens to live in one of the buildings forming the curtain panels, 

one is no longer able to catch sight of the sea, even from a distance. 

Nor would it help if one’s building were located at the higher end of 

the hills that surround Beirut’s basin and overlook its narrow plain 

between the river’s mouth to the north and east (corresponding 

roughly to Gemmayzeh and Rmeil) or to the south and west, the 

fishing port, and the foot of the old lighthouse (stretching, at best, to 

Ramlet el Bayda).

The blocking of the sea by two sequential curtains of tall buildings 

that spread throughout the folds of Beirut contradicts the inhabitants’ 

understanding of the city as well as denies and infringes on the 

vision of its implicit expansion. This blockade turns on Beirut’s 

environmental foundations as well as its relationship with the 

elements and landscape from which its theaters and rhythms arose.
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الكائنات ال�ساردة

كارين �سومط

وكان اأغربها عندما حتدث تلك الأمور ب�سكٍل طبيعي. - رايرن ماريا ريلكه

الكائنات ال�ساردة جمموعة من الن�صو�ض، توحي ب�صور حمتملة لعمٍل �صينمائي. 

ها من الواقع وما يتخّطاه. 
َ
ت�صتمّد هذه الن�صو�ض - يف ارتباطها وعدمه - �صَور

�صاركني اأفراد - على نحو عفوي يف الغالب – اأماكن م�صكونة بكالٍب �صاردة وتنانني 

وغريها من الوحو�ض. ت�صتعري الكائنات ال�ساردة كلماتها ولوحاتها و�صورها 

الفوتوغرافية ووجوهها من هوؤالء االأفراد. هذه الن�صو�ض هي حماوالت للكتابة 

عن اخلوف، وتتميز بالواقعّيتها ومبيولها االأدبية. اإن عدم اكتمالها يك�صف ال�صور 

املحتملة لعمل �صينمائي مقبل.

م�ساهد �سامتة

جنى طرابل�سي

م�ساهد �سامتة �صل�صلة من الر�صوم، ي�صّمها كتاب، وحتكي عن الوقت الذي من�صيه 

بعد م�صاطرة الطعام، اأو اأثناء التدخني اأو احت�صاء القهوة اأو امل�رضوبات، حينما 

تك�صو الطاولة بقايا الطعام وال�رضاب، فُت�صتاأَنف االأحاديث، وميتد بنا الوقت. توّثق 

هذه الر�صوم حلاالت ب�صيطة، يردد فيها احلميمي �صدى اأحوال اأو�صع، ت�صمل اأمورًا 

ووقائع اأخرى.

The Spared Ones (Les Epargnés)
Carine Doumit

We felt that the strangest thing of all was when things happened perfectly 

naturally. - Rainer Maria Rilke

The Spared Ones is a sequence of potential images for a cinematic essay. 

The texts, both connected and disconnected, are derived from reality 

and beyond. Comprised of shared – often involuntarily so – anecdotes 

of worlds inhabited by stray dogs, dragons and other untamed 

monsters, The Spared Ones is an essay on fears. Its incompletion reveals 

the possible images of a film to come.

Still Lives
Jana Traboulsi

Still Lives is a series of drawings gathered in a book. They speak of the 

time spent after sharing lunches or dinners, around coffee, cigarettes 

and drinks, when leftovers remain on tables, conversations continue, 

and time is extended. These drawings document mundane situations, 

where the intimate often echoes the larger state of affairs.
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امل�ساريع والتكليفات

بالزون

مروان ر�سماوي

قما�ض على قما�ض، ٢٠١٥

ي�صعى هذا العمل، من منظور فرد يجول يف بريوت، اإىل تفكيك املدينة اإىل اأجزائها 

املكّونة. ومن اأجل ر�صم خارطة تر�صد النقالت ال�صعورية التي ُتعنّي االنتقال من 

منطقة اإىل اأخرى، قام ر�صماوي بو�صع نظام فهر�صة لالأحياء ال�صتني الر�صمية، 

التي تتكون منها حمافظة بريوت. يغدو هذا النظام هيكاًل ال�صتيعاب انطولوجيا تلك 

املناطق، وما لها من حمددات غري ر�صمية م�صتَجّدة. اإن بريوت، ومنذ القرن التا�صع 

ع�رض، مدينة ال تتو�صع اإال باأزمة، على ال�صعيدين االرجتايل والر�صمي. ياأمل هذا 

ن لكل من املناطق - التمكن من  العمل - من خالل الغو�ض يف الن�صيج احل�رضي املكوِّ

ا�صتيعاب كيفية ن�صوء هذه املحّددات واأ�صباب ا�صتمرار وجودها.

�سالحف

غ�سان زرد

راتينج واألياف زجاجية وحديد، ٢٠١٥

لقد اقرتبت �ساعة اختفاء جميع اجلن�سيات. �سوف يغدو الوطن حينها اأثرًا من 

املا�سي، �ساأن القبيلة... قد يتمتع اإن�سان امل�ستقبل بالكثري من ال�سعادة. �سوف 

ي�سل اإىل النجوم، ويف جيبه اأقرا�ض هواء. اأما نحن فقد و�سلنا اإىل العامل مبّكرين اأو 

متاأخرين. و�سنكون قد مررنا باأ�سعب املهام واأقّلها جمدًا، وهي النتقال - فلوبري

Blazon
Marwan Rechmaoui
Fabric on fabric, 2015

From the perspective of an individual moving through the city, 

Blazon seeks to deconstruct Beirut into its constituent parts. In 

order to map the sensorial shifts that indicate the movement from 

one district to another, Rechmaoui has developed an indexical 

system of the sixty official neighborhoods of municipal Beirut. This 

system serves as a framework to understand the ontology of these 

neighborhoods and what have become their informal indicators. 

Since the 1800s, Beirut has been a city that expands with crisis both 

improvisationally and formally. Reaching into the urban fabric of each 

neighborhood, the work hopes to come out on the other side with 

an understanding of how and why its boundaries were formed and 

continue to be maintained.

Turtles
Ghassan Zard
Resin, fiberglass, and iron, 2015

The time is drawing near when all nationalities will disappear. The homeland 

will then be an archeologism, like the tribe… The man of the Future may have 

immense joys. He will travel to the stars, with air pills in his pockets. The 

rest of us have come too early and too late. We will have performed the most 

difficult and least glorious task: the transition. - Flaubert
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ب�س�س�ست ليوبارد ٢اأ٧+

ناتا�سا �سدر حقيقيان

مكعبات ليغو ومن�ّصات خ�صبية وجهاز MP3 و�صماعات اأذن، ٢٠١٣ - م�صتمر

اأحد املنتجات التي �صوف ُت�ّصدرها م�صانع ال�صالح االأملانية يف امل�صتقبل هي ليوبارد 

٢اأ٧+، وهي دبابة قتال، �ُصممت خ�صي�صًا، ومت اإجراء تعديالت عليها، من اأجل قمع 

االحتجاجات والثورات واالنتفا�صات يف املناطق احل�رضية. الزالت حتى هذه اللحظة 

ط ت�صليم اأول ٦٠ وحدة من ليوبارد ٢اأ٧+ اإىل  يف طور النموذج االأويّل، ومن املُخطَّ

دولة قطر يف اأواخر العام ٢٠١٥، علمًا اأن دولة قطر تقدمت بطلب ٢٠٠ وحدة. ُتعد 

ب�س�س�ست ليوبارد ٢اأ٧+ ُن�صخة غري ُم�صّلحة من ليوبارد ٢اأ٧+، وهي اأي�صًا يف طور 

التطوير. تت�صمن درا�صة �صوتية غري مكتملة لالأ�رضار املفتوحة واملحيطة بالدبابة، 

التي حتمل ا�صم حيوان مفرت�ض. يف اآب ٢٠١٤ مت بث ن�صخة اإذاعية من ب�س�س�ست 

.Deutschlandradio Kultur ليوبارد ٢اأ٧+ اأُنتجت بتكليف خا�ض، وذلك عب موجات

ل �سيء للت�سريح

جمموعة الدكتافون

عر�ض اأداء وجتهيز ڤيديو، ٢٠١٥

ل �سيء للت�سريح، هو م�رضوع ملجموعة الدكتافون، ي�صتند اإىل درا�صة مفهوم احلدود 

 داخل لبنان، وبني لبنان والدول املجاورة له، وعب العامل العربي. 

قررنا الذهاب يف رحلة تقتفي �صكك القطار املهجورة يف لبنان. كانت نقطة انطالقنا 

ت رحلة كل واحدة منا يف م�صار خمتلف على 
ّ
حمطة مار خمايل يف بريوت، وا�صتمر

اأحد خطوط القطار الثالثة. رحالتنا ك�صفت ا�صتخدامات املا�صي واحلا�رض لهذه 

امل�صارات واملحطات املنت�رضة عليها. بع�صها اأ�صبح مهجورًا، اأخرى تبّدلت اإىل اأحياء 

غري ر�صمية. والبع�ض االآخر مت حتويله اإىل قواعد ع�صكرية ومراكز خمابراتية. نقدم 

ل �سيء للت�سريح كعر�ض ڤيديو تفاعلي وكتّيب بحث.

مت تطوير امل�رضوع يف خمتب ووترميل بالتعاون مع اآرت اإي�صت، بدعم من ال�صندوق 

العربي للثقافة والفنون واملركز الثقايف البيطاين. 

pssst Leopard 2A7+
Natascha Sadr Haghighian
Lego, pallets, MP3 player, headphones, 2013-ongoing

One of the future export products by the German arms manufacturers 

is the Leopard 2A7+, a battle tank specially designed and optimized 

for the pacification of uprisings, protests, and unrest in urban areas. 

Currently existing only as a prototype, the first 60 Leopard 2A7+ tanks 

are scheduled to be delivered to Qatar in late 2015. The country has 

ordered a total of two hundred. pssst Leopard 2A7+ is a demilitarized 

farcical copy of the Leopard 2A7+, a prototype in its own right. It 

contains an ongoing phonetic study of the open secrets around the 

battle tank that carries a predator animal name. In August 2014, a 

commissioned radio version of pssst Leopard 2A7+ radio was broadcast 

on Deutschlandradio Kultur.

Nothing to Declare
Dictaphone Group
Video performance and installation, 2015

Nothing to Declare is a research-based project exploring borders 

within Lebanon, between Lebanon and its neighbors, and across the 

Arab world.

We decided to take a journey along Lebanon’s abandoned train tracks. 

Our starting point was a derelict station in Beirut, from where each of 

us set off on a different trip following one of the three former railway 

routes. Our travels revealed past and present uses of these tracks and 

the stations that dotted them. Some were abandoned while others 

were turned into makeshift housing. Some had the markings of 

conversion into military bases and torture chambers.

Nothing to Declare was developed at the Watermill Center in 

partnership with ArteEast. It was supported by grants from AFAC and 

the British Council.
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املعار�ض

 كيف يبدو الأمل ما بعد الأمل

)يف ال�ستالب البّناء(

القّيم: ب�ّسام الباروين

من دون عنوان

ه�سام عو�ض

ڤيديو اأحادي القناة، ١٠ د، ٢٠١٥

كة، مع �رضيط �صوتي/ مو�صيقي 
ّ
ميزج هذا العمل بني �صور ثابتة واأخرى متحر

ُم�صاحب، ُمقتَطع من اأفالم اأخرى، وعدد من الن�صو�ض الق�صرية، التي ت�صتق�صي 

عالقة ال�صينما بالفكر، ح�صب ما اأتت به نظريات ال�صينما والفل�صفة، بل ال�صينما 

ذاتها. ينطلق هذا العمل من الت�صاوؤل الذي يطرحه جيل دولوز حول مع�سلة الفكر 

كما جاء يف موؤّلفه ال�سينما ٢: �سورة الزمن ال�صادر يف ١٩٨٩، ومن ثم ي�صتعني بلغة 

التوليف ال�صينمائي، بغية الوقوف على اأمناط الفكر التي ا�صتن�صبتها ال�صينما، 

واأ�صباب متو�صع الفكر - بداًل من املنطق - يف قلب ا�صتنطاق نظريات ال�صينما. من 

خالل التفّكر بالتوازي مع دولوز و�صّده، يغدو من دون عنوان متريًنا يف تراكب 

العالئق على مر الزمان، وعب عدد من االأعمال ال�صينمائية، مترين ي�صعى اإىل ا�صتنباط 

اأمناًط من الفكر و�صياقات املنطق من قلب تاريخ ال�صينما الرثي.

مت اإنتاج من دون عنوان بتكليف خا�ض من اأ�صكال داخلية ٧.

What Hope Looks Like After Hope 
(On Constructive Alienation)
Curated by Bassam El Baroni

Untitled
Hicham Awad
Single channel video, 10’, 2015

Untitled is a video combining still and moving images as well as sound/

music extracted from films with a series of short texts examining the 

relationship between cinema and thought as it has been developed 

in film theory, philosophy, and cinema itself. Departing from Gilles 

Deleuze’s inquiry into the “problem” of thought in his 1989 book 

Cinema 2: The Time-Image, this work uses cinematic montage in order 

to discern why thought, as opposed to reason, has been the subject of 

film-theoretical inquiry. Thinking with and against Deleuze, Untitled 

is an exercise in assembling connections over time and across a 

body of cinematic works in order to extract patterns of thought and 

modalities of reason from within the rich history of cinema.

Untitled was specially commissioned for Home Works 7.
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تقييد ال�ستعارات، قيود للتمكني

كاتيا باريت

جتهيز ڤيديو مزدوج القناة، ١٠ د، ٢٠١٥

يّتخذ هذا العمل �صكل م�صل�صل خيايل، تدور اأحداثه يف قاعة املحكمة. ي�صتعني الڤيديو 

ب�صجل جل�صات ق�صية حقيقية، ومن ثم يعيد ت�صّور حبكة ال تنطلق من �رضد وقائع 

ليلة احلادثة اأو اإعادة روايتها، واإمنا ت�صعى اإىل متثيل منط من ال�صلطة، ي�صتند اإىل 

اعتبار االإرادة نتاج عمليات بيولوجية-ع�صبية وعلوم االإدراك ال غري.

مت اإنتاج تقييد ال�ستعارات، قيود للتمكني بتكليف خا�ض من اأ�صكال داخلية ٧.

النتقال بامليثاق: التحّرك اأو الهالك

اأماندا بيت�ض

جتهيز ڤيديو متعدد ال�صا�صات، ٢٤ د، ٢٠١٥

النتقال بامليثاق: التحّرك اأو الهالك جتهيز ڤيديو متعدد القنوات ي�صب اأغوار تبجيلنا 

للحراك االحتجاجي يف الع�رض الراهن، ثم يتجاوزه باعتباره حّجة تّبر هيمنة قوى 

النيوليبالية. ميزج هذا العمل بني اأ�صلوب اال�صتق�صاء العلمي واالألعاب التقليدية 

وجماليات برامج امل�صابقات املتلفزة، ويقّدم خم�صة �صخو�ض ت�صكن مو�صًعا مقفًرا، 

وت�صّكل فريًقا قوامه مدير وعامل وُمبِمج وُم�صتهِلك وتاجر. يخو�صون يف م�صتنقع 

قوى راأ�ض املال العاملي، من زاوية نف�صّية جمعّية متحو اأي اأثر للركود ال�صيا�صي، 

الذي ت�صهده التكنولوجيا وال�صناعة، وم�صتنقع خيالنا الراهن.

�ض النتقال بامليثاق: التحّرك اأو الهالك للمرة االأوىل يف اأ�صكال داخلية ٧.
َ
ُيعر

Limiting Metaphors, Enabling Constraint
Katia Barrett
Two channel video installation, 10’, 2015

Limiting Metaphors, Enabling Constraint takes the form of a fictional 

courtroom drama. Using the transcripts from an existing case, it 

re-imagines the plot: this time not driven by retelling the events 

of the night of the incident, but instead by attempting to base its 

formulation of power on an understanding of agency determined by 

neurobiological operations and cognitive science. In this courtroom 

scenario, the lawyer – as a situated individual in conjunction with the 

universality of the law – becomes the agent to explore the potential 

exploitation of this model of subjectivity that is understood as always 

in between and only in relation to its environment.

Limiting Metaphors, Enabling Constraint was specially commissioned 

for Home Works 7.

Covenant Transport, Move or Die
Amanda Beech
Multi-screen video installation, 24’, 2015

Covenant Transport, Move or Die is a multichannel video installation that 

explores and transcends the contemporary idealization of mobility 

as an alibi for the dominance of neoliberal power. Mixing scientific 

style inquiry, old skool gaming and game show aesthetics, it features 

five characters – a worker, programmer, consumer, and dealer – that 

occupy the site of a wasteland. They wade through the terrain of 

global capitalist power from the perspective of a collective psychology 

that annihilates the political stagnation of technology, industry and 

the mire of our present imaginary.

Covenant Transport, Move or Die is premiering at Home Works 7.
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ُن�سخ مطبوعة من لوحات الفنان يف م�سهد غرفة فندق

ليوناردو كرميونيني

ن�صخ مطبوعة من لوحات خمتارة، ٢٠١٥

هذه لي�صت اأعمااًل اأ�صلية لكرميونيني، واإمنا لوحات خُمتارة مطبوعة، للفنان االإيطايل 

الراحل )١٩٢٥-٢٠١٠(. لقد اأوىل النقاد اهتمامًا ملحوظًا بامل�صاهد الداخلية 

واخلارجية املُحرّية، التي يخلقها كرميونيني، كما �صارت مو�صوع كتابات نقدية 

الأكرث من ٥٠ من كبار املفّكرين، اأبرزهم لوي األتو�صري الذي احتفى به يف مقالة 

�صدرت يف العام ١٩٦٦ بعنوان كرميونيني، م�سّور املُجّرد، والذي قام فيه بالتقاط 

خيط فحوى اأعمال كرميونيني، يف مقاطع نذكر منها:

اإذا كان كل ما »ي�سّوره« كرميونيني عن الإن�سان هو واقعه: اأي العالقات »املجّردة« 

التي يت�سّكل، هو وكينونته، مبوجبها، والتي تخلق حتى فردانيته وحريته، فاإن 

ذلك مردوده هو يقينه باأن كل عمل م�سّور مل يوجد اإل بغر�ض اأن تراه الأعني، واأن 

تراه اأعني اأنا�ض على قيد احلياة وحم�سو�سني، قادرين على متييز اأنف�سهم على نحو 

عملي، و�سمن حمددات مو�سوعية، ميّيزهم يف حّريتهم منظر ماهيتهم. وهكذا ي�سلك 

كرميونيني درباً، �ُسّق اأمام الإن�سان على يد كبار املفكرين الثوريني، والذين ا�ستوعبوا 

اأن حرية الإن�سان ل حتّققها قناعة بـ اعرتاف اأيديولوجي بها، واإمنا بـ معرفة القوانني 

التي حتكم عبوديتهم، واأن اإدراك فرديتهم املح�سو�سة ل يتحقق اإل بتحليل العالقات 

املجّردة التي حتكم عي�سهم، واإتقانها.

ُعلِّقت اللوحات و�صط م�صهد لغرفة فندق، يت�صمن �رضيط ڤيديو ليوري پاتي�صون 

بعنوان ١٠١٤، والذي مت ت�صويره يف غرفة الفندق التي اختباأ فيها اإدوارد �صنودن.

Printed Reproductions of the Artist’s Paintings in a Hotel 
Room Setting
Leonardo Cremonini
Printed scans of selected paintings, 2015

Presented here are not original Cremonini works, but rather a selection 

of printed scans of paintings by the late Italian artist (1925-2010). 

Cremonini’s enigmatic indoor and outdoor scenes attracted significant 

critical attention and were the subject of over fifty critical texts 

by leading intellectuals. Notably, his work was celebrated by Louis 

Althusser in a 1966 essay titled Cremonini, Painter of the Abstract.

If all that Cremonini “paints” about “man” is his reality: the “abstract” relations 

which constitute him in his being, which make even his individuality and 

freedom – it is because he also knows that every painted work is only painted 

to be seen, and to be seen by living “concrete” men, capable of determining 

themselves practically, within objective limits, determined, in their freedom, 

by the very “sight” of what they are. Cremonini thus follows the path which 

was opened up to men by the great revolutionary thinkers who understood 

that freedom of men is not achieved by the complacency of its ideological 

recognition, but by knowledge of the laws of their slavery, and that the 

“realization” of their concrete individuality is achieved by the analysis and 

mastery of the abstract relations which govern them. - Louis Althusser

The works will be hung in a hotel room setting along with Yuri 

Pattison’s video 1014, shot in Edward Snowden’s hotel room hideout.
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ة خارجية من�سّ

مارتي كاليال

جتهيز واإطار من االألومينيوم وطباعة ڤينيل ونباتات ونظام �صوتي واإ�صاءة، ٢٠١٥

ف املجتمعات 
ّ
مُيّثل هذا التجهيز، ال�صينوغرايف املعماري، جمتمًعا عمرانًيا عائًما. ٌتعر

العمرانية العائمة بكونها م�صاحات ذات �صيادة، اأُن�صئت يف اأعايل البحار بعيًدا من 

دائرة اخت�صا�ض الدولة. مكان خارجي هي فردو�ض ا�صطناعي م�صّغر، على هيئة 

حديقة مائية معلَّقة، اأقيمت على كومة من املن�ّصات املتعاقبة. يجدل هذا العمل عدًدا 

من اأبرز الثيمات التي تطالعنا يف اأعمال كالياال: �صاأن اإحاالته ل�صتى اأمناط الهروب يف 

د جميعها 
ّ

احليز املكاين، وا�صتعانته مبفاهيم اجلزيرة واملن�ّصة والكومة التي تتج�ص

يف ال�صكل املعماري. ينجح هذا اجلدل التوليفي يف اإيجاد م�صوغ ملفهوم لب الهروب 

الكامن يف �صميم اأعمال كالياال. يعّد لب الهروب مبثابة �صقف وا�صح جلماليات 

اليوتوبيا املعا�رضة.

ة خارجية بتكليف خا�ض من اأ�صكال داخلية ٧. مت اإنتاج من�سّ

طعن من �صل�صلة حلقات العالقة اأن ترَ

ِنلماري دو پريز

ر(، ٢٠١٣
ّ
ڤيديو، ٤٥ ث )متكر

عتمد على من �صل�صلة حلقات العالقة اأن ترَ

ِنلماري دو پريز

ر(، ٢٠١٣
ّ
ڤيديو، ٢ د، ٢٣ ث )متكر

عتمد على، وهما من �صل�صلة حتمل عنوان حلقات  �ض هنا العمالن اأن ترَطعن واأن ترَ
َ
ُيعر

قة ت�صفها دو بريز باأنها تدريبات على  العالقة )٢٠١٣( التي تتاأّلف من عرو�ض موثَّ

الثقة. قامت الفنانة باإن�صاء كيان جمعي، اأ�ص�صته خ�صي�ًصا من اأجل هذين العملني، 

وهو دو پريز/ غوي وي�صّمها وجهاز الكمبيوتر خا�صتها. يقف ع�صوا هذا الكيان 

كتًفا اإىل كتف يف هذا التعاون الفني االأدائي، ويطرح العمالن ت�صاوؤاًل مفاده هو كيف 

ميكن لعالقة االإن�صان والكمبيوتر اأن ُت�صهم يف ك�صف النقاب عن ت�صاوؤالت تت�صل 

بـالذات وتاأّلفها من خالل الآخر.

ExoStead
Martti Kalliala
Installation, aluminum frame, vinyl print, plants, sound system, 

lighting, 2015

ExoStead is a scenographic, architectural installation depicting 

a seastead. Seasteads have been defined as sovereign spaces 

constructed in the high seas outside of state jurisdiction. ExoStead 

is a diminutive synthetic paradise in the form of a hanging aquatic 

garden on a cascading stack of platforms. It weaves together several 

key themes of Kalliala’s work: the rendering in space of different forms 

of exit and the concepts of the island, platform and stack embodied 

in architectural form. This composite-weaving aims to elucidate 

the concept of “exitcore” central to Kalliala’s work. “Exitcore” is the 

apparent contemporary aesthetic limit of utopia.

ExoStead was specially commissioned for Home Works 7.

to stab from the series Loops of Relation
Nelmarie du Preez
Video, 0’45” (loop), 2013

to rely from the series Loops of Relation
Nelmarie du Preez
Video, 2’23” (loop), 2013

to stab and to rely are two works from Loops of Relation, a series of 

documented performances that du Preez describes as “trust exercises.” 

For these video works, the artist established a collective entity ‘Du 

Preez/Gui’ between herself and her computer. The active agents in this 

entity stand as equals in a performance-based artistic collaboration. 

The works ask how a human-computer relationship might be useful in 

revealing questions relating to “the self” as constituted by “the other.”
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١٠١٤

يوري پاتي�سون

ڤيديو، ١٠ د، ١٥ ث، ٢٠١٥

يقودنا هذا الڤيديو بني اأركان الغرفة نف�صها التي نزل فيها اإدوارد �صنوِدن يف هونغ 

كونغ، بعد اأن غادر الواليات املتحدة. اإنه املوقع نف�صه الذي �ُصّورت فيه كثري من 

م�صاهد فيلم املواطن اأربعة، اإىل جانب احلوار الباهر الذي ن�رضته �صحيفة الغارديان، 

وك�صفت فيه النقاب الأول مرة عن هويته اأمام العامل، باعتباره م�صدر الت�رضيبات 

املتعّلقة باملراقبة. يتاأّمل ١٠١٤ - من خالل العودة اإىل هذا املوقع - التاريخ احلديث 

يف اأعقاب فوز فيلم املواطن اأربعة بجائزة االأو�صكار، والتحّول املفاجئ الذي جعل 

د و�صيلة للت�صلية، ومن دون وقوع اأي 
ّ
من االأزمة ال�صيا�صية التي خلقتها الق�ّصة جمر

تغيري ُيذكر يف الو�صع ال�صيا�صي الراهن. ويف نقطة ما تقع على اخلط الوا�صل بني 

فة، ورحلة حج تزور موقع ت�صوير فيلم �صهري، ير�صم 
َّ
معاينة غرفة فندق غري معر

١٠١٤ قو�ض هذا التحّول. 

جمتمع فانتوم

ماثيو پول

�رضائح ٣٥ ملم )١٠٠ �رضيحة( وعر�ض رقمي، ٢٠١٥

جمتمع فانتوم هو عبارة عن توليف ملئة �صورة متّثل اأعمال بوديز اإزيك كينغليز 

�ض من خالل م�صالط �رضائح من مقا�ض ٣٥ ملم، اإىل جوار 
َ
)١٩٤٨-٢٠١٥( ُتعر

عر�ض رقمي لق�صيدة نظمها ماثيو پول حتمل العنوان نف�صه. ياأتي هذا العمل ثمرة 

ام الباروين وپول. ينبع هذا العمل من عمل كينغليز االأ�صهر 
ّ

تعاون بني القّيم ب�ص

مدينة فانتوم )١٩٩٥-١٩٩٦( وجتول مفرداته الت�صويرية بني عدد من ال�صور 

 الفوتوغرافية ال�صابقة، التي متّثل مناذج كينغليز املعمارية باروكية الطابع،

رت عن بعد، كي تك�صف عن االآفاق واملنظورات  بة واأخرى �صوِّ
ّ
بع�صها لقطات مقر

واالأ�صكال واملمرات، اإىل جانب عن�صورات )ِبك�ِصل( ال�صور الفوتوغرافية نف�صها 

وما تكتنفه من زخرف. مت نظم الق�صيدة امل�صاحبة على هيئة �صل�صلة من التعليمات، 

د مل�رضوع ت�صميم اأو بناء، كما ميكن اأن نتخّيل اإن�صادها اأثناء  اأو باالأحرى قائمة تفقُّ

العمل اأو البناء. 

1014
Yuri Pattison
Video, 10’15”, 2015

1014 guides us through the specific hotel room where Edward Snowden 

stayed while in Hong Kong following his departure from the U.S. It is 

the location of many of the interviews seen in the film Citizenfour in 

addition to the breakthrough Guardian interview that first revealed his 

identity to the world as the source of the NSA surveillance leaks. By 

looking back at this location, 1014 meditates on recent history after the 

Academy Award win of Citizenfour, reflecting on the rapid transition of 

the story from political crisis to entertainment without any significant 

changes to the political status quo. Somewhere between a review 

of an anonymous hotel room and a pilgrimage to a famous movie 

location, 1014 draws the arc of this transition.

Société Phantome
Matthew Poole
35mm slides (x100) and digital projection, 2015

Société Phantome is a montage of one hundred images of works by Bodys 

Isek Kingelez (1948-2015) projected as 35mm slides alongside a digital 

projection of a poem written by Matthew Poole, also titled Société 

Phantome. The piece is a collaboration between curator Bassam El 

Baroni and Poole. Prompted by Kingelez’s most well-known work, Ville 

Fantôme (1995-1996), the imagery for this work passes around already 

existing photographs of Kingelez’s baroque architectural models, 

some at close range, others at a distance, inspecting the vistas and 

perspectives, the forms and the pathways, as well as the pixels and 

the moiré patterns of the photographs. The accompanying poem is 

structured as a set of instructions, or checklist, for a building or design 

project, and can be imagined sung whilst working or building.
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نبوءات متقّلبة

پاتري�سيا ريد

جتهيز مب�صاحبة عر�ض رقمي و�صوت، ٢٠١٥

افو اليوم. ي�صتعني هذا العمل اجلديد ببع�ض من تقنياتهم. 
ّ
مهند�صو االقت�صاد هم عر

دًا على نحو مّطرد - يف 
ّ
من املمكن اختزال اقت�صادنا الراهن - والذي يزداد جتر

عملّية اال�صتقاق، والتي يناق�ض اال�صتقاق مبوجبها فكرة تقدمي العّلة على التاأثري. ُيَعد 

ذلك نوعًا جديدًا من الهياكل �صبه االقت�صادية، يوؤتى مفعوله على نحو مماثل لّلغة: 

حيث ميكن انتزاع الكلمة من مدلولها لت�صري يف حد ذاتها داّلة، وهكذا دواليك. ُتفرز 

هياكل مثل هذه - على الرغم من كونها خيالية - تبعات وظواهر حقيقية للغاية، كما 

تتمّخ�ض عن اإمكانات جمتمعية. ي�صتعني نبوءات متقّلبة بعر�ض ن�صو�ض و�صور، 

بغية �صوغ جتربة ت�صعى لتحويل هذه احلالة �صبه االقت�صادية اإىل �صاأن ميكن اإدراكه، 

ومن ثم يف�صح جمااًل يتيح طرح ت�صاوؤالت حول كيفية ا�صتغالل هذه النبوءات يف 

اأهداف اأخرى.

Volatile Prophesies
Patricia Reed
Installation with digital projections and sound, 2015

Financial engineers are our contemporary soothsayers and Volatile 

Prophesies is a new installation deploying some of their techniques. 

Becoming increasingly abstract, our current economy is epitomized by 

the derivative function, where the usual idea of cause preceding effect 

is upended by the derivative. This is a new semio-economic structure 

that operates like language: a word is disjointed from its referent and 

can reference itself ad infinitum. Such (rather fictional) structures 

generate very real consequences and phenomena that shape social 

possibilities from within. Volatile Prophesies uses projections of text 

and image to compose an experiment in rendering perceptible this 

semio-economic condition, opening up a space to question how these 

volatilities may be exploited for other ends.
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اأ�سول خامدة

بريان ويليام روجرز بالتعاون مع يا�سمني دوبوا �سيائي

، �صوت رقمي، ٣٠ د، يقام فوق جتهيز من�سة خارجية ملارتي كالياال 
ّ
عر�ض حي

 وحوله، ٢٠١٥
ّ
النحتي

اأ�سول خامدة عر�ض �صوتي ت�صجيلي، يخلق دراما ت�صتند اإىل عامل ما، يف اأعقاب ما 

يطلق عليه الكاتب �صهيل مالك ت�صمية عالقات املخاطرة املعا�رضة، والتي ُن�صفي 

عليها �صمات مالية. يقّدم هذا العمل فوق عمل نحتي، قام بت�صميمه املعماري مارتي 

كالياال. تت�صّكل هذه املن�صة من من�صوجات مطبوعة ح�صب الطلب وت�صميمات نباتية، 

مع �صوت م�صاحب متعدد القنوات، يجري طرحها كحديقة معّلقة م�صتقبلية وجّنة 

عدن ا�صطناعية، غر�صتها جمموعة �صغرية احلجم فوق حّفار نفط مهجور. يقوم 

احلّفاران يف اأ�سول خامدة بتالوة ن�ض ي�صف جتارب ال�صخ�صيتني اللتني يوؤديان 

دورهما، باعتبارهما ع�صوين يف فرقة م�صتقبلية، �صبه م�صّلحة، منوط بها مهمة 

ف اإىل اأفراد م�صكوك يف كونهم اأ�صواًل �صيا�صية وخاليا نائمة، وكذا باعتبارهما 
ّ
التعر

زوجني ي�صعيان اإىل الت�صالح مع التحّوالت، التي يفر�صها جمتمع ما بعد التق�ّصف، 

وما بعد االلتبا�ض، على احلياة املنزلية. ي�صتلهم العر�ض اأعمااًل متنوعة، ت�صم برتولد 

بريخت وكاثرين كري�صرت هنيك�ض ومي�صال �صيون وفوران�صوا بايل وفريق البحث 

املو�صيقي، ومن ثم يفت�ض يف البحر عن عالمات ت�صري بالبنان اإىل اأ�صكال ممكنة، ميكن 

اأن تتخذها ال�صالت املجتمعية يف امل�صتقبل.

يقام عر�ض اأ�سول خامدة مرة واحدة يف ١٢ ت�رضين الثاين ٢٠١٥

Dormant Assets
Brian William Rogers in collaboration with  
Yasmine Dubois Ziai
Live performance, digital sound, 30’, staged on and around Martti 

Kalliala’s ExoStead sculptural installation, 2015

Dormant Assets is a radiophonic performance that dramatizes a 

world after what writer Suhail Malik describes as our contemporary 

financialized “risk relations.” The piece is staged atop a sculpture 

designed by architect Martti Kalliala. This platform – comprised of 

bespoke textile prints, botanical designs, and multichannel sound – is 

cast as a future hanging garden, a synthetic Eden founded by a small 

group of individuals atop an abandoned oil rig. The performers in 

Dormant Assets recite a script detailing their characters’ experiences 

both as members of a future paramilitary task force charged with 

identifying individuals as potential dormant political assets, and as a 

married couple reconciling the changes a post-scarcity, post-precarity 

society has catalyzed in domestic life. Inspired by sources as diverse 

as Bertholt Brecht, Catherine Christer Hennix, Michel Chion, François 

Bayle, and the Groupe de Recherches Musicales, Dormant Assets looks 

to the sea for signs that notionally identify the possible shapes social 

bonds could assume in the future.

The sole performance of Dormant Assets will be on the 12th of 

November 2015.
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هداية القدي�ض بول�ض: عن املفتوح واإ�ساريته املزدوجة

وليد �سادق

م�صالط عر�ض ال�صفافات و�رضائط VHS �صوداء اللون، ٢٠١٥

يبتكر هذا التجهيز اآلة ب�رضية، ت�صعى الأن تقرتح تولُّد للـمفتوح نابع من 

اإ�صارية مزدوجة. �صاأنه �صاأن الهيئة التي يّتخذها ُبعد طيفي ثالث، يف الت�صوير 

ق بني 
ّ
الفوتوغرايف، فاإن املفتوح يقت�صي َخلقًا من نوع ما. من ال�رضوري هنا اأن نفر

الباراثينوبوي�سي�ض، وهي عملية �صناعة العذراء، والباراثينوجين�سي�ض اأي الوالدة 

العذرية، والذي يقبله العموم. اإنني اأقرتح اعتماد ا�صتقاق الباراثينوبوي�سي�ض على 

الرغم من اأنه ال يجوز يف الالتينية، على حد علمي. اإنه ا�صتقاق م�صتحدث، اأ�صري به 

اإىل نوع من اخَللق، ي�صمح بوجود هيئة لالنفتاح، ت�صري مبوجبها احلياة ممكنة من 

دون وعد بواقعة ثائرة ُمقبلة. يدين هذا التجهيز لالنفتاح التكويني الت�صويري، الذي 

ت�صنعه اأذرع الرجل امل�صتلقي املمتدة، و�صيقان الفر�ض، يف لوحة كاراڤادجو، التي 

تعالج مو�صوع هداية القدي�ض بول�ض. اإن االآلة الب�رضية التي يقّدمها هذا التجهيز 

ما هي اإال �صكل ب�رضي، يدفع ببادرة االإخالء اإىل مقّدمة امل�صهد، بغية توليد نوع من 

االنفتاح، مي�صي قدمًا بدوره ومن ثم يتجاوز التململ يف انتظار الواقعة.

التواجد الفائق للفنان

حممد �ساملي

�صا�صات واأجهزة كمبيوتر واأجهزة عر�ض �صغرية وو�صائط اأخرى، ٢٠١٥

التواجد الفائق للفنان جتهيز يرتّكب من عدد من اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة عر�ض 

الڤيديو وغريها من االإ�صافات الفوتوغرافية والكمبيوترية، ت�صوغ فيما بينها مقّومًا 

تقنيًا لبّث ح�صور حممد �صاملي الال�صلكي عب �صبكات التوا�صل االجتماعي اإىل داخل 

ف�صاء املعر�ض، بحيث ي�صري قطعة فنية ذات خ�صائ�ض �صكالنية حمّددة. يقوم هذا 

 للبيانات - بتجريد الفنان ثم اإعادة متثيله، كما يبدو 
ّ
العمل النحتي - م�صتعينًا ببث حي

على خمتلف قنوات التوا�صل االجتماعي، وذلك من اأجل هذا املعر�ض وبالتحاور معه.

The Conversion of St. Paul; on the Double  
Indexicality of the Open
Walid Sadek
Overhead projectors and black VHS tapes, 2015

This installation sets up a visual apparatus to propose that the 

Open is born of a double indexicality.  Like the appearance of a third 

spectral dimension in stereoscopic photography, the Open also 

calls for a making. It is important to make the distinction between 

Parthenopoeisis - which means the making virgin - and the more 

accepted concept of parthenogenesis which means virgin birth. 

Parthenopoeisis is a term Sadek proposes even if, as far as he can tell, 

it is not allowed in Latin. This term is a neologism that the artist uses 

to envision the conditions for an openness to an existence in which 

living is possible without the promise of an impending eruptive event. 

This installation is indebted to the pictorial compositional openness 

formed by the extended arms of the prostrate man and legs of the 

horse in Caravaggio’s The Conversion of St. Paul.

The Artist Is Hyperpresent
Mohammad Salemy
Screens, CPUs, mini-projector, internet connection,  

and other media, 2015

The Artist Is Hyperpresent is an installation consisting of a group of 

CPUs, screens, and various other computational and photographic 

accessories, which together provide the technological infrastructure 

for the streaming of Mohammad Salemy’s wireless social media 

presence into the exhibition space as an object with distinct formal 

qualities. With an incoming stream of data in real-time, the sculpture 

abstracts and represents the artist as he functions on various social 

media platforms for the purpose of and in relation to this exhibition.
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عن املاء واإكليل اجلبل والزئبق

القّيمة: كري�ستني طعمه

مع من حتركات �سئيلة جمرَ

لورن�ض اأبو حمدان

جتهيز، ٢٠١٥

مع من حتركات �سئيلة، والتي  يقوم اأبو حمدان بتقدمي اأحدث �صيغة اتّخذها عمله جمرَ

ي�صتق�صي فيها م�صتقبل املراقبة املقبل. ي�صدد جتهيزه دائرة ال�صوء �صوب التجارب 

التي تقام حاليًا يف معهد ما�صا�صو�صت�ض التقني، حيث اكت�صفت جمموعة من مهند�صي 

احلا�صوب اأن باإمكانهم حتويل اأغرا�ض اعتيادية - كي�ض من البطاطا اأو كاأ�ض من املاء 

اأو نبتة موؤ�ص�صة اأو حتى علبة حمارم - اإىل جمهار. تدفع هذه املجموعة من االأعمال 

بعدد جديد من االأمناط التي ت�صمح مبقاربة العامل ال�صفهي اجلديد، الذي توؤّلفه هذه 

التقنيات الوليدة، اإىل جانب �صكناه وا�صتيعابه. 

On Water, Rosemary and Mercury
Curated by Christine Tohme

A Convention of Tiny Movements
Lawrence Abu Hamdan
Installation, 2015

A Convention of Tiny Movements is the most recent articulation of Abu 

Hamdan’s project that investigates the future of surveillance. His 

installation focuses on experiments currently being conducted at 

MIT where a group of computer scientists have discovered that they 

can turn everyday objects – a packet of chips, a glass of water, a 

potted plant, and even a box of tissues – into microphones. This 

collection of works proposes a new series of ways to approach, 

inhabit, and conceive the new aural world that these emerging 

technologies are forging.
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تنويعات على حديقة

عبا�ض اأخاڤان

جتهيز وو�صائط متنوعة، ٢٠١٥

فبك )فعل( من fabric )ا�صم( اأواخر ق ١٥، بناء، �سيء م�سنوع، هيكل من اأي 

نوع، من الفرن�صية الو�صيطة fabrique )ق ١٤(، ا�صم فعل من fabriquer )ق ١٣(، 

من الالتينية fabricare ي�سنع، يبني، ي�سّيد من fabrica ور�سة، كذلك فن، حرفة، 

منتوج حريف، هيكل، ن�سيج من faber حريف يعمل بخامات �سلدة من االإيطالية املبّكرة 

fafro من dhabh يوّفق )من اجلذر االأرميني darbin حّداد، انظر daft(. يوحي اال�صم 

fabrica بوجود ا�صم موؤّنث �صابق ي�صري اإليه النعت fabriko، قد يكون ars فن، حرفة. 

)دي ڤان( لقد ن�صاأ املدلول يف اللغة االإنكليزية من مواد مفربكة )١٧٥٣( اإىل قما�ض، 

ن�سيج )١٧٩١(. قارن forge )ا�صم( وهو نظري ما �صبق.

�ض للحدائق. 
ّ
تنويعات على حديقة جتهيز، ُيعد جزءًا من �صل�صلة اأعمال جارية، تتعر

ي�صتعني هذا التجهيز بال�رضا�صف وما ي�صابهها من االأقم�صة، وي�صنع منها م�صتويات 

معمارية، وغ�صيل، بغية خلق ف�صاءات خا�صة واأخرى عامة.

املوؤّقت الدائم )�سل�سلة اأعمال(

اأحمد بدري

�صمامان، ورق مقّوى مدهون واأنبوب بال�صتيكي، ٢٠١٤

 تعد اأعمال بدري النحتّية قطعًا مقرتحة، ت�صعى ال�صرتجاع ما ميكن من املنفعة.

ولكنها مل ُت�صنع من اأجل اأن يتم ا�صتخدامها، واإمنا يتاأّتى مفعولها عب لعب دور 

النظارات التي توؤّطر ق�صايا جمتمعية و�صيا�صية. يطرح بدري من خالل هذه النظارات 

ت�صاوؤاًل حول قدرات النظام العاملي واخل�صخ�صة واأدوات احلياة اليومية، وتن�صيبها 

منوذجًا للتطبيع.

Variations on a Garden
Abbas Akhavan
Installation, mixed media, 2015

fabric (n.) late 15c., “building; thing made; a structure of any kind,” 

from Middle French fabrique (14c.), verbal noun from fabriquer (13c.), 

from Latin fabricare “to make, construct, fashion, build,” from fabrica 

“workshop,” also “an art, trade; a skillful production, structure, fabric,” 

from faber “artisan who works in hard materials,” from Proto-Italic 

*fafro-, from PIE *dhabh- “to fit together” (cognates: Armenian darbin 

“smith;” also see daft). The noun fabrica suggests the earlier existence 

of a feminine noun to which an adj. *fabriko- referred; maybe ars “art, 

craft.” [de Vaan] Sense in English evolved via “manufactured material” 

(1753) to “textile, woven or felted cloth” (1791). Compare forge (n.) which 

is a doublet.

Variations on a Garden is an installation that is part of an ongoing series 

of works exploring the idea of gardens. This installation uses bed 

sheets and a variety of other fabrics and patterns as architectural 

layers, as laundry, as vernacular taste, and other forms of spaces that 

shift between public and private.

The Provisionary That Lasts (series)
Ahmed Badry
Two valves, painted cardboard, and plastic tube, 2014

Badry’s sculptures are proposals for objects that recover their 

usefulness as much as possible. However, these objects are not made 

to be used. Instead, they operate as a pair of spectacles to frame 

social and political issues. Through these spectacles, Badry questions 

the ability of the global system, corporatization, and objects and 

instruments of daily life to become a paradigm of normalization.
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برملان

اإجني اإڤينري

رة، ٢٠١٠
ّ
فيديو داتا عايل اجلودة، ٣ ق متكر

تدور اأحداث برملان يف مع�سكر، اأقيم يف داخل اخلارطة املعمارية لبملان االحتاد 

د اأوروبا: ملِهمات 
ّ

االأوروبي. ي�صتمل �رضيط الڤيديو على جمازات مبت�رضة جت�ص

�صائعات ون�صاء - وحو�ض ورجال الف�صة وخونة ودجالون وفاجرون وفتيات 

�صائعات ومواطنون - وحو�ض، اإىل جانب من اأقدموا على االنتحار، ومن ابتلعوا 

اأنف�صهم، ومن انت�صلوا من عر�ض البحر، ومن يحفرون االأر�ض باأ�صنانهم، ومن 

ياأ�رضون اأج�صادهم، وغريهم من ال�صخو�ض املده�صة التي تر�صم قواعد لعبتها، يف 

املنطقة الرمادية التي تقع بني االإق�صاء واالحتواء.

قاعدة العامل

عمر فاخوري

حجر ونفثالني، ٢٠١٥

ُيعد الف�ساء العام واحدًا من الأمكنة التي يجري فيها التوكيد على وجود ال�سلطة 

وممار�ستها، كما ُيعد من دون �سك - وعلى نحو خفي للغاية - مرتعاً للعنف الرمزي 

ر. - ب. بورديو باعتباره عنفاً ل ُي�ست�سعرَ

ياأتي هذا العمل يف �صياق م�رضوع جار، حول متظهر كل من ديناميات ر�صم احلدود 

املكانية، وال�صلطة الرمزية، يف االأن�صاب ال�صيا�صية. يت�صّكل هذا العمل النحتي من 

قاعدة حتميها طبقة من النفثالني.

Parliament
Inci Eviner
HD data video, 3’ (loop), 2010

Parliament is staged in a “camp” within the architectural plan of the 

EU Parliament. The video includes materialized broken allegories of 

Europe: muses who have lost their way, animal-women, silver men, 

betrayers, charlatans, libertines, lost girls, animal-citizens as well as 

those who have committed suicide, eaten themselves, been taken out 

of the sea and those who dig the earth with their teeth, take their own 

bodies hostage, and other uncanny figures who are plotting their own 

games in the grey area between exclusion and inclusion.

Le Socle du Monde
Omar Fakhoury
Stone with naphthalene, 2015

The space is one of the places where power is affirmed and exercised, and, 

without doubt, in the most subtle form, that of symbolic violence as unnoticed 

violence. - P. Bourdieu

This work is part of an ongoing project on how spatial dynamics of 

demarcation and symbolic dominance play out through political 

monuments. The stone is a pedestal armed with naphthalene skin.
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الة الّرحرَ

�سبا عّناب

جم�صمات من و�صائط متنوعة، ٢٠١٥

هذا امل�رضوع يعيد التفكري بال�صكن والبناء يف املوؤقت، انطالقاَ من اللجوء واملنفى 

والهجرة الفل�صطينية. يعتمد امل�رضوع عملية جتميع للموؤقت كمعرفة متوارثة 

وت�صنيفات معمارية (Typologies)، حيث مل يعد الواقع املادي للموؤقت موؤقتًا. بعد 

ا�صتعادة هذه االأماكن من الذاكرة والتجربة، يعاد اإن�صاوؤها وجت�صيدها، لت�صبح بذلك 

جمااَل طوبوغرافياَ بني املا�صي واحلا�رض؛ م�صكاّلً موقعًا اأثريًا، اأو �صجاًل ف�صائيًا 

وا�صح املعامل يف العمارة املعا�صة.

 �صكني. عب 
ً
يتم ا�صتعادة الثمانينيات من القرن املا�صي يف الكويت من خالل مبنى

جتميد ذكرى ب�رضية معينة لف�صاء معني، ثم تفكيكها اإىل زوايا ومواد وظالل، 

فيتك�َصف �صيء اآخر؛ دالالت مناطقية وعزلة وحماوالت لفك املجهول، يف �صياق 

م�صاريع احلداثة-التحديث يف الدول امل�صيفة. يتحّول هذا الف�صاء، لي�ض امتدادًا 

للجوء الفل�صطيني وح�صب، واإمنا ي�صبح جزءًا من �صلخ الطبقة العاملة، والعمالة 

الوافدة اإىل املكان.

Al Rahhalah (The Traveler)
Saba Innab
Models, mixed media, 2015

Taking the Palestinian refuge, exile, and migration as its point 

of departure, this project rethinks dwelling and building in 

temporariness. It is a process of collecting temporariness as a 

series of architectural typologies and know-how’s. Reclaimed from 

memory and experience, these spaces of temporariness are then 

recreated and materialized, becoming a topographic realm between 

the past and the present, forming an archeological site, or a record 

inscribed in the architecture of everyday life. The 1980s in Kuwait 

were reclaimed through a residential building; by freezing the visual 

memory of a space and deconstructing it, another layer is revealed. 

Through this process, regional references, alienation, and attempts 

to unravel the unknown emerge in the context of processes of 

modernity-modernization. This space becomes not only an extension 

of Palestinian refuge, but also part of the de-territorialization of the 

working class and migrant workers.
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جُم�ّسمات املنطقة ج، بيت اإ�سكاريا #٦٥٤، #٦٥٣

خليل رباح

و�صائط متنوعة، ٢٠١٥

ق�صت اتفاقية اأو�صلو، التي وّقعتها اإ�رضائيل ومنظمة التحرير الفل�صطينية، بتق�صيم 

اأرا�صي ال�صّفة الغربية اإىل فئات ثالث: املنطقة اأ وتقارب م�صاحتها ١٨ يف املئة من 

اإجمايل اأرا�صي ال�صّفة الغربية، وت�صمل جميع املدن الفل�صطينية والغالبية العظمى 

من ال�صعب الفل�صطيني القاطن يف ال�صفة الغربية، وقد ُكّلفت ال�صلطة الفل�صطينية 

بال�صق االأكب من املهام االإدارية يف هذه املنطقة. واملنطقة ب، وتقارب م�صاحتها ٢٢ يف 

املئة من اإجمايل اأرا�صي ال�صّفة الغربية وتت�صكل يف معظمها من اأرا�ض زراعية، توّلت 

اإ�رضائيل مهّمة تاأمينها يف حني تركت لل�صلطة الفل�صطينية بقية املهام املدنية. واملنطقة 

ج، وتغطي ٦٠ يف املئة من م�صاحة ال�صفة الغربية، وحتتوي ٦٥٤٣ منوذجًا م�صّغرًا 

اأقيمت يف ١٨٠ قرية ف�صلطينية. واحتفظت اإ�رضائيل ب�صيطرتها �صبه الكاملة على 

تلك املنطقة، مبا يف ذلك �صوؤون االأمن وكل ما يتعلق باالأرا�صي من �صوؤون مدنية. اأما 

ال�صلطة الفل�صطينية فمناط بها توفري خدمات التعليم والعالج للمواطنني الفل�صطينيني 

يف املنطقة ج، واإن ظلت اإن�صاءات البنية التحتية الالزمة لتوفري هذه اخلدمات 

و�صيانتها �صاأنًا خا�صًا باإ�رضائيل.

خارطة ذكريات حلوة

�ستيفاين �سعاده

ورقة من ذهب عيار ٢٤ على االأر�ض، ٢٠١٥

يف خارطة ذكريات طيبة ت�صرتجع �صعاده ذكريات من حياتها يف لبنان، تعود اإىل 

�صنني الطفولة وحتى الزمن الراهن. تقتفي �صعاده اأثر م�صارات تزور فيها اأ�صخا�صًا 

هه،  واأمكنة قريبة اإىل قلبها، ومن ثم توؤلف يف ما بينها مع مراعاة حجم كل منها وتوجُّ

اإىل اأن ت�صل بها اإىل �صكل ُمغَلق. اإن هذه االأ�صكال، يف ات�صالها ب�صتى حلظات املا�صي 

و�صتى املواقع اجلغرافية، حتت�صن جمااًل حميمّيًا �صجّيًا، وتخّط حدود �صورة 

�صخ�صية جغرافية.

Scale Model Area C, Beit Skariya, #654, #653
Khalil Rabah
Mixed media, 2015

The 1994 Interim Agreements between Israel and the PLO divided the 

West Bank into three categories. Area A was approximately 18% of the 

land in the West Bank, including all Palestinian cities and most of the 

Palestinian population of the West Bank; the Palestinian Authority 

(PA) was endowed with most governmental powers for this area. Area 

B was approximately 22% of the West Bank and encompassed large 

rural areas; Israel retained security control of the area and transferred 

control of civil matters to the PA. Area C was approximately 60% of 

the West Bank, containing 6,543 scale models installed throughout 

180 Palestinian villages and communities. Israel has retained almost 

complete control of Area C, including security matters and all land-

related civil matters. The PA is responsible for providing education and 

medical services to the Palestinian population in Area C. Nevertheless, 

construction and maintenance of the infrastructure necessary for 

these services remains in Israel’s hands.

A Map of Good Memories
Stéphanie Saade
24-carat gold leaf on floor, 2015

In A Map of Good Memories, Saadé recalls twenty good memories of her 

life in Lebanon, dating from her childhood to the present. She retraces 

trajectories of going to see beloved people and places, and assembles 

them, respecting their scale and orientation, until they form a closed 

shape. Relating to different moments of the past, and to different 

geographical locations, they enclose an intimate and sentimental 

territory, drawing the outlines of a geographical self-portrait.
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دعني اأبقى قلياًل

متارا ال�سامرائي

اأكريليك على قما�ض، ٢٠١٥

عزيزتي ت،

منذ اآخر مرة تقابلنا فيها، طلبِت مّني اأن اأتوقف عن ا�صطناع امل�صاهد امل�رضحية، اإذ مل 

قتني تلك الفكرة من حني الآخر، وحرّيين طلبك، اإذ مل اأفهم 
ّ
يعد يف مقدورك التحّمل. اأر

مق�صدك: اأتعنني م�صاهد احلب اأم م�رضح اجلرمية؟ مل اأكن اأعي هذا االأمر كثريًا وقتها، 

ولكن ال�صعور ما زال يراودين. ثمة ما يحكم قب�صته على م�صاعرنا يف كل مرة اجتمعنا 

فيها. يف البداية، اعتقدت اأن كل هذا التوتر رمبا ميالأ املكان من حولنا، واأن االأمكنة 

التي لبثنا فيها قد �صكنتها اأرواحنا بالتاأكيد، منذ االآن. لكنني كنت خمطئًا، وفهمت 

االأمر يف احللم. ففي الواقع، �صكنتنا االأمكنة واأثقلت كاهلنا. النبتة يف املمر والفرا�ض 

والب�صاط وفرو احليوان والقدر وال�صكني وتلك النافذة التي تطل على ال�صاطئ، كانت 

كلها �رضورية يف م�صاهدنا املتكررة. تلك كانت العنا�رض املُكّملة لهو�صنا.

 املُخل�ض،

ر

Let Me Stay a Little Longer
Tamara al Samerraei
Acrylic on canvas, 2015

Dear T,

Since the last time we met, you asked me to stop making a scene, 

saying that it was becoming too much to bear. This kept coming back 

to me from time to time. I was more confused by the request because 

I wasn’t sure whether you meant a love scene or crime scene. I wasn’t 

really aware of it back then, but the feeling was still there. Every time 

we were together, something was taking over our emotions. First, I 

thought that maybe all of this tension was filling the space and that 

by now our souls must have already haunted the places where we 

lingered, but I was wrong and it all made sense in dreams, because in 

reality those places actually haunted us and tasked us. The plant in the 

corridor, the bed, the rug, the animal fur, the pot, the knife and that 

window that opened to that shore, they were all instrumental to our 

repetition and scenes. Those were the accessories of our possession.

Sincerely, 

R
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عن التزّين والهندام: ر�سد عثمان باي

علي تاپتيك

األواح معدنية وق�صا�صات من ن�صيج ومطبوعات فوتوغرافية ولوحات هند�صية، 

٢٠١٢- م�صتمر

منذ قرن م�سى اعتادت دوائر ا�سطنبول الأدبية اأن تعقد لقاءاتها يف دار كبرية، تعود 

لل�ساعرة مدام نكار عثمان با�سا زاده. وخالل حقبة ال�سبعينيات من القرن املن�سرم، 

 بداأ �سانعو وجتار الن�سيج يف النزوح اإىل منطقة عثمان باي، نظرًا ل�سيق منطقة 

حمام ال�سلطان بهم. كان رائجاً يف ذاك العهد اأن يدّون املرء عثمان باي على ما يبيعه 

من ثياب، ح�سب قول اأحد الن�ّساجني. ويف يوم خريفي من اأيام ١٩٨٨ ا�سطحبت د. 

ناظمية تاپتيك حفيدها اإىل �سّقتها يف حي ني�سان تا�سي، والتي مل تزرها منذ اأن تويّف 

زوجها منذ فرتة بعيدة.

اأتذّكر اأين لعبت على الأر�سية احلجرية. يف العام ١٩٨٩ حينما توّفت جّدتي، قام 

والدي بتاأجري املنزل لأحد م�سّدري الن�سيج، والذي قام بتحويله اإىل م�ستودع. وفيما 

بعد حينما رغبنا يف ترميمه، رف�سوا اأن ي�سّلمونا ال�سقة لفرتة لي�ست بالق�سرية. يف 

نهاية املطاف غادر م�سّدر الن�سيج ال�سّقة وقد تركها يف حالة مزرية. واليوم، �سار هذا 

املكان داري ومكتبي.

ت�صطف يف عن التزّين والهندام: ر�سد عثمان باي �صور لتفا�صيل ور�صوم لواجهات 

واأ�صماء عالمات جتارية واأغرا�ض مت العثور عليها، وذلك يف املرحلة االأوىل من حتليل 

متعّمق للمظاهر املعمارية واالقت�صادية واملجتمعية التي يتميز بها حي عثمان باي، 

وهو التحليل الذي ي�صعى اإىل ر�صم خارطة للتحوالت التي �صهدها احلي، على مدار 

عقود من الزمان، والتي ت�صببت فيها �صناعة الن�صيج.

On Grooming and Clothing: 
Looking at Osmanbey
Ali Taptik
Metal boards, scrap textiles, photographic prints, and architectural 

drawings, 2012 - ongoing

A century ago, Istanbul’s literary circles used to gather in the mansion of the 

poet Madame Nigar Osmanpaşazade. In the 1970s, textile manufacturers and 

wholesalers began to move to Osmanbey because the Sultanhamam region 

lacked the appropriate spaces. “At that time it was somewhat stylish to have 

‘Osmanbey’ written on the label of your garment,” explains the manufacturer. 

On an autumn day in 1988, Dr. Nazmiye Taptik takes her grandson to her 

apartment in Nişantaşı, which she hasn’t visited for a while, not since her 

husband passed away.

"I remember playing on the cast stone floor. In 1989 when my grandmother 

passed away, my father rented the house to an exporter who used it as storage 

space. Then, later, when we wanted to restore it, they wouldn’t let go of the 

apartment for years. Eventually the manufacturer/exporter finally moved out 

of the apartment, leaving it in ruins. Today I am using this space as my house 

and my office."

Aligning detailed photographs, façade drawings, brand names, 

and found objects, On Grooming and Clothing is the first phase of an 

in-depth analysis of the architectural, economic and social aspects of 

Osmanbey, which seeks to map the transformation of the district over 

the decades as incited by the textile industry.
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دارا نوفل عبداهلل كاتب �صوري من مواليد القام�صلي، يف ال�صمال ال�صوري، عام 

١٩٩٠، يقيم يف العا�صمة االأملانّية برلني. له كتابان، االأّول بعنوان الوحدة تدلل 

�سحاياها، والثاين بعنوان اإكثار القليل، ويكتب يف ال�صحف العربيَّة. در�َض خم�ض 

�صنوات يف كليَّة الطب الب�رضي يف جامعة دم�صق. يتح�رّض االآن للدخول اإىل الدرا�صات 

الثقافيَّة والفل�صفة يف جامعة هومبولدت يف برلني.

لورن�ض اأبو حمدان فنان ب�رضي وحمّقق �صوتي يتمتع بخلفية يف جمال املو�صيقى، 

ا�سنعها بنف�سك. ُعر�صت اأعماله على نحو فردي يف كل من كون�صتهاله �صان غالن 

وبريوت )القاهرة(، وكا�صكو اأوتريخت وذا �صو روم )لندن(، اإىل جانب اختياره فنانًا 

مكّلفًا من قبل معر�ض ذا اأرموري �صو يف العام ٢٠١٥. كذلك ُعر�صت اأعماله واأداوؤها 

يف كل من املتحف اجلديد ومتحف ڤان اآبه وبينايل �صنغهاي )٢٠١٤(، وغالريي 

وايت�صابل ومتحف الفن املعا�رض يف بر�صلونة، وتيت مودرن ومتحف الفن احلديث 

يف اأنتويرب، وبينايل تايبيه )٢٠١٢(. يف العام ٢٠١٣ قدم الوثائقي ال�صوتي حرية 

الكالم نف�سها، حجة يف حمكمة اللجوء يف بريطانيا، والتي ا�صتدعته لالإدالء ب�صهادته 

باعتباره خبريًا. اليزال اأبو حمدان يقّدم حتليالت �صوتية للتحقيقات القانونية 

وحمالت املنا�رضة، كان اآخرها حتليله ال�صوتي، الذي �صغل مو�صع ال�صدارة يف 

حملة احلركة العاملية للدفاع عن االأطفال، التي حملت عنوان لن نن�سى حياة اأخرى.

متتد ممار�صة عبا�ض اأخاڤان، من التجهيزات املوؤقتة املُحّددة مبكانها، عبورًا بالر�صم 

والڤيديو والنحت واالأداء. تاأثر يف م�صاره البحثي على نحو عميق بخ�صو�صية املواقع 

التي يعمل فيها: املعمار الذي يحتويها، واالقت�صاديات التي حتيط بها، واالأ�صخا�ض 

الذين يرتادونها. يظل املجال املنزيل - وهو مو�صع يت�صّعب ما بني ال�صيافة والعداوة 

- مو�صع ت�صاوؤل يعنيه على نحو م�صتمر. حتّول م�صار اهتماماته يف الفرتة االأخرية، 

ف�صار يجوب يف ف�صاءات على عتبات البيوت: كاحلديقة والفناء وغريها من املناظر 

املدّجنة. حاز اأخاڤان جائزة برلني للفن )٢٠١٢(، وجائزة جمموعة اأبراج )٢٠١٤( 

وهو حاليًا على القائمة الق�صرية جلائزة �صوبي )٢٠١٥(.

Dara Nawfal Abdallah is a Syrian writer living in Berlin. In addition 

to writing for various Arabic publications, Abdallah has published two 

books, Solitude Spoils her Victims and Multiplying The Few. Dara spent five 

years studying medicine at the University of Damascus. He is currently 

preparing for a BA in cultural and philosophical studies at the Humboldt 

University of Berlin.

Lawrence Abu Hamdan is a visual artist and audio investigator with a 

background in DIY music. He has had solo presentations at Kunsthalle 

St Gallen, Beirut in Cairo, Casco Utrecht, and The Showroom in 

London. He was selected as the Armory Show Commissioned Artist 

for 2015. Additionally, his works have been exhibited and performed 

at venues such as The New Museum, Van AbbeMuseum, The Shanghai 

Biennial (2014), The Whitechapel Gallery, MACBA, Tate Modern, M 

HKA, and The Taipei Biennial (2012). In 2013, Abu Hamdan’s audio 

documentary, The Freedom of Speech Itself, was submitted as evidence 

to the UK asylum tribunal where he was called to testify as an expert 

witness. He continues to make sonic analyses for legal investigations 

and advocacy campaigns - most recently his audio analysis was 

a prominent part of Defense for Children International’s No More 

Forgotten Lives campaign.

Abbas Akhavan’s practice ranges from site-specific ephemeral 

installations to drawing, video, sculpture, and performance. The 

trajectory of his research has been deeply influenced by the specificity 

of the sites in which he works: the architecture that houses them, the 

economies that surround them, and the people that frequent them. 

The domestic sphere, a forked space between hospitality and hostility, 

has been an ongoing area of inquiry in his practice. Recent works have 

shifted focus, wandering onto spaces just outside the home – the 

garden, the backyard, and other domesticated landscapes. Akhavan 

is the recipient of Kunstpreis Berlin (2012), the Abraaj Group Art Prize 

(2014), and is currently shortlisted for the Sobey Award (2015).
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ي�صتعني فران�سي�ض اآلي�ض بو�صائط عدة، منها الت�صوير والر�صم والڤيديو والت�صوير 

الفوتوغرايف. اأطلق على مدار االأعوام الع�رضين املا�صية، العديد من امل�رضوعات 

بالتعاون مع املجتمعات املحلية حول العامل، من اأمريكا اجلنوبية اإىل �صمال اأفريقيا، 

واأخريًا مع اأطفال اأفغان�صتان. اأقام معار�ض فردية يف متاحف عدة، منها متحف الفن 

احلديث يف نيويورك، وتيت مودرن وموؤ�ص�صة �صيا الفنّية، ومتحف الفن املعا�رض يف 

بر�صلونة، اإىل جانب م�صاركته يف عدد من املعار�ض اجلماعية والبيناليات. حاز األي�ض 

جائزة بلو اأوراجن للعام ٢٠٠٤، وجائزة ڤين�سنت للعام ٢٠٠٨، وجائزة بكالوريات 

للعام ٢٠١٠.

مروة اأر�سانيو�ض فنانة وباحثة تت�صّمن ممار�صتها الفنية كاًل من االأداء والتجهيز 

وال�صينما والتحريك والن�رض. ُعر�صت اأعمالها يف العديد من املدن، منها لندن وبريوت 

ونيويورك وطوكيو واأثينا واأوك�صفورد وروما وباري�ض ودم�صق و�صانتياغو دي 

ت�صيلي، اإىل جانب تظاهرات دولية �صاأن بينايل �صالونيك )٢٠١٥( واأ�سغال داخلية 

٥ و٦ يف بريوت )٢٠١٠ و٢٠١٣(، ومعر�ض القد�ض يف القد�ض )٢٠١٣( وبينايل 

ا�سطنبول )٢٠١١(. عر�صت اأعمال الڤيديو اخلا�صة بها يف كل من مركز بومبيدو يف 

باري�ض والبلينايل ومهرجان روتردام ال�صينمائي، كما �صاركت يف معار�ض جماعية يف 

كل من املتحف اجلديد يف نيويورك ومتحف الفن احلديث يف اأنتويرب. يف العام ٢٠١٢ 

نالت اأر�صانيو�ض جائزة بينت�صوك جليل امل�صتقبل الفنية. اأر�صانيو�ض ع�صو موؤ�ص�ض يف 

٩٨اأ�صبوع وهو ف�صاء لالأبحاث واإقامة امل�رضوعات يف بريوت.

ُن�رضت كتابات مريين اأر�سانيو�ض يف عدد من االإ�صدارات نذكر منها اجلعجعة 

واإنك اآند كودا وبدون وكورا واإنيت�ساغام وغريها. تعي�ض يف بريوت، حيث �صاركت يف 

تاأ�صي�ض اجلمع الفني ٩٨اأ�صبوع، كما تقوم بتحرير خمزن، وهو اإ�صدار بلغتني يهتم 

بالكتابة العابرة لالأجنا�ض االأدبية. اأر�صانيو�ض حتمل �صهادة املاج�صتري يف الفنون 

اجلميلة من كلية بارد.

Francis Alÿs works with various media, from painting and drawing to 

video and photography. Over the past twenty years, he has initiated 

numerous projects in collaboration with local communities around 

the world, from South America to North Africa and most recently with 

children in Afghanistan. He has had solo exhibitions at the MoMA New 

York, Tate Modern, Dia Art Foundation, and MACBA, among others, 

and has participated in multiple group shows and biennials. Alÿs was 

awarded the Blue Orange prize (2004), the Vincent Award (2008), and 

BACA-laureate prize (2010).

Marwa Arsanios is an artist and researcher whose practice involves 

performance, installation, film, animation, and publications. Her work 

has been exhibited in numerous cities including London, Beirut, New 

York, Tokyo, Athens, Oxford, Rome, Paris, Damascus, and Santiago 

de Chile, as well as international events such as the Thessaloniki 

Biennial (2015); Home Works 5 and 6, Beirut (2010-2013); The Jerusalem 

Show, Jerusalem (2013); and the Istanbul Biennial (2011). Her videos have 

been screened at the Centre Pompidou in Paris, The Berlinale, and the 

Rotterdam Film Festival. She has also participated in group shows at 

the New Museum, New York; and MuKHA, Antwerp. In 2012, Arsanios 

was awarded the Pinchuk Future Generation Art Prize. Arsanios is a 

founding member of 98weeks, a research/project space in Beirut.

Mirene Arsanios’ writing has appeared in publications such as The 

Rumpus, Ink & Coda, Bidoun, Cura, and Enizagam, among others. She lives 

in Beirut, where she co-founded the research/project space, 98weeks, 

and edits Makhzin, a bilingual journal for cross-genre writing. She holds 

an MFA from Bard College.
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ه�سام عو�ض باحث، دكتوراه يف ال�صينما والدرا�صات الب�رضية يف جامعة هارفرد. 

ي�صتطلع الرتاكبات ال�صمع- ب�رضية، التي ينطوي عليها احليز املكاين، واحلركة التي 

تفرزها التقنيات العلمية والع�صكرية وال�صينمائية، املتعّلقة بالت�صجيل واملحاكاة. كما 

يثري اهتمامه تقّفي اأثر ال�صالت التاريخية واملذهبية واالقت�صادية-ال�صيا�صية التي 

تربط بني ال�صينما والراأ�صمالية. حاز ه�صام �صهادة املاج�صتري يف الثقافات ال�صفهية 

والب�رضية من كلية غولد�صميث يف جامعة لندن يف العام ٢٠١١، كما قام بتقدمي اأوراق 

وحما�رضات يف مركز املتخرجني بجامعة �صيتي يف نيويورك وجامعة �صيكاغو، اإىل 

جانب مركز بريوت للفن واأ�صكال األوان يف لبنان.

اأحمد بدري يقيم ويعمل يف القاهرة حاليًا. تغطي اأعمال بدري طيفًا من الو�صائط 

املختلفة. حاز �صهادة البكالوريو�ض يف الرتبية الفنية من جامعة حلوان بالقاهرة يف 

العام ٢٠٠٣. اأقام منذ العام ٢٠٠٠ عددًا من املعار�ض الفردية واجلماعية يف كل من 

م�رض وكوريا و�صوي�رضا واأملانيا واجلزائر. من املُخطط له اأن يقيم معر�صًا �صمن 

بينايل القاهرة الدويل يف العام ٢٠١٦.

ديانا بالدون قّيمة وناقدة اإيطالية، ت�صغل من�صب مديرة كون�صتهال ماملاو يف ال�صويد. 

�صغلت يف الفرتة من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤ من�صب مديرة اإندك�ض )موؤ�ص�صة الفن املعا�رض 

ال�صويدية( يف �صتوكهومل. قامت منذ العام ٢٠٠٢ بتنفيذ عدد من املعار�ض الدولية، منها 

غري-ُمنترَج يف موؤ�ص�صة جرنايل )فيينا، ٢٠١٢( وبينايل اأثينا الثاين هيڤني )اليونان، 

٢٠٠٩( وغريها. ن�رضت كتابات نقدية يف عدد من الكتّيبات وجماّلت الفن العاملية �صاأن 

اآرت فوروم العاملية وفال�ض اآرت وتك�صته ت�صور كون�صت واأفرت اأُول. 

 واأ�صتاذ النظريات يف معهد الفنون الهولندي يف اأرنِهم. اأقام 
ّ
ب�ّسام الباروين قّيم حر

م�رضوعات ومعر�صًا و�صارك يف غريها يف كل من مورثيا )مانيف�صتا ٨، ٢٠١٠(، 

ومدريد واأو�صلو وبريِغن ولوفوتون )مهرجان لوفوتون الدويل للفنون، ٢٠١٣(، 

وليِمِرك )اإيڤا الدويل - بينايل اأيرلندا، ٢٠١٤( وباري�ض واالإ�صكندرية. �صارك يف 

تاأ�صي�ض ملتقى االإ�صكندرية للفنون املعا�رضة، واأداره اإىل اأن اأغلق اأبوابه )٢٠٠٥-

٢٠١٢(. يعي�ض يف االإ�صكندرية.

Hicham Awad is a PhD student in film and visual studies at Harvard 

University. He explores audiovisual configurations of space 

and movement produced by scientific, military, and cinematic 

technologies of capture and simulation, and is invested in drawing 

out the historical, ideological, and politico-economic connections 

between capitalism and cinema. Awad completed an MA in aural and 

visual cultures at Goldsmiths, University of London, in 2011. He has 

presented papers and talks at the Graduate Center at City University 

of New York, the University of Chicago, as well as Beirut Art Center and 

Ashkal Alwan in Lebanon.

Ahmed Badry lives and works in Egypt. His work spans across 

different media. Badry completed his BA in art education at Helwan 

University, Cairo in 2003. Since 2000, He has had several solo and 

group shows in Egypt, Korea, Switzerland, Germany, and Algeria. 

Badry has an upcoming show as part of the 13th International Cairo 

Biennale (2016).

Diana Baldon is an Italian curator and critic, and the director of 

Malmö Konsthall, Sweden. She was previously the director of Index – 

The Swedish Contemporary Art Foundation, Stockholm (2011-14). Since 

2002, she has curated a number of international exhibitions, including 

Counter-Production, Generali Foundation, Vienna (2012); and HEAVEN, 

2nd Athens Biennale, Greece (2009). Baldon’s writing has appeared 

in a number of catalogues and international art magazines such as 

Artforum International, Flash Art, Texte zur Kunst, and Afterall.

Bassam El Baroni is an independent curator and a professor of theory 

at the Dutch Art Institute, Arnhem. He has curated and co-curated 

projects and exhibitions for Manifesta 8, Murcia (2010); Lofoten 

International Art Festival, Lotofen (2013); Eva International – Irish 

Biennial, Limerick (2014); as well as exhibitions in Madrid, Oslo, Bergen, 

Paris, and Alexandria. He was co-founder and director of the former art 

space, the Alexandria Contemporary Arts Forum (2005-2012).
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كاتيا باريت فنانة تقيم يف لندن، ب�صدد ا�صتكمال �صهادة املاج�صتري يف معهد الفن 

الهولندي يف اأرنِهم. ت�صتلهم يف اأعمالها واأبحاثها االأخرية التطورات التي ت�صهدها 

البيولوجيا النظرية متعددة احلقول، والتي يتماثل فيها ت�صّيوؤ الطبيعة مع تطبيع 

الذاتية. وت�صتو�صح من هذا املنطلق الفل�صفي ت�صاوؤالت تت�صل ب�صفة الفاعل واملنطق 

والوعي واالإرادة. من معار�صها االأخرية لندن �سباب )٢٠١٣( وڤ٢٢، لندن 

وجيولوجيا البول )٢٠١٢( زيرو كالين وكوما، لندن.

اأماندا بيت�ض فنانة وكاتبة تقيم يف لو�ض اأجنلي�ض. ت�صتك�صف يف اأعمالها مقاربة واقعية 

جديدة لل�صورة، وملا هو ممكن وملا هو �صيا�صي، من خالل القوة. اأقامت عدًدا من 

املعار�ض الفردية نذكر منها لقد ُك�سرت جميع اجلدران املعّوقة يف كاتالي�صت اآرت�ض، 

بلفا�صت )٢٠١٤( واآخر اآلة يف م�رضوعات غالريي الن�ص�صرت، بريطانيا )٢٠١٣(. 

ُعر�َصت لها اأعمال اأخريًا يف اأجيتي�صنيزم والبينايل االأيرلندي والڤينري وبينايل 

مونرتيال )٢٠١٤( وجماليات تكّهنية يف تيت بريطانيا )٢٠١٥(. ُن�رضت لها كتابات 

عدة، منها جماليات تكّهنية )اأوربانوميك، ٢٠١٤(، الواقعية واملادية والفن )دار 

�صرتنبغ، ٢٠١٥( كما ُن�رضت لها م�صاهمات يف البينايل االأيرلندي وبينايل مونرتيال. 

من موؤلفاتها اآخر اآلة )٢٠١٣( وقاتل العقل )اأوربانوميك، ٢٠١٤(. ت�صغل بيت�ض 

من�صب عميدة ق�صم الدرا�صات النقدية يف كلية كاالآرت�ض، كاليفورنيا.

برلني فرقة م�رضحية تاأ�ص�صت يف ٢٠٠٣ على يد الفنانني بارت بيله واإيڤ دغري�صه 

د - الذي ميزج بني الوثائقية 
ّ
وكارولينه روخليتز. ي�صمح اأ�صلوب برلني املتفر

وممار�صات عابرة للمجاالت - الأع�صائها باال�صتباك مع �صتى الو�صائط، بغية تناول 

ت�صاوؤالت حمّددة، تنطلق منها اأعمالهم. كانت باكورة اأعمال برلني �صل�صلة هولو�سني 

)الع�رض اجليولوجي الراهن(، والتي انطلقت بعرو�ض القد�ض واإيكالويت وبونانزا 

ومو�سكو. وبعد ب�صع �صنوات اأعقبت الفرقة ال�صل�صلة ال�صابقة ب�صل�صلة جديدة بعنوان 

اخلوف من اخلواء اأ�صدرت منها حلقتني هما تاغ في�ض واآخر الأر�ض. برلني االآن 

ب�صدد التح�صري لعرو�ض جديدة �صمن كل من ال�صل�صلتني، ومن املقّدر اأن ُتخَتَتم 

�صل�صلة هولو�سني يف برلني من خالل عمل وثائقي روائي.

Katia Barrett is an artist based in London, currently completing 

an MA at the Dutch Art Institute, Arnhem. Her recent research and 

practice draws upon developments in interdisciplinary theoretical 

biology in which the subjectivisation of nature corresponds with a 

naturalisation of subjectivity. From this theoretical platform, she 

explores questions of agency, reason, consciousness and will. Her 

recent shows include Young London, V22, London (2013) and Geology of 

Piss, Xero, Kline & Coma, London (2012).

Amanda Beech is an artist and writer based in Los Angeles. Her work 

explores a new realist approach to the image, contingency, and the 

political through force. Recent solo shows include All Obstructing Walls 

Have Been Broken Down, Catalyst Arts, Belfast (2014); and Final Machine, 

Lanchester Gallery Projects, UK (2013). She has recently presented 

work in Agitationism, Irish Biennial; L’Avenir, Montreal Biennale (2014); 

and Speculative Aesthetics, Tate Britain (2015). Beech’s writing includes 

essays for Speculative Aesthetics, (Urbanomic 2014); Realism, Materialism, 

Art (Sternberg Press 2015), and catalogue contributions for the Irish 

and Montreal biennales. Her books include Final Machine (2013) and 

Sanity Assassin (2010), published by Urbanomic. Beech is dean of critical 

studies at CalArts, California.

Berlin is a theater group founded in 2003 by artists Bart Baele and 

Yves Degryse with Caroline Rochlitz. Through their characteristic 

blend of documentary and interdisciplinary practices, Berlin engages 

with various media to address a specific research question that drives 

its work. Berlin’s inaugural series Holocene (the current geological 

era) began with the performances Jerusalem, Iqaluit, Bonanza, and 

Moscow. A few years later a new cycle followed, Horror Vacui (The Fear of 

Emptiness), of which Tagfish and Land’s End are the first two episodes. 

Berlin is currently working on new performances in both cycles, with 

plans to conclude Holocene in Berlin through a fictional documentary.
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خة وناقدة وكاتبة، التحقت بق�صم تاريخ الفن يف ق�صم الدرا�صات 
ّ
كلري بي�سوب موؤر

العليا بجامعة �صيتي )نيويورك( يف العام ٢٠٠٨، وذلك بعد اأن حا�رضت يف جامعة 

وورويك واأكادميية الفنون امللكية. ُترجمت موؤلفاتها اإىل اأكرث من ١٧ لغة، وُتن�رَض 

لها مقاالت يف اآرت فوروم. تعالج يف اأبحاثها الراهنة تاأثري التقنية الرقمية على الفن 

املعا�رض، اإىل جانب ق�صايا ممار�صات الهواة و"اإفقار املهارات" يف الرق�ض املعا�رض 

وفنون االأداء. 

فرقة بليتز امل�سرحية، هي جمع اإبداعي ت�صّكل يف العام ٢٠٠٤ على يد الفنانني 

اأجنليكي بابوليا وخري�صتو�ض با�صالي�ض ويورغو�ض ڤاليز. تعتمد الفرقة نهجًا غري 

طًا متكافئًا يف االإنتاج، ومن ثم ت�صتبك يف اأعمالها مع كيفية متثيل عامل 
ّ
تراتبي، وتور

مليء بالتعقيدات ال ينفك ي�صهد حتوالت. اأطلقت فرقة بليتز امل�رضحية يف العام ٢٠٠٦ 

باكورة اإنتاجها اأر�ض الوطن واأتبعتها بـ نظام جديد )٢٠٠٧(، ثم حما�س�سة الفرح، 

وكاتريني )٢٠٠٩(. توالت اأعمال الفرقة تباعًا، ومنها �سينما�سكوب )٢٠١٠(، 

وغالك�سي )٢٠١١(، والذي ُعر�ض يف اأثينا وران�ض وبرلني، واأ�سلحة! اأ�سلحة! 

ة االأوىل على م�رضح مدينة باري�ض، وبعد ثالث �صنوات ال 
ّ
اأ�سلحة! الذي ُعر�ض للمر

يزال عر�صه م�صتمرًا. ويجول على اأنحاء فرن�صا واأملانيا. قّدمت الفرقة اأحدث عملني 

لها وهما دون كيخوته واآخر الليل على كبيات م�صارح فرن�صا واأملانيا واإيطاليا 

ومهرجاناتها.

نهلة ال�سهال اأ�صتاذة علم االجتماع ال�صيا�صي يف جامعات لبنانية وفرن�صية، وكاتبة 

ومنا�صلة. لها اأبحاث بالعربية والفرن�صية، ومقاالت اأ�صبوعية يف جريدتي احلياة 

وال�صفري. �صاركت بتاأ�صي�ض واإدارة البعثات املدنية العاملية اىل فل�صطني منذ العام 

٢٠٠١. موؤ�ِص�صة ومديرة حترير امللحق االأ�صبوعي ال�سفري العربي، منذ العام ٢٠١٢ 

وحتى اليوم.

طوين �سكر معماري وكاتب/ حّكاء لبناين يدمج يف اأعماله كاًل من االأدب والفل�صفة 

والنظريات. ُعر�صت اأعمال �صكر يف العديد من املعار�ض الدولية، نذكر منها بينايل 

�صاو باولو احلادي ع�رض بعمله عن عوامل اأخرى يف هذا العامل )٢٠١٤(، وبينايل 

كييڤ )مدر�صة كييڤ( بعمله كل ما هو �سلب يذوب يف الهواء )٢٠١٥(. ي�صاهم �صكر 

بكتاباته يف اإ�صدارات عن الفن والعمارة، كما يقوم بتدري�ض تاريخ الفن والعمارة يف 

االأكادميية اللبنانية للفنون اجلميلة.

Claire Bishop is a Professor in the PhD Program in Art History at 

the Graduate Center of City University of New York (CUNY). She is 

the author of Installation Art: A Critical History (2005), Artificial Hells: 

Participatory Art and the Politics of Spectatorship (2012), and Radical 

Museology, or, What’s Contemporary in Museums of Contemporary Art? 

(2013). She is a regular contributor to Artforum. Bishop’s current 

research addresses the impact of digital technologies on history and 

temporality in contemporary art and performance.

Blitztheatregroup is a creative collective formed in 2004 by artists 

Yorgos Valais, Angeliki Papoulia, and Christos Passalis. Through a 

non-hierarchical and equal-involvement approach to production, the 

collective’s plays grapple with how to represent an ever-changing 

world riddled with complexity. In 2006, Blitztheatregroup launched 

its first production, Motherland, followed by New Order (2007), 

Joy Division and Katerini (2009). Subsequent productions include 

Cinemascope (2010), Galaxy (2011), which ran in Athens, Reims, and 

Berlin, and Guns! Guns! Guns!, which debuted at Théâtre de la Ville de 

Paris and will continue to travel for three years in France and Germany. 

The group’s latest productions, Don Quixote and Late Night, have 

traveled to major theaters and festivals in France, Germany, and Italy.

Nahla Chahal is a writer, activist, and professor of political 

psychology. Chahal lectures in universities in France and Lebanon, 

and writes a weekly column for al-Hayat and As-Safir newspapers in 

addition to research papers in French and Arabic. Since 2002, Chahal 

has participated in founding and directing The Global Civil Mission to 

Palestine. In 2012, Chahal founded the weekly supplement, “As-Safir Al 

Arabi,” for As-Safir newspaper of which she remains editor-in-chief.

Tony Chakar is a Lebanese architect and writer/storyteller whose 

work incorporates literature, philosophy, and theory. Chakar’s works 

have been included in numerous international exhibitions such as the 

31st São Paulo Biennial, with Of Other Worlds That Are in This One (2014), 

and in the Kiev Biennial (The School of Kyiv) with All That Is Solid Melts 

into Air (2015). Chakar contributes to art and architecture magazines 

and teaches history of art and architecture at the Académie Libanaise 

des Beaux-Arts, Beirut.
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�ض ماّدة العلوم االجتماعّية يف 
ّ
اح �سرارة كاتب و�صحايّف ومرتجم لبنايّن، در و�سّ

، وترك امل�صاركة 
ّ
 احلزبي

ّ
 وال�صيا�صي

ّ
اجلامعة اللبنانّية. �صارك يف العمل النقابي

قبيل انفجار احلروب اللبنانّية. ان�رضف اإىل الكتابة، فكتب يف امل�صائل اللبنانّية: يف 

الدائمة  الأهلّية  احلرب   )١٩٧٤(، وحروب ال�ستتباع ـ– لبنان 
ّ
اأ�سول لبنان الطائفي

)١٩٧٧(، وال�سلم الأهلّي البارد لبنان املجتمع والدولة ١٩٦٤-١٩٦٧ )١٩٨٠(، 

لها:  وخروج الأهل على الدولة )٢٠٠٠(. كتب يف احلركات ال�صيا�صّية االإ�صالمّية وُدورَ

الأهل والغنيمة - مقّومات ال�سيا�سة يف اململكة العربّية ال�سعودّية )١٩٨١(، ودولة 

ا )١٩٩٦(، وطوق الِعمامة الدولة الإيرانّية اخلمينّية  حزب اهلل لبنان جمتمًعا اإ�سالميًّ

يف معرتك املذاهب والطوائف )٢٠١٣(. تناوَل اجتماعّيات بريوت يف: املدينة 

املوقوفة )١٩٨٦(، واأهواء بريوت وم�سارحها )٢٠٠٨(. جمع مقاالت يف الكتب 

وال�صينما وال�صعر يف كتابني: ت�سريق وتغريب )١٩٨٩(، وتعبري ال�سور )١٩٩٠(. 

وكتب مقالة طويلة يف: اأخبار اخلرب، تعليًقا على اأخبار جمنون بني عامر )١٩٩١(، 

و�صدر له اأخريًا ترجمة الن�ساء )٢٠١٤(. نقل اىل العربّية بع�ض اأعمال غرام�صي، 

وكا�صتوريادي�ض، و�صوجلينيت�صني، ورينيه �صار، ومي�صال تارديو، واآنا اأخماتوفا، 

وباول ت�صيالن. 

 selfish يعود ا�صم فرقة �ِسلفيت�ض امل�سرحية اإىل حتريف متعّمد للكلمة االإنكليزية

)وتعني اأناين(، وينطلق م�رضوعها من هاج�ض �صقل مفرداتها الن�ّصية اجلمالية، يف 

قالب مييل اإىل ثقافة ال�صباب املعا�رض ولغته الدارجة. بداأت الفرقة مع عر�ض خم�سة 

اأيام يف اآذار يف اإقران ن�صو�صها برق�صات �صاخبة تنطلق من تكّلف احلياة اليومية. 

ُعر�صت اأعمال �ِصلفيت�ض يف م�صارح ومهرجانات م�رضح عاملية يف �صتى اأرجاء اأوروبا 

واأمريكا ال�صمالية واآ�صيا. ال تزال الفرقة ب�صدد حتديث منهجيتها التي تتمحور حول 

ة االأوىل 
ّ
العالقة بني اخلطاب واجل�صد. ومنذ عملها املوقع احلايل، والذي ُعر�ض للمر

يف العام ٢٠١٢، �رضعت الفرقة يف اإنتاج اأعمال تعد مبثابة غزوات ا�صتك�صافية لعامل 

ال�رضد الروائي.

علي �سّري فنان ب�رضي و�صانع اأفالم يقيم بني بريوت وباري�ض. يجري راهنًا بحثًا 

مع املعهد القومي الفرن�صي للبحث االأثري الوقائي، ومع املعهد االأثري االأملاين، حول 

مكانة القطعة االأثرية يف �صوغ ال�رضديات التاريخية القومية. من معار�صه االأخرية 

رغبات و�سرورات يف متحف الفن املعا�رض يف بر�صلونة، اإ�صبانيا )٢٠١٥(، وحتى 

ل يلتقي البحران يف متحف وار�صو للفن احلديث، بولندا )٢٠١٥(، وبحر يف و�سط 

الأر�ض يف متحف اإ�ض بالورد للفن احلديث واملعا�رض يف باملا، اأ�صبانيا )٢٠١٥(، 

واأغاين اخل�سارة واأغاين احلب يف متحف غوانغجو للفنون، كوريا اجلنوبية )٢٠١٤(.

Waddah Charara is a Lebanese writer, journalist, translator, and 

professor of sociology. He was actively engaged in politics and 

syndicate activism until he cut short his activities just prior to the 

outbreak of the Lebanese wars. Choosing to devote his time to 

writing, Charara has written on diverse subjects spanning Lebanese 

political and social issues, Islamic political movements, literature, 

poetry, and cinema. His published works include As-Səlm al-Ahli Al-

BārƏd: Lubnān l-Mujtama‘ wad-Dawla 1964-67 (The Cold Civil Peace: Lebanon’s 

Society and State 1964-67, 1980); Dawlat Hizbullāh: Lubnān Mujtama‘an 

Islāmīyyan (The Hizbollah State: Lebanon as an Islamic Society, 1996); Ahwā’ 

Beyrūt wa Mesārihuhā (Love and Scenes of Beirut, 2008); the collection 

Tašrīq wa Taġrīb (Go East and Go West, 1989); and the recent books 

Tarjamat An-Nisa’ (Translating Women, 2014) and al-'Irāq mithālan wa Hannā 

Baţāţū dalīlan (Iraq as Case Study and Hanna Batatu as Mentor, 2014).

chelfitsch Theatre Company, named after a deliberate 

mispronunciation of the English word “selfish,” began to refine its 

textual aesthetic in connection to that of the colloquial language of 

contemporary youth culture. With Five Days in March, the company 

began to juxtapose a noisy choreography derived from everyday 

mannerisms with text. The works of chelfitsch have been presented at 

international theater festivals and venues throughout Europe, North 

America, and Asia. The troupe continues to update its methodology, 

which is centered on the relationship between speech and the body. 

Since Current Location, which debuted in 2012, chelfitsch has created 

works that are exploratory forays into the realm of fiction.

Ali Cherri is a visual artist and filmmaker based between Beirut 

and Paris. He is currently conducting research at the French 

National Institute for Preventive Archaeological Research (INRAP) 

and the Deutsche Aarchäologische Institut (DAI) on the place of 

the archeological object in the construction of national historical 

narratives. His recent exhibitions include Desires and Necessities, 

MACBA, Spain (2015); Lest the Two Seas Meet, Warsaw Museum of 

Modern Art, Poland (2015); Mare Medi Terra, Es Baluard Museu d’Art 

Modern i Contemporani de Palma, Spain (2015); Songs of Loss and Songs of 

Love at Gwangju Museum of Art, South Korea (2014).
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ليوناردو كرميونيني )١٩٢٥-٢٠١٠( م�صّور اإيطايل. در�ض كرميونيني يف اأكادميية 

الفنون اجلميلة يف بولونيا. فاز مبنحة يف �صن ال�صاد�صة والع�رضين، �صمحت له بال�صفر 

اإىل باري�ض، حيث ا�صتقر لفرتة طويلة، وقام الحقًا بالتدري�ض يف اأكادميية الفنون 

اجلميلة فيها. لوحات كرميونيني متّثل عاملًا يت�صامى عن مرجعياته اليومية، وذلك عب 

ا�صتخراج جوهر هذا العامل، يف م�صاهد خارجية وداخلية ُعرَفت باّت�صامها بالغمو�ض 

واملباعدة. اأقيمت معار�ض ا�صتعادية الأعمال كرميونيني يف كل من بازل وبروك�صل 

وميت�ض وباري�ض وبراغ وي�ص�صنا و�صرتا�صبورغ و�صبوليتو وطوكيو. 

تعود بدايات التعاون بني الفّنانني لوين ڤان بروميِلن وزيرِبن دي هان اإىل العام 

٢٠٠٢، ومن حينها اأنتجا اأعمااًل �صينمائية، ت�صب اأغوار م�صاهد جيو�صيا�صية، �صاأن 

حدود اأوروبا يف كربى )٢٠٠٥( ومواقع اإنتاج املوارد والتجارة الـدولية يف �سرح من 

ال�سّكر )٢٠٠٧( وواقعة البحر )٢٠١٤( اإىل جانب المو�صعية االإرث الثقايف يف �سرح 

من اأجل وطن رجل اآخر )٢٠٠٨( واملنظر من الأكروبولي�ض )٢٠١٢(. ُيعّد واقعة 

البحر اأول اأفالمهما ال�صينمائية الطويلة، والذي فاز بجائزة لورن�ض كا�صِدن الأف�صل 

فيلم روائي يف الدورة الثالثة واخلم�صني ملهرجان اآن اآربور ال�صينمائي بالواليات 

املتحدة )٢٠١٥(.

تعمل جمموعة الدكتافون يف حقلي البحث والفن احلي، فتخلق عرو�صًا حّية مرتكزة 

على درا�صات متعددة عن الف�صاء العام. هو م�رضوع م�صرتك بداأته الفنانة تانيا 

اخلوري مع املعمارية/ الباحثة عبري �صق�صوق. كلتاهما، باال�صرتاك مع اآخرين، 

كاملوؤدية برتا �رضحال، يعملون على انتاج عرو�ض حّية، مرتكزة على اأبحاث تعر�ض 

يف اأماكن متعددة مثل مقطورة تلفريك اأو حافلة نقل عام مهجورة اأو على منت قارب 

�صيد. الهدف من هذه امل�صاريع هو اإعادة النظر يف عالقتنا باملدينة مع الرتكيز على 

املكان العام واإعادة تعريفه.

Leonardo Cremonini (1925-2010) was an Italian painter. He studied 

at the Accademia di Belle Arti in Bologna. At the age of twenty-six, 

Cremonini obtained a grant that allowed him to travel to Paris, 

where he settled and later taught at the Académie des Beaux-Arts. 

Painting a world elevated from its daily reference points by extracting 

their essence, Cremonini’s paintings of indoor and outdoor scenes 

are known for their enigmatic and distanced quality. Retrospective 

exhibitions of his work have been held in Basel, Brussels, Metz, Paris, 

Prague, Siena, Strasbourg, Spoleto, and Tokyo.

Artists Siebren de Haan and Lonnie van Brummelen are based in the 

Netherlands. They have been working together since 2002, producing 

film works that explore geopolitical landscapes such as Europe’s 

borders in Grossraum (2005), sites of resource production and global 

trade in Monument of Sugar (2007) and Episode of the Sea (2014), as well 

as the (non) sites of cultural heritage in Monument to Another Man’s 

Fatherland (2008) and View from the Acropolis (2012). Episode of the Sea is 

their first feature length film and was the recipient of the Lawrence 

Kasdan Award for Best Narrative Film at the 53rd Ann Arbor Film 

Festival, USA (2015).

Dictaphone Group is a research and performance collective that 

creates live art events based on a multidisciplinary study of space. 

It is a collaborative project initiated by artist Tania El Khoury and 

architect/urbanist Abir Saksouk. Alongside various collaborators, 

such as performer and producer Petra Serhal, the group has created 

site-specific performances informed by research in a variety of 

locations: a cable car, a fisherman’s boat, and a discontinued bus, to 

name a few. The aim of these projects is to question, as citizens, the 

relationship to the city by focusing on “public space” and seeking 

its redefinition.
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�صة يف جمال االأبحاث ال�صينمائية. حازت كارين 
ّ
كارين �سومط خبرية مونتاج ومدر

�صهادة يف الدرا�صات ال�صمعية والب�رضية من االأكادميية اللبنانية للفنون اجلميلة يف 

العام ٢٠٠٥، كما حازت يف العام ٢٠٠٧ �صهادة املاج�صتري يف االأبحاث ال�صينمائية 

من جامعة القدي�ض يو�صف، حيث تقوم بتدري�ض مادة املونتاج والتحليل ال�صينمائي. 

جها مونتاج عدد من االأفالم الطويلة، ال�صيما الوثائقية منها، 
ّ
اأجنزت كارين منذ تخر

كما �صاهمت يف اأبحاث و�صيناريوات اأفالم م�صتقّلة، ولها اأي�صًا اأبحاث من�صورة حول 

مو�صوع ال�صينما يف العامل العربي.

يا�سمني دوبوا �سيائي اإحدى فناين �رضكة ت�صجيالت وورب وموؤدية. ُعر�صت اأعمالها 

يف كل من متحف الفن املعا�رض بلو�ض اأجنلي�ض، ومتحف الفن احلديث بنيويورك.

اإجني اإڤينري فنانة تتمّيز اأعمالها بقطع متعددة امل�صتويات، تنبع دومًا من ر�صومها. 

تتجاوب يف اأعمالها مع ق�صايا اجلندر واحليز ال�صيا�صي وال�صعري، وت�صعى لالنتقال 

بالفن اإىل ما تطلق عليه ت�صمية لفتة �سعرية تف�صح املجال للخيال. �صاركت اإڤينري يف 

العديد من البيناليات منها بينايل ا�صطنبول وفيني�صا وتايوان و�صالونيك و�صنغهاي 

وبو�صان. ُعر�صت اأعمالها يف متحف فيالدلفيا للفنون وت�صني- بورمنيت�صا للفن 

املعا�رض، ومتحف ما�صات�صو�صت�ض للفن املعا�رض وق�رض الفنون اجلميلة يف ليل، 

وغريها. اأقامت اإڤينري معار�ض فردية يف كل من متحف مدينة باري�ض للفن احلديث، 

ومتحف الفن املعا�رض لڤال دو مارن يف ڤيرتي �صور �صني، ومركز الر�صم يف نيويورك.

عمر فاخوري فنان ب�رضي متعدد املجاالت. حائز اإجازة يف الت�صوير والر�صم من 

اجلامعة اللبنانية، وماج�صتري الفنون اجلميلة من جامعة باري�ض االأوىل - ال�صوربون. 

يقوم راهنًا باإلقاء املحا�رضات يف اجلامعة اللبنانية. ُعر�صت اأعماله يف كل من لبنان 

وفرن�صا وتركيا والبحرين وبريطانيا وقب�ض واإيطاليا والواليات املتحدة وغريها.

غيدة فرجنّية حمامية وباحثة قانونية، ع�صو يف املفكرة القانونية ويف جلنة املحامني 

للدفاع عن املتظاهرين. حائزة ماج�صتري يف القانون الدويل حلقوق االإن�صان من جامعة 

اك�ض- مار�صاي الفرن�صية. عملت كم�صت�صارة قانونية يف حماية حقوق الالجئني 

ومكتومي اجلن�صية يف جمعية فرونتريز )رّواد(. لها اأعمال بحثية قانونية خمتلفة.

Carine Doumit teaches film editing and analysis, and works as a 

film editor. Carine obtained a BA in audio-visual studies from the 

Académie Libanaise des Beaux-Arts in 2005, followed by an MA 

in film research from Université Saint-Joseph in 2007, where she 

currently teaches. Since 2005, Carine has edited numerous creative 

feature documentaries and contributed to research and writing for 

independent films. She has produced several publications on cinema 

in the Arab World.

Yasmine Dubois Ziai is a Warp recording artist and performer. Her 

work has been shown at MOCA and MoMA, USA.

Inci Eviner is an artist whose work is comprised of multi-layered pieces 

that always originate from her drawings. Dealing with gender, political 

and poetic space, Eviner aims to transform art into a “poetic gesture” 

that gives way to the imagination. Eviner has participated in numerous 

biennials in Istanbul, Venice, Taiwan, Thessaloniki, Shanghai, and 

Busan. Her works have been exhibited at the Philadelphia Museum of 

Art, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Massachusetts Museum 

of Contemporary Art, and Palais des Beaux-Arts de Lille, among others. 

Eviner has had solo exhibitions at the Musée d’Art Moderne de la Ville de 

Paris, MAC/VAL Vitry-sur-Seine, and The Drawing Center, New York. 

Omar Fakhoury is a multidisciplinary visual artist. He holds a BA in 

painting and drawing from the Lebanese University and an MFA from 

Paris I - Sorbonne. He is currently a lecturer at the Lebanese University. 

Fakhoury’s work has been exhibited in Lebanon, France, Turkey, 

Bahrain, England, Cyprus, the United Kingdom, Italy, and the United 

States among others.

Ghida Frangieh is a lawyer and legal researcher, and a member of the 

Legal Agenda and the Pro-Bono Lawyers’ Committee for the Defense 

of Protesters. She holds an MA in international human rights law from 

the University of Aix-Marseille, France. She previously worked for 

Frontiers Ruwad Association as a legal advisor on the protection of 

refugees and stateless persons.
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�سامر فرجنّية اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم الدرا�صات ال�صيا�صية واالإدارة العامة يف اجلامعة 

االأمريكية يف بريوت، حيث يحا�رض حول �صيا�صات العامل العربي والفكر ال�صيا�صي 

ونظريات علوم االجتماع وال�صيا�صة. حاز �صهادة الدكتوراه من جامعة كامبدج يف 

العام ٢٠٠٩. اإىل جانب ن�صاطه االأكادميي. ين�رض فرجنّية مقاالت يف جريدة احلياة.

اأحمد غ�سني فنان و�صانع اأفالم، ي�صتند يف اأعماله اإىل التاريخ ال�صيا�صي من منطلق 

ال�رضد ال�صخ�صي. حاز �صهادة املاج�صتري يف الفنون الب�رضية من االأكادميية الوطنية 

 What Does Not Resemble Me Looks Exactly للفنون يف اأو�صلو. من اأعمال غ�صني

Like Me )٢٠٠٩(، ووجوه ت�سفق لوحدها )٢٠٠٨(، و٢١٠م )٢٠٠٧( من اإنتاج 

اأ�صكال األوان، وخرب البارحة وهو معر�ض فردي اأقيم يف كون�صت فوريننغ اأو�صلو 

)٢٠١٢(، وترحيل املا�سي، اأطالل امل�ستقبل، وهو م�رضوع يف الف�صاء العام )٢٠١٣(، 

واملرحلة الرابعة والذي اأنتج بتكليف خا�ض من موؤ�ص�صة ال�صارقة )٢٠١٥(. ُعر�صت 

اأعماله يف متحف الفن احلديث يف نيويورك، ومهرجان برلني ال�صينمائي الدويل، 

ومهرجان اأوبرهاوزن الدويل لل�صينما الق�صرية واملتحف اجلديد يف نيويورك، 

وكون�صتهال اأو�صلو، واأ�صغال داخلية يف بريوت، ونيكوالي كون�صتهال يف كوبنهاغن.

مروان حمدان خمرج لبناين. تدور اأعماله حول ا�صتك�صاف ق�ص�ض ووثائق تت�صل 

بتاريخ بريوت ال�صيا�صي. �صارك يف برنامج ف�ساء اأ�سغال داخلية )٢٠١٢-٢٠١٣( 

الذي تقيمه جمعية اأ�صكال األوان. كان فنانًا مقيمًا يف دي اأتيليه اأم�صرتدام )٢٠١٣-

٢٠١٥(. ُعر�صت اأعماله يف م�صاحات فنّية يف بريوت وتورينو واأم�صرتدام ومارل 

ولو�ض اأجنلي�ض.

�سام هاردي اآثاري ي�صتق�صي ال�صالت التي تربط بني تهريب االآثار والتدمري الثقايف 

والدعائية والعنف ال�صيا�صي، وذلك يف �صياق النزاع الذي ت�صهده قب�ض. يجري راهنًا 

بحثًا حول االأزمة يف �صوريا والعراق ومنظومة االإجّتار الدويل يف اآثار مناطق النزاع.

Samer Frangie is an assistant professor in the Department of 

Political Studies and Public Administration at the American University 

of Beirut, where he teaches courses on Arab politics and political 

thought, and social and political theory. He received his PhD from the 

University of Cambridge in 2009. Aside from his academic work, he is a 

frequent contributor to the pan-Arab daily newspaper, al-Hayat.

Ahmad Ghossein is an artist and filmmaker whose work draws on 

political history through personal narrative. He obtained his MA 

in visual art from the National Academy of Art, Oslo. Ghossein’s 

works include What Does Not Resemble Me Looks Exactly Like Me (2009); 

Faces Applauding Alone (2008); and 210m (produced by Ashkal Alwan, 

2007); Yesterday’s News, a solo exhibition at Kunstforening Olso (2012); 

Relocating the Past, Ruins for the Future, a public space project (2013); and 

The Fourth Stage commissioned by the Sharjah Art Foundation (2015). 

His work has been shown at the Museum of Modern Art, New York; 

Berlin International Film Festival; International Short Film Festival 

Oberhausen; the New Museum, New York; Kunsthall Oslo; Home Works, 

Beirut; and Nikolaj Kunsthal, Copenhagen.

Marwan Hamdan is a Lebanese filmmaker. His practice revolves 

around exploring documents and stories from Beirut’s political and 

social history. In 2012-13, he participated in Ashkal Alwan’s Home 

Workspace Program. Hamdan was an artist-in-residence at De 

Ateliers, Amsterdam from 2013 to 2015. His work has been shown in art 

spaces in Beirut, Torino, Amsterdam, Marl, and Los Angeles.

Sam Hardy is an archaeologist who has investigated the 

interrelations between antiquities trafficking, cultural destruction, 

propaganda, and political violence in the Cyprus conflict. He is  

now researching the crisis in Syria and Iraq and global trade in  

conflict antiquities.
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لني ها�سم كاتبة وباحثة ن�صوية ومرتجمة تعي�ض يف بريوت. حتمل �صهادة جامعية يف 

علوم االإعالم والتوا�صل من اجلامعة اللبنانية، و�صهادة ما�صرتز يف درا�صات اجلندر 

من كلية الدرا�صات ال�رضقية واالأفريقية، يف جامعة لندن )�صوا�ض(. تعمل يف عّدة 

جماالت منها التنظيم الن�صوي والكويري، الرتبية والتعليم، والبحث يف �صوؤون اجلندر 

واجلن�صانية. كذلك تن�صط يف عّدة مبادرات وجمموعات تعنى بال�صاأن العام وال�صيا�صي.

�سبا عّناب، معمارية وباحثة مدينية وفنانة فل�صطينية، تقيم بني عمان وبريوت. 

�صاركت يف برنامج ف�ساء اأ�سغال داخلية )٢٠١١-٢٠١٢(، كما �صاركت يف الكثري من 

املعار�ض يف عمان وبريوت والقاهرة وجدة واآراو ووار�صو. ت�صتخدم عناب اللوحات 

 واخلرائط واملج�صمات واملمار�صة املعمارية ال�صتك�صاف احلاالت املعلقة 

بني املوؤقت والدائم، معاجلة املفاهيم املختلفة حول ال�صكن والبناء واللغة يف العمارة. 

 يف العام ٢٠١٤ ح�صلت على زمالة باحثة زائرة من خالل �ستوديو X عمان لب، 

جامعة كولومبيا.

ملياء جريج فنانة ب�رضية وخمرجة، تعي�ض وتعمل يف بريوت. ت�صتعني يف اأعمالها 

بوثائق اأر�صيفية وبعنا�رض ُمتخيَّلة، بغية تاأّمل العالقات التي تربط ق�ص�ض االأفراد 

بالتاريخ اجلمعي. قامت جريج بتقدمي اأعمالها يف العديد من �صاالت العر�ض 

ومهرجانات ال�صينما، نذكر منها: مهرجان مار�صيليا لل�صينما الوثائقية )امل�صابقة 

الدولية، ٢٠١٥(، ومركز بومبيدو يف باري�ض، واملتحف اجلديد يف نيويورك، وتيت 

مودرن يف لندن، ومتحف الفن احلديث يف �صان فران�صي�صكو، وغالريي تيمور غران 

يف نيويورك، وغالريي اآرت فاكتوم يف بريوت، واللقاءات الدولية يف باري�ض/ برلني، 

ومهرجان روتردام ال�صينمائي الدويل وباري�ض �صينما، ومهرجان املتو�صط ال�صينمائي 

يف مونبلييه، واأ�صغال داخلية ٢ و٤ يف بريوت. جريج ع�صو موؤ�ص�ض يف جمل�ض اأمناء 

مركز بريوت للفن.

Leen Hashem is a feminist writer, researcher, and translator living 

in Beirut. She holds a BA in broadcasting and communications from 

the Lebanese University, and an MA in gender studies from the School 

of Oriental and African Studies, London. Her work spans a variety 

of fields, including feminist and queer organizing, and research into 

issues related to gender and sexuality.

Saba Innab is a Palestinian architect, urban researcher, and artist 

practicing out of Amman and Beirut. Through painting, mapping, 

models, and architectural practice, Innab’s work explores the 

suspended states between temporariness and permanence and 

variable notions of dwelling, building, and language in architecture. 

She was a fellow at Ashkal Alwan’s Home Workspace Program 

(2011-2012). She has participated in various exhibitions in Amman, 

Beirut, Cairo, Damascus, Jeddah, Aarau, and Warsaw. In 2014, she 

received the visiting research fellowship initiated by Studio x Amman 

lab - Columbia GSAAP.

Lamia Joreige is a visual artist and filmmaker based in Beirut. She 

uses archival documents and fictitious elements to reflect on the 

relationship between individual stories and collective history. Joreige 

has presented her work in various exhibition venues and film festivals, 

including FID Marseille (International competition 2015); Centre 

Pompidou, Paris; the New Museum, New York; the Tate Modern, 

London; MoMA, San Francisco; Taymour Grahne Gallery, New York; 

Art Factum Gallery, Beirut; Les Rencontres Internationales Paris/

Berlin; the Rotterdam International Film Festival; Paris Cinema; the 

Mediterranean Festival of Cinema, Montpellier; and Home Works II and 

IV, Beirut. Joreige is also a co-founder and board member of Beirut Art 

Center, a non-profit space dedicated to contemporary art in Lebanon.
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�سونا كافادار كاتبة ومرتِجمة تقيم يف ا�صطنبول. ت�صارك �صمن هيئة حترير جمّلة 

5Harfliler الن�صوية التي ت�صُدر على االإنرتنت، وت�صلط ال�صوء على الثقافة الدارجة 

والتاريخ وال�صيا�صة. كفادار معنّية اأي�صًا بحملة احلفاظ على حدائق ال�صوق احل�رضي 

املحيطة باأ�صوار ا�صطنبول يف يديكويل، والتي تعود اإىل ١٥٠٠ �صنة.

مارتي كاليال معماري يعي�ض ما بني برلني وهل�صنكي. ميار�ض عمله يف جماالت 

الت�صميم والبحث واإقامة املعار�ض، وُيويل اهتمامًا خا�صًا بنقطة تقاطع التكنولوجيا 

واالبتكار االجتماعي وال�صكل البنائي.

رة وممثلة تقيم يف بريوت. �صاركت منذ العام ٢٠١٠ �صمن 
ّ
منال خ�سر كاتبة وحمر

هيئة حترير كلمن، وهي ف�صلية ثقافية ت�صدر يف بريوت باللغة العربية. �صاركت 

خ�رض بلعب اأدوار البطولة واأخرى ثانوية يف عدد من االأفالم العربية والدولية.

اإليا�ض خوري، روائي وكاتب م�رضحي وناقد واأ�صتاذ جامعي. كتب ثالث ع�رضة 

رواية، منها باب ال�سم�ض والتي نال عنها جائزة فل�صطني، واختارتها �صحف لوموند 

دبلوماتيك وذا كري�صتيان �صاين�ض مونيرت وذا �صان فران�صي�صكو كرونيكل، كتاب 

العام. ُترجمت رواياته يالو واجلبل ال�سغري والوجوه البي�ساء وغاندي ال�سغري اإىل 

اللغة االإنكليزية. ي�صغل خوري حاليًا من�صب اأ�صتاذ مرموق يف ق�صم درا�صات ال�رضق 

االأو�صط واللغة العربية يف جامعة نيويورك. حازت روايته كاأنها نائمة على جائزة 

الرواية العربية التي متنحها فرن�صا، وذلك يف اأوىل دوراتها.

ع الفنون الب�رضية واملمار�صات الثقافية. االأحرف 
ّ

پ. �ض. جينجو كيم معنّية بتو�ص

االأوىل من ا�صمها، پ. �ض. وتعني التذييل، ت�صري اإىل ترّكز ممار�صتها الفنّية على 

ال�صهود، وعلى ما تبّقى من ال�صور واحلكايات ونقلها، على الرغم من الهيمنة 

املفرو�صة على االإعالم والعمل والراأ�صمالية واالأيديولوجيات.

Suna Kafadar is a writer and translator based in Istanbul. She is the 

editor-in-chief of 5Harfliler, an online feminist magazine focusing 

on pop culture, history, and politics. Kafadar is also involved in the 

struggle to preserve the 1500-year-old urban market gardens around 

the city walls in Yedikule, Istanbul.

Martti Kalliala is an architect based between Berlin and Helsinki. 

He works across design, research, and curating with a focus on the 

intersection of technology, social innovation, and built form.

Manal Khader is a Palestinian writer, editor and actress based in 

Beirut. She has been the co-editor of Kalamon, a Beirut-based cultural 

quarterly review published in Arabic, since 2010. Khader has also played 

leading and supporting roles in both Arab and international films.

Elias Khoury is the author of thirteen novels, four volumes of literary 

criticism, and three plays. He was awarded the Palestine Prize for 

Gate of the Sun, which was named Best Book of the Year by Le Monde 

Diplomatique, The Christian Science Monitor, and The San Francisco Chronicle, 

and a Notable Book by The New York Times. Khoury’s Yalo, White Masks, 

Little Mountain, The Journey of Little Gandhi, and City Gates are also 

available in English. Khoury is a Global Distinguished Professor of 

Middle Eastern and Arabic Studies at New York University. As Though 

She Were Sleeping received France’s inaugural Arabic Novel Prize.

ps jinjoo kim is an artist, curator, and researcher engaged in 

expanding visual art and cultural practices. As ps, which means 

post-script, her practice has focused on witnessing and transferring 

surviving images and stories in spite of the constraints of media, labor, 

capitalism, and ideology.
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اأمري ر�سا كوه�ستاين موؤلف وخمرج م�رضحي اإيراين. اأعقب درا�صته لل�صينما 

مب�صرية فنية ق�صرية عمل فيها موؤديًا، قبل اأن يقوم بتاأليف م�رضحيته االأوىل ومل ياأِت 

اليوم يف العام ١٩٩٩. يف العام ٢٠٠١ و�صعته م�رضحية رق�ض على الكوؤو�ض يف قلب 

ال�صاحة الدولية، اإذ جالت العامل ملدة اأربع �صنوات. توالت العرو�ض بعد ذلك، ونذكر 

منها جتارب حديثة بني الغيوم )٢٠٠٥(، ودم جاف وخ�سروات طازجة )٢٠٠٧(، 

ورباعي: رحلة �سوب ال�سمال )٢٠٠٧(، واأين كنت يف الثامن من كانون الثاين؟ 

ة االأوىل على 
ّ
)٢٠٠٩(. ُتعد م�رضحية اإ�سغاء اأحدث اأعماله امل�رضحية وُعر�صت للمر

م�رضح مدينة طهران يف متوز ٢٠١٥، وهي حاليًا يف جولة حول اأوروبا. 

لني قديح فنانة لبنانية ت�صتعني بو�صائط الكتابة والفيديو واالأداء. ت�صتق�صي قديح 

من خالل اأعمالها عالقة العلم باخليال وتطبيع العنف وخرافات املا�صي واحلا�رض. 

�صاركت قديح يف تاأ�صي�ض اجلمع الفني بولي�سيفايل، وهو م�صاحة للبحث والتاأّمل يف االأفكار 

املرتبطة مب�صار اإنتاج الفنون. تقوم بالتدري�ض ب�صكل جزئي يف كل من االأكادميية اللبنانية 

للفنون اجلميلة وجامعة القدي�ض يو�صف. تعي�ض قديح وتعمل يف بريوت. 

ِفِدريكو ليون ممثل وخمرج وكاتب م�رضحي و�صانع اأفالم واأ�صتاذ جامعي. قام ليون 

بتاأليف واإخراج العديد من امل�رضحيات، نذكر منها: �سفعة الريف، ومتحف ميغيل 

اأنخيل بويثيو، واألف وخم�سمئة مرت فوق م�ستوى جاك، واأنا يف امل�ستقبل، واجلماهري. 

قام ليون يف العام ٢٠٠٧ بتاأليف فيلمه الثاين جنوم والذي اأخرجه بالتعاون مع 

ماركو�ض مارتينيث. ومن اأفالمه االأخرى كلنا معًا )٢٠٠١(، والفيلم الأخري )٢٠١٤(. 

نال ليون اجلائزة االأوىل للتاأليف امل�رضحي من معهد امل�رضح الوطني يف االأرجنتني، 

وجائزة كونيك�ض التي تقّدمها موؤ�ص�صة الفنون الوطنية )٢٠٠٤(، اإىل جانب اجلائزة 

الوطنية االأوىل للتاأليف امل�رضحي التي متنحها الدولة االأرجنتينية )١٩٩٦-١٩٩٩(. 

ُعر�صت م�رضحياته على م�صارح ويف مهرجانات باأملانيا وفرن�صا وهولندا والنم�صا 

واإيطاليا والدمنارك وا�صكتلندا وكندا واإ�صبانيا واأ�صرتاليا.

Amir Reza Koohestani is an Iranian playwright and theater director. 

After studying film and pursuing a brief career as a performer, 

Koohestani wrote his first play, And The Day Never Came, in 1999. In 2001, 

Koohestani’s Dance On Glasses put him on the international stage as it 

toured internationally for four years. Subsequent productions include 

Recent Experiences Amid the Clouds (2005), Dry Blood and Fresh Vegetables 

(2007), Quartet: A Journey North (2007), and Where Were You on January 

8th? (2009). His most recent play, Hearing, premiered at the City Hall of 

Tehran in July 2015 and is currently on tour in Europe.

Lynn Kodeih is a Lebanese artist based in Beirut. Kodeih works 

with text, video, and performance to explore science and fiction, the 

normalization of violence, and past and present mythologies. Kodeih 

is the co-founder of the collective Polycephaly, a place to research and 

reflect on ideas surrounding the process of art making. She is also 

a lecturer at the Académie Libanaise des Beaux Arts and Université 

Saint-Joseph.

Federico León is an actor, director, playwright, filmmaker, and 

professor. León has written and directed numerous plays including 

Cachetazo de Campo, Museo Miguel Ángel Boezzio, Mil Quinientos Metros Sobre 

El Nivel De Jack, Yo en el Futuro, and Las Multitudes. In 2007, León wrote 

and co-directed his second film, Estrellas, with Marcos Martinez. Other 

films include Todo Juntos (2001) and La Última Película (2014). León was 

awarded the First Prize for Playwriting from the National Theatre 

Institute of Argentina, the Konex Prize of the National Art Foundation 

(2004), and the First National Prize for Playwriting from the 

Argentinian authorities (1996-1999). His plays have been performed in 

theaters and festivals in Germany, France, the Netherlands, Austria, 

Italy, Denmark, Scotland, Canada, Spain, and Australia.
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فري لي�سن مديرة مهرجانات وقّيمة بلجيكية. اأ�ص�صت واأدارت دي �ِسنِغل يف 

اأنتويرب يف الفرتة من ١٩٨٠ وحتى ١٩٩١. يف العام ١٩٩٤ اأ�ص�صت مهرجان كون�ست 

ف�ستفال ديزاآرت ثنائي اللغة يف بروك�صل، و�صغلت فيه من�صب املدير الفني. قامت منذ 

ذلك احلني بتنظيم مهرجان نقاط لقاء يف ال�رضق االأو�صط، كما �صغلت من�صب املدير 

الفني يف م�رضح العامل ومهرجان ڤيينا. فازت الي�صن بجائزة اإرا�صمو�ض للعام ٢٠١٤.

لينا جمدلين ممثلة وكاتبة وخمرجة لبنانية، �صاركت يف العديد من االأعمال منها 

الكرا�سي )١٩٩٦(، واأوڤريرا )١٩٩٧(، واإخراج قيد عائلي )٢٠٠٠(، وبيوخرافيا 

)٢٠٠٢(، وزائدة )٢٠٠٧(، وفوتو- رومان�ض )٢٠٠٩(، و٣٣ لّفة وب�سع ثواين 

)٢٠١٢(، وقطرة عرق )٢٠١٥(. قامت باإنتاج �رضيط الڤيديو �سفت منام، ماما 

)٢٠٠٦( Lina Saneh Body-P-Arts Project )م�رضوع موقع اإلكرتوين، ٢٠٠٧(. قامت 

جمدالين بالتدري�ض يف عدد من جامعات بريوت، اإىل جانب جامعة جنيڤ للفن والت�صميم 

)٢٠٠٨-٢٠١٣(. �صاركت �صمن جلنة املنهج اخلا�صة ببنامج ف�صاء اأ�صغال داخلية، 

اأ�صكال األوان )٢٠١٠-٢٠١٤(. حتمل ا�صم لينا جمدالين منذ ني�صان ٢٠١٥. 

خالد مل�ض معماري من دم�صق. يح�رّض حاليًا لنيل �صهادة الدكتوراه من معهد 

الفنون اجلميلة بجامعة نيويورك. اهتماماته البحثية تت�صّمن التواريخ املتوا�صجة 

لالأماكن ذات القد�صية، وتربية احليوانات الداجنة وال�صيطرة ال�صيا�صية يف �صمال 

�صحراء اجلزيرة العربية، وال�صحر ومتّثالت االأعاجيب يف العامل االإ�صالمي 

القرو�صطي، وبناء عمارة الريف املمانعة، �صاأن مفارخ البي�ض واالآبار ومرافق 

الطاقة البديلة. تقام هذه امل�رضوعات االأخرية بالتعاون مع جنى طرابل�صي و�صليم 

القا�صي واألفريد طرزي، اإىل جانب عدد كبري من امل�صاركني باحلوار وال�رضكاء يف 

�صوريا ومنهم اللجنة العليا للدفاع املدين يف درعا ويا�صني البو�صي يف اأربني. وال يزال 

حمكومًا عليه باالأمل.

Frie Leysen is a Belgian festival director and curator. She was the 

founding director of deSingel in Antwerp from 1980 to 1991. In 1994, 

she founded the bilingual Kunstenfestivaldesarts in Brussels, where she 

served as artistic director. Subsequently, she curated the Meeting Points 

festival in the Middle East, and was artistic director of Theater der 

Welt and Vienna Festival. Leysen was awarded the 2014 Erasmus Prize.

Lina Majdalanie is a Lebanese actress, writer, and director. 

Majdalanie has acted in, written, and directed numerous productions 

including Les Chaises (1996), Ovrira (1997), Extrait d’Etat Civil (2000), 

Biokhraphia (2002), Appendice (2007), Photo-Romance (2009), 33 rpm and 

a Few Seconds (2012), and A Drop of Sweat (2015). She also directed I Had 

a Dream, Mom (video, 2006) and Lina Saneh Body-P-Arts Project (website 

project, 2007). Majdalanie has taught at several universities in Beirut 

as well as the Geneva University of Art and Design, and was formerly 

a member of the Ashkal Alwan Home Workspace Program’s curricular 

committee. She has been working under the pseudonym of Lina 

Majdalanie since April 2015.

Khaled Malas is an architect and PhD candidate at the Institute 

of Fine Arts, New York University. His current research interests 

include the entangled histories of sacred space, animal husbandry, 

and political control in the North Arabian desert; magic and 

representations of wonder in the Medieval Islamic world; and the 

building of rural architectures of resistance including egg hatcheries, 

wells, and alternative energy infrastructures. These last projects are 

in collaboration with Jana Traboulsi, Salim al-Kadi, and Alfred Tarazi, in 

addition to multiple interlocutors and associates in Syria including the 

Higher Commission for Civil Defence in Deraa and Yaseen al-Bushy in 

Arbin. He remains condemned to hope.
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اأُن�ِصئت فرقة ِمهر امل�سرحية يف اإيران يف العام ١٩٩٦. ت�صتقي الفرقة وحيها من 

ال�صينما، و�صعت نحو اإنتاج نوع جديد من امل�رضح يتمايز عن م�رضح اإيران التقليدي. 

نالت الفرقة عدة جوائز منها اأف�صل فرقة م�رضحية يف اإيران )٢٠١٠(، واأف�صل 

اإنتاج م�رضحي يف اإيران عن اإيڤانوڤ )٢٠١١(، واأف�صل اإنتاج م�رضحي يف اإيران 

عن احلائط الرابع )٢٠١٢(، وثاين اأف�صل اإنتاج م�رضحي يف اإيران عن فوات الأوان 

قون  )٢٠١٣(. يف العام ٢٠١٣ اأنتجت فرقة ِمهر م�رضحية مهني �صدري اجلديدة موثِّ

من اأجل فتح اآفاق جديدة الأع�صائها، تف�صي اإىل تطوير جماليات الفرقة. 

�صدرت جمموعة اإميان مر�سال ال�صعرية االأوىل ات�سافات عن دار الغد بالقاهرة 

)١٩٩٠(، بينما �صدرت جمموعاتها الثالثة االتالية عن دار �رضقيات بالقاهرة وهي: 

ممّر ُمعتم ي�سُلح لتعّلم الرق�ض )١٩٩٥(، وامل�سي اأطول وقت مُمكن )١٩٩٧(، ثم 

جغرافيا بديلة )٢٠٠٦(. �صدرت اأحدث جمموعاتها ال�صعرّية حّتى اأتخّلى عن فكرة 

البيوت عن دار �رضقّيات بالقاهرة ودار التنوير ببريوت يف ٢٠١٣. ُترجمت خمتارات 

من اأعمال مر�صال اإىل اأكرث من ع�رضين لغة اآخرها ديوان جغرافيا بديلة عن دار 

ن�رض ليبو ِدل اير يف مدريد )٢٠١٤(، ترجمة لورا �صاجلورو ومارجريتا اأوزاريو 

منندز. يف االإنكليزّية، ُن�رضت ق�صائد مر�صال يف باري�ض ريفيو، اأمريكان بويرتي 

ريفيو، كانيون ريفيو وغريها. وقد اأ�صدرت دار �صيب ميدو بنيويورك يف ٢٠٠٨ 

خمتارات من ق�صائدها بعنوان لي�ض هذا برتقاًل يا حبيبتي ترجمة خالد مطاوع. 

ت�صدر ترجمة مر�صال ملذكرات ت�صارلز �صيميك ذبابة يف احل�ساء يف ٢٠١٥ عن دار كتب 

ور اأمريكا يف كتابة الرحلة العربّية يف ٢٠١٦.  خان بالقاهرة، كما ت�صدر درا�صتها �سُ

مر�صال تعمل اأ�صتاذة م�صاعدة لالأدب العربي ودرا�صات ال�رضق االأو�صط يف جامعة 

األبريتا، كندا، حيث تعي�ض يف مدينة ادمننت مع زوجها وطفليهما.

نعيم مهيمن كاتب وفنان ب�رضي، يعي�ض يف َدكا ونيويورك. تت�صدى مقاالته واأفالمه 

واأعماله الفوتوغرافية ملو�صوع ف�صل اليوتوبيا. بداأ يف العام ٢٠٠٥ م�رضوعًا بحثيًا 

ف يف حقبة ال�صبعينيات من القرن املن�رضم، 
ّ
طويل االأمد حول انهيار الي�صار املتطر

وحول خطورة غواية احلركات التي تعد بالثورة عب املواجهات العنفّية. نال مهيمن 

زمالة غوغنهامي للعام ٢٠١٤.

The Mehr Theatre Group was created in Iran in 1996. Drawing 

inspiration from film, the Mehr group sought to produce a new kind 

of theater distinct from traditional Iranian theater. The company has 

won awards for Best Theater Company in Iran (2010), Best Theater 

Production in Iran for Ivanov (2011), Best Theater Production in Iran for 

The Fourth Wall (2012), and Second Best Theater Production in Iran for 

Timeloss (2013). In 2013, the Mehr Theatre Group produced Mahin Sadri’s 

new play, Belayers, to open a window for other members to develop the 

company’s aesthetic.

Iman Mersal is an Egyptian poet. Since the 1990s, she has authored 

five books of poetry in Arabic: Characterizations (1990), A Dark Alley 

Suitable for Dance Lessons (1995), Walking As Long As Possible (1997), 

Alternative Geography (2006), and Until I Give Up the Idea of Home (2013). 

She was an editor for the cultural and literary reviews Bint al-Ard and 

Adab wa Naqd in Egypt for several years, and an EUME Fellow at the 

Forum Transregionale Studien in Berlin, Germany (2012-13). Selected 

poems from Mersal’s oeuvre have been translated into numerous 

languages, including Spanish, French, Italian, Dutch, and Hindi. Mersal 

is currently an associate professor of Arabic literature at the University 

of Alberta.

Naeem Mohaiemen is a writer and visual artist, working in Dhaka 

and New York. His essays, films, and photography explore the theme 

of failed utopias. Since 2006, he has been working on a long-form 

research project on the collapse of the ultra-left of the 1970s and the 

dangerous seduction of movements that promise revolution through 

violent confrontation. Mohaimen was a 2014 Guggenheim Fellow.
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مارلني مونتريو فرايتا�ض ع�صو موؤ�ص�ض يف فرقة كومبا�ض للرق�ض، ويف �رضكة االإنتاج 

ب. و. ر. ك يف ل�صبونة. ت�صب يف اأعمالها اأغوار مو�صوعات �صاأن االنفتاح والدن�ض 

والوطاأة. ا�صتكملت درا�صتها للرق�ض يف ب.ا.ر.ت.�ض )بروك�صل( ويف اإ.�ض.د، ويف 

موؤ�ص�صة كالو�صته غولبنكيان )ل�صبونة(، واأتبعت درا�صتها بعملها لن نقيم ح�س�ساً 

للرق�ض بل �سنتدّرب، وهو م�رضوع اأقامته بال�رضاكة مع جمتمع الكوڤا دا مورا يف 

ل�صبونة. من اأعمالها االأخرى كل من الفردو�ض - جمموعة خا�سة )٢٠١٢ - ٢٠١٣(، 

و)م( ميوزا )٢٠١١(، وهو م�رضوع اأقامته بال�رضاكة مع تراجال هاريل وفران�صوا 

�صايغنو و�صي�صيليا بنغوليا، وعدم احتمالية اليقني )٢٠٠٦(، ويرقة )٢٠٠٦( وانطباع 

اأّويل )٢٠٠٥(. �صبق ملونتريو فرايتا�ض التعاون مع كل من اإمانويل هوين ولوي�ض 

توزيه وتانيا كارڤاليو وبوري�ض �رضمات�ض وغريهم. 

ربيع مرّوة ممّثل وخمرج وكاتب م�رضحي، �صاهم يف حترير جمّلة كلمن الف�صلية 

اللبنانية وTDR )نيويورك(. وهو ع�صو موؤ�ص�ض يف جمل�ض اإدارة مركز بريوت للفن. 

من اأعماله: ثورة مبك�سلة )٢٠١٢(، وفوتو- رومان�ض )٢٠٠٩(، و�سّكان ال�سور 

)٢٠٠٨(، ولكم متّنت نان�سي لو اأن كّل ما حدث مل يكن �سوى كذبة ني�سان )٢٠٠٧(، 

وكيف بّدي وقِّف تدخني )٢٠٠٦(، ومن يخاف التمثيل )٢٠٠٥(، والبحث عن موّظف 

مفقود )٢٠٠٣(، وبيوخرافيا )٢٠٠٢(، وثالثة مل�سقات )٢٠٠٠(، ومق�سم ١٩ 

)١٩٩٨( وغريها.

اأمين نحلة در�ض التمثيل واالإخراج يف معهد الفنون اجلميلة، اجلامعة اللبنانية. 

عمل منذ العام ٢٠٠٧ يف التوليف والت�صوير للعديد من االأفالم الوثائقية واالأفالم 

التجربية يف لبنان وبلدان اأخرى.

Marlene Monteiro Freitas is co-founder of the Compass dance group, 

and the Lisbon-based production company, P.O.R.K. Her work explores 

notions of openness, impurity, and intensity. Upon completing her 

dance studies at P.A.R.T.S (Brussels), E.S.D and Fundação Calouste 

Gulbenkian (Lisbon), she developed We Will Not Have Dance Classes 

We Will Rehearse, a project in collaboration with the Cova Da Moura 

community in Lisbon. Other works include Paradise – private collection 

(2012-2013); (M)imosa (2011), a project developed with Trajall Harell, 

François Chaignaud and Cecilia Bengolea; Guintche (2010); A Seriedade 

do Animal (2009-2010); Uns e Outros (2008); A improbabilidade da Certeza 

(2006); Larvar (2006); and Primeira Impressão (2005). Monteiro Freitas 

has worked with Emanuelle Huynn, Loïc Touzé, Tãnia Carvalho, and 

Boris Charmatz, among others.

Rabih Mroué is an actor, director, and playwright. Mroué uses 

minimalist language and formal inventiveness to present conflicts that 

have troubled the Middle East and Lebanon over the last few decades, 

exploring them through themes such as memory and construction of 

identity. 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. 

Mroué is a contributing editor to the Lebanese quarterly Kalamon and a 

co-founder and board member of Beirut Art Center.

Ayman Nahle studied acting and directing at the Institute of Fine 

Arts, Lebanese University. Since 2007 Nahle has edited and shot 

numerous documentary and experimental films.
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ُولد اأرجونا نوميان على منت طائرة، ولذا فهو يحمل زوجًا من جوازات �صفر. 

نوميان �صانع اأفالم وكاتب وفنان. ُقدِّمت اأعماله يف مركز الفن املعا�رض بجامعة 

نانيانغ التقنية، وبينايل ڤيني�صيا ال�صاد�ض واخلم�صني مب�صاحبة اإي- فلك�ض وال�صوبر 

كوميونيتي، ويف بيت ثقافات العامل، واأ�صكال األوان، ومركز بريوت للفن، واملركز 

الكندي للعمارة، وال جايتيه لرييك، وغالريي ڤريج بجامعة �صيدين، ومتحف مو�صكو، 

ومتحف توران�ض للفن، وما�صن للم�رضوعات واملوارد الب�رضية وغريها. ن�رض نوميان 

كتاباته يف كل من دار ريليف، ودار اإنتو ذا باينز، ون�رضة الكتابات اجلديدة، وڤي اآي 

اإيه، ودار كونكورد، واآرت فوي�زس، وفلوينت واإي- فلك�ض.

قام املوؤّلف واملخرج امل�رضحي تو�سيكي اأوكادا بت�صكيل فرقة �ِصلفيت�ض امل�رضحية 

يف العام ١٩٩٧. ومنذ ذلك احلني، اأّلف واأخرج جميع اأعمال الفرقة باأ�صلوبه، الذي 

يعتنق منهجًا مميزًا يف اإنتاج امل�رضحيات. ذاع �صيت اأوكادا نظرًا ال�صتخدامه اللغة 

اليابانية الدارجة اإىل جانب ت�صاميم رق�صه الفريدة. نال جائزة كي�صيدا كونيو 

للدراما الـ٤٩ وجائزة كنزابورو اأوي، كما �صارك كع�صو يف جلنة حتكيم جائزة 

كي�صيدا كونيو للدراما منذ العام ٢٠١٢. قامت دار كاوادي �صوبو �صين�صا بن�رض 

باكورة موؤلفاته يف حقل درا�صات امل�رضح. 

ب�سرى ويزغن راق�صة وم�صّممة رق�ض مغربية. بداأت م�صريتها مع الرق�ض البلدي 

الذي عّلمته لنف�صها، و�صارت منذ العام ١٩٩٨ من اأخل�ض منا�رضي م�صهد الرق�ض 

املحّلي يف مراك�ض. ا�صرتكت يف العام ٢٠٠٢ مع توفيق اأزيديو يف تاأ�صي�ض جمعية 

اأنانيا. وبعد مرور ثماين �صنوات قامت ويزغن بتاأ�صي�ض فرقتها اخلا�صة، وحتمل 

ا�صم اأو. نالت يف العام ٢٠١٠ جائزة املوهبة الكوريغرافية اجلديدة من اجلمعية 

الفرن�صية للموؤلفني وامللحنني الدراميني. من �صمن ما اأنتجت من عرو�ض اأنا واأنت 

)٢٠٠٢(، واملوت واأنا )٢٠٠٥(، واأيتا )٢٠٠٧(، ومدام بالزا )٢٠١٠( ورحلة كول 

)مع اأالن بوفارد، ٢٠١١( وها! )٢٠١٠( وغراب )٢٠١٤(، وقطف )٢٠١٥(. 

Arjuna Neuman was born on an airplane, which explains why he 

holds two passports. Neuman is a filmmaker, writer, and artist. He 

has presented his work at the NTU Centre for Contemporary Art, 

the 56th Venice Biennale with e-flux and the SuperCommunity, 

Haus Der Kulturen der Welt, Ashkal Alwan, the Beirut Art Center, the 

Canadian Centre for Architecture, La Gaîté Lyrique, Verge Gallery 

Sydney University, Moscow Museum, Torrance Art Museum, Machine 

Projects, and Human Resources, among others. Neuman has 

published texts with Relief Press, Into the Pines Press, The Journal for 

New Writing, VIA, Concord Press, Art Voices, Flaunt, and e-flux.

Toshiki Okada, playwright and director, formed the theater 

company cheltfish in 1997. He writes and directs all of the company’s 

productions. Practicing a distinctive methodology for creating plays, 

Okada has come to be known for his use of hyper-colloquial Japanese 

and unique choreography. He was awarded the 49th Kishida Kunio 

Drama Award and the Kenzaburo Oe Prize. Okada has been on the jury 

for the Kishida Kunio Drama Award since 2012. In 2013, his first book on 

theatrology was published by Kawade Shobo Shinsha.

Bouchra Ouizguen is a Moroccan dancer and choreographer. Starting 

out as a self-taught and baladi dancer, Ouizguen has been a committed 

advocate of the local dance scene in Marrakech since 1998. In 2002, 

she partnered with Taoufiq Izeddiou to found the Anania Association. 

Eight years later, Ouizguen founded her own company, O. In 2010, 

she was awarded the New Choreographic Talent Award from France’s 

Society of Dramatic Authors and Composers. Her performances 

include Ana Ounta (2002), Mort et Moi (2005), Aita (2007), Madame Plazza 

(2010), Voyage Cola (with Alain Buffard, 2011), HA! (2012), Corbeaux (2014), 

and OTTOF (2015).
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ب، مي�صي ُمعا�صه يف بريوت. يف العام ٢٠٠٨، ن�رض
ِّ
 روجيه عوطه كاتب وجمر

مدينة حافية الذاكرة )�صعر(، ويف العام ٢٠١٢، قدم لأين اأخاف على موتي )كوالج 

نظري-املركز الفرن�صي(، ويف العام ٢٠١٤، قدم، مع �صذا �رضف الدين، اإحراج مع 

 وقف التنفيذ )مداخلة اأدائية حول ق�صية مي�صال �صماحة(. يعمل اليوم يف جريدة

املدن االإلكرتونية.

يوري پاتي�سون فنان يعي�ض ويعمل يف لندن. اأقام اأخريًا معار�ض فردّية يف كل من 

هيلغا ماريا كلو�صرتفلده يف برلني )٢٠١٥( وم�رضوعات �صل يف لندن )٢٠١٤( 

واأركاديا مي�صا يف لندن )٢٠١٢(. ُعر�صت اأعماله اأي�ًصا يف كل من كون�صتهاله ڤيينا يف 

النم�صا، وتيت بريطانيا ومعهد الفن املعا�رض يف لندن، ومتحف الفن احلديث بوار�صو 

يف بولندا، وغالريي �صبعة ع�رض يف لندن، واأوتبو�صت يف نورويك. ح�صل باتي�صون على 

اإقامة فنّية يف غالريي �صيزنهاله بني عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦.

اآنا تي�سيريا پينتو كاتبة من ل�صبونة تقيم يف برلني. حتا�رض يف جامعة الفنون يف 

برلني، كما ُت�صهم على نحو منتظم يف ن�رضات عدة، منها اإي-فكل�ض واآرت اأجندة 

ومو�صه وفريز ودوما واإنا�صتيتيك�ض ون�رضة مانيف�صتا وتك�صت ت�صور كون�صت.

ماثيو پول قّيم وكاتب يعي�ض يف لو�ض اأجنلي�ض. ي�صغل حالًيا مقعد عميد ق�صم الفن 

يف جامعة والية كاليفورنيا �صان برناندينو، و�صغل يف ال�صابق من�صب مدير البنامج 

يف مركز الدرا�صات القّيمية يف جامعة اإ�صيك�ض باململكة املّتحدة. قام باإنتاج العديد 

ر  من املعار�ض الدولية، واأقام اآخر م�رضوعاته االأدبية بالتعاون مع املعماري واملُنظِّ

مانويل �صڤارت�صبغ، وُن�رض يف بلومزبري االأكادميية يف ت�رضين الثاين ٢٠١٥ حتت 

عنوان �سيا�سات ما فوق املرتية: تقنيات رقمّية يف العمارة.

Roger Outa is a writer and experimenter based in Beirut. His 

collection of poems, City Stripped of Memory, was published in 2008. In 

2012, he presented Because I Worry about My Death, a visual collage, at the 

French Cultural Center. In 2014, he presented a reading performance 

entitled The Unease of Michel Samaha: An Intervention in a Court Case in 

collaboration with Chaza Charafeddine. Outa currently writes for the 

online newspaper Al-Modon.

Yuri Pattison is an artist based in London. He has had recent solo 

exhibitions at Helga Maria Klosterfelde, Berlin (2015); Cell Projects, 

London (2014); and Arcadia Missa, London (2012), among others. His 

work has also been shown at Kunsthalle Wien, Austria; Tate Britain, 

London; ICA, London; Museum of Modern Art, Warsaw, Poland; 

Seventeen Gallery, London; and Outpost, Norwich. Pattison is the 

recipient of the Chisenhale Gallery Create Residency (2014-2016).

Ana Teixeira Pinto is a writer based in Berlin. She is currently a 

lecturer at the Universität der Künste, Berlin, and contributes regularly 

to publications such as e-flux Journal, Art-Agenda, Mousse, Frieze/de, 

Domus, Inaesthetics, The Manifesta Journal, and Text zur Kunst.

Matthew Poole is a curator and writer based in Los Angeles. He is 

chair of the Department of Art at California State University San 

Bernardino, and was previously program director of the Centre for 

Curatorial Studies at the University of Essex, UK. He has produced 

exhibitions internationally, and his most recent written project, 

a collaboration with architect and theorist Manual Shvartzberg, 

published by Bloomsbury Academic in November 2015, is entitled The 

Politics of Parametricism: Digital Technologies in Architecture.
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ِنلماري دو پريز فنانة جنوب اأفريقية تعي�ض يف بريتوريا ولندن، ومتار�ض عملها يف 

حقول االأداء والت�صوير الفوتوغرايف والڤيديو والفنون الكمبيوترية. حازت اأخريًا 

�صهادة املاج�صتري يف الفنون اجلميلة من كلية غولد�صميث بجامعة لندن، والتي اأكملت 

فيها �صهادة املاج�صتري يف الفنون الكمبيوترية يف العام ٢٠١٣. ُعر�صت اأعمالها 

على نحو دويل يف كل من لندن ونيويورك وبوين�ض اآيري�ض وبرلني اإىل جانب كبى 

مدن جنوب اأفريقيا. نالت اأخريًا جائزة �صا�صول نيو �صيغنيت�رضز، اإىل جانب زمالة 

موؤ�ص�صة اأمب�صاند )٢٠١٥(. تقوم دو بريز حالًيا باإلقاء املحا�رضات يف الفنون 

الب�رضية وامليديا اجلديدة يف جامعة جنوب اأفريقيا.

خليل رباح فنان ي�صغل من�صب املدير الفني لبينايل رواق يف رام اهلل منذ العام ٢٠٠٥ 

)فل�صطني(. من اأعمال رباح الوليات الفل�سطينية املتحدة للطريان )٢٠٠٧-٢٠١١(، 

وم�رضوعه املمتد املتحف الفل�سطيني لتاريخ الطبيعة والإن�سان )٢٠٠٣(، ومعر�ض 

فني )٢٠١٠(، واأخريًا جم�ّسمات املنطقة ج. ُن�رض له ٥٠٣٢٠ ا�صم وهيكل وبينايل 

رواق الثالث. من معار�صه االأخرية معر�ض فني: متثيالت جاهزة يف غالريي �صفري 

زملر، هامبورغ )٢٠١٢(، وقراءة يف مركز بريوت للفن )٢٠١٢(، وال�سفحات ٧ 

و٨ و٩ يف اإي-فلك�ض، نيويورك )٢٠١٣(، وجم�ّسمات يف كون�صتهاو�ض، هامبورغ 

)٢٠١٥(، اإىل جانب م�صاركته يف العديد من البيناليات منها بينايل �صاو بولو و�صيدين 

وغوانغجو وليڤربول وال�صارقة وكوت�صي موزيري�ض و�صالونيك والبندقية.

مروان ر�سماوي فنان لبناين، تعالج اأعماله يف اأغلبها ثيمات النمو العمراين والتاريخ 

املجتمعي. ُعر�صت اأعماله يف معار�ض داخل لبنان وخارجه، نذكر منها متحف غرانيه، 

اأي�ض اأون بروڤان�ض يف فرن�صا )٢٠١٣(، وغالريي �رضبنتاين يف لندن )٢٠١٢(، وغالريي 

�صات�صي يف لندن )٢٠٠٩(، ومركز بول كلي يف برين )٢٠٠٩(، ومتحف نيم للفن املعا�رض 

يف فرن�صا )٢٠٠٨(، ويف ق�رض الفنون اجلميلة يف بروك�صل )٢٠٠٨(. اأقام يف العام 

١٩٩٨ معر�صًا فرديًا يف املركز الثقايف الفرن�صي يف بريوت. �صارك يف بينايل �صاو باولو يف 

البازيل )٢٠٠٦(، ويف بينايل ال�صارقة باالإمارات العربية املتحدة )٢٠٠٥(.

Nelmarie du Preez is a South African artist based between Pretoria 

and London, working in the fields of performance, photography, video, 

and computational arts. She recently completed her MFA in fine art 

at Goldsmiths, University of London, where she also completed an 

MA in computational arts in 2013. She has exhibited in London, New 

York, Buenos Aires, and Berlin, as well as major cities in South Africa. 

She recently won the Sasol New Signatures competition and is the 

2015 Ampersand Foundation Fellow. Du Preez is currently a lecturer in 

visual arts and new media at the University of South Africa.

Khalil Rabah is an artist, and has been the artistic director of the 

Riwaq Biennale in Ramallah, Palestine, since 2005. Rabah’s works 

include the United States of Palestine Things (2007-2011); the ongoing 

projects The Palestinian Museum of Natural History and Humankind (2003) 

and Art Exhibition (2010); and most recently, Scale Models Area C. His 

publications include 50320 Names, Volume, and the 3rd Riwaq Biennale, A 

Biennale. His recent solo exhibitions include Art Exhibition, Ready Made 

Representations, Sfeir Semler, Hamburg (2012); Review, Beirut Art Center 

(2012); Pages 7, 8, 9, e-flux, New York (2013) and Scale Models, Kunsthaus, 

Hamburg (2015). Rabah has also contributed to the biennials in Sao 

Paulo, Sydney, Gwangju, Istanbul, Liverpool, Sharjah, Kochi Muziris, 

Thessaloniki, and Venice.

Marwan Rechmaoui is a Lebanese artist whose work often deals 

with themes of urban development and social history. Rechmaoui’s 

work has been shown in exhibitions in Lebanon and abroad, including 

the Musée Granet, Aix-en-Provence, France (2013); Serpentine Gallery, 

London (2012); Saatchi Gallery, London (2009); Zentrum Paul Klee, 

Bern, Switzerland (2009); Musée d’art Contemporain de Nîmes, France 

(2008); and Palais des Beaux-Arts, Brussels, Belgium (2008). In 1998, 

he presented a solo show at Centre Culturel Français, Beirut. He has 

participated in the São Paulo Bienal, Brazil (2006), and the Sharjah 

Biennial, UAE (2005).
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پاتري�سيا ريد فنانة وكاتبة تقيم يف برلني. اأقامت معار�ض يف ڤيته دي ڤيت يف هولندا، 

وبيت ثقافات العامل يف اأملانيا، وكون�صتهاو�ض النغنتال يف ت�صيكيا، وجمعية ڤورمتبغ 

للعاجليني،  خمتارة  ن�سو�ض  الفنّية يف اأملانيا. ُن�رضت كتاباتها يف كل من #تعجيل: 

واأمرا�ض الراأ�سمالية الإدراكية النف�سية، اجلزء الثاين، واقت�ساديات غري ملمو�سة، 

ومعمار اإدراكي: من ال�سيا�سة احليوية اإىل الال�سيا�سة، وفليب. قامت اأي�صًا باإلقاء 

حما�رضات يف كل من معهد الفن املعا�رض يف اململكة املتحدة، ومعهد الفن احلديث يف 

اأ�صرتاليا، وبينايل مونرتيال يف كندا، وف�صاء الفنانني ومعهد ما�صات�صو�صت�ض التقني 

يف الواليات املتحدة. تقوم ريد بدور املُ�صيف يف �صل�صلة حما�رضات نزعات التي تقام 

يف برلني، كما ت�صارك �صمن جمموعة لبوريا كوبونيك. 

بريان ويليام روجرز فنان وموؤدٍّ ومو�صيقي وكاتب. ُعر�صت اأعماله وُن�رضت كتاباته 

يف خمتلف بلدان العامل.

ِبن را�سل فنان ميديا وقّيم يتبّنى، يف اأفالمه وجتهيزاته وعرو�صه االأدائية، ا�صتباكًا 

متعّمقًا مع تاريخ ال�صورة املتحركة ودالالتها. حاز ِبن على زمالة غوغنهامي يف العام 

٢٠٠٨ وعلى جائزة االحتاد الدويل للنقاد ال�صينمائيني يف العام ٢٠١٠، وُعر�صت 

له اأعمال واأفالم على نحو فردي يف مركز جورج بومبيدو، ومتحف الفن املعا�رض 

ب�صيكاغو، ومهرجان روتردام ال�صينمائي، ومركز ِوك�صرن للفنون والڤيينايل ومتحف 

الفن احلديث. اأطلق يف بروڤيدان�ض بوالية رود اآيالند �صل�صلة عرو�ض �صينمائية حتت 

عنوان امل�سباح ال�سحري، كما �صارك يف اإدارة ِبن را�صل، وهو ف�صاء يديره فنانون 

يف �صيكاغو بوالية اإيلينوي. قام را�صل بجوالت حول العامل، ب�صحبة برامج لعرو�ض 

االأفالم واأعمال الڤيديو والعرو�ض االأدائية، واختارته جمّلة �صينما�صكوب �صمن 

اأف�سل ٥٠ �سانع اأفالم حتت �سن الـ٥٠.

Patricia Reed is an artist and writer based in Berlin. She has 

exhibited at the Witte de With, Netherlands; Haus der Kulturen 

der Welt, Germany; Kunsthaus Langenthal, Switzerland; and the 

Württembergische Kunstverein, Germany. Reed’s texts have 

been published in #ACCELERATE: The Accelerationist Reader; The 

Psychopathologies of Cognitive Capitalism Vol. II; Intangible Economies; 

Cognitive Architecture: From Biopolitics to Noopolitics; and Fillip. She has 

given lectures at the ICA, London; IMA, Australia; the Montréal 

Biennale, Canada; Tate Britain, London; Artists Space, USA; and MIT, 

USA, among others. Reed hosts the Inclinations lecture series in Berlin 

and is part of the Laboria Cuboniks working group.

Brian William Rogers is an artist, performer, musician, and writer. 

His work has been exhibited and published internationally.

Ben Russell is a media artist and curator whose films, installations, 

and performances foster a deep engagement with the history and 

semiotics of the moving image. A 2008 Guggenheim Fellowship 

and 2010 FIPRESCI award recipient, Russell has had solo screenings 

and exhibitions at the Centre Georges Pompidou, the Museum of 

Contemporary Art Chicago, the Rotterdam Film Festival, the Wexner 

Center for the Arts, the Viennale, and the Museum of Modern Art. 

He began the Magic Lantern screening series in Providence, Rhode 

Island and was co-director of the artist-run space BEN RUSSELL in 

Chicago, Illinois. Russell has toured worldwide with film, video, and 

performance programs and was named by Cinemascope as one of the 

“50 Best Filmmakers Under 50.”
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تّتخذ �ستيفاين �سعاده نقطة انطالق لها من حلظة اغرتاب املرء عما يحيط به. 

جت �صعاده يف املعهد 
ّ
 ت�صتجلي �صكل الُبعد، ومن ثم جتعل منه اأمرًا مرئيًا. تخر

الوطني العايل للفنون اجلميلة يف باري�ض، ويف اأكادميية ال�صني للفنون يف هانغت�صو. 

ُعر�صت اأعمالها يف كل من متحف الفن احلديث يف اأنتويرب، وبيت الفن املعا�رض 

)ماري�ض( يف ما�صرتيخت، وال كو�صريڤا يف مورثيا، ونيو بوزي�صانز يف اآرت كولون، 

وڤان اآيك يف ما�صرتيخت، ومركز بريوت للفن، ومركز بريوت للمعار�ض يف بريوت، 

وموؤ�ص�صة عبد املح�صن القطان يف رام اهلل، وبينايل قلنديا الدويل يف فل�صطني. من 

املُخطط لها اأن تقيم معر�صًا بعنوان �صظايا الع�صق يف ال تراڤريز، مركز األفورتڤيل 

للفن املعا�رض يف فرن�صا.

ي�صتك�صف وليد �سادق يف اأعماله املبّكرة املرياث العائلي للحرب االأهلية اللبنانية، 

والتعقيد الذي يّت�صم به نزاع اأهلي موؤّجل. يقوم يف اأعماله االأخرية بطرح نظرية تتعّلق 

مبجتمع ما بعد احلرب، الذي ياأبى اأن ي�صتاأنف حياته على نحو اعتيادي. ين�صب 

اهتمامه يف اأحدث اأعماله على منطق احلرب االأهلية املطّولة، كما يفت�ض عن زمانية 

نقدية تباري هذا التطويل يف حد ذاته. يقوم حاليًا بالتدري�ض يف ق�صم الفنون اجلميلة 

وتاريخ الفن يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت.

جُتري ناتا�سا �سدر حقيقيان بحوثًا، من خالل ممار�صتها الفنية، وتتّخذ عددًا من 

االأ�صكال منها الڤيديو واالأداء والتجهيز والكتابة وال�صوت. وهي مهتمة باأمناط 

�صناعة العامل املعا�رض االجتماعية وال�صيا�صية. اأطلقت يف العام ٢٠١٣ م�رضوعها 

ب�ص�ص�صت ليوبارد ٢اأ٧+ باعتباره جزءًا من بحث جار حول املناطق احل�رضية 

اء اأن 
ّ
املُع�صَكرة. وبداًل من اأن متنحنا ملحة عن �صريتها الذاتية، فاإنها تطلب من القر

يزوروا www.bioswop.net وهو موقع لتبادل ال�صري الذاتية، يتيح للفنانني وغريهم 

من املعنيني بالثقافة ا�صتعارة �صري ذاتية واإعارتها ملختلف االأغرا�ض.

Stéphanie Saadé takes as a point of departure the moment when 

one becomes estranged from his/her surroundings. She explores 

the shape of distance, and makes it visible. Saadé graduated from 

the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, and the China 

Academy of Arts, Hangzhou. Her work has been exhibited at MuHKA, 

Antwerp; Marres, Maastricht; La Conservera, Murcia; New Positions, 

Art Cologne; Van Eyck, Maastricht; Beirut Art Center, Beirut; Beirut 

Exhibition Center, Beirut; A.M. Qattan Foundation, Ramallah; and the 

Qalandyia International Biennial, Palestine. Upcoming exhibitions 

include Les Fragments de l’Amour, at La Traverse, Centre Contemporain 

d’Alfortville, France.

Walid Sadek ’s early work investigates the familial legacies of the 

Lebanese civil war and the complexity of lingering civil strife. His later 

work proposes a theory for a post-war society disinclined to resume 

normative living. More recently, his work is concerned with the logic 

of a protracted civil war and searches for a critical temporality to 

challenge that same protractedness. Sadek is associate professor 

in the Department of Fine Arts and Art History at the American 

University of Beirut.

Natascha Sadr Haghighian’s research-based practice encompasses 

a variety of forms and formats, among them video, performance, 

installation, text, and sound. She is primarily concerned with the 

socio-political implications of contemporary modes of world-making. 

Her project pssst Leopard 2A7+ started in 2013 and is part of ongoing 

research into the militarization of urban environments. Haghighian 

asks readers to go to www.bioswop.net, a CV-exchange platform 

where artists and other cultural practitioners can borrow and lend 

CVs for various purposes.
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يتوق اإيقان �سافوغلو الإيجاد اأ�صكال من ال�صداقة. تنطوي ممار�صته الفّنية يف كثري 

من االأحيان على جوانب ت�صاركية، ويجول من خاللها بني �صتى املجاالت، االأمر الذي 

يجعله ال يتقيد بو�صيط بعينه. حاز �صافوغلو �صهادة املاج�صتري يف الفن يف ال�سياق من 

جامعة الفنون يف برلني، وماج�صتري الفنون اجلميلة يف الت�صوير الفوتوغرايف من كلّية 

بارد. فاز فيلمه زنابق ُم�سفرَرة الذي اأنتجه يف العام ٢٠١٣ جائزة �صيتي اأوبرهاوزن 

الكبى، يف الدورة التا�صعة واخلم�صني من مهرجان اأوبرهاوزن لل�صينما الق�صرية، 

وجائزة اأون �صكرين يف مهرجان اإمييدجز، وجائزة كينيتا للفيلم االأر�صيفي، يف الدورة 

الثانية واخلم�صني ملهرجان اآن اآربور ال�صينمائي. �صافوغلو فنان مقيم حاليًا يف 

اأكادميية الرايخ للفنون اجلميلة يف اأم�صرتدام.

خالد �ساغّية �صحايف. بداأ حياته املهنية يف جريدة ال�سفري، حيث اأ�ّص�ض ملحق �صباب، 

قبل اأن ي�صبح كاتبًا فيها. التحق بجريدة الأخبار منذ تاأ�صي�صها، و�صغل من�صب نائب 

رئي�ض التحرير فيها حتى اآب ٢٠١١. انتقل بعدها اإىل املوؤ�ص�صة اللبنانية لالإر�صال 

انرتنا�صونال، حيث عمل رئي�صًا لتحرير ن�رضتها االإخبارية حتى اآب ٢٠١٥. حائز 

اإجازة يف هند�صة الكمبيوتر واالت�صاالت من اجلامعة االأمريكية يف بريوت، لكّنه مل 

يعمل بالهند�صة. حائز ماج�صتري يف االقت�صاد من جامعة ما�صات�صو�صت�ض، لكّنه مل 

يعمل باالقت�صاد.

قة فنّية. حازت �صهادة املاج�صتري يف ال�صيا�صات الثقافية 
ّ

ريجني �سحكيان كاتبة ومن�ص

من جامعة نيويورك، ومن ثم قامت باإطالق �سدى، وهو م�رضوع غري ربحي ي�صم 

برناجمًا لتعليم الفنون واملنا�رضة واالإنتاج الفني للفنانني املقيمني يف بغداد، وقامت 

باإدارته حتى اإغالق اأبوابه يف ربيع العام ٢٠١٥. اأ�صهمت بكتاباتها يف العديد من 

م�رضوعات واإ�صدارات لفنانني، كما نّظمت ور�صات تدريبية واألقت حما�رضات يف 

موؤ�ص�صات فنية وتعليمية خمتلفة. اأخريًا، �صغلت �صحكيان من�صب اأ�صتاذ زائر يف 

معهد كاليفورنيا للفنون، وقّيمًا زائرًا يف اإدارة ال�صوؤون الثقافية التابعة لبلدية لو�ض 

اأجنلي�ض، حيث قامت يف العام ٢٠١٤ بتنظيم معر�ض �سانغريال: مدن ُمتخيَّلة والكتّيب 

النقدي امل�صاحب.

Aykan Safoğlu yearns to find forms of friendship. Often participatory 

in nature, his artistic practice trespasses upon the realms of various 

disciplines and is therefore non-medium-specific. Safoğlu holds an MA 

in art in context from the University of the Arts, Berlin, and an MFA in 

photography from Bard College. His 2013 film, Off-White Tulips, received 

the Grand Prize of the City Oberhausen at the 59th International 

Oberhausen Short Film Festival, On Screen Award at the Images 

Festival and Kinetta Archival Film Award at the 52nd Ann Arbor Film 

Festival. He is currently an artist-in-residence at the Rijksakademie 

van beeldende kunste, Amsterdam.

Khaled Saghieh began his career as a journalist with the newspaper 

As-Safir, where he initiated the youth supplement “Al Shabab.” He 

then moved to Al-Akhbar during its foundational years and was its 

senior editor until 2011. Saghieh worked as broadcast editor at LBC 

International until 2015. He obtained his BA in computer science and 

communications from the American University of Beirut, but is not 

an engineer. Saghieh went on to complete his MA in economics at the 

University of Massachusetts-Amherst, but is not an economist, either. 

Rijin Sahakian is a writer and arts organizer. Sahakian obtained 

an MA in cultural policy from New York University and initiated 

Sada, a non-profit project conducting arts education, advocacy, 

and production programs for Baghdad-based artists, which she 

directed until its closure in the spring of 2015. She has written for 

various artist projects and publications, and conducted workshops 

and presentations at numerous arts and education institutions. 

Most recently, Sahakian was a visiting faculty member at the 

California Institute of the Arts and guest curator at the City of Los 

Angeles Department of Cultural Affairs where she organized the 2014 

exhibition, Shangri La: Imagined Cities, and its accompanying critical 

reader/catalogue.
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حممد �ساملي فنان م�صتقل وناقد وقّيم، يقيم يف نيويورك. ُن�رضت كتاباته يف كل من 

اإي- فلك�ض وفال�ض اآرت وثريد رايل وبروكلني رايل. اأقام معار�ض يف كل من غالريي 

موري�ض وهيلني ِبلكني للفن وغالريي اأك�ص�ض وغايلريي �صتااليت يف ڤانكوڤر. يف العام 

٢٠١٤ قام بتنظيم موؤمتر الآلة املذهلة. �صاملي يحمل �صهادة املاج�صتري يف الدرا�صات 

القَيمّية النقدّية من جامعة كولومبيا البيطانية، وُيعد اأحد منظمي مركز البحوث 

واملمار�صة اجلديد.

يعمل جاي�ض �سّلوم منذ العام ١٩٧٨ من خالل و�صائط التجهيز، والت�صوير 

الفوتوغرايف، والر�صم، واالأداء، والكتابة، والڤيديو، اإىل جانب اإقامته عددًا كبريًا 

من امل�رضوعات الثقافية املتنوعة. ن�صط موؤخرًا يف كل من اأفغان�صتان وال�صني 

ولبنان وفل�صطني واأوتياروا/ نيوزيلندا واأ�صرتاليا ويوغو�صالفيا )�صابقًا( وفرن�صا 

وكاملوب�ض وبيت كومبالند وجزر غالباغو�ض وغريها من بالد االأمريكتني. ميار�ض 

عمله يف املنطقة الواقعة داخل ما هو �صخ�صي وما هو يومي وما هو حملي وما هو 

عاملي، وفيما بينها اأي�صًا. تتمحور اأعماله يف كثري من االأحيان حول الو�صاطة. ُن�رض 

له مونوغراف حتت عنوان جاي�ض �صلوم: تاريخ احلا�رض يف العام ٢٠٠٩. حاز �صّلوم 

جائزة غوفرنر جرنال للفنون الب�رضية وامليديا )٢٠١٤(.

ر�سا ال�سلطي كاتبة وباحثة وقّيمة ووا�صعة برامج عرو�ض اأفالم، تقيم يف بريوت، 

وتتعاون مع فنانني و�صّناع اأفالم.

Mohammad Salemy is an independent New York-based artist, critic, 

and curator. His writings have been published in e-flux, Flash Art, 

Third Rail, and Brooklyn Rail. He has curated exhibitions at the Morris 

and Helen Belkin Art Gallery, Access Gallery, and Satellite Gallery in 

Vancouver. In 2014, he organized the Incredible Machines conference. 

Salemy holds an MA in critical curatorial studies from the University 

of British Columbia and is one of the organizers of The New Centre for 

Research & Practice.

Jayce Salloum has worked in installation, photography, drawing, 

performance, text, and video since 1978, as well as curating and 

conducting a vast array of cultural projects. He has recently worked 

in Afghanistan, China, Lebanon, Palestine/Israel, Aotearoa/New 

Zealand, Australia, the former Yugoslavia, France, Kamloops, 

Cumberland House, Galapagos Islands, and other locations in the 

Americas. His practice exists within and between the personal, 

quotidian, local, and transnational. In one sense, it has consistently 

been about mediation. A monograph, Jayce Salloum: History of the 

Present, was published in 2009. Salloum is a recipient of the 2014 

Governor General’s Award in Visual and Media Arts.

Rasha Salti is a Beirut-based writer, researcher, curator, and film 

programmer, who often collaborates with artists and filmmakers.
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متارا ال�سامرائي تعي�ض وتعمل يف بريوت. حازت �صهادة البكالوريو�ض يف الفنون 

اجلميلة من اجلامعة اللبنانية االأمريكية يف بريوت يف العام ٢٠٠٢، و�صاركت يف العام 

االأول لـبرنامج ف�ساء اأ�سغال داخلية )٢٠١١-٢٠١٢(. من معار�صها الفردية عراك 

يف غالريي جيب�صوم، القاهرة )٢٠١٤(، كما �صاركت يف معار�ض جماعية منها اأع�سق 

بريوت الآرت كورت ڤيديو، يف ق�رض االأركڤي�ض يف اآرلي�ض، كل �سيء عن بريوت يف 

هوايت بوك�ض، ميونخ )٢٠١٠( وعتبات يف مركز بريوت للفن )٢٠٠٩( ومد اإي�ست 

كات: املهرجان الدويل لل�سينما البديلة والڤيديو يف الدمنارك وفنلندا )٢٠٠٩( 

وراديو�ض اأف اآرت بروجكت فالدرنبنكر يف كييل باأملانيا )٢٠٠٨( ودار الفنون يف 

الكويت )٢٠٠٧(. اأمّتت ال�صامرائي موؤخرًا برنامج اإقامة ملدة ت�صع اأ�صهر يف مدينة 

الفنون العاملية يف باري�ض )٢٠١٤(.

ب�سمة ال�سريف فنانة و�صانعة اأفالم ُولدت يف الكويت الأ�صول فل�صطينية، ون�صاأت بني 

فرن�صا والواليات املتحدة. قامت، منذ اأن حازت �صهادة املاج�صتري يف الفنون اجلميلة 

لة ما بني القاهرة وبريوت  بجامعة اإيلينوي ب�صيكاغو، بتطوير ممار�صتها الفنية املرتحِّ

وال�صارقة وعّمان وقطاع غزة. تتمحور اأعمال ب�صمة حول الطبيعة الب�رضية وعالقتها 

بامل�صاهد اجليو�صيا�صية املتحّولة والبيئات الطبيعية والتاريخ. متار�ض عملها من خالل 

ال�صينما والت�صوير الفوتوغرايف والتجهيز. ُعر�صت اأعمالها يف كل من ق�رض طوكيو، 

واملتحف اجلديد، ومعر�ض القد�ض، ومهرجان تورنتو ال�صينمائي الدويل، والبلينايل 

وبينايل ال�صارقة، وڤيديوبرازيل ومانيف�صتا ٨. يقوم بتمثيل ب�صمة غالريي اإميان 

فار�ض يف باري�ض، ويوزع اأعمالها بنك بيانات الڤيديو يف �صيكاغو، وهي تقيم حاليًا يف 

لو�ض اأجنلي�ض.

Tamara al Samerraei lives and works in Beirut. She received a BA 

in fine arts from the Lebanese American University in Beirut in 2002 

and completed the inaugural year of the Home Workspace Program 

at Ashkal Alwan (2011-2012). Her solo exhibitions include Make Room 

For Me, Gypsum Gallery, Cairo (2014); Fleeting Fences (2011) and Something 

White (2008), Agial Art Gallery, Beirut. She has participated in several 

group exhibitions including I Love Beirut by Artcourt Video, Palais 

de L’archeveche, Arles (2013); All About Beirut, White Box, Munich 

(2010); Exposure, Beirut Art Center, Beirut (2009); Radius of Art project, 

Fladernbunker, Kiel (2008); Dar Al Funoon, Kuwait (2007). Most 

recently al Samerraei completed a nine-month residency at the Cite 

Internationale des Arts in Paris (2014).

Basma Al Sharif is an artist/filmmaker of Palestinian origin, raised 

between France and the USA. Since completing her MFA from the 

University of Illinois at Chicago in 2007, she has developed her practice 

nomadically between Cairo, Beirut, Sharjah, Amman, and the Gaza 

Strip. Basma’s work centers on the human condition in relation to 

shifting geopolitical landscapes, natural environments, and history. 

She works in film, photography, and installation, and has exhibited at 

the Palais de Tokyo, the New Museum, the Jerusalem Show, TIFF, the 

Berlinale, the Sharjah Biennial, Videobrasil, and Manifesta 8. Basma 

is represented by Galerie Imane Farès in Paris, is distributed by Video 

Data Bank in Chicago, and is currently based in Los Angeles.
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بداأت منرية ال�صلح الر�سم يف العام ١٩٩٦، لتح�سل بعدها على اإجازة يف الر�سم من 

اجلامعة اللبنانية. فازت يف العام ٢٠٠١ بـجائزة كنرتتينمنت يف بريوت، لتذهب بعدها 

اإىل كلية ريتفلد باأم�سرتدام حيث وجدت يف املمار�سات الفنية املتعددة الأ�ساليب اأف�سل 

طريقة للتعبري عن ذاتها. �ساركت بعد ذلك يف اإقامة فنية امتدت لعامني )٢٠٠٦-

٢٠٠٨( يف رايخ اأكادميي، لتتواىل م�ساركاتها يف العديد من الإقامات الفنية يف جنوب 

اأفريقيا وهولندا واأملانيا وبلجيكا والوليات املتحدة الأمريكية. �ساركت منرية يف 

العديد من املعار�ض اجلماعية، ومنها: اجلناح اللبناين الأول يف بينايل البندقية، 

واأ�سغال داخلية ٣ و٥ )بريوت(، وبينايل ا�سطنبول١١، ومانيف�ستا ٨ )مورثيا(، وتيت 

مودرن )لندن(، و�سالت ا�سطنبول، واملتحف اجلديد )نيويورك(، وبينايل مراك�ض ٥،  

وم�ساريع اآرت دبي ٢٠١٤. كما اأقامت العديد من املعار�ض الفردية يف كل من: ِفِنل، 

وغالريي �سفري زملر )بريوت(، واإ�ض اإم بي اإيه ورونغرونغ )اأم�سرتدام(، و�سي 

�سي اإيه )غال�سكو(، وكون�ستهاله ل�سبونة اأ�س�ست منرية ال�سلح جملة NOA )لي�ض 

فقط بالعربية( يف العام ٢٠٠٨ كمجلة م�ستمرة، بالإ�سافة اإىل امل�رشوع امل�سرتك حتت 

�سة بدوام جزئي يف معهد الفن 
ّ
عنوان مدر�سة نوا للغات. عملت منرية ال�سلح مدر

الهولندي )اأرنيم(، واأكادميية ريتفلد )اأم�سرتدام(.

يتعاون كل من ليلى �صليمان ورود غيلينز �سمن ت�سكيالت فنّية متباينة وب�سكل 

متقّطع منذ العام ٢٠١١. �سليمان خمرجة وكاتبة م�رشحية ودراماتورج م�رشية 

م�ستقّلة، بينما متتد ممار�سة غيليز املت�سّعبة عرب عدد من املجالت املّت�سلة بفنون 

الأداء. يجمع �سليمان وغيلينز اهتمام م�سرتك بالق�سايا املجتمعية، وهو الهتمام 

هما ال�سيا�سي، وهي 
ّ

الذي يف�سي بهما اإىل حتقيق م�رشوعات متعددة، مدفوعة بح�س

تنبع دومًا من و�سو�سة عفوية واأزمات �سيا�سية وفنّية، ومداخالت ونقا�سات. اأنتجا 

�سويًا عملهما درو�ض يف الثورة )٢٠١١(.

رانية ا�صطفان در�ست ال�سينما يف جامعة لتروب يف ملبورن، اأ�سرتاليا ويف جامعة 

باري�ض الثامنة، فرن�سا. ترتّكز اأعمال ا�سطفان حول اآثار ال�سورة، والهوية والذاكرة، 

كما متّثل املادة الأر�سيفية خيطًا ميتد عرب م�سريتها الفنية. قامت باإنتاج فيلمها 

الطويل الأول يف العام ٢٠١١ بعنوان اختفاءات �صعاد ح�صني الثالثة. ترتكز اأعمالها 

الأخرية على واقع لبنان امل�سطرب، وتت�سافر فيها �سور خام ذات �سبغة �سعرية، 

ُت�سّجل حلظات اللقاء العابرة بحنّو ومرح.

Mounira Al Solh began painting in 1996. She studied painting at 

the Lebanese University in Beirut and in 2001, she was awarded 

the Kentertainment Painting Prize in Lebanon. Al Solh went on to 

study Fine Arts at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam where, 

through practicing in different mediums, she found  a more suitable 

way to express herself. From 2007- 08 Al Solh was research resident at 

Rijksakademie. After that she initiated several projects in South Africa, 

Honolulu, Germany, Belgium, and the USA. Al Solh has participated 

in many group shows like, the first Lebanese Pavilion at the Venice 

Biennale (2007); Home Works 5 and 6, Beirut; Istanbul Biennial (2009); 

Manifesta 8, Murica, Spain (2010); the Tate Modern, London; SALT, 

Istanbul; the New Museum, New York; the 5th Marrakesh Biennial; Art 

Dubai (2014), as well as solo shows in Beirut, Amsterdam, and Glasgow 

among other cities. In 2007 Al Solh founded NOA (Not Only Arabic), 

an ongoing publication alongside a collaborative initiative called 

Noa Language School. Al Solh also teaches part time at the Dutch Art 

Institute, Arnhem and the Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam.

Laila Soliman and Ruud Gielens have been collaborating in various 

artistic constellations since 2011. Soliman is an independent Egyptian 

theater director, dramaturge and playwright. Gielens’ versatile 

practice spans various fields of the performing arts. Soliman and 

Gielens’ mutual interest in social issues has lead them to realize 

a variety of politically motivated projects that always spring 

from impulsive promptings, political and artistic emergencies, 

interventions, and debates. They produced the critically acclaimed 

production Lessons in Revolting in 2011.

Rania Stephan graduated in cinema studies from Latrobe University 

in Melbourne, Australia and from Paris VIII University, France. 

Stephan’s work focuses on the archaeology of images, identity and 

memory, and archival material. In 2011, Stephan produced her first 

feature film, The Three Disappearances of Soad Hosni. Her most recent 

work is anchored in Lebanon’s turbulent reality and brings a poetic 

edge to raw images – where chance encounters are captured with 

compassion and humor.
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پيلني تان باحثة تقيم يف ماردين برتكيا. ا�صتكملت تان درا�صة علم االجتماع واأعقبتها 

بالدرا�صات العليا يف الفن املعا�رض وتاريخ الفن، وباأبحاث ما بعد الدكتوراه، 

مو�صوعها البحث الفّني، يف معهد ما�صا�صو�صت�ض التقني. تقوم حاليًا مب�رضوع 

معماري، بتمويل من جامعة ما�صا�صو�صت�ض، بوحي من مع�صكرات الالجئني يف جنوب 

�رضق تركيا. ت�صتق�صي تان اأي�صًا ق�صية العمل يف الفن باال�صرتاك مع اأوندر اأوزنغي 

)تركيا( وم�صتقبل تاريخ العمل/الفني باال�صرتاك مع اأنطون ڤيدوكل. �صاركت 

يف العديد من املعار�ض منها بينايل مونرتيال )٢٠١٤( وترينايل ل�صبونة املعماري 

)٢٠١٣(. تان ع�صو يف جماعة الڤيديو اأرتيكيزلر ويف اجلامعة ال�صامتة، كما اأنها 

قّيمة م�رضوع اأكتوبولي�ض )٢٠١٥-٢٠١٧(.

علي تاپتيك فنان، يف �صبيله حليازة �صهادة الدكتوراه يف الت�صميم املعماري من 

اجلامعة التقنية الدولية. تعد متظهرات احليز العمراين واملعماري، والعالقة التي 

تربط بني الفرد واملدينة واجلغرافيا ال�صيكولوجية، بع�صًا من الثيمات واملو�صوعات 

املعني با�صتك�صافها. اإىل جانب التعاون مع موؤ�ص�صات ب�صدد التوثيق ملدينة ا�صطنبول، 

التي ال تنفك ت�صهد حتّوالت، قام تابتيك بن�رض عدد من املوؤّلفات نذكر منها ق�ساء 

وقدر )اإ�صدارات فيليغراِنز، ٢٠٠٩(، ومتثيل ا�سطنبول )اأكني نالكا، ٢٠١٠(، ولي�ض 

ثمة جتارب فا�سلة )اأتولييه دي ڤيزو، ٢٠١٢(، ولي�ض ثمة ما يثري الده�سة )ماريان 

جينات، ٢٠١٥(. يعد تابتيك اأحد موؤ�ص�صي جماعة باندرول�صوز املعنية بتوزيع كتب 

الفنانني امل�صتقلني.

كري�ستني طعمه هي املدير املوؤ�ص�ض لـاأ�سكال األوان، اجلمعية اللبنانية للفنون 

الت�صكيلية يف بريوت، وهي منظمة غري ربحية عملت، منذ تاأ�صي�صها يف العام ١٩٩٣، 

على دعم الفن املعا�رض من خالل مبادرات عديدة. نالت طعمه جائزة الأمري كالو�ض 

عام ٢٠٠٦، تقديرًا لدورها يف دعم اإنتاج الفن املحلي، وعلى جائزة بارد اأودري اإرما�ض 

للتميز، يف التقومي الفني عام ٢٠١٥. طعمه ع�صو يف جمل�ض اأمناء مر�سى مركز ال�صحة 

اجلن�صية )بريوت( وجمعية �ساحة )ا�صطنبول(، وهي منظمة معنية بدعم الفنون 

املعا�رضة يف تركيا. مت موؤخرًا تعيني طعمه قّيمة لبينايل ال�صارقة الثالث ع�رض. 

Pelin Tan is a researcher based in Mardin, Turkey. After studying 

sociology, Tan continued onto graduate education in contemporary art 

and art history and postdoctoral work on the subject of artistic research 

at MIT. She is currently conducting an architectural project, funded by 

Mardin Artuklu University, on refugee camps in Southeast Turkey. Tan 

is also investigating the topic of labor in art with Önder Özengi and the 

future history of art/work with Anton Vidokle. She has participated in 

several exhibitions including the Montreal Biennial (2014) and Lisbon 

Architecture Triennial (2013). Tan is a member of the video collective 

Artıkişler and The Silent University and curator of Actopolis Project 

(2015 - 2017).

Ali Taptık is an artist and PhD Candidate in architectural design at 

Istanbul Technical University. Representation of urban landscape and 

architecture, the relationship between the individual and the city, 

and psychogeography are among the themes and subjects that he 

explores. In addition to working with institutions on documenting an 

ever-changing Istanbul, Taptık has published several books including 

Kaza ve Kader (Filigranes Editions, 2009), Depicting Istanbul (Akin Nalca, 

2010), There are no Failed Experiments (Atelier de Visu, 2012), and Nothing 

Surprising (Marraine Ginette, 2015). Taptık is one of the founders of 

Bandrolsüz Collective, for the distribution of independent artists’ 

books.

Christine Tohme is the founding director of Ashkal Alwan, the 

Lebanese Association for Plastic Arts, established in 1993. Tohme was 

the recipient of a Prince Claus Award in 2006, given in recognition of 

her achievements in supporting local multidisciplinary art production 

and art criticism, as well as the 2015 CCS Bard Audrey Irmas Award for 

Curatorial Excellence. She is on the boards of Marsa (Beirut), a sexual 

health center providing specialized medical services for at-risk youth 

and marginalized communities, and SAHA (Istanbul), an association 

supporting contemporary art from Turkey. Tohme was recently 

appointed curator of the Sharjah Biennale 13.
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 جنى طرابل�سي ر�صامة وفنانة غرافيك. تقوم بالتدري�ض يف اجلامعة االأمريكية

 يف بريوت، ويف اجلامعة اللبنانية. ُن�رضت لها ر�صوم واإ�صدارات، كما ُعر�صت

حمليًا ودوليًا.

اأنطون ڤيدوكل فنان من مواليد مو�صكو ويعي�ض يف نيويورك وبرلني. ُعر�صت اأعماله 

دوليًا يف دكيومنتا ١٣ وبينايل البندقية وبينايل ليون وتيت مودرن. قام من خالل 

تاأ�صي�صه اإي- فلك�ض باإنتاج افعلها، م�سروع مل�سقات حمّطة طوباوية وتنظيم بنك 

�سور حلياة ثورية يومية ومكتبة مارثا روزلر. ي�صارك ڤيدوكل �صمن هيئة حترير 

اإي- فلك�ض اإىل جانب كل من جولييتا اأراندا وبريان كوان وود. �صغل ڤيدوكل من�صب 

االأ�صتاذ املقيم يف برنامج ف�ساء اأ�سغال داخلية )٢٠١٣-٢٠١٤( الذي تقيمه جمعية 

اأ�صكال األوان. قام ڤيدوكل اأخريًا بعر�ض اأفالم يف كل من بينايل مونرتيال وبينايل 

ا�صطنبول. ُعر�ض فيلمه االأخري هذا كون )٢٠١٤( يف مهرجان برلينايل ال�صينمائي 

الدويل ومركز ڤيته دي ڤيت للفن املعا�رض وبينايل �صنغهاي.

هيثم الورداين كاتب يعي�ض بني القاهرة وبرلني. �صدر له موؤخرًا كيف تختفي عن 

�صل�صلة كيف تـ. يختب الكتاب الطرق املختلفة لال�صتماع، والتجليات االجتماعية 

املتعددة لل�صوت.

رة م�صاركة يف بدون، تن�رض ب�صكل دوري يف كل من اآرت 
ّ
كايلن ِول�سون-غولدي حمر

فورام وفريز. ُن�رضت مقاالتها يف العديد من ال�صحف واملجالت والدوريات، منها 

اأفرت اأُول وكامريا اأو�صرتيا وباكيت، كما �صاهمت يف العديد من املختارات االأدبية 

واملونوغرافات والكتالوغات، يف مو�صوعات عدة، منها ال�صوفية وال�صوريالية، 

والن�صوية، وال�صكالنية، واملو�صيقى التجريبية، واإنتاج الفيديو، والف�صاء العام يف 

لبنان ما بعد احلرب. تعاونت مع فنانني منهم اإيتل عدنان واإريك بودلري و�صلوى 

رو�صة �صقري واإميان عي�صى وربيع مرّوة ووائل �صوقي واأكرم زعرتي. تقيم وتعمل 

يف بريوت، حيث تقوم بتدري�ض النقد الفني يف ق�صم الفنون اجلميلة وتاريخ الفن 

باجلامعة االأمريكية يف بريوت.

Jana Traboulsi is an illustrator and graphic artist. She teaches at 

the American University of Beirut and the Lebanese University. Her 

drawings and publications have been featured and exhibited locally and 

internationally.

Anton Vidokle is an artist based between New York and Berlin. His 

work has been exhibited internationally, at Documenta 13, the Venice 

Biennale, Lyon Biennial, and the Tate Modern. As a founder of e-flux, 

he has produced Do it, Utopia Station Poster Project, and organized An 

Image Bank for Everyday Revolutionary Life and the Martha Rosler Library. 

Vidokle is co-editor of e-flux journal along with Julieta Aranda and Brian 

Kuan Wood. Vidokle was a resident professor at Ashkal Alwan’s Home 

Workspace Program (2013-14). Most recently, Vidokle has exhibited films 

in the Montreal Biennale and the Istanbul Biennial. His recent film, This 

is Cosmos (2014), has been shown at the Berlinale International Film 

Festival, Witte de With Center for Contemporary Art and the Shanghai 

Biennale.

Haytham El-Wardany is an author currently living between Cairo 

and Berlin. He has recently published How to Disappear from his series 

How To. In his writing, El-Wardany investigates different approaches to 

listening and the different manifestations of sound in society.

Kaelen Wilson-Goldie is a contributing editor of Bidoun and writes 

regularly for Artforum and Frieze. She has written for many newspapers, 

magazines, and journals, including Afterall, Camera Austria, and Parkett. 

She has contributed essays to numerous anthologies, monographs, 

and catalogues, covering subjects such as Sufism and Surrealism, 

feminism and formalism, experimental music, video production, and 

public space in postwar Lebanon, as well as the work of artists such 

as Etel Adnan, Eric Baudelaire, Saloua Raouda Choucair, Iman Issa, 

Rabih Mroué, Wael Shawky, and Akram Zaatari. She lives and works in 

Beirut, where she teaches criticism in the Department of Fine Arts and 

Art History at the American University of Beirut.
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زان ياما�سيتا م�صمم رق�ض وخمرج ياباين. ي�صتك�صف، من خالل املنهجية التي 

يّتبعها، العالقة التي تربط الكلمات واجل�صد، عب عرو�ض رق�ض مفاهيمية. من اأبرز 

اأعماله مكتوب هناك )٢٠٠٢( ولي�ض اإل اأنا، اأ�سعل )٢٠٠٤( والبّحارة )٢٠٠٥(. نال 

ياما�صيتا، يف العام ٢٠٠٤، جائزة فنون االأداء التي مينحها مركز كيوتو للفن، كما 

عر�صت اأعماله يف عدد كبري من املدن، ويف بلدان عديدة منها تايالند وبلجيكا وتركيا 

والواليات املتحدة.

اأنتج اأكرم زعرتي اأكرث من اأربعني فيديو، وع�رضات الكتب، وعدد من التجهيزات 

الفنية الفوتوغرافية والفيلمية. تبحث جميع هذه االأعمال يف باقة من العناوين 

واملو�صوعات املرتابطة الباحثة عن اأ�صياء من املا�صي، واملقاومة ال�صيا�صية وحياة 

املنا�صلني ال�صابقني، واإرث احلركات الي�صارية امل�صتنفذة، واحلميمية بني الرجال 

واإنتاج ال�صور يف زمن احلرب.

غ�سان زرد ر�صام ونحات لبناين. يظهر يف لوحاته، ذات املقا�صات الكبرية، عامل 

اإيقاعي ملّون، يذّكرنا بالفوا�صل املو�صيقية. اأما اأعماله النحتية فتت�صم باالن�صباط، 

واإن كانت ال تخلو من نب�ض مثري. ُعر�صت لوحاته منذ العام ١٩٨٨ يف بريوت وباري�ض 

وميونخ. اأقام معر�صًا فرديًا يف العام ٢٠١٤ يف غالريي تانيت يف بريوت.

Zan Yamashita is a Japanese choreographer and director. In his 

methodology, he explores the relationship between words and the 

body through conceptual dance performances. Representative works 

include It Is Written There (2002), It’s Just Me, Coughing (2004), and The 

Sailors (2005). In 2004, Yamashita was awarded the Kyoto Art Center 

Performing Arts Prize and his works have been performed in numerous 

countries including Thailand, Belgium, Turkey, and the USA.

Akram Zaatari has produced more than forty videos, a dozen books, 

and countless installations of photographic material. His work 

pursues a range of interconnected themes, subjects, and practices 

related to excavation, political resistance, the lives of former 

militants, the legacy of an exhausted left, intimacies among men, and 

the circulation of images in times of war.

Ghassan Zard is a Lebanese painter and sculptor. His large-scale 

canvases depict a colored rhythmic universe reminiscent of music 

partitions, whereas his sculptures are more restrained, but remain 

vibrant and intriguing. Since 1988, his paintings have been shown 

in Beirut, Paris, and Munich. In 2014, he presented a solo show of his 

work in sculpture at Galerie Tanit, Beirut.



Forum venues  

Ashkal Alwan Building
Building 110, Street 90, Jisr El Wati,  
near Souk Al Ahad, facing  
Chevrolet Impex Garage  |   
Tel: +961 (0) 1 423 879

Beirut Art Center
Building 13, Street 97, Jisr El Wati,  
off Corniche Al Nahr  |   
Tel: +961 (0) 1 397 018

Hoüna Center
Montreal Building, 7th floor, Hamra  |  
Tel: + 961 (0) 3 936 350

Metropolis Empire Sofil
Sofil Center, Charles Malek Avenue, 
Ashrafieh  |  Tel: +961 (0) 1 328 806

.PSLAB
Nicholas Turk Street, Mar Mikhael  |  
Tel: +961 (0) 1 442 546

Station
Street 90, Jisr El Wati,  
near Souk Al Ahad,  
next to Chevrolet Impex Garage  |   
Tel: +961 71 684 218

Sunflower Theater –  
Masrah Douwar el Shams
Sami el Solh Street, end of Badaro 
Tayouneh roundabout  |   
Tel: +961 (0) 1 426 869

Sursock Museum
Greek Orthodox  
Archbishopric Street, Ashrafieh  |   
Tel: +961 (0) 1 202 001

Saint Joseph University
Human Sciences Campus,  
Damascus Street, Mathaf, East Side  | 
Tel: +961 (0) 1 202 422

Beryte Theater - Théatre Béryte
Damascus Street, Mathaf, East Side, 
located in Universite Saint Joseph’s  
Human Sciences Campus  |   
Tel: +961 (0) 1 202 422

Zico House
Yammout Building,  
174 Spears Street, Sanayeh  |   
Tel: +961 (0) 1 381 290

اأماكن العر�ض

بناية اأ�صكال األوان

بناية رقم ١١٠، �سارع ٩٠، ج�رش الواطي، 

�سوق الأحد، اأمام كراج اإمبك�ض �سيفروليه  |   

هاتف:879 423 1 )0( 961+

مركز بريوت للفن

 بناية رقم ١٣، �سارع ٩٧، ج�رش الواطي، 

 متفرع من كورني�ض النهر  |

هاتف: 018 397 1 ).( 961+

مركز هونا

بناية مونرتيال، الطابق ال�سابع، احلمرا  |  

هاتف: 350 936 3 ).( 961+

�صينما مرتوبولي�ض اأمبري �صوفيل

مركز �سوفيل، جادة �سارل مالك، الأ�رشفية |   

هاتف: 806 328 1 ).( 961+

.پي اإ�ض الب

 �سارع نقول ترك، مار خمايل  |  

هاتف: 546 442 1 ).( 961+

�صتي�صن

 �سارع ٩٠، ج�رش الواطي، �سوق الأحد، 

 كراج اإمبك�ض �سيفروليه  |  

هاتف: 218 684 71 ).( 961+

م�صرح دوار ال�صم�ض

�سارع �سامي ال�سلح، نهاية بدارو، م�ستديرة 

الطّيونة  |  هاتف: 869 426 1 ).( 961+

متحف نقوال �صر�صق

�سارع مطرانية الروم الأرثوذك�ض، الأ�رشفية  |  

هاتف: 422 202 1 ).( 961+

جامعة القدي�ض يو�صف

حرم الُعلوم الإن�سانّية، طريق ال�سام، املتحف |   

هاتف: 422 202 1 ).( 961+

م�صرح برييت

طريق ال�سام، املتحف، حرم الُعلوم الإن�سانّية، 

 جامعة القدي�ض يو�سف |   

هاتف: 422 202 1 ).( 961+

زيكو هاو�ض

بناية ميوت، ٥٤ �سارع �سبريز، ال�سنائع  |  

هاتف: 290 381 1 ).( 961+
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اأ�سغال داخلية ٧

 فري الي�صن، قّيمة برنامج االأداء

 ب�صام الباروين، قّيم معر�ض كيف يبدو الفن ما بعد الفن عن )اال�صتالب البّناء(

كري�صتني طعمه، القّيمة االأ�صا�صية

فريق عمل اأ�سغال داخلية ٧

قة البنامج: 
ّ

مديرة ومنتجة: كري�صتني طعمه، مديرة م�صاعدة: غارين اأيڤازيان، من�ص

ق االأداء واالإنتاج: حممد فرحات، ت�صميم الف�صاءات 
ّ

ماري-نور ح�صيمه، من�ص

واالإنتاج: ماك�صيم احلوراين، االإدارة واملاليات: حممد عبداهلل، مديرة املكتب: زينة 

خوري، قّيمة م�صاعدة )برنامج االأداء(: ِدلفني الكا�ض، دعم تقنيات املعلومات: 

موريت�ض ِفنغرهوت، م�صاعدة ال�صيافة واللوج�صتيات: ر�صيل هدجيان، م�صاعدة 

االأداء: خلوي �صتاڤرو، العالقات االإعالمية: األني موراين، �صبكات التوا�صل 

: هايبني�صن
ّ
االجتماعي: دميا تنري وعلي عودة، البث احلي

الفريق التقني

املدير التقني لبنامج االأداء: �صارل غوهي، الدعم التقني: حممد علي، اإك�ص�صوار 

عرو�ض: الرا م�صلب، ا�صت�صارات �صمعية ب�رضية: روي ديب، اإنتاج املعار�ض: كلري 

نوناين وعابد اأمري خان ودمج للت�صميم، م�صاعدتا اإنتاج املعار�ض: ر�صيل هدجيان 

و�صريين كرم

الكتّيب

الرتجمة: من االإنكليزية اإىل العربية: اأمل عي�صى وحممد عبداهلل، من االإ�صبانية اإىل 

العربية: دانيا دروي�ض، من االإ�صبانية اإىل االإنكليزية: مريين اأر�صانيو�ض، حترير اللغة 

العربية: يو�صف بزي وحممد حمدان، حترير اللغة االإنكليزية: �صارة موري�ض ورميا 
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نوّجه ال�صكر لكل من: 

منى اأبو �صمرة وهرات�ض هدجيان وزازا جب وروبرت اأ. مّتى وحور القا�صمي وكارال 

�صّما�ض وجومانا ع�صيلي ومتارا قرم ووليد رعد وجو نعمه وطوين �صكر وناتا�صا 

�صدر حقيقيان واإميان عي�صى وزينب اأوز وفيليپ جب وهرني ع�صيلي وليلى حوراين 

وخمتار كوكا�ض وفِرد هرني واأنطوان �صڤايتزر ورات�صيل بريز وجاكي فاريل ولينا 

كرياكو�ض ونائلة عودة واإِرك ليبا�ض وفران�صوا تيغر ومريڤه كاغالر ويوال جنيم 

واأديب دادا واإميان فار�ض و�صعد �صفري واإيلي قّزي ومّتام ميوت وميا عازر و�صارة 

نعمه و�صارة �صهاب وفريق بطريق مكّعب و�صرييل حاجي توما وجي�صي ب�صارة 

ونائل ب�صتاين و�صرييل حداد وفريق كيوارد وماتيا�ض ليلينتال ور�صا ال�صلطي واأكرم 

زعرتي ورانية ا�صطفان ويو�صف عون وبالل دحبورة و�رضيف �صحناوي وهانية 

مرّوة ون�رضين وهبه وفريق �صينما مرتوبولي�ض وزينة عري�صة ونورا رازيان وفريق 

متحف �رض�صق ومارك بارود ونبيل كنعان وروزي كركري وفريق �صتي�صن وماري 

مورات�صيول ونهاد حنا �صاهر و�صمر عيدو وخلف حمد وفريق مركز بريوت للفن 

وفادي اأبي �صمرة وعبده نّوار ونعمة عطا اهلل وخلف �صّبو وفريق م�رضح دوار 

ال�صم�ض ومي�صيل جب وفريق م�رضح برييت ودمييرتي �صعدي ورانية عّبود و�صنا 

ع�ّصه والنا �صاهر وفريق .پي اإ�ض الب وزيكو وكارين وهبه واإبراهيم �صليمان 

وفوتو باالديوم ونزار �صاغّية ورنا �صاغّية و�صفوان حلبي وعماد اأنطونيو�ض 

وزينب نا�رض ونقطة وريتا م�صعد ور�صوان غازي مومنه ورمزي مزهر ومازن خالد 

واألك�صندر بوليكوفيت�ض ومارون يون�ض ورنا ال�رضيف وفريق بلو وينغز وڤيكتوريا 

لوبتون و�صتيفان تارنوف�صكي وخوزيه خوري وجنى �صالح وطارق عطوي ووائل 

جمال الدين ودار الكتب ولوؤي رم�صان ومروان ر�صماوي وندمي دعيب�ض وطارق اأبو 

الفتوح وطارق العري�ض وناتا�صا ِبرتيزين-با�صيليز و�صاندرا داغر وكارال �صامل ونبيه 

غزايري وجي جي �صي لل�صحن و�صلمى و�صفيان عوي�صي ومركز هونا واإميان اأبو 

رزق وكوين دارت وزينة حداد وهالدون دو�صتوغلو وليزيل جاباهار ولورا ِمت�صَلر 

ورّيا بدران و�صامي تويني وفريق احجز. 
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