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اأ�شغال داخلية 3
منتدى عن الممار�شات الثقافية

محا�شرات، ندوات، معار�ض، توقيعات كتب،

اأفالم ڤيديو وعرو�ض م�شرحية

بيروت من 17 لغاية 24 ت�شرين الثاني 2005

The Lebanese Association for Plastic Arts, Ashkal Alwan

HOME WORKS III
A FORUM ON CULTURAL PRACTICES
lectures, discussion panels, video screenings, 
exhibitions, performances, and book launches 

 

Beirut, Thursday, November 17th - 24th 2005

 
 
Simultaneous translation will be available for all lectures and panels in English, Arabic, and French..ترجمة فورية متوفرة اأثناء جميع الندوات والمحا�شرات من واإلى العربية، الإنكليزية والفرن�شية



Opening: Thursday, November 17th

Sfeir-Semler Gallery and Masrah al-Madina
الإفتتاح: الخمي�ض 17 ت�شرين الثاني

غاليري �شفير- زملر وم�شرح المدينة



Thursday, November 17th 5:00-7:00 pm
Sfeir-Semler Gallery Exhibitions
Exhibitions on view through Saturday, December 3rd 2005

5:00-7:00 م�شاًء الخمي�ض 17 ت�شرين الثاني 

معار�ض  غاليري �شفير-زملر 

ي�شتمر المعر�ض حتى يوم ال�شبت 3 كانون الأول 2005

Renaud Auguste-Dormeuil: Hôtels des transmissions, jusqu’à un certain point
The video installation takes viewers on a tour of Europe, looking for the spots from which to transmit 
information in the eventuality of war or attack by terrorists. Hôtels des transmissions, jusqu’à un certain 
point (Broadcast Hotels / Up to a certain point) could be seen as a guide for those special correspondents 
who set up their bases on the terraces at the tops of big hotels. The action is set in a dozen European 
capitals, which have all become theatres of operations. Cultivating a certain sense of ambiguity, the artist 
points a finger at the mechanisms of news, while compounding it with his own alarmist vision.

Tony Chakar: A Window to the World (An Architectural Project)
“A window to the world” is how Leon Battista Alberti described the first perspective drawings. Why a 
window? Who is the onlooker? What kind of world is he/she watching? Early Renaissance architects and 
painters (re)invented the way we look at the world around us. Rather than a simple drawing technique, 
the structured perspective is a conception of the world. It is also a structure of exclusion which allows the 

“rationalisation of the visual phenomena” to occur (Panofsky). The installation A Window to the World takes 
the form of an actual architectural project as it would be designed by an architect with plans, facades, 
sections, and models, only to turn these forms against themselves, forcing them to reveal what is being so 

“naturally” excluded: human experience.

رينو اأوغو�شت-دورموي: فنادق لالإر�شال... اإلى حّد ما

ياأخذ تجهيز الڤيديو هذا الم�شاهدين في رحلة حول اأوروبا بحثًا عن مواقع ت�شلح لبث معلومات في حال 

وقوع حرب اأو هجوم اإرهابي. قد ي�شح اعتبار فنادق لالإر�شال... اإلى حّد ما، دلياًل لمرا�شلين يتمو�شعون على 

ال�شرفات في اأعلى طبقات الفنادق الكبرى. الأحداث تجري في عدد من العوا�شم الأوروبية باتت جميعها م�شرحًا 

للعمليات. يتناول الفنان ميكانيزم �شناعة الأخبار على نحو موارب وملتب�ض، م�شيفًا اإلى هذا الميكانيزم روؤيته 

 المنذرة.

طوني �شكر: نافذة على العالم

نافذة على العالم هو ال�شم الذي و�شف به ليون باتي�شتا األبرتي بدايات الر�شم المنظوري. لماذا نافذة؟ ومن 

هو الناظر؟ واأي عالم ينظر اإليه؟ اأعاد ر�شامو ومعماريو النه�شة الأوروبية الأولى ابتكار الطريقة التي ننظر بها 

اإلى العالم من حولنا. فالر�شم المنظوري هو اأكثر من مجرد ر�شم تقني، هو مفهوم بنياني للعالم. هو اأي�شًا بنيان 

من الإق�شاء الذي يتيح "عقلنة الظواهر الب�شرية" )بانوف�شكي(. يتخذ تجهيز "نافذة على العالم" �شكل م�شروع 

معماري عادي كما قد ي�شممه معمار. واجهات ومقاطع ونماذج على مخططات، ليوؤلب هذه الأ�شكال �شد نف�شها، 

يق�شرها على البوح بما تق�شيه ب�شكل "طبيعي":التجربة الأن�شانية.



Hashem El Madani: Studio Practices
Curated by Akram Zaatari and Lisa Lefeuvre, produced by the Arab Image Foundation and The Photographers' 
Gallery (London). El Madani’s photographic work is intimately tied to the city of Saida in South Lebanon. 
His studio practice centres on photographing individuals and groups who used to pay for their pictures. 
El Madani’s archive of more than 90,000 images represents an extensive record of Saida’s residents, reflect-
ing the socioeconomic conditions of a multi-confessional, Mediterranean location. This archive subtly alludes 
to the changing political and social climate of an Arab city where the shifts that have been taking place 
throughout the Middle East since the early twentieth century can be gauged.

Rana El Nemr: The Metro
The Metro began in 2003 as a project to record the rapid changes affecting a representative section of 
Cairo’s middle-class metro riders. In this space where strangers meet with much in common, middle-class 
Egyptians establish a world of their own. This project documents how these individuals are framed and 
vulnerable to cycles of depression, indifference, and religious intolerance, problems shared by other segments 
of Egyptian and Arab society. The metro riders are unaware that they are being photographed as Nemr 
captures their response to the urban underground – the train, the station, and its vibrant ceramic designs. 
They become figures defined by form, line, and colour, in the midst of a congested modernity where they 
no longer have a sense of place.

ها�شم المدني: في المحترف

معر�ض من تنظيم اأكرم زعتري وليزا لوفوڤر. من اإنتاج الموؤ�ش�شة العربية لل�شورة، وذي فوتوغرافيرز غاليري 

في لندن. اأعمال مدني ل يمكن ف�شلها عن مدينة �شيدا. ويتمحور عمله في ال�شتديو على ت�شوير الأفراد 

والمجموعات كزبائن يدفعون ثمن �شورهم. اأن اأر�شيف المدني يحتوي على اأكثر من 90 األف �شورة، وهو 

ي�شكل وثيقة �شاملة ل�شكان �شيدا، ولأحوال هذه المدينة المتو�شطية المتعددة المذاهب الجتماعية والقت�شادية، 

مت�شاًل بالتحولت ال�شيا�شية والجتماعية لمدينة عربية حملت في طياتها �شل�شلة من التغيرات طبعت تاريخ 

 ال�شرق الأو�شط منذ بدايات القرن الع�شرين.

رنا النمر: المترو 

عند افتتاح مترو الأنفاق في القاهرة اأواخر الثمانينات، و�شف الإعالم الحدث باعتباره اإنجازًا معا�شرًا يكاد 

ُيقارن باأهرامات الجيزة، فمترو الأنفاق الذي ج�شد حلم مئات الآلف من القاهريين بالحركة، من دون قيود، 

تحت المدينة الفو�شوية، هو اأي�شًا المكان الذي مّثل فكرة الم�شاركة مع العالم الحديث في التطور التكنولوجي، 

وفر�شة للو�شول وتحقيق اأهداف مكبوتة.

في عام 2003 بداأُت العمل على م�شروع فوتوغرافي ي�شجل التغيرات ال�شريعة التي تطال رواد مترو الأنفاق في 

القاهرة. عملي الفوتوغرافي هو توثيق لحال الراكبين، وهو محاولة لت�شجيل الإنحطاط الذي اأ�شاب هذا العن�شر 

)المترو(، وهذه ال�شريحة من المجتمع )رواده(، والتي تبدو اليوم عاجزة عن مواجهة الم�شاكل القت�شادية 

المت�شاعدة، والكبت ال�شيا�شي والتحول الجتماعي ال�شريع في العالم.



Joana Hadjithomas and Khalil Joreige: Distracted Bullets
The installation Distracted Bullets belongs to the “symptomatic video” series. These videos express not a 
metaphor but rather a significant, localised, and specific moment. "Distracted Bullets" is a literal translation 
of the term rasâs tâ’ish, stray bullets in Arabic. The Latin etymology of distraction, distrahere, means pulling 
in various directions. Apart from distraction, other connotations can be found, such as disorientation, panic, 
dispersion (or scattering), and diversion.

Shirana Shahbazi: Shirana Shahbazi
The photographs in this exhibition are like words translated into different languages. They are drawn 
from a larger series shot in China, the US, Iran, and Lebanon, and they are printed in different sizes and 
arranged in different groupings each time they are shown. As such, these images seem to be restless and 
lacking in fixity. They take divergent photographic genres (such as tourist snapshots, street photography, and 
landscape vistas) along with appropriated images by Iranian billboard painters and lay them all side-by-side 
as a tense set of uneasy parallels.

جوانا حاجي توما وخليل جريج: ر�شا�ض طائ�ض

يدخل هذا العمل �شمن �شل�شلة من "اأ�شرطة ڤيديو عَر�شية" التي ل ت�شتغل كمجاز اإنما كدللة لمو�شع معّين في 

لحظة محددة. "Distracted bullets ": الترجمة الحرفية ل"ر�شا�ض طائ�ض". Distracted بالالتينية، تعني الدفع 

في اتجاهات متنوعة، كما تحمل معان اأخرى مثل انحراف، هلع، ت�شّتت وتعريج...

 

�شيرانا �شهبازي: �شيرانا �شهبازي

رت في ال�شين  ال�شور المعرو�شة هي مثل كلمات مترجمة اإلى لغات عدة. وهي منتقاة من مجموعات اأو�شع �ُشوِّ

والوليات المتحدة واإيران ولبنان. وفي كل معر�ض يعاد طبع هذه ال�شور بمقايي�ض مختلفة وتعر�ض وفق ترتيب 

مختلف كل مرة. لذا تبدو هذه ال�شور متململة وتفتقد الثبات. تجتمع في ترتيب العرو�ض اأن�شاق متباينة من 

الت�شوير، من بينها لقطات ال�شياح و�شور ال�شارع والمناظر بالإ�شافة اإلى �شور م�شادرة لر�شامي لوحات 

اإعالنية من اإيران، ويتم و�شعها جنبًا اإلى جنب من اأجل ت�شكيل متوازيات قلقة.

Thursday, November 17th 5:00-7:00 pm
Sfeir-Semler Gallery Exhibitions
Exhibitions on view through Saturday, December 3rd 2005

5:00-7:00 م�شاًء الخمي�ض 17 ت�شرين الثاني 

معار�ض  غاليري �شفير-زملر 

ي�شتمر المعر�ض حتى يوم ال�شبت 3 كانون الأول 2005



Yang Zhenzhong: Spring Story
In 1992, when Deng Xiaoping was 88 years old, he began an inspection tour of Wuchang, Shenzhen, Zhuhai, 
and Shanghai. The series of speeches he gave on this tour indicated China’s determination for profound 
reforms and gave new direction to China’s onward path. Spring Story began to make the rounds through-
out the great land of China. This twelve-minute video is part of a project entitled “What are They Doing 
Here?” by the International Cultural Communications Department of the Siemens Arts Program. It was com-
pleted in cooperation with over 1,500 employees of Siemens Shanghai Mobile Communications Ltd.

يانغ زان زونغ: حكاية ربيع اآٍت

�شنة 1992 عندما بلغ دنغ ه�شياو بينغ عامه الثامن والثمانين، انطلق في جولة تفقدية في مدن ووت�شانغ 

و�شانزين وزوهاي و�شانغهاي، واأ�شارت �شل�شلة الخطابات التي األقاها خالل جولته اإلى ت�شميم ال�شين على 

اإجراء ا�شالحات عميقة، ور�شمت توجهًا جديدًا ل�شين الغد. انطلقت "ق�شة ربيع" في جولة على اأرجاء ال�شين 

العظمى. �شريط الڤيديو هذا مدته 12 دقيقة، وي�شكل جزءًا من م�شروع بعنوان "ما الذي يفعلونه هنا؟" من اإنتاج 

ق�شم الت�شالت الثقافية الدولي في م�شروع �شيمنز للفنون. وقد اأُنجز الم�شروع بالتعاون مع اأكثر من 1500 

موظف في فرع �شيمنز ب�شنغهاي.



Ashkal Alwan: Home Works II: A Forum on Cultural Practices
The Lebanese Association for Plastic Arts, Ashkal Alwan, is a non-profit arts organization based in Beirut, 
Lebanon. Established in 1994, Ashkal Alwan aims to initiate and promote critical artistic practices, and 
construct an archival record of contemporary intellectual and creative activity. In addition to presenting 
exhibitions, videos, lectures, performances, and projects in public spaces, Ashkal Alwan organises the Home 
Works Forum on Cultural Practices every eighteen months in Beirut. The forum is a multidisciplinary 
project that brings together artists, writers, and intellectuals to present their work. Each edition of the 
forum is documented in a publication that is launched with the next edition of Home Works. The pur-
pose of these publications is to both archive the forum and allow us to review it critically. 
The second edition of the Home Works Forum asked whether it remains possible to imagine a global 
civil society in which we may claim a position to speak and act, or whether we are witnessing changes 
that will radically alter our assumptions about living in a world that has room for everyone. Home 
Works II: A Forum on Cultural Practices features lectures by Adonis, Hazem Saghieh, Anton Shammas, 
Stephen Wright, Guven Incirlioglu, Salim Tamari, Mohammad Mazlum, and Lina Saneh; a panel organised 
by Rasha Salti with Emily Jacir, Moukhtar Kocache, and Sina Najafi; performances by Rabih Mroue 
and Amal Kenawy; exhibitions by the Xurban Collective, Joana Hadjithomas and Khalil Joreige, Peyman 
Hooshmandzadeh, and Marwan Rechmaoui; films by Elia Suleiman; and videos by Akram Zaatari, Lamia 
Joreige, Samar Kanafani, Sharif Waked, Fouad Elkoury, Joana Hadjithomas and Khalil Joreige, Roy Samaha, 
Rita Ibrahim, Ghassan Salhab, Jalal Toufic, and Sherif El Azma.

اأ�شكال األوان: اأ�شغال داخلية 2: منتدى حول الممار�شات الثقافية.

الجمعية اللبنانية للفنون الت�شكيلية – اأ�شكال األوان ، هي موؤ�ش�شة للفنون ل تتوخى الربح. تاأ�ش�شت �شنة 1994، 

وتهدف اإلى اإطالق ودعم ممار�شات فنية نقدية وبناء اأر�شيف لالعمال الثقافية والإبداعية المعا�شرة. اإلى ذلك 

ُتعنى اأ�شكال األوان بتنظيم المعار�ض والڤيديو والمحا�شرات والعرو�ض والن�شاطات في الأمكنة العامة. 

تنظم اأ�شكال األوان منتدى "اأ�شغال داخلية" مرة كل 18 �شهرًا في بيروت. المنتدى هو م�شروع متعدد الهتمامات 

يجمع فنانين وكتابًا ومثقفين ويقدم لهم الفر�شة لعر�ض اأعمالهم. توثق اأعمال كل دورة في كتاب ي�شدر مع بداية 

الدورة التالية وتهدف هذه الكتب اإلى اأر�شفة ن�شاطات المنتدى واإتاحة الفر�شة لقراءة العمال نقديًا. طرحت 

الدورة الثانية من المنتدى فكرة: ما اإذا كان متاحًا لنا ت�شور مجتمع مدني عالمي يمكننا ان ن�شغل فيه موقعًا 

نتكلم منه ونتحرك، اأم اأننا ن�شاهد تغيرات جمة �شوف تبدل من اأملنا في احتمال الم�شاركة وفي اأن يت�شع العالم 

لكل النا�ض ب�شورة جذرية.

يت�شمن كتاب "اأ�شغال داخلية 2": منتدى حول الممار�شات الثقافية: محا�شرات لأدوني�ض، حازم �شاغية، اأنطون 

�شّما�ض، �شتيفن رايت، غوفن ان�شيريلوغلو، �شليم تماري، محمد مظلوم، ولينا �شانع؛ وندوة اأدارتها ر�شا �شلطي 

وا�شترك فيها اإميلي جا�شر، مختار كوك�ض و�شينا نجفي؛ عرو�شًا لربيع مروة، واأمال قناوي؛ معار�ض لمجموعة 

زوربان، جوانا حاجي – توما وخليل جريج، بيمان هو�شمان زاده ومروان ر�شماوي؛ اأفالم لإيليا �شليمان 

وڤيديو لأكرم زعتري، لميا جريج، �شمر كنفاني، �شريف واكد، فوؤاد الخوري، جوانا حاجي– توما وخليل 

جريج، روي �شماحه، ريتا ابراهيم، غ�شان �شلهب، جالل توفيق و�شريف العظمة.

Thursday, November 17th 7:30-9:30 pm
Masrah al-Madina Publications Launches 

7:30–9:30 م�شاًء الخمي�ض 17 ت�شرين الثاني 

حفل توقيع من�شورات    م�شرح المدينة  



Yussef Bazzi: Yasser Arafat Looked at Me and Smiled: Diary of a Fighter
This book is a personal record of one Lebanese young man’s excursion, during the first half of the 1980s, 
into the streets of war, learning its ways. It is a record of battles and militia existence, spanning the whole 
of Lebanon, recounting daily paradoxes of living close to death and in chaos.

Suhail Shadoud: Burning in the Past Tense
In this collection of short stories, poetic interludes, and prose in both classical and spoken Arabic, the 
reader is invited to travel from New York to Tartous and from Damascus to Tripoli, to discover characters 
living between urban and rural Syria, where the personal and familial intersect within the purview of the 
political and social…between home and street, family and school, university and workplace

Nadine Touma: Sayyidi Milady
Particles of sand from the desert breeze travelled on the full moon rays.
It was a cold night. She was tired, her horse was thirsty.
Her moustache was falling off and she still had to cross half of the Palmyra desert, alone. 
Produced by Ashkal Alwan in collaboration with the 2004 London International Festival of Theatre.

يو�شف بّزي: نظر اإلّي يا�شر عرفات وابت�شم

ل هذا الكتاب ت�شجياًل ذاتيًا لخروج �شاب لبنانّي، منذ بداية الثمانينات وحتى منت�شفها، اإلى �شوارع الحرب  ي�شكِّ

اًل على طول الخارطة اللبنانية، معاينًا الموت  ومتاري�شها، معاي�شًا تجربة القتال والحياة الميلي�شياوية، متنقِّ

والفو�شى والمفارقات اليومية.

�شهيل �شّدود: طبز وت�شعيل مقام "كّنا"

 في مجموعة من الحكايات ال�شغيرة، والمقطوعات ال�شعرية والنثرية بالف�شحى والعامية، يرتحل قارىء "طبز 

وت�شعيل مقام "كّنا" من نيويورك اإلى طرطو�ض ومن دم�شق اإلى طرابل�ض، ليكت�شف �شخ�شيات تحيا في �شورية 

الريف و�شورية المدينة، وليتقاطع الذاتي والعائلي داخل الأفق ال�شيا�شي والإجتماعي... بين البيت وال�شارع، 

العائلة والمدر�شة، الجامعة والعمل.

ندين توما: �شيدي ميالدي

"حبات من الرمال ت�شافر من ن�شيم ال�شحراء على �شوء البدر. 
كانت ليلة باردة. كانت متعبة وح�شانها عط�شان.

كان �شارباها يتهدلن، وكان ل يزال عليها ان تقطع ن�شف �شحراء بالميرا وحيدة."

اإنتاج اأ�شكال األوان، بالتعاون مع مهرجان لندن الدولي للم�شرح، 2004.



Hassan Choubassi: Beirut: Metro Map
By creating a map for a series of virtual metro lines, Beirut: Metro Map adds another layer to the 
psychological and physical labyrinth of Beirut. The map focuses on the ever-present demarcation lines that 
divided the city during the long period of civil war and explores the relationship between those demarca-
tion lines and the city’s postwar social environment. The circulation flow of the map seems totally irrelevant 
to the city’s current geographical and urban structure, yet it reflects a sudden and abrupt mobility due to 
the mass behavioural patterns of Beirut’s inhabitants. 

Fadi Abdullah, Bilal Khbeiz, and Walid Sadek: File: Public Time
In its current stage, this work is the crowning of a general disappointment: The disappointment of those 
who dream without ever altering their capacities, of those who seek communication without ever finding 
a public sphere for communication, of those who see without ever sighting equality among all seers, of 
citizens without their putative rights and duties, of politicians without the future, and of artists without ever 
leaving the museum. This work is an invitation to dialogue, not within a public space for that is no more, 
but rather, in public time.

ح�شان �شوبا�شي: بيروت: خارطة مترو.

من خالل ابتداع �شل�شلة من الخرائط لخطوط مترو افترا�شي، ت�شيف "بيروت: خارطة مترو" م�شتوى اآخر 

اإلى المتاهة الب�شيكولوجية والمادية لبيروت. تركز الخارطة على خطوط التما�ض التي لم تزل حا�شرة، والتي 

ق�شمت المدينة خالل �شني الحرب الهلية الطويلة، وتبحث الخارطة في العالقة ما بين خطوط التما�ض والمحيط 

الجتماعي للمدينة ما بعد الحرب. واإن كانت حركة الخارطة تبدو بال جدوى بالن�شبة للبنية المدينية والجغرافية 

 الحالية للمدينة، فهي تعك�ض حركة مفاجئة ومباغتة نتيجة اأنماط �شلوك النا�ض في بيروت.

بالل خبيز، فادي عبداهلل ووليد �شادق: الزمن العام 

هذا العمل انطلق من طموحات كبيرة واآمال ل تح�شى. لكنه في معنى من المعاني، يبدو في مرحلته الراهنة كما 

لو اأنه تتويج خيبة عامة. خيبة الحالمين بالتغيير من قدراتهم. خيبة الباحثين عن توا�شل من اإيجاد حيز عام 

للتوا�شل. خيبة الناظرين من �شعور بالم�شاواة بين اأنواع الناظرين. خيبة المواطن من بداهة حقوقه وواجباته. 

خيبة ال�شيا�شي من الم�شتقبل. وخيبة الفنان من احتمال تحرره من المتاحف.هذا العمل دعوة للمناق�شة. لي�ض في 

الحيز العام، لأنه لم يعد موجودًا. قد يكون بالإمكان اإقامة نقا�ٍض مجٍد في الزمن العام.



Rabih Mroué: Who’s Afraid of Representation? 
Performed by Lina Saneh and Rabih Mroué 
Set design by Samar Maakaron

“Lina, what is your name?”
“My name is Chris Burden. And you, what’s yours Rabih?”
“My name is Hassan. Hassan Maamoun. Actually, I am the one who shot all these people. And how about you?”
“Me? I only shot my arm”.
Written and directed by Rabih Mroué 

Coproduced by Ashkal Alwan (Beirut), Siemens Arts Program (Germany), 

The Hebbel Theatre (Berlin) and Centre National de la Dance (Paris), 

with support from Tanzquartier Wien TQW (Vienna).

 ربيع مروة: من يخاف التمثيل؟

 تمثيل: لينا �شانع وربيع مروة

�شينوغرافيا: �شمر معكرون

"لينا �شو اإ�شمك؟
اأنا اإ�شمي كري�ض باردن، واأنت ربيع، �شو اإ�شمك؟

اأنا اإ�شمي ح�شن، ح�شن ماأمون. بالحقيقة اأنا اللي قّو�شت كل هالنا�ض. واأنت �شو؟

اأنا؟ اأنا ما قّو�شت اإل اإيدي".

 عر�ض م�شرحي من تاأليف واإخراج: ربيع مروة

 اإنتاج: اأ�شكال األوان )بيروت( 

Siemens Arts Program (Germany)،:بدعم من 

The Hebbel Theatre (Berlin) and Centre National de la Dance (Paris) 

  with support from Tanzquartier Wien TQW (Vienna). 

  

Thursday, November 17th 9:30-10:30 pm
Masrah al-Madina Performance 

9:30–10:30 م�شاًء الخمي�ض 17 ت�شرين الثاني 

عر�ض م�شرحي    م�شرح المدينة  



Friday, November 18th

Masrah al-Madina
الجمعة 18 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



SouND PRoJECT  Small Theatre (110 seats capacity) - 5:30-6:00 pm 
Nadim Mishlawi: On the Periphery: An Off-Screen Composition
Take a moving image.
Take a still image.
Take an off-screen image.
Take a petrified image, or even a dead image.
You hear the sound, the sound…the sound…the sound of a man speaking.
Does the man exist in the visual frame?

DISCuSSIoN PANEl 6:00-8:00 pm 
Wissam Saadeh, Hazem Saghieh, Nahla Chahal, Kamal Hamdan, 
and Bilal Khbeiz (moderator): Whither Lebanon 
With the events of February 14 followed by the events of March 14, the situation in Lebanon began to 
veer toward a different and unprecedented course. This applies equally to ideas, politics, and economics, 
both on the internal and international scene. How are we to read these pivotal events? And to what 
extent is the future course of this nation governed by them? Furthermore, how can our reading of 
these events impact, or at least influence, their course? In an attempt to address these issues, Wissam 
Saadeh, Hazem Saghieh, Nahla Chahal, and Kamal Hamdan are invited to an open dialogue moderated 
by Bilal Khbeiz.

الم�شرح ال�شغير )110 مقاعد( - 5:30–6:00 م�شاًء  م�شروع �شوتي 

نديم م�شالوي: بعيدًا عن المركز: ت�شكيل خارج ال�شا�شة

"التقط �شورة متحركة
التقط �شورة ثابتة.

التقط �شورة خارج الإطار.

التقط �شورة متحجرة، اأو حتى �شورة ميتة.

ت�شمع �شوتًا، �شوت... �شوت... �شوت رجل يتكلم.

هل يكون الرجل داخل الإطار؟"

6:00–8:00 م�شاًء  ندوة 

 و�شام �شعاده، حازم �شاغية، نهلة ال�شهال، كمال حمدان

وبالل خبيز )مدير الندوة(: لبنان اإلى اأين؟

منذ 14 �شباط، ومن بعده 14 اآذار، والو�شع اللبناني يت�شّكل على اإيقاع مختلف وغير معهود. ي�شح ذلك على 

الأفكار كما على ال�شيا�شة والإقت�شاد، وعلى جبهة الداخل كما على جبهة الخارج. فكيف نتاأّول تلك الأحداث 

المف�شلية؟ واإلى اأي حد يمكن القول اإن الم�شار الم�شتقبلي للبلد �شيكون محكومًا بها؟ وقبل هذا، وبعده، كيف 

ت�شتطيع الطريقة التي نفهم بها تلك الأحداث اأن توؤّثر في م�شارها ووجهتها المقبلين؟

في محاولة لالإجابة عن هذا الأ�شئلة يلتقي و�شام �شعادة، حازم �شاغية، نهلة ال�شهال وكمال حمدان في مناق�شة 

مفتوحة يديرها بالل خبيز.

Friday, November 18th

Masrah al-Madina
الجمعة 18 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



Hala El Koussy: Peripheral Stories
Peripheral Stories uses the geographical outskirts of the city as a stage to investigate less tangible issues 
of marginalisation. The video takes the viewer on a journey in a Cairene microbus – the physical embodi-
ment of perpetual movement between inside and out, the individual and the group. Roads provide a frag-
mented narrative tracking characters that exist on the margins. Through exploring the relationship between 
the centre and the periphery, the artificial and imposed structure surfaces, revealing instead a shifting of 
already blurred boundaries.
Video, 28 minutes, 2005. Arabic with English subtitles.

Fouad Elkoury: Welcome to Beirut 
Welcome to Beirut is about daily life in Beirut: driving in the city, going to the hairdresser, discussions 
with the grocer, visiting a motor show, a wax museum, dining out… It is a driven promenade inside the 
city with a few open windows through which to peep in. More ironic than sarcastic, the film reveals the 
state of mind of a certain Lebanese society, a direct consequence of the atlas syndrome: When one opens a 
European atlas of the world, Lebanon is in the middle but also in the crack, central yet invisible. 
Video, 52 minutes, 2005. French, Arabic, and English with English subtitles.

هالة القو�شي: حكايات على الهام�ض

تتخذ هذه الحكايات من اأطراف المدينة م�شرحًا لها لتق�شي ق�شايا التهمي�ض التي ي�شعب تناولها. ياأخذ الڤيديو 

الم�شاهد في رحلة في ميكروبا�ض قاهري، مج�ّشدًا الحراك الدائم بين الداخل والخارج والفرد والجماعة. تقدم 

الطرق �شردًا مت�شظيًا يقتفي اأثر �شخ�شيات تعي�ض على الهام�ض. من خالل تحّري العالقة بين الو�شط والهام�ض 

نكت�شف بنية م�شطنعة وفي غير مكانها تبدو عليها اآثار الحدود المائعة والملتب�شة.

 ڤيديو ، 28 دقيقة، 2005، بالعربية مع ترجمة بالإنكليزية.

فوؤاد الخوري: بيروت ترحب بكم

ي�شور هذا الفيلم الحياة اليومية في بيروت: متجوًل في �شيارته، ذاهبًا اإلى الحالق، متحدثًا مع البقال، زائرًا 

معر�شًا لل�شيارات، ومتحف ال�شمع، متناوًل ع�شاءه خارجًا... اإنها نزهة في مدينة نوافذها قليلة، بحيث ي�شعب 

علينا مراقبة ما يدور فيها. متهكمًا اأكثر منه �شاخرًا، ي�شور هذا الفيلم عقلية مجتمع لبناني، هي لي�شت اإل نتاج 

حال "اأطل�ض �شاندروم": عندما تفتح اأطل�شًا اأوروبيًا، تجد لبنان في الو�شط، اإنما اي�شًا في ال�شق، غير مرئي لكن 

في المركز. 

ڤيديو ، 52 دقيقة، 2005، بالفرن�شية والعربية والإنكليزية، مع ترجمة بالإنكليزية.

Friday, November 18th 8:30-10:00 pm
Masrah al-Madina Video Screenings 

8:30–10:00 م�شاًء الجمعة 18 ت�شرين الثاني 

ڤيديو م�شرح المدينة 



Raed Yassin: Featuring Hind Rostom (small theater)  10:30-11:00 pm
“I cannot but recall that pod of red chili pepper coming toward me, held in my dad’s hand as he chided, 
shouted, and threatened me not to fiddle with our new VCR. A memorable machine it was, the first in the 
building, unused except repeatedly by two video tapes: one of an Arabic film whose title I forget and a 
second containing three taped episodes, dubbed in Arabic, of the cartoon series Grandizer. All the while, 
vendor carts roamed the streets of Beirut packed full of videotapes and decked with speakers blasting the 
song “…Immak, Ya Loubnan” (“…Lebanon, your mama”) by Filimone Wehbe.”
Video, 25 minutes, 2005. Arabic

Produced by Ashkal Alwan

Ghassan Halwani: Jibraltar 11:00-11:15 pm

A man has decided to go see what is behind the mountain. But in the city where he is, there is no moun-
tain. During his journey, his many encounters will either force him to abandon or continue his quest. .
Animation, 15 minutes, 2005

In collaboration with Tarek Bacha, Fernando Colon Rodriguez, and Fadi Zein

10:30-11:00 م�شاًء رائد يا�شين: بطولة هند ر�شتم )الم�شرح ال�شغير( 

ل يمكنني اأن اأن�شى قرن الَحّر الأحمر الذي "حرحرني" به اأبي عام 1983، ل اأعني القرن نف�شه، اإنما الحادثة 

هذه، وال�شورة التي انطبعت في ذهني، واأبي وهو يقترب حاماًل قرن الحر، �شارخًا في وجهي، موؤنبًا، ومحذرًاُ 

من العبث في اآلة الڤيديو الجديدة مرة اأخرى. الڤيديو الجديد، الذي كان الأول في البناية، لم يدخله �شوى 

�شريطين اأحداهما فيلم عربي ل اأذكر ا�شمه، والثاني ثالث حلقات من الر�شوم المتحركة "غرندايزر" المدبلج اإلى 

اللغة العربية. في الأثناء كانت العربات المتجولة، التي تبيع اأ�شرطة الكا�شيت في بيروت، تبث ب�شكل دائم اأغنية 

بعنوان: "... اأمك يا لبنان" للفنان فلمون وهبي.

ڤيديو ، 25 دقيقة، 2005، بالعربية

 اإنتاج: اأ�شكال األوان – بيروت

11:00-11:15 م�شاًء غ�شان حلواني: جبل طارق 

رجل قّرر الذهاب لروؤية ماذا وراء الجبل، لكنه في مدينة لي�ض فيها جبل. خالل رحلته ت�شادفه محطات عّدة 

جعلته يتردد بين التراجع اأو الم�شّي في قراره.

ر�شوم متحركة ،15 دقيقة، 2005

بالتعاون مع طارق با�شا، فرناندو كولون رودريغيز وفادي زين.



Ayreen Anastas: Pasolini Pa* Palestine 11:15-midnight

Pasolini Pa* Palestine is an attempt to repeat Pasolini’s trip to Palestine in his film Seeking Locations 
in Palestine for the Gospel According to Matthew in 1963. It turns Pasolini’s script into a roadmap 
superimposed on Palestine’s current landscape, creating contradictions between the visual and the audible, 
the expected and the real. The video explores questions of repetition -- for Heidegger Wiederholung (repeti-
tion, retrieval), is a term for an appropriate attitude toward the past -- and establishes a dialogue with 
Pasolini. The term discutere (to smash to pieces) is the Latin source for dialogue and discussion. The video 
does not criticise Pasolini but rather reveals the possibilities in his thought and works back to the “experi-
ences” which inspired it. 
Video, 51 minutes, 2005. Arabic with English subtitles.

Produced by the artist and Ashkal Alwan

11:15-12:00 م�شاًء اإيرين اأن�شطا�ض: فاء في فل�شطين 

محاولة لتكرار رحلة بازوليني اإلى فل�شطين في فيلمه "البحث عن مواقع في فل�شطين من اأجل اإنجيل متى" في 

1963. يتحول �شيناريو فيلم بازوليني اإلى خارطة طريق ي�شعها فوق الم�شهد الراهن لفل�شطين، خالقًا مفارقات 

ما بين الب�شر وال�شمع، وما بين المتوقع والحقيقي. يبحث هذا ال�شريط في م�شائل التكرار "بح�شب هايدغر، 

فاإن التكرار والترجيع هو عبارة عن موقف منا�شب نتخذه نحو الما�شي"، ويوؤ�ش�ض لحوار مع بازوليني. عبارة 

"دي�شكوتيري" )تذرير( هي الجذر الالتيني للحوار والنقا�ض. ل ي�شعى هذا الڤيديو اإلى نقد بازوليني بل اإلى 
اإظهار الحتمالت العديدة التي يت�شمنها فكره، ويحاول بالتالي العودة اإلى التجارب التي األهمته.

ڤيديو ، 51 دقيقة، 2005، بالعربية مع ترجمة اإنكليزية

اإنتاج اأ�شكال األوان 



Reine Mahfouz: Nomadic Studio
 “Nomadic Studio” is an ongoing project which began in 2001. If the studio arrives 
at an event, then the set is inspired by the atmosphere created by the individuals 
who sit for their portraits. “Nomadic Studio” revives practices of studio photography 
once common when cameras were less widely accessible and when people went to 
studios to get their pictures taken.

رين محفوظ: ال�شتوديو المترحل 

م�شروع م�شتمر انطلق �شنة 2001. عندما يحط ال�شتديو رحاله في منا�شبة ما، يت�شكل قوامه من الذين يجل�شون 

اأمام الكاميرا للتقاط �شورهم. يعيد ال�شتوديو المترحل اإحياء نوع من ممار�شات محترفات الت�شوير التي كانت 

�شائعة عندما كانت اآلت الت�شوير نادرة، ولم تكن منت�شرة بين النا�ض، ما ي�شطرهم اإلى الذهاب اإلى ال�شتوديو 

لأخذ �شور �شخ�شية.

Friday, November 18th 5:00-10:00 pm
Masrah al-Madina Photography Studio

5:00–10:00 م�شاًءً الجمعة 18 ت�شرين الثاني 

محترف ت�شوير م�شرح المدينة 



Saturday, November 19th

Masrah al-Madina
ال�شبت 19 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



Ali Cherri: Un Cercle Autour du Soleil
“I was disappointed the day they announced the war had ended. I used to be elated by the idea of living 
in a city that was eating itself, like excess stomach fluid that digests and gradually eats away the stom-
ach”. Ali Cherri, inspired by Yukio Mishima’s Sun and Steel. 
Video, 15 minutes, 2005. English with French subtitles.

Produced by DasArts, Amsterdam 

Amal Kenawy: The Purple Artificial Forest 
I dreamt of a purple artificial forest. 
I created a purple artificial theatre. 
Parts of home furniture, human parts. 
The bed surrounded by electricity pylons. 
I was lying. 
Parts of a human body. 
Hand, legs, a face.
All looking into the mirror. 
The only thing I see is him devouring my picture. 
Parts of home furniture. 
Dinner table. 
They were sitting at the end of the tunnel. 

علي �شّري: حول ال�شم�ض

"خاب اأملي يوم اأعلنوا اأن الحرب قد انتهت، كنت فرحًا لفكرة اإنني اأعي�ض في مدينة تاأكل نف�شها كفي�ض من 
�شوائل معدة ته�شم ومن ثم تاأكل تدريجيًا المعدة". بت�شرف من "�شم�ض ومعدن" ليوكيو مي�شيما.

ڤيديو ، 16 دقيقة، 2005، بالإنكليزية

 انتاج دا�ض اآرت�ض، اأم�شتردام.

اأمال قناوي: الغابة البنف�شجية ال�شطناعية

"حلمت بغابة بنف�شجية ا�شطناعية.
 �شنعت م�شرحًا بنف�شجيًا ا�شطناعيًا.

اأجزاء من الأثاث المنزلي. اأجزاء من ج�شد اآدمي.

كان الفرا�ض محاطا باأبراج توليد الكهرباء.

كنت اأرقد.

اأجزاء من ج�شد اآدمي.

يد، اأرجل، وجه.

كٌل يقف ينظر اإلى المراآة.

فال اأجد �شوى م�شخ يلتهم �شورتي. 

اأجزاء من الأثاث المنزلّي.

من�شدة الع�شاء.

كانوا يجل�شون فى نهاية برزخ.

Saturday, November 19th 3:00-4:00 pm
Masrah al-Madina Video Screenings 

3:00–4:00 م�شاًء ال�شبت 19 ت�شرين الثاني 

ڤيديو م�شرح المدينة 



They were sitting across the table eating me once more. 
They eat each other. 
My legs grow.
I give birth to light, and the light eats me. 
And I melt into a tunnel of endless darkness. 
Parts of home furniture, human parts. 
All devour each other in a purple artificial theatre. 
Animation, 8 minutes, 2005

Akram Zaatari: In This House
As the militias surrendered their arms to the Lebanese Army at the end of the Lebanese civil war in 
1991, Ali, a member of the Lebanese resistance, wrote a letter to the owners of the house his group had 
occupied for six years. The letter welcomed them back to their home and assured them that his party had 
looked after their property. He placed the letter inside the shell of a B-10 mortar and buried it in the 
garden. In November 2002, Akram Zaatari took his video camera and headed to this family’s village in Ain 
al-Mir to dig up Ali’s letter. 
Video, 30 minutes, 2004. Arabic with English subtitles. 

Produced by Akram Zaatari and Ashkal Alwan

يلتهمونني من جديد.

ثم يلتهمون بع�شهم البع�ض.

اأرجلي تنبثق.

لأجد نورًا فيلتهمني النور.

اأذوب في برزخ من ظالم ل ينتهي. 

اأجزاء من الأثاث المنزلي. اأجزاء من ج�شد اآدمي.

كلهم يلتهمون بع�شهم البع�ض فى غابة بنف�شجية ا�شطناعية". 

ڤيديو، 8 دقائق، 2005، ر�شوم متحركة.

اأكرم زعتري: في هذا البيت

... وبينما كانت الميلي�شيات ت�شلم اأ�شلحتها اإلى الجي�ض اللبناني في نهاية الحرب الأهلية اللبنانية، في 1991، 

كتب علي، وهو ع�شو في المقاومة اللبنانية، ر�شالة اإلى مالكي المنزل الذي احتلته مجموعته لمدة �شت �شنوات. 

رحب فيها بعودة اأهل البيت اإلى بيتهم، وطماأنهم اأن حزبه اإهتم بممتلكاتهم. و�شع الر�شالة داخل قذيفة مدفع 

فارغة ودفنها في الحديقة. توجه اأكرم زعتري في ت�شرين الثاني 2002 حاماًل كاميرا الڤيديو اإلى قرية عين 

المير حيث منزل العائلة لينب�ض ر�شالة علي. 

ڤيديو ، 30 دقيقة، 2004، بالعربية مع ترجمة بالإنكليزية،

اإنتاج اأكرم زعتري و اأ�شكال األوان.



lECTuRE 4:30-5:30 pm 
Islah Jad: Fatal Equality: Islamists and Istishhadiyyat
The istishhadiyyat (female martyrs) add a new dimension to the orientalists’ representation of Islamists as 
other and uncivilised. They raise questions about the role of women in the armed resistance, seen by many 
Palestinian national and religious groups as an important source of legitimacy. Based on women’s testaments 
(wassaya), this lecture argues that the acts of the istishhadiyyat are committed when they are in full 
control of their agency, out of a sense of over-empowerment and uniqueness. Driven by a desire to open 
up new space for their gender, more importantly, these women are determined to help their men regain 
lost manhood. Their acts aim to supersede the male as superior, in what Jad identifies as a fatal equality.

PERFoRMANCE 6:30-7:30 pm 
Ali Cherri: Give Me a Body Then
“The seduction of images, their eroticism, is nothing more than their availability to be possessed; their avail-
ability to be touched by the eyes, by the hand, by the belly, or by the mind; and their ability to be pen-
etrated. But to penetrate an image is to be able to walk out of it irrespectively… Two more steps and I 
am completely out of the picture.”
Produced by Mellow Productions and DasArts, Amsterdam

5:30-4:30  محا�شرة 

اإ�شالح جاد: م�شاواة قاتلة: اإ�شالميات وا�شت�شهاديات

ت�شيف ال�شت�شهاديات بعدًا جديدًا على الت�شور ال�شت�شراقي لالإ�شالميات باعتبارهن جزءًا من الآخر غير 

المتمدن. يثرن ت�شاوؤلت حول دور الن�شاء في المقاومة الم�شلحة، والتي تنظر اإليها مجموعات دينية ووطنية 

فل�شطينية باعتبارها م�شدرًا اأ�شا�شيًا من م�شادر ال�شدقية. هذه المحا�شرة ت�شتند اإلى و�شايا الن�شاء وتجادل في 

ان ما تقوم به ال�شت�شهاديات نابع من قرارات يملكن ال�شلطة عليها، ومن ح�ض عال بالتمكن والتفرد، م�شوقات 

برغبة في فتح مجالت جديدة للجندر، ت�شّر هاته الن�شوة على م�شاعدة الرجال في ا�شتعادة اإح�شا�شهم ال�شائع 

 بالرجولة. وما ت�شميه جاد الم�شاواة القاتلة هو اأعمال هذه الن�شوة في محاولتهن تخطي الذكور والترفع عليهم.

7:30-6:30  عر�ض م�شرحي 

علي �شّري: �شقط �شهوًا

لي�ض اإغواء ال�شور واإيرو�شيتها اإل احتمال امتالكها؛ احتمال لم�شها بالعينين، باليد، بالبطن، اأو بالعقل، وتقبل 

ولوجنا فيها. اإل اأن ولوج �شورة يفتر�ض القدرة على الم�شي اإلى خارجها ب�شرف النظر عن... خطوتان 

اإ�شافيتان واأ�شبح خارج ال�شورة تمامًا. 

اإنتاج ميلو برودك�شن، ودا�ض اآرت�ض ام�شتردام

Saturday, November 19th

Masrah al-Madina 
ال�شبت 19 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



DISCuSSIoN PANEl 8:00-10:00 pm 
Carol Squiers, Steve Kurtz, and lynn love (moderator): 
Pulling Focus: Art and Curatorial Practice Reconstructs Science

Public discussions of science are often dominated by a “gee-whiz” attitude that does little to engage its 
claims or implications. At times, members of the non-scientific public recognise the cultural authority of 
science but fail to question it. Who can blame them? Science is vast, spanning such disciplines as ecology, 
forensic pathology, genetics, applied and theoretical physics, zoology, palaeontology, and more. The claims of 
science are strengthened by a unifying set of methods for gathering data, organising it, and presenting it. 
Couple these methods with the highly-specialised language and tools of research, and an informed response 
to science seems daunting. Must it be? What political ground does the public sacrifice by avoiding an active 
engagement with science and all that it claims?

PERFoRMANCE 10:30-11:30 pm 
Mahmoud Refat: Berlin: The Symphony of a Big City - Live Electronics
In the summer of 2004, Mahmoud Refat embarked on an ongoing film research project concerning experi-
mental documentaries dealing with urban subjects and works from the 1920s through the 1940s. The first 
result of this research was a live sound treatment together with a screening of the 1927 German film 
Berlin, Symphony of a Great City, directed by Walter Ruttmann. 
Produced with support from the Goethe Institute, Cairo

-8:00 10:00 م�شاًء ندوة 

 كارول �شكوايرز، �شتيڤ كيرتز، ولين لوڤ )مديرة الندوة(:

الممارا�شات الفنية المعا�شرة كف�شاء لإعادة بناء العلم.

ت�شاحب المناق�شات العامة حول العلم عادة تقنيات اإبهار، لكنها ل تتحمل تبعات مزاعمها. كذلك يتنبه، في 

بع�ض الحيان، الجمهور العام غير المخت�ض اإلى �شلطة العلم على الثقافة من دون اأن ي�شائلوا هذه ال�شلطة. 

وكيف نلومه؟ فالعلم وا�شع ي�شمل ميادين عدة من اليكولوجيا، اإلى علم الأمرا�ض، الجينوم، الفيزياء النظرية 

والتطبيقية، علم الحيوان، علم الإحاثة واأكثر. ت�شتمد مزاعم العلم قوتها من �شل�شلة مترابطة من المناهج في 

تجميع المعلومات وفي تنظيمها وتقديمها، اأ�شف اإلى ذلك، لغة متخ�ش�شة جدًا في تقنيات البحث، ما يجعل اأي 

محاولة للرد على العلم متهيبة. هل من المحتم اأن يكون الو�شع على هذا النحو؟ وما هي الأر�شية ال�شيا�شية التي 

يتخلى عنها الجمهور العام نتيجة لتجنبه الدخول والم�شاركة في مناق�شة جدية مع العلم وكل مزاعمه؟

10:30-11:30م�شاًء  عر�ض م�شرحي 

محمود رفعت: برلين: �شيمفونية لمدينة كبرى - اإلكترونيات في عر�ض مبا�شر.

في �شيف 2004 انطلق محمود رفعت في م�شروع بحث �شينمائي حول اأفالم وثائقية تجريبية تتخذ من المدينية 

مو�شوعًا لها، وذلك في الفترة الممتدة بين الع�شرينات والأربعينات. اأول ما اأنتج هذا البحث كان �شريطًا �شوتيًا، 

قدم في بث مبا�شر مواكبًا عر�شًا للفيلم الألماني: "برلين: �شمفونية لمدينة كبرى" للمخرج والتر روتمان، 1927.

بدعم من معهد غوته، القاهرة.

Saturday, November 19th

Masrah al-Madina 
ال�شبت 19 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



Sunday, November 20th

Masrah al-Madina
الأحد 20 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



Nataša Ilić: Normalization and Its Discontents 
Followed by a screening of videos from the Balkans
Goran Devć, Vlatko Gilić, Sanja Iveković, David Maljković, and Jasmila Žbanić: The films and videos of these 
five authors, coming from different generations and from Croatia, Serbia and Montenegro, and Bosnia and 
Herzegovina, refer to frustrations related to the failures of socialist Yugoslavia’s political system and its 
violent termination. While artistic practices in the 1970s and 1980s were driven into direct confrontation 
with ideologies of domination, younger artists are questioning the present social situation, namely the rapid 
march of “normalisation”. These artists do not produce politically correct, functional, educational, or aesthetic 
suggestions for a smooth transition to neoliberalism and multicultural sociability. Instead, their practices 
situate themselves outside the traditional political establishment. Their gestures are, at the same time, 
perhaps the only mode of political action still open to contemporary humanity.
15-minute lecture,

104-minute video screenings. Bosnian and Croatian with English subtitles.

  ناتا�شا اإيليت�ض: حول التطبيع والإ�شتياءات التي يثيرها.

تليها عرو�ض اأفالم ڤيديو من البلقان.

غوران ديفيت�ض، فالتكو غيليت�ض، �شانيا ايفيكوفيت�ض، دافيد مالكوفيت�ض ويا�شميال زباني�ض: اأفالم و�شرائط 

ڤيديو لهوؤلء الخم�شة تاأتي من اأجيال مختلفة ومن اأنحاء مختلفة في كرواتيا و�شربيا والجبل الأ�شود والبو�شنة 

والهر�شك. ت�شير هذه الأعمال اإلى الحباط الذي نتج عن هزيمة النظام ال�شيا�شي ال�شتراكي اليوغو�شالفي 

ال�شابق ونهايته العنيفة. وبينما كانت الممار�شات الفنية في ال�شبعينات والثمانينات من القرن الما�شي تتجابه 

مع ايديولوجيات طاغية، ي�شائل الفنانون ال�شباب اليوم الو�شع الجتماعي الراهن وبالأخ�ض الهرولة ال�شريعة 

نحو التطبيع. هوؤلء الفنانون ل ينتجون اأعماًل �شيا�شية بالمعنى الحرفي، ول اأعماًل تثقيفية اأو هادفة، ول 

يقدمون كذلك اقتراحات جمالية لنتقال هادئ نحو النيوليبرالية والجتماع المتعدد الثقافات. بل على العك�ض، 

هم يمو�شعون ممار�شاتهم واأنف�شهم خارج الموؤ�ش�شة ال�شيا�شية التقليدية. كذلك فاإن تحركاتهم قد تكون ال�شكل 

المتبقي الوحيد للحركة ال�شيا�شية التي ما زالت متاحة للب�شرية اليوم.

محا�شرة، 15 دقيقة

عر�ض ڤيديو ، 104 دقائق، بو�شني و كرواتي مع ترجمة بالإنكليزية.

Sunday, November 20th 3:00-5:00 pm
Masrah al-Madina Lecture/ Video Screening

3:00-5:00 م�شاًء الأحد 20 ت�شرين الثاني 

محا�شرة/ڤيديو م�شرح المدينة 



lECTuRE 5:30-7:00 pm 
Dalal El Bizri: Being from this World. 

“This is a journey in time and a first sensing of my surroundings, relations that pen my features and the 
many faces thereof: Africa, Morocco, Lebanon’s religious denominations, Arabism… It is a journey through the 
places where I interacted with these features: school, university, political party, and religious denomination… 
That ship which carried me back to my homeland is also a place from which I culled some of my features. 
Naturally, to tell this story I cannot but be openly personal. Accordingly, this text is autobiographical”.

VIDEo SCREENINGS Small Theatre 7:00-8:00 pm 
Maher Abi Samra: Rond-Point Chatila
Chatila: The place evokes massacres and the dead. This film chooses to focus on the living. It shows frag-
ments of life taken in a certain area, 150 metres on the main road of the Palestinian refugee camp in 
Lebanon, as well as the first floor of the Gaza hospital. There is the waiting, the defence of the cause, the 
return of the refugees, and the revolution. The characters tell us the stories of their life in the camp. The 
film delves into the day to day lives of these people. In Chatila, time is suspended and these people are 
living over an abyss. They have nothing to look forward to.
Video, 52 minutes, 2004. Arabic with English subtitles.

5:30-7:00 م�شاًء  محا�شرة 

دلل البزري: اأن اأكون من هذه الدنيا

"اأن اأكون من هذه الدنيا هي رحلة في الزمن. وتلّم�ض اأولى عالقاتي بما حولي. هي عالقات تر�شم مالمحي. 
والأوجه العديدة لهذه المالمح: اأفريقيا، المغرب، الطوائف اللبنانية، العروبة.... اأما اأمكنتها، فهي مجال 

التفاعل بيني وبين هذه المالمح. المدر�شة والجامعة والحزب والطائفة... وحتى ال�شفينة البحرية التي تقلني 

من المهجر الى الموطن هي مكان اأكت�شُب منه بع�ض مالمحي. وبطبيعة الحال، لكي اأروي ما اأروي هنا، يجب اأن 

اأكون �شخ�شية جدا. لذلك فاإن هذه الورقة هي جزء من �شيرتي الذاتية )بيوغرافية(". 

الم�شرح ال�شغير 7:00-8:00 م�شاًء  ڤيديو 

ماهر اأبي �شمرا: دّوار �شاتيال

�شاتيال: ي�شتح�شر المكان المجازر والموتى. يختار هذا الفيلم العمل على الأحياء. ي�شّور �شذرات من عي�ض يدور 

في منطقة ل تتجاوز م�شاحتها ال 150 مترًا مربعًا في مخيم لالجئين الفل�شطينيين في لبنان، وفي الطبقة الولى 

من م�شت�شفى غزة. نعاين النتظار والدفاع عن الق�شية وعودة الالجئين والثورة. تق�ض علينا ال�شخ�شيات ق�ش�ض 

عي�شها في المخيم. يغو�ض الفيلم في التفا�شيل اليومية لحياة هوؤلء النا�ض. الزمن في �شاتيال معلق ويعي�ض 

هوؤلء النا�ض على �شفا هاوية، ولي�ض ثمة ما يواجه نظرتهم.

ڤيديو ، 52 دقيقة، 2004، بالعربية مع ترجمة بالإنكليزية.

Sunday, November 20th

Masrah al-Madina
الأحد 20 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



VIDEo SCREENINGS  8:00-8:30 pm

Cynthia Madansky: Devotion
An American woman living in Istanbul separates from her lover. In her sudden solitude, the narrator moves 
between hotel rooms, living in the temporary spaces of a city spanning two continents and several histories. 
As she makes an uncertain, lonely home out of Istanbul, she grapples with nationalism, Islam, secularism, 
and the frail rigor of devotion. 
Video, 34 minutes, 2004. English

Maani Petgar: An Eclipse, Which Dropped From The Sky  8:30-9:00 pm

On August 10, 1999, the last eclipse of the century took place and about two billion people in the world 
watched it on television. The narrator is no fan of the style or standard of Iranian television, but under-
standing that it is going to broadcast simultaneous reports from five major eclipse locations, he decides, 
just out of curiosity, to sit down voluntarily in front of the TV set to watch the coverage of the event. At 
the same time, he periodically takes his camera outside to shoot the reflections of the light on his yard. As 
he is switching between the TV and the yard, he notices that…
Video, 22 minutes, 2000. English and Persian with English subtitles.

8:00-8:30 م�شاًء  ڤيديو 

�شينتيا مادان�شكي: في التفاني

اإمراأة اأميركية تقيم في ا�شطنبول وتترك ع�شيقها. في عزلتها المفاجئة تتحرك الراوية بين غرف الفندق وتعي�ض 

في الف�شاءات الموقتة، في مدينة تنب�شط على قارتين وتورايخ عديدة. واإذ ت�شنع لنف�شها من ا�شطنبول منزًل قلقًا 

وموح�شًا، نراها تت�شارع مع الوطنية والإ�شالم والعلمنة و�شرامة التفاني اله�شة.

ڤيديو ، 34 دقيقة، 2004. بالإنكليزية.

8:30-9:00 م�شاًء  ماني بيتغار: ك�شوٌف هوى من ال�شماء 

في العا�شر من اآب 1999 ح�شل اآخر ك�شوف في القرن الع�شرين. و�شاهده حوالى ملياري اإن�شان على �شا�شات 

التلفزيون. ل يعتبر الراوي نف�شه من المعجبين باأ�شلوب اأو مقايي�ض البث التلفزيوني في اإيران، اإل اأنه يختار 

الجلو�ض اأمام التلفزيون بعد اأن اأُعلن عن عر�ض خم�شة ريبورتاجات عن الك�شوف من خم�شة مواقع مختلفة. وفي 

الوقت نف�شه ينتقل من وقت اإلى اآخر حاماًل كاميرته اإلى الخارج لي�شور انعكا�شات ال�شوء على فنائه الخلفي، 

وبينما هو ينتقل من اأمام التلفزيون اإلى الفناء يالحظ ان...

ڤيديو ، 22 دقيقة، 2000، بالإنكليزية.



Walid Raad and the Visible Collective/Naeem Mohaiemen: 
I Feel a Great Desire to Meet the Masses Once Again
In November 2004, returning to New York City from a family visit in upstate New York, a man is detained 
and interrogated by the police and the FBI for several hours at Rochester International Airport. As his lug-
gage is unpacked, he is baffled by what he is shown (photographs, videotapes, books, bank statements) and 
the circumstances that put him in this situation. The encounter is a diluted version of many others, such 
as those experienced by Khaled al-Masri, who was kidnapped in 2003 by Macedonian police, drugged, and 
shipped to Afghanistan. He was tortured by US intelligence officers and released to the German govern-
ment, which thinks he made the whole thing up. This form of government-sponsored kidnapping, known as 
rendition, began in the 1990s by the CIA and has increased dramatically over the past four years. I Feel a 
Great Desire to Meet the Masses Once Again offers narratives, thoughts, and reflections on detention 
and rendition in a 45-minute mixed-media presentation.

SouND PRoJECT Small Theatre 10:30-11:00 pm 
Nadim Mishlawi: On the Periphery: An Off-Screen Composition

PHoToGRAPHY STuDIo 5:00-10:00 pm 
Reine Mahfouz: Nomadic Studio

 وليد رعد ومجموعة "المرئي"/ نعيم مهيمن:

 اأ�شعر بحاجة ما�ّشة للقاء الجموع مرة اأخرى 

في ت�شرين الثاني 2004 وخالل عودته اإلى نيويورك من زيارة عائلية، في نيويورك العليا، يلقى القب�ض على رجل 

وي�شتجوب من قبل ال�شرطة والأف. بي. اآي ل�شاعات عدة في مطار روت�ش�شتر الدولي. وبينما كانوا يفت�شون 

حقائبه كان الرجل م�شدومًا بما يراه من �شور وڤيديو وكتب وبيانات م�شرفية، ومن الظروف التي اأودت به 

اإلى هذه الورطة. هذه المواجهة لي�شت اإل ن�شخة مخففة لحالت اأخرى كتلك التي اختبرها خالد الم�شري والذي 

اختطفته ال�شرطة المقدونية �شنة 2003، وتم اإر�شاله اإلى اأفغان�شتان بعد تخديره، حيث تم تعذيبه على اأيدي 

�شباط من ال�شتخبارات الأميركية ومن ثم �شلم اإلى الحكومة الألمانية التي ما زالت تزعم اأن ق�شته مفبركة. 

هذا ال�شكل من الختطاف المدعوم من قبل الدول والحكومات والذي ُيعرف بالتجريد، )خطف �شخ�ض من 

بلده وا�شتجوابه في بلد اآخر تتيح قوانينه تعذيب المعتقلين( اأطلقته ال�شي. اآي. اإيه في الت�شعينات وارتفعت 

وتيرته في ال�شنوات الأخيرة ب�شكل ملحوظ. يقدم عر�ض "اأ�شعر بحاجة ما�ّشة للقاء الجموع مرة اأخرى" افكارًا 

وق�ش�شًا وتاأمالت حول التوقيف والتجريد في اطار عر�ض مدته 45 دقيقة، بو�شائط مختلفة.

الم�شرح ال�شغير 11:00-10:30  م�شروع �شوتي 

نديم م�شالوي: بعيدًا عن المركز: ت�شكيل خارج ال�شا�شة 

5:00-10:00 م�شاًء  محترف ت�شوير 

رين محفوظ: ال�شتوديو المترحل 

Sunday, November 20th 9:00-10:00 pm
Masrah al-Madina Performance

9:00-10:00 م�شاًء الأحد 20 ت�شرين الثاني 

عرو�ض م�شرح المدينة 



Monday, November 21st

Masrah al-Madina
الإثنين 21 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



Jalal Toufic: The Lamentations Series: The Ninth Night and Day
It would be felicitous were a Shi‘ite to make the first great film or video on the lamentation of Judas 
Iscariot during the interval between his delivering Jesus to the chief priests and his hanging himself. Judas 
had prearranged the following signal for the apprehension of Jesus: “The one I kiss is the man; arrest him.” 
Given that Jesus had told his disciples, among whom figured Judas, “If someone strikes you on one cheek, 
turn to him the other also” (Luke 6:29), why didn’t the one who was kissed by Judas turn the other cheek 
for another (perfidious) kiss? Given that Judas did not sin against the Holy Spirit but only against the 
Son of Man (“Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks 
against the Holy Spirit will not be forgiven” [Matthew 12:32]), why didn’t the one who was kissed by Judas 
miraculously move time backward till before the birth of his betrayer (“It would be better for him if he 
had not been born” [Matthew 26:24]) in forgiveness? If the one who was perfidiously kissed by Judas did 
neither, was this because he was not actually Jesus Christ?
Video, 60 minutes, 2005. Arabic and English, with English subtitles.

جالل توفيق: �شل�شلة المراثي: اليوم التا�شع، ليله ونهاره 

من ح�شن الفطن لو اأن �شيعيًا ي�شنع اأول فيلم رفيع عن رثاء يو�شا�ض الأ�شخريوطي في الفترة التي ف�شلت بين 

ت�شليمه ي�شوع اإلى �شيوخ ال�شعب و�شنق نف�شه. كان يو�شا�ض قد اأعطى الع�شابة عالمة "هو من اأُقبِّل، فام�شكوه". 

اإذا اأخذنا في العتبار اأن ي�شوع كان قد قال لتالمذته، ويو�شا�ض واحد منهم: "من �شربك على خدك فاعر�ض له 

الآخر" )لوقا:6 - 29(فلم لم يعر�ض الرجل الذي قبله يو�شا�ض خده الآخر لتلقي قبلة ثانية )خوؤون(؟ واإذا 

اأخذنا في العتبار اأن يو�شا�ض لم يرتكب خطيئة في حق الروح القد�ض، واإنما ارتكبها في حق ابن الن�شان )"من 

قال كلمة على ابن الن�شان يغفر له، اأما من قال على الروح القد�ض، فلن يغفر له" ]متى: 12-32[(، فلم اإذًا لم 

يعمد الرجل الذي قبله يو�شا�ض اإلى اإعادة الزمن اإلى ما قبل ولدة الخائن )"لو لم يولد ذلك الن�شان لكان خيرًا 

له" ]متى: 26-24[(. اإذا كان من تلقى قبلة يو�شا�ض الخوؤون لم يفعل ذلك، فهل لأنه لي�ض ي�شوع الم�شيح في 

واقع الأمر؟

ڤيديو، 60 دقيقة، 2005، بالعربية مع ترجمة بالنكليزية

Monday, November 21st Small Theatre 4:30-5:30 pm
Masrah al-Madina Video Screening

الم�شرح ال�شغير 4:30-5:30 م�شاًء الإثنين 21 ت�شرين الثاني 

ڤيديو م�شرح المدينة 



Jacques Rancière: Some Paradoxes of Political Art
The politicisation of art is commonly viewed as a process of art getting out of itself in order to reach the 
reality of social and political life. This view of the real as an outside to be reached, however, leads to the 
vanishing of art and politics into ethics. The connection between art and politics has to be seen instead as 
the connection between two forms of fiction. This supposes an entirely new view of fiction: Making fictions 
does not mean telling fancy stories; it means undoing the connections between things, signs, and images 
which frame the consensual sense of reality, and inventing new trajectories between what can be seen, what 
can be said, and what can be done.

جاك ران�شيير: حول بع�ض مفارقات الفن ال�شيا�شي

ينظر عادة اإلى مفهوم ت�شيي�ض الفن ك�شياق يخرج فيه الفن من ذاته لكي ي�شل اإلى واقع الحياة الجتماعي 

وال�شيا�شي. هذا المفهوم الذي يمو�شع الحقيقي كمكان يق�شده الفن وهو يقع خارجه، يوؤدي اإلى اندثار الفن 

وال�شيا�شة في الأخالقيات. يجدر بنا مقاربة العالقة بين الفن وال�شيا�شة كعالقة بين �شكلين من التخييل. وهذا 

ي�شتدرج نظرة جديدة اإلى التخييل: �شناعة التخييالت ل تعني ق�ض الحكايات الطريفة؛ بل على العك�ض، تعني فك 

العالقات التي تربط بين الأ�شياء والإ�شارات وال�شور، والتي توؤطر الإح�شا�ض المتواطاأ عليه بالواقع، وتبتكر 

م�شارات جديدة بين ما يمكن اأن ُيرى وما يمكن اأن ُيقال وما يمكن اأن ُينجز.

Monday, November 21st 6:00-7:30 pm
Masrah al-Madina Lecture

الإثنين 21 ت�شرين الثاني  6:00-7:30 م�شاًء

محا�شرة م�شرح المدينة 



Ahmad Khaled: The 5th Pound
The 5th Pound tells the story of a young man and woman whose only chance for intimacy is to get on 
the air-conditioned bus on the Friday of every week. This film addresses the problem of sexual deprivation 
among Egyptian youths and grapples with the double-standards about sexuality and sexual behaviour that 
exist in the community at large. 
Video, 14 minutes, 2005. Arabic with English subtitles.

The otolith Group/Anjalika Sagar and Kodwo Eshun: Otolith
Otolith links three historical moments: the mutant future of the 22nd century, the ambient fear of the 
early 21st century, and the post-independence era of the mid twentieth century. The voice-over addresses 
the viewer from a dangerous future that positions the present as historical ruin. This mode of address 
allows Dr. Usha Adebaran Sagar, the fictional narrator, to speculate on the evolution of humankind through 
an investigation of the archives of her ancestors.
Video, 23 minutes, 2003. English

Raed El Helou: Hopefully for the Best
Produced in 2004, Hopefully for the Best relates a journey early one morning in Ramallah. It consists of 
images and scenes from daily life where tension lurks beneath the surface of small talk, and where people 
live under the weight of fear and an uncertain future. 
Video, 41 minutes, 2004. Arabic with English subtitles.

اأحمد خالد: الجينيه الخام�ض

يحكي الفيلم ق�شة �شاب وفتاة ي�شتقالن الأوتوبي�ض المكّيف يوم الجمعة من كل اأ�شبوع كفر�شة وحيدة لهما للقاء 

حميم واقتنا�ض لحظات من الحب. وقد �ُشّور الفيلم بالكامل داخل اأوتوبي�ض. وهو العمل الروائي الأول للمخرج.

  ڤيديو، 14 دقيقة، 2004، بالعربية مع ترجمة بالإنكليزية.

مجموعة اأوتوليت – انجاليكا �شاغار وكودوو اي�شون: اأوتوليت

ي�شل اأوتوليت ما بين ثالث لحظات تاريخية: الم�شتقبل المتغير في القرن الثاني والع�شرين، الخوف المهيمن في 

اأوائل القرن الواحد والع�شرين وفترة ما بعد ال�شتقالل في منت�شف القرن الع�شرين. يتوجه التعليق ال�شوتي 

اإلى الم�شاهد من موقع في الم�شتقبل الخطر، وي�شع الحا�شر في التاريخ طلاًل. هذا النمط من التوجه يتيح 

للدكتور او�شا اديباران �شاغار وهو الراوي المتخيل اأن يتاأمل تطور الجن�ض الب�شري من خالل بحث في اأر�شيف 

اأ�شالفه.

ڤيديو، 23 دقيقة، 2003، بالإنكليزية.

رائد الحلو: لعله خير

مجرد رحلة في �شاعات ال�شباح الباكر في رام اهلل. �شور وم�شاهد من الحياة اليومية، حيث يطلع التوتر من بين 

الكلمات الب�شيطة التي يتبادلها النا�ض، ب�شبب الخوف وغمو�ض الم�شتقبل. 

ڤيديو، 41 دقيقة، بالعربية مع ترجمة بالإنكليزية

Monday, November 21st Small Theatre 8:00-9:00 pm
Masrah al-Madina Video Screenings

الم�شرح ال�شغير 8:00-9:00 م�شاًء الإثنين 21 ت�شرين الثاني 

ڤيديو م�شرح المدينة 



PERFoRMANCE 9:30-10:30 pm 
Rabih Mroué: Who’s Afraid of Representation? 

VIDEo SCREENING 11:00-midnight  
Fouad Elkoury: Welcome to Beirut

9:30-10:30 م�شاًء  عر�ض م�شرحي 

ربيع مروة: من يخاف التمثيل؟

  ڤيديو  11:00-12:00م�شاًء

فوؤاد الخوري: بيروت ترحب بكم

Monday, November 21st

Masrah al-Madina
الإثنين 21 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



Tuesday, November 22nd

Masrah al-Madina
الثالثاء 22 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



VIDEo SCREENING 3:30-4:00 pm 
Hala El Koussy: Peripheral Stories

PERFoRMANCE 4:30-5:30 pm 
Mahmoud Refat: Berlin: The Symphony of a Big City - Live Electronics

VIDEo SCREENING / DISCuSSIoN 6:00-8:00 pm 
omar Amiralay: Par un jour de violence ordinaire, mon ami Michel Seurat… 
Followed by a discussion between the director and Abbas Beydoun
On May 22nd, 1985, Jean-Paul Kaufman and Michel Seurat were kidnapped in Beirut. Kaufman was released 
three years later and returned to his country. From those days in hell, he resurrected an account. Seurat 
perished after eight months in captivity. The film is in homage to a man who wanted to penetrate an ori-
ent whose mysteries had stirred his mind from the time of his childhood.
Video, 48 minutes, 1996. French with Arabic subtitles.

3:30-4:00 م�شاًء  ڤيديو 

هالة القو�شي: حكايات على الهام�ض

 عر�ض م�شرحي  4:30-5:30 م�شاًء

محمود رفعت: برلين: �شيمفونية لمدينة كبرى - اإلكترونيات في عر�ض مبا�شر.

6:00-8:00 م�شاًء  ڤيديو/نقا�ض 

 عمر اأميرالي: في يوم من اأيام العنف العادي، �شديقي مي�شال �شورا...

يليه نقا�ض بين المخرج وعبا�ض بي�شون.

في 22 اأيار من العام 1985 اخُتطف جان بول كوفمان ومي�شال �شورا في بيروت. اأطلق �شراح كوفمان بعد 

ثالث �شنوات وعاد اإلى بالده، واأخبر ق�شته م�شتعيدًا تلك الأيام في الجحيم. توّفي �شورا بعد م�شي ثمانية 

اأ�شهر مخطوفًا. هذا الفيلم هو تحية اإلى رجل اأراد اأن يلج �شرقًا �شغل �شحره عقله مذ كان طفاًل.

ڤيديو 48 دقيقة، 1996، بالفرن�شية، مع ترجمة بالعربية.

Tuesday, November 22nd

Masrah al-Madina
الثالثاء 22 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



VIDEo SCREENINGS Small Theatre 8:00-9:30 pm 
Ghassan Halwani: Jibraltar 
Raed Yassin: Featuring Hind Rostom 
Ayreen Anastas: Pasolini Pa* Palestine

PERFoRMANCE 10:00-11:00 pm 
Walid Raad and the Visible Collective/Naeem Mohaiemen:  
I Feel a Great Desire to Meet the Masses Once Again

PHoToGRAPHY STuDIo 5:00-10:00 pm 
Reine Mahfouz: Nomadic Studio

الم�شرح ال�شغير 9:30-8:00  ڤيديو 

 غ�شان حلواني: جبل طارق

 رائد يا�شين: بطولة هند ر�شتم

اإيرين اأن�شطا�ض: فاء في فل�شطين

 عر�ض م�شرحي  10:00-11:00 م�شاًء 

 وليد رعد ومجموعة "المرئي"/ نعيم مهيمن:

اأ�شعر بحاجة ما�ّشة للقاء الجموع مرة اأخرى 

5:00-10:00 م�شاًء  محترف ت�شوير 

رين محفوظ: ال�شتوديو المترحل 



Wednesday, November 23rd

Masrah al-Madina
الربعاء 23 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



VIDEo SCREENINGS 4:30-5:30 pm 
Ahmad Khaled: The 5th Pound 
The otolith Group/Anjalika Sagar and Kodwo Eshun: Otolith 
Raed El Helou: Hopefully for the Best

VIDEo SCREENING  Small Theatre 6:00-7:00 pm 
Jalal Toufic: The Lamentations Series: The Ninth Day and Night

lECTuRE 7:30-9:00 pm 
Zuhair al-Jezairy: Media and Daily Life in Iraq
The media in Iraq has made an alarming jump over the past few years from just four newspapers under 
one-party rule to 180 newspapers linked to 140 political parties, all jostling for power, position, and influ-
ence in an atmosphere marked by extreme instability. How has this exponential growth in media outlets 
come about and what has been the net effect? How do the media function in Iraq today? What is their 
role, and what do they reflect, in terms of the realities of daily life in Iraq now? What is the meaning of 
free press in Iraq after so many dramatic changes?

4:30-5:30 م�شاًء  ڤيديو 

 اأحمد خالد: الجينيه الخام�ض

 مجموعة اأوتوليت – انجاليكا �شاغار وكودوو اي�شون: اأوتوليت

رائد الحلو: لعله خير

الم�شرح ال�شغير 6:00-7:00 م�شاًء  ڤيديو 

جالل توفيق: �شل�شلة المراثي: اليوم التا�شع، ليله ونهاره 

7:30-9:00 م�شاًء  محا�شرة 

زهير الجزائري: الحياة اليومية والإعالم في العراق

�شهد الإعالم العراقي نقلة خطيرة في ال�شنين القليلة الما�شية، حيث قفز عدد ال�شحف والمن�شورات من ب�شعة 

�شحف كانت تابعة لحزب وحيد اإلى اأكثر من 180 �شحيفة ومن�شورة ل 140 حزبًا. كل واحد منها يحاول اأن 

يم�شك بال�شلطة واأن يمار�ض تاأثيره في جو عام من ال�شطراب. كيف ح�شل ذلك؟ وما هي تبعات هذه النقلة؟ كيف 

يعمل الإعالم في العراق اليوم؟ ما هو دوره؟ وما الذي يعك�شه من وقائع الحياة اليومية في عراق اليوم؟ ما هو 

معنى ال�شحافة الحرة في العراق بعد هذا الكم من التغييرات الدرامية؟

Wednesday, November 23rd

Masrah al-Madina
الربعاء 23 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



VIDEo SCREENINGS Small Theatre 9:30-10:30 pm 
Ali Cherri: Un Cercle Autour du Soleil  
Amal Kenawy: The Purple Artificial Forest  
Akram Zaatari: In This House

PERFoRMANCE 10:30-11:30 pm 
Ali Cherri: Give Me a Body Then

الم�شرح ال�شغير 9:30-10:30 م�شاًء  ڤيديو  

علي �شّري: حول ال�شم�ض

 

 اأمال قناوي: الغابة البنف�شجية ال�شطناعية

اأكرم زعتري: في هذا البيت

 عر�ض م�شرحي  11:30-10:30

علي �شّري: �شقط �شهوًا

Wednesday, November 23rd

Masrah al-Madina
الربعاء 23 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



Thursday, November 24th

Masrah al-Madina
الخمي�ض 24 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



VIDEo SCREENINGS 4:00-5:30 pm 
Maher Abi Samra: Rond-Point Chatila 
Cynthia Madansky: Devotion 
Maani Petgar: An Eclipse, which Dropped from the Sky

lECTuRE 6:00-7:30 pm 
Mohammed Abi Samra: Lebanon Twice Demonstrates
During the days that stretched between February 14, 2005 -- the day Rafik Hariri was assassinated -- and 
April of that same year, Lebanon witnessed an unprecedented period of political and national turmoil. This 
turmoil was most clearly manifested in the slogans, mottoes, and organisational forms that marked a num-
ber of mass demonstrations and popular sit-ins, such as those held for Hariri’s funeral, and the demonstra-
tions of March 7 and March 14. How did Lebanon appear in those events?

4:00-5:30 م�شاًء  ڤيديو 

 ماهر اأبي �شمرا: دّوار �شاتيال

 �شينتيا مادان�شكي: في التفاني

ماني بيتغار: ك�شوٌف هوى من ال�شماء

6:00-7:30 م�شاًء  محا�شرة 

محمد اأبي �شمرا: لبنان في تظاهرتين

بين 14 �شباط 2005 )اغتيال رفيق الحريري( وني�شان من العام نف�شه، عا�ض لبنان مخا�شًا �شيا�شيًا وطنيًا لم 

ي�شبق اأن عا�شه في تاريخه الحديث. الإعت�شامات والتظاهرات ال�شعبية الكبرى والحا�شدة، كانت في �شاراتها 

و�شعاراتها واأ�شكال تنظيمها... التعبير الأبرز عن هذا المخا�ض، خ�شو�شًا في ت�شييع الحريري اإلى مثواه 

الأخير، وفي تظاهرتي 7 و14 اآذار. فكيف ظهر لبنان في هاتين التظاهرتين وفي موكب الت�شييع؟

Thursday, November 24th

Masrah al-Madina
الخمي�ض 24 ت�شرين الثاني

م�شرح المدينة



lECTuRE/VIDEo SCREENING 8:00-9:30 pm 
Nadiah Bamadhaj: Enamlima Sekarang; Taking it Personally; Not Talking to a Brick Wall

“Enamlina Sekarang” delves into memories of an anti-communist massacre in Java in 1965 by interpreting 
interview footage collected during a year-long fellowship in Indonesia. These testimonies show the effects of 
government propaganda, layers of remembrance, and the combination of reticence and openness Indonesians 
express when speaking to an “outsider” about one of the most violent events in recent Southeast Asian history. 

“Taking it Personally” uses archival images of architectural forms in Kuala Lumpur to explore specific periods 
in Malaysia’s political history and to question how different ways of seeing are constructed through architec-
tural styles and symbolism. 

“Not Talking to a Brick Wall” employs video footage of a single suburban house to ponder personal histories 
and notions of Arabness amongst five generations of one Arab family in Singapore.

EVENT To BE ANNouNCED AT A lATER STAGE 10:00-11:00 pm 
 

8:00-9:30 م�شاًء  محا�شرة/ ڤيديو 

ناديا بامادحاج: اأناملينا �شيكارانغ )65 الآن(؛ اأعتبرها م�شاألة �شخ�شية؛ ل اأخاطب جدارًا 

يغو�ض "اأناملينا �شيكارانغ" )65 الآن( في ذكريات مجزرة بحق ال�شيوعيين في جاوا �شنة 1965، عبر حوارات 

جمعتها خالل عام من اإقامتها في اندوني�شيا. تظهر هذه الحوارات اآثار البروباغندا الحكومية، م�شتويات التذكر، 

وخليط من النفتاح والتردد الذي يطبع كالم الندوني�شيين حين يخبرون �شخ�شًا غريبًا عن هذه الحوادث الدامية 

في تاريخ جنوب �شرق اآ�شيا القريب.

ي�شتعين "اأعتبرها م�شاألة �شخ�شية" ب�شور من الأر�شيف لأ�شكال هند�شية منت�شرة في كوال لمبور، للك�شف عن 

فترات معينة في تاريخ ماليزيا ال�شيا�شي، ولم�شاءلة كيفية طرق النظر من خالل الأ�شاليب والرموز الهند�شية.

ي�شتعمل "ل اأخاطب جدارًا" لقطات ڤيديو لبيت في ال�شاحية للتاأمل في تواريخ �شخ�شية وتق�شي عالمات الن�شب 

العربي على مدى خم�شة اأجيال من عائلة عربية الأ�شل تقيم في �شنغافورة.

10:00-11:00 م�شاًء �شيتم الإعالن عن الن�شاط لحقاً 

 

 



documenta 12
lECTuRE 
Roger M. Buergel (Artistic Director, documenta 12): Our Journey Towards documenta 12

PRESENTATIoN 
Georg Schöllhammer (Editor in Chief, documenta 12): The documenta 12 Magazine
Over the next two years, documenta 12 will open a dialogue with around 70 magazines, journals and 
online media from all over the world; a network will be created that aims to explore and discuss topics 
of current interest and relevance (not only) to the documenta 12. This dialogue will focus on three main 
themes: modernity as antiquity, subjectification and education with particular emphasis being placed on 
reflecting the interests and specific knowledge of the respective local contexts.

دوكومنتا 12

 محا�شرة

روجيه م. بورغل )المدير الفني، دوكومنتا 12(: "رحلتنا نحو دوكومنتا 12"

 تقديم

غيورغ �شولهامر )رئي�ض تحرير، دوكومنتا 12(: "مجلة دوكومنتا 12"

في ال�شنتين المقبلتين �شوف تطلق دوكومنتا 12 حوارًا مع اأكثر من �شبعين مجلة وجريدة وو�شائط على �شبكة 

النترنت من العالم اأجمع. ترمي هذه ال�شبكة من العالقات اإلى البحث والنقا�ض في اأمور ومو�شوعات تهم 

الجميع، و�شوف يتركز هذا الحوار حول ثالث مو�شوعات: الحداثة كع�شر م�شى، ت�شكيل الذات والتعليم، 

والخبرات والمعارف المحلية. 

Also taking place in the context of the forum
Friday, November 18th, Masrah al-Madina 4:00- 5:30 pm

في اإطار منتدى اأ�شغال داخلية 3

الجمعة 18 ت�شرين الثاني، م�شرح المدينة  4:00-5:30 م�شاًء



Biographiesشيرة ذاتّية�



Renaud Auguste-Dormeuil
Renaud Auguste-Dormeuil was born in France in 1968. He has participated in group exhibitions throughout 
Europe, and his solo exhibitions include Lettre Morte at Paris’s Galerie Incognito and The Day Before: 
Star System, which was shown at the Fondation Caixa in Barcelona, the Eglise du Saint Sauveur in Caen, 
and the Swiss Institute in New York.

Tony Chakar
Tony Chakar is an architect, artist, and writer who was born in Beirut in 1968. His artworks include 
A Retroactive Monument for a Chimerical City, All That is Solid Melts Into Air, Four Cotton 
Underwear for Tony, The Eyeless Map, and Rouwaysset: Traces of Life, among others. Chakar has par-
ticipated in numerous public art projects with Ashkal Alwan, along with such exhibitions as Catherine David’s 
Contemporary Arab Representations, the Sharjah Biennial, and the Venice Biennale. In 2003 he collabo-
rated with Walid Raad and Bilal Khbeiz on the Atlas Group’s project My Neck is Thinner than a Hair, 
presented at various venues. Chakar teaches history of art and history of architecture at the Académie 
Libanaise des Beaux Arts (ALBA) in Beirut.

رونو اأوغو�شت–دورموي

 ولد اأوغي�شت دورموي في فرن�شا �شنة 1968. �شارك في معار�ض جماعية متعددة في اأوروبا، له معار�ض 

�شخ�شية منها: "ر�شالة ميتة"، غاليري اينكونيتو في باري�ض، و"اليوم ال�شابق: �شي�شتام النجوم"، موؤ�ش�شة كايخا 

 في بر�شلونة، وفي كني�شة القدي�ض المخل�ض في كاين، والمعهد ال�شوي�شري في نيويورك.

طوني �شكر

طوني �شكر هو معمار، كاتب وفنان، ولد �شنة 1968 في بيروت. من اأعماله: ن�شب ا�شترجاعي لمدينة م�شتهامة، 

كل ما هو جامد يذوب في الهواء، اأربعة كيلوط قطن اإلى طوني، والخريطة المتح�ش�شة. كما اأنه �شارك في العديد 

من الم�شاريع الفنية مع اأ�شكال األوان، و�شارك في معر�ض "ت�شويرات عربية معا�شرة" اإدارة كاترين دافيد، 

بينالي ال�شارقة وبينالي �شاو باولو. في عام 2003 عمل بالتعاون مع وليد رعد وبالل خبيز على م�شروع "عنقي 

�ض تاريخ الفن وتاريخ العمارة في الأكاديمية  اأرفع من �شعرة" لمجموعة اأطل�ض الذي ُعر�ض في اأماكن عديدة. يدرِّ

اللبنانية للفنون الجميلة )األبا(

Biographies
Exhibitions

�شيرة ذاتّية

معار�ض



Hashem El Madani (born 1928)
Madani was born in Saida. His father was from El Madina, Saudi Arabia, and was sent to Saida as a repre-
sentative of the Islamic Awqaf. In 1947 Hashem El Madani went to Palestine looking for a job and started 
working in Haifa as an assistant to a Jewish immigrant photographer named Katz. He returned to Saida a 
year later, at the beginning of the events of 1948. In Saida Madani bought his first 35 mm camera, which 
cost him 200 Lira, and began to work as an itinerant photographer. At the same time he transformed a 
space in his parents’ house into a studio. By 1953 Madani had raised enough money to buy new equip-
ment and rented a studio of his own in the same building as Cinema Shehrazade in Riad El Solh street. He 
named it Studio Shehrazade.

Arab Image Foundation
The Arab Image Foundation (AIF) is a not-for-profit organisation established in Beirut in 1997 to locate, 
collect, preserve, interpret and present the photographic heritage of the Middle East and North Africa from 
the early nineteenth century to the present. To date, the research and acquisition of photographs has cov-
ered Lebanon, Syria, Palestine, Jordan, Egypt, Morocco, Iraq and the Arab diaspora in Mexico and Senegal. The 
collections acquired from these countries include 150,000 photographs covering the time period between 
1860 and the present. Through its diverse set of activities –exhibitions, publications and videos–the Arab 
Image Foundation aims to encourage critical approaches to reading and interpreting photographs.

ها�شم المدني )1928(

ولد مدني في �شيدا. والده من المدينة المنورة، كان قد اأُوفد اإلى �شيدا كممثل لالوقاف الإ�شالمية فيها. عام 

1947 �شافر ها�شم المدني اإلى فل�شطين باحثًا عن عمل، وبداأ العمل كم�شاعد م�شور لدى مهاجر يهودي يدعى 

كات�ض في حيفا. عاد الى �شيدا بعد عام واحد، عندما بداأت حرب 1948. في �شيدا ابتاع مدني اول كاميرا 35 

ملم، ودفع ثمنها 200 ليرة، وبداأ م�شيرته كم�شور جوال. وفي الوقت نف�شه حّول غرفة من منزل العائلة اإلى 

ا�شتديو للت�شوير. عام 1953 كان قد جمع ما يكفي من المال ل�شراء معدات ت�شوير جديدة وا�شتئجار ا�شتديو 

في البناية التي تقع فيها �شينما �شهرزاد، في �شارع ريا�ض ال�شلح. اطلق ا�شم �شهرزاد على ال�شتديو.

الموؤ�ش�شة العربية لل�شورة

الموؤ�ش�شة العربية لل�شورة هي موؤ�ش�شة ل تتوخى الربح، تاأ�ش�شت في بيروت عام 1997، وتهتم بنب�ض وتجميع 

وحفظ وعر�ض و درا�شة الإرث الفوتوغرافي في ال�شرق الو�شط و�شمال افريقيا منذ منت�شف القرن التا�شع 

ع�شر وحتى يومنا هذا. ترمي الموؤ�ش�شة العربية لل�شورة من خالل �شل�شلة الن�شاطات والمعار�ض والكتب و اأفالم 

الفيديو اإلى ت�شجيع مقاربات نقدية لقراءة وتاأويل ال�شور. عمليات البحث والهبات المقدمة للموؤ�ش�شة �شملت 

حتى اليوم بلدانًا متعددة من لبنان اإلى �شوريا، فل�شطين، الأردن، م�شر، المغرب، العراق، والجاليات العربية في 

المك�شيك وال�شنغال. وتقدر مجموعة الموؤ�ش�شة اليوم ب 150000 �شورة تغطي الفترة الممتدة منذ 1860 وحتى 

اليوم. 



Rana El Nemr
Rana El Nemr was born in Hanover in 1974. She studied at the American University in Cairo and the New 
York Institute of Photography. She has participated in several exhibitions in Egypt, Switzerland, Japan, and 
the US, such as Cairo Metro at Cairo’s Townhouse Gallery of Contemporary Art and Women by Women: 8 
Women Photographers from the Arab World at the International Photography Forum at the Frankfurt Book 
Fair. In 2003, Nemr won awards from the Canon Digital Creators Contest in Japan and the Nile Salon 
Photographic Exhibition in Egypt. 

Joana Hadjithomas and Khalil Joreige
Joana Hadjithomas and Khalil Joreige were both born in Beirut in 1969. They are filmmakers, artists, and 
university teachers. Together they have created installations and videos such as Wonder Beirut, Don’t 
Walk, and The Circle of Confusion, along with feature films such as Al-Beyt al-Zaher (Around 
the Pink House), shorts such as Ramad (Ashes), and documentaries such as Khiam and Al-Film al-
Mafkoud (The Lost Film). Amongst their publications are Beyrouth: fictions urbaines; OK I’m Going 
to Show You My Work; and A State of Latency. Hadjithomas and Joreige have just finished their second 
feature film, A Perfect Day. 

رنا النمر

ولدت في هانوفر عام 1974. در�شت في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وفي معهد نيويورك للت�شوير 

الفوتوغرافي. �شاركت في عدد من المعار�ض في م�شر، �شوي�شرا، اليابان والوليات المتحدة، من بينها "مترو 

القاهرة" في تاون هاو�ض غاليري للفنون المعا�شرة بالقاهرة، و"ن�شاء بعد�شة ن�شاء: 8 م�شورات من العالم 

العربي" في منتدى الت�شوير العالمي في معر�ض فرانكفورت للكتاب. نالت عام 2003 جائزة كانون ديجيتال 

 للمبدعين في اليابان، و�شالون النيل للمعار�ض الفوتوغرافية في م�شر.

جوانا حاجي توما وخليل جريج

من مواليد 1969، حاجي توما وجريج �شانعا اأفالم، فنانان، واأ�شتاذان جامعيان. قّدما معًا تجهيزات 

فوتوغرافية واأفالم ڤيديو، منها: "ل تم�ِض"، "ال�ّشور المعمرة"، و"واندر بيروت". اأخرجا فيلمًا روائيًا بعنوان 

"البيت الزهر"، واأفالمًا ق�شيرة، منها: "رماد"، و�شرائط وثائقية منها: "الخيام"، و"الفيلم المفقود". من 
من�شوراتهما: "بيروت:حكايات مدينية"، "طيب رح فرجيك �شغلي"، "حالة ُكمون" و"مثل واحة في ال�شحراء". 



Shirana Shahbazi
Shirana Shahbazi was born in Tehran in 1974 and currently lives in Zurich. She moved to Germany in 
1985 and studied photography at the Fachhochschule Dortmund and the Hochschule für Gestaltung und 
Kunst, Zurich. Shahbazi has participated in numerous group shows and has held solo exhibitions in Geneva, 
Zurich, Tehran, New York, Chicago, Bonn, Lausanne, London, and Freiburg. She won the Citigroup Private Bank 
Photography Prize in 2002.

Yang Zhenzhong
Yang Zhenzhong was born in China in 1968. He studied fashion design at the Zhejiang Institute of Silk 
Textiles and oil painting at the Zhejiang Academy of Fine Arts. Since 1992, he has participated in numerous 
group exhibitions in China, Tokyo, London. Munich, New York, France, Belgium, New Zealand, Australia, Spain, 
and Korea. His solo exhibitions include Light as Fack, I Will Die, and Jang Nan.

�شيرانا �شهبازي

ولدت �شهبازي في طهران �شنة 1974 وتقيم حاليًا في زيوريخ، انتقلت اإلى المانيا عام 1985 ودر�شت الت�شوير 

الفوتوغرافي (Fachhochschule Dortmund) وفي (Hochschule fuer Gestaltung und Kunst، Zurich ) �شاركت 

�شهبازي في معار�ض جماعية عدة ولها معار�ض �شخ�شية اأقامتها في جنيف وزوريخ وطهران ونيويورك 

و�شيكاغو وبون ولوزان ولندن وفرايبورغ. كما نالت �شنة 2002 جائزة �شيتي غروب برايفت بانك للت�شوير 

الفوتوغرافي.

يانغ زان زونغ

ولد زان زونغ في ال�شين �شنة 1968. در�ض ت�شميم الزياء في معهد زيهيانغ للحرير، والر�شم الزيتي في 

اأكاديمية زيهيانغ للفنون الجميلة. �شارك منذ �شنة 1992 في معار�ض جماعية متعددة في ال�شين وطوكيو ولندن 

وميونيخ ونيويورك وفرن�شا وبلجيكا ونيوزيلندا وا�شتراليا وا�شبانيا وكوريا. له معار�ض �شخ�شية، منها:  

(Light as Fack)، "�شوف اأموت" و"يانغ نان".



Yussef Bazzi
Yussef Bazzi is a writer and journalist based in Beirut. He is a columnist for al-Mustaqbal and editor 
of Nawafez, the newspaper’s weekly cultural supplement. Previously, he was the chief culture editor of 
al-Ettehad in Abu Dhabi and ar-Rai al-Aam in Kuwait. He has also worked for as-Safir in Lebanon. His 
poetry, published by Riad al-Rayyes and Dar al-Jadid, includes Without Forgiveness, 2004; Under the 
Hammer, 1997 and The Camouflage, 1989, amongst others.

Suhail Shadoud
Suhail Shadoud was born in Syria and studied dentistry at the University of Damascus. He continued his 
studies at New York University, taught Arabic and worked as a translator in Damascus until 1994. He cur-
rently lives in New York, where he works as a dentist and teaches Arabic at Columbia University.

Nadine Touma
Nadine Touma is an artist, writer, and filmmaker who lives and works in Beirut. She has created numerous 
installations, literary works, and artworks addressing issues that range from human rights to hymenoplasty. 
Touma has participated in exhibitions in Lebanon, Egypt, and throughout Europe. She is currently working 
on a series of books, animations, films, and music for babies, young readers, and young adults in Arabic.

يو�شف بّزي

كاتب و�شحافي مقيم في بيروت. يعمل حاليًا محررًا في ملحق "نوافذ" الثقافي ال�شبوعي لجريدة "الم�شتقبل". 

عمل مدير تحرير الق�شام الثقافية والفنية في جريدة الإتحاد، ابو ظبي ورئي�شًا للق�شم الثقافي في جريدة "الراأي 

العام"، الكويت، ومحررًا في جريدة "ال�شفير"، بيروت، وع�شو هيئة تحرير مجلة "الناقد". �شاعر، اأ�شدر اأربع 

مجموعات �شعرية هي "بال مغفرة" 2004 "تحت المطرقة" 1997، "رغبات قوية كاأ�شناننا" "1993، و"المرّقط" 

.1989

�شهيل �شّدود

ولد �شهيل �شدود في �شورية. در�ض طب الأ�شنان في جامعة دم�شق وفي جامعة نيويورك. عمل مترجمًا، ومحررًا، 

ومدّر�شًا للغة العربية في �شورية وفي الوليات المتحدة الأميركية. يقيم ويعمل حاليًا في مدينة نيويورك حيث 

يمار�ض طب الأ�شنان و يدّر�ض اللغة العربية في جامعة كولومبيا.

ندين توما

ندين توما فنانة وكاتبة ومخرجة اأفالم تقيم وتعمل في بيروت. اأنتجت تجهيزات عدة واأعماًل اأدبية وفنية. 

�شاركت توما في معار�ض عدة في لبنان وم�شر واأوروبا. تعمل حاليًا على �شل�شلة من الكتب والر�شوم المتحركة 

والأفالم والمو�شيقى لالأطفال واليافعين وال�شباب، بالعربية.
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Hassan Choubassi 
Hassan Choubassi is a visual artist and set designer. He studied at DasArts in Amsterdam and the Lebanese 
American University. His artwork has been exhibited in Lebanon, Egypt, the Netherlands, and Belgium. His 
installations, including Oeuvres Bacchiques; Written Visuals and I am Not the Others, have been pre-
sented in Beirut and Cairo. (www.choubassi.com)

Fadi Abdullah, Bilal Khbeiz, and Walid Sadek 
This group of individuals has gathered to initiate direct dialogues with artists, intellectuals, and others 
concerned. The aim is to transpose dialogue from the domain of images and documents to the purview of 
participation. All interested may join this group with no prerequisites, given that they share the burdens 
and partake in what are often costly adventures. The group currently includes Fadi Abdullah, Bilal Khbeiz, 
and Walid Sadek.

ح�ّشان �شوبا�شي

�شوبا�شي فنان ب�شريات وم�شمم ديكور. در�ض في دا�ض اآرت�ض في ام�شتردام، وفي الجامعة اللبنانية الأميركية. 

عر�شت اأعماله في لبنان وم�شر وهولندا وبلجيكا. له تجهيزات عدة، عر�شت في بيروت والقاهرة، منها: "اأعمال 

باخو�شية: ب�شريات مدونة"، و"اأنا ل�شت الآخرين".

 

بالل خبيز، فادي عبداهلل ووليد �شادق 

تاأ�ش�شت بين باري�ض وبيروت، بتاريخ لم يمر عليه الزمن، مجموعة معنية باإقامة حوارات فردية مع مثقفين 

وفنانين ومهتمين. هدفها تو�شيع م�شاحات الحوار، ونقل المناق�شات من حيز الوثائق وال�شور اإلى حيز 

الم�شاركة. يمكن لمن ي�شاء الإن�شمام اإلى الجماعة من غير �شروط م�شبقة. على اأن يتحمل ثقل همومها وي�شاركها 

في ما تذهب اإليه من مغامرات مكلفة. المعنيون: بالل خبيز، فادي عبداهلل، وليد �شادق.



Ali Cherri
Ali Cherri was born in Beirut in 1976 and studied graphic design at the American University of Beirut. He 
designed the set for 10/20 Irrelevant, a performance by Abla Khoury (2003), and for Lina Saneh and 
Rabih Mroué’s Biokhraphia, 2002. Cherri recently completed his master’s degree in performing arts at 
DasArts in Amsterdam, where he presented a lecture and performance entitled As Dead as Ever in 2002, 
a video installation RedRum with Guy Amitai in 2003, and a video entitled Un Cercle Autour du Soleil 
in 2005. Give Me a Body Then was initiated as part of his graduation project. 

Rabih Mroué 
Rabih Mroué was born in Beirut in 1967. He studied theatre and started producing his own projects in 
1990. He has acted in, directed, and written several plays, performances, and videos which have been pre-
sented in Beirut and throughout Europe, including L’Abat-Jour, 1990; The Lift, 1993; The Sand Prison, 
1995; Extension 19, 1997; Come In Sir, We Are Waiting For You Outside, 1998; Three Posters, 2000; 
Face A/Face B, video, 2001; Biokhraphia, 2002; and Looking for a Missing Employee, 2003.

علي �شّري

ولد علي �شّري في بيروت عام 1976 ودر�ض ت�شميم الغرافيك في الجامعة الأميركية ببيروت، �شمم ديكور عر�ض 

"10 20- بال جدوى" لعبال خوري �شنة 2003. وديكور "بيوخرافيا" للينا ال�شانع وربيع مروة عام 2002. 
اأنهى �شري موؤخرًا ر�شالة الماجي�شتير في فن العر�ض، في معهد دا�ض ارت�ض في ام�شتردام، حيث قدم محا�شرة 

وعر�شًا بعنوان "لطالما كنت ميتًا و�شتبقى"، 2002، واأي�شًا تجهيز ڤيديو بعنوان "روم اأحمر" بال�شتراك مع 

غي اميتاي، 2003، و�شريط ڤيديو بعنوان "حول ال�شم�ض"، 2005. كان عر�ض "�شقط �شهوًا" جزءًا من م�شروع 

التخرج في الأ�شا�ض.

ربيع مروة

ولد ربيع مروة في بيروت عام 1967. در�ض الم�شرح وبداأ باإنتاج اأعماله الم�شرحية منذ عام 1990 والتي ُقدمت 

في بيروت وفي العديد من المدن الأوروبية. اأخرج ومّثل في وكتب العديد من الم�شرحيات والأفالم، من اأعماله: 

الأباجور 1990، الأ�شان�شور 1993، حب�ض الرمل 1994، المق�شم 19، 1997، اأدخل يا �شيدي اإننا ننتظرك في 

الخارج 1998، ثالث مل�شقات 2000، الوجه اأ \ الوجه ب 2001، بيوخرافيا 2002.
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Walid Raad and the Visible Collective/Naeem Mohaiemen 
Walid Raad is a media artist and assistant professor of art at Cooper Union in New York. Raad’s work 
includes video, photography, and literary essays. He has exhibited at documenta 11, the Venice Biennale, the 
Whitney Biennial, the Ayloul Festival, and numerous other festivals throughout Europe, the Middle East, and 
North America. Raad is also a member of the Arab Image Foundation (Beirut/New York, www.fai.org.lb) and 
a founding member of the Atlas Group (Beirut/New York, www.theatlasgroup.org).

Visible is a collective of Muslim and other artist-activists who work to challenge and undermine distorted 
and limited images that are held up by media outlets and governments. This work complements the legal 
activism of such groups as the ACLU, the Center for Constitutional Rights, and Not in Our Name. The project 
Disappeared in America uses art in a museum space to deconstruct the current climate of Islamophobia. 
Directed by Naeem Mohaiemen, Visible includes Shahed Amanullah, Vivek Bald, Kristofer Dan-Bergman, Toure 
Folkes, Donna Golden, Amy Heuer, Aziz Huq, Sarah Husain, Ron Kiley, Anjali Malhotra, Sarah Olson, Ibrahim 
Quraishi, Anandaroop Roy, and Sehban Zaidi. (info@disappearedinamerica.org)

Mahmoud Refat 
Mahmoud Refat is a musician and sound artist. In 2000, Refat began composing soundtracks for dance, the-
atre, film, and video productions by Mohamed Shafiq, Ahmed El Attar, Sherif El Azma, and Jean-Louis Struyf. 
Since then he has created live sound installations and recorded work in Egypt, Germany, and Switzerland. 
For the past few years, he has been collaborating with Hassan Khan on an ongoing musical project which 
they have performed in Cairo and Rome. 

وليد رعد  

وليد رعد فنان و�شائط، واأ�شتاذ م�شاعد في الفن في كوبر يونيون نيويورك. تت�شمن اأعماله الڤيديو والت�شوير 

الفوتوغرافي والمقالت الدبية. عر�ض اأعماله في دوكومنتا 11، بينالي البندقية، بينالي ويتني، مهرجان اأيلول، 

ومهرجانات عديدة اأخرى في اأوروبا وال�شرق الأو�شط واأميركا ال�شمالية. وهو اأي�شًا من موؤ�ش�شي الموؤ�ش�شة 

(www.theatlasgroup.org) وموؤ�ش�ض مجموعة اأطل�ض (www.fai,org.lb) العربية لل�شورة

"مجموعة المرئي"/نعيم مهيمن
هي مجموعة من الفنانين النا�شطين الم�شلمين وغير الم�شلمين، يعملون لمناه�شة الت�شليل وف�شح ال�شور 

الم�شوهة والمختزلة التي تن�شرها و�شائل الإعالم والحكومات. يواكب عمل هذه المجموعة ن�شاط قانوني 

لمجموعات اخرى منها: مركز الحقوق الد�شتورية، واأي �شي األ يو، ولي�ض با�شمنا. يتو�شل م�شروع "مفقود في 

اأميركا" الفن في اطاره المتحفي لتفكيك الجو ال�شائع من رهاب الإ�شالم. مجموعة "مرئي" يديرها نعيم مهيمن 

وتتاألف من �شاهد امان اهلل، فيفيك بالد، كري�شتوفر دان برغمان، تور فولك�ض، دونا غولدن، ايمي هيوير، عزيز 

حق، �شاره ح�شين، رون كايلي، انجالي مالتورا، �شاره اول�شون، ابراهيم قري�شي، انانداروب روي، و�شهبان 

(info@disappearedinamerica.org) زايدي

محمود رفعت

محمود رفعت هو مو�شيقي وفني �شوت. بداأ عام 2000 في كتابة �شرائط �شوتية لأعمال رق�ض وم�شرح وفيلم 

وڤيديو  من انتاج محمد �شفيق واأحمد العطار و�شريف العظمة وجان لوي �شترويف. ومنذ ذلك الحين عر�ض 

تجهيزات �شوتية في بث مبا�شر. و�شجل اأعماًل في م�شر، األمانيا و�شوي�شرا. وهو ي�شارك منذ �شنوات عدة 

ح�شن خان في م�شروع مو�شيقي م�شتمر يقدمانه في القاهرة وروما.



Nadim Mishlawi 
Nadim Mishlawi graduated from the Lebanese American University with a bachelor’s in fine art in 2002. He 
completed a master’s degree in film and video studies at Holy Spirit University in Kaslik in 2005. “On the 
Periphery: An Off-Screen Composition” is the second of three musique concrète compositions, and the first 
to be presented publicly. Mishlawi lives and works in Beirut.

نديم م�شالوي

تخرج م�شالوي من الجامعة اللبنانية الأميركية حاماًل دبلومًا في الفنون الجميلة �شنة 2002، اأنهى ر�شالة 

الماجي�شتير في درا�شات الفيلم والڤيديو في جامعة الروح القد�ض – الك�شليك، عام 2005. م�شروعه هذا هو 

الجزء الثاني من ثالثية بعنوان "مو�شيقى ملمو�شة" وهذا عر�شها الول. يعي�ض م�شالوي ويعمل في بيروت.
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Mohammed Abi Samra
Born in 1953, Mohammed Abi Samra is a Lebanese novelist and journalist. His books include Pauline and 
her Spectre, 1990, The Previous Man, 1995, Image Dwellers, 2003, and Lands of Fear and Shame: 
A Journey, 2004. He is currently on the staff of the daily newspaper an-Nahar. 

Zuhair Al-Jezairy
Zuhair al-Jezairy was born in Najaf, Iraq, in 1945. He studied German literature in Baghdad and since 1968, 
he has worked as a journalist in Baghdad, Beirut, and London. Previously the editor-in-chief of the daily 
newspaper al-Mada, Jezairy has authored several publications and has worked on various documentaries.

Nadiah Bamadhaj 
Nadiah Bamadhaj was born in West Malaysia in 1968 and currently lives in Indonesia. She studied sculpture 
and sociology at the University of Canterbury in New Zealand and worked for non-governmental organiza-
tions on HIV/AIDS prevention and human rights advocacy. She has exhibited her work in several countries 
and is the author of Aksi Write, 1997, which she cowrote with her late brother. She was awarded the 
Nippon Foundation’s Asian Public Intellectual Fellowship in 2002, after her first solo exhibition in Kuala 
Lumpur, entitled 1965: Rebuilding Its Monuments.

محمد اأبي �شمرا

ولد عام 1953. روائي و�شحافي لبناني. �شدرت له الروايات التالية: بولين واأطيافها 1990، الرجل ال�شابق 

1995، �شكان ال�شور 2003، بالد المهانة والخوف – رحلة،2004. يعمل حاليًا في �شحيفة النهار، ق�شم 

التحقيقات.

زهير الجزائري

ولد الجزائري في النجف بالعراق عام 1945. در�ض الأدب الألماني ببغداد ويعمل منذ عام 1968 ك�شحافي في 

بغداد وبيروت ولندن. �شبق له ان �شغل موقع رئي�ض تحرير �شحيفة "المدى". للجزائري كتب عدة و�شارك في 

اأفالم وثائقية عدة.

ناديا بامادحاج 

ولدت بامادحاج في غرب ماليزيا عام 1968 وتقيم حاليًا في اندوني�شيا. در�شت النحت وعلم الجتماع في جامعة 

كانتربري في نيوزيالندة، وعملت في موؤ�ش�شات غير حكومية في حقل التوعية من مخاطر مر�ض ال�شيدا، ودعم 

حقوق الن�شان. عر�شت اأعمالها في بلدان عدة، ولها كتاب بعنوان "اك�شي رايت" 1997 بال�شتراك مع اأخيها 

الذي قتل. نالت منحة موؤ�ش�شة نيبون للثقافة العامة في اآ�شيا �شنة 2002، وذلك اإثر معر�شها ال�شخ�شي في كوال 

لمبور بعنوان "1965: اإعادة اإعمار اأن�شابه".

Biographies
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Dalal El Bizri 
Dalal El Bizri is a sociologist and columnist. She has been writing for the London-based, Arabic-language 
newspaper al-Hayat since 1999. From 1985 to 1999, she was a professor at the Lebanese University. El 
Bizri is the author of numerous publications in French and Arabic, including Islamistes, Parlementaires et 
Libanais, 1999 and Politics is Stronger than Modernity, 2003.

Islah Jad
Islah Jad is a professor of gender and cultural studies at Birzeit University. She also teaches at the 
Women’s Studies Institute, which she helped to establish, along with a number of other women’s research 
centres. Jad is a member of the administrative committee of the Women’s Affairs Technical Committee 
(WATC). She has written many publications on the evolution of the Palestinian women’s movement and the 
political participation of Palestinian women.

دلل البزري

باحثة اجتماعية وكاتبة عمود �شحافي، تكتب ل�شحيفة الحياة ا�شبوعيًا منذ 1999. عملت اأ�شتاذة في الجامعة 

اللبنانية بين اأعوام 1985 و1999. البزري هي موؤلفة كتب عدة واأبحاث بالفرن�شية والعربية، من بينها: 

�"برلمانيون لبنانيون واإ�شالميون"، 1999، و"ال�شيا�شة اأقوى من الحداثة" 2003.

اإ�شالح جاد

اإ�شالح جاد هي اأ�شتاذة في الدرا�شات الثقافية والجندر في جامعة بير زيت. وتدّر�ض اأي�شًا في موؤ�ش�شة 

الدرا�شات الن�شائية، التي �شاهمت في ان�شائها مع عدد من مراكز البحوث الن�شائية. جاد هي ع�شو الهيئة 

الدارية في اللجنة التقنية ل�شوؤون المراأة. �شدر لها عدد من الكتب حول تطور حركة الن�شاء الفل�شطينيات 

 وم�شاركة الن�شاء الفل�شطينيات في الحياة ال�شيا�شية.



Jacques Rancière
Jacques Rancière was born in Algiers in 1940. He is emeritus professor of aesthetics and politics at the 
University of Paris VIII, where he taught from 1969 to 2000. He has written numerous books on politics, 
aesthetics, cinema, and literature. He also writes regularly on cinema for the journals Trafic and Les 
Cahiers du Cinema. His recent books include Malaise dans l’esthétique, 2004 and La Haine de 
la démocratie, 2005. His latest books translated into English are The Politics of Aesthetics, 2005 and 
Cinematographic Fables (forthcoming).

Nataša Ilić
Nataša Ilíc is a freelance critic and curator based in Zagreb. She is a founding member of What, How & 
for Whom (WHW), an independent curatorial collective that organises different productions, exhibitions, and 
publishing projects and directs Galerija Nova. She has co-curated a number of international exhibitions in 
Zagreb and abroad, including Collective Creativity at Kunsthalle Fridericianum in Kassel, 2005, the Cetinje 
Biennial 5 in Serbia and Montenegro, 2004; Looking Awry at Apexart in New York, 2003 and Project: 
Broadcasting at the Technical Museum in Zagreb, 2002. As an art critic, she has contributed to numerous 
catalogues and magazines.

جاك ران�شيير

ولد ران�شيير الجزائر العا�شمة �شنة 1940، هو بروف�شور فخري في ال�شيا�شة والجماليات في جامعة باري�ض 

الثامنة حيث دّر�ض من 1969 اإلى عام 2000. له كتب عديدة في ال�شيا�شة والجماليات وال�شينما والأدب، ويرا�شل 

دوريات "ترافيك" و"دفاتر ال�شينما". من كتبه الأخيرة: "تقلقل في الجماليات" ،2004، و"عار الديموقراطية"، 

2005، ومن بين اأعماله التي ترجمت اإلى النكليزية: "�شيا�شات الجماليات" ،2005، و"خرافات �شينماتوغرافية" 

)ي�شدر قريبًا(.

 

ناتا�شا اإيليت�ض

اإيليت�ض هي ناقدة ومنظمة معار�ض، تعي�ض في زغرب. هي ع�شو موؤ�ش�ض في المجموعة الم�شتقلة التنظيمية "ماذا، 

كيف ولمن؟" وتعنى بتنظيم المعار�ض والن�شر والم�شاريع المختلفة. تدير اي�شًا غاليريا نوفا. �شاركت في تنظيم 

عدد من المعار�ض الدولية في زغرب وفي الخارج، منها: "ابداع جماعي" عر�ض في  

Kunsthalle fridericianim في كا�شل 2005، وبينالي �شاتينيه الخام�ض في �شربيا والجبل الأ�شود، 2004؛ 

"موروب"، عر�ض في ايباك�ض ارت، في نيويورك، 2003؛ وم�شروع: "بث"، في المتحف التقني في زغرب، 
2002. كما �شاهمت في كتابة مقالت نقدية للعديد من المجالت والكاتالوغات.



Nahla Chahal 
is a writer, journalist, and political activist with a background in political sociology. After teaching for eleven 
years at the Lebanese University, Chahal moved to Paris to focus on research. She is president of the Arab 
Women Researchers Association (ACAF), an editorialist for the newspaper al-Hayat. Her more recent publica-
tions include: Avril à Jénine, 2000, Une Irakité latente, 2003, which was published in Le Moyen-Orient 
sous le choc, and La formidable capacité d’intégration du système libanais, 2002.

Bilal Khbeiz 
was born in 1963 in the Lebanon. He is a poet, essayist, and journalist. He has worked for the newspaper 
Beirut al-Masa, Future Television, and the cultural supplement of the newspaper an-Nahar. Khbeiz has 
participated in several exhibitions in Lebanon and Europe. He has published poetry and several books on 
cultural theory.

Kamal Hamdan
is an economic analyst and consultant specialising in contemporary Middle Eastern socioeconomic and politi-
cal issues. He has headed the economic division of the Consultation and Research Institute since 1977. He is 
currently the economic analyst for the magazine Commerce du Levant.

نهلة ال�شهال

كاتبة، �شحافية ونا�شطة �شيا�شية بخلفية تت�شل بعلم اجتماع ال�شيا�شة. بعد اأن دّر�شت ل 11 عامًا في الجامعة 

 ،(ACAF) اللبنانية، هاجرت ال�شهال اإلى باري�ض متفرغة لالأبحاث. هي الآن رئي�شة جمعية الباحثات العربيات

وتكتب في �شحيفة الحياة. لها اأبحاث عدة من�شورة منها: "ني�شان في جنين"، 2000، "هوية عراقية كامنة"، 

2003، التي تم ن�شرها في "ال�شرق الأو�شط تحت ال�شدمة"، واأي�شًا "القدرة الفائقة للنظام اللبناني على التاأقلم 

وال�شتيعاب"، 2002.

بالل خبيز

ولد في العام 1963 في لبنان. �شاعر وباحث و�شحافي. عمل في "بيروت الم�شاء" وتلفزيون "الم�شتقبل" 

 و�شحيفة  "النهار". �شارك في معار�ض عدة في لبنان واأوروبا. اأ�شدر كتبًا عدة في ال�شعر والثقافة.

كمال حمدان

محلل اقت�شادي وم�شت�شار مخت�ض في �شوؤون ال�شرق الأو�شط الجتماعية الإقت�شادية والق�شايا ال�شيا�شية 

المعا�شرة. رئي�ض ق�شم القت�شاد في موؤ�ش�شة البحوث وال�شت�شارات منذ 1977. وهو اي�شًا المحلل القت�شادي 

.(commerce du levant) للمجلة الفرن�شية التي ت�شدر ببيروت
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Wissam Saadeh 
was born in 1977 and studied political science at the Saint Joseph University and philosophy at the 
Lebanese University. Saadeh has earned a Diplôme des Etudes Approfondies (DEA) in the field of political 
thought. He is a journalist and editorialist in the daily as-Safir. Saadeh has published several essays on 
philosophy in such periodicals as Contemporary Arab Thought.

Hazem Saghieh
Hazem Saghieh worked as a Beirut-based journalist for the daily newspaper as-Safir from 1974 to 1988. 
He is now a columnist for the London-based al-Hayat and editor of the newspaper’s weekly political 
supplement, Tayyarat, which he founded. Saghieh has also published a number of books on Lebanon, politi-
cal Islam, and pan-Arabism. 

و�شام جوزيف �شعادة

ولد عام 1977. در�ض العلوم ال�شيا�شية في جامعة القدي�ض يو�شف، والفل�شفة في الجامعة اللبنانية. حائز على 

دبلوم الدرا�شات المعمقة في العلوم ال�شيا�شية، اخت�شا�ض الفكر ال�شيا�شي. �شحافي وكاتب عمود في جريدة 

�"ال�شفير". له مقالت فل�شفية في مجالت دورية عدة، منها مجلة "الفكر العربي المعا�شر". 

حازم �شاغية

عمل �شاغية �شحافيًا في جريدة ال�شفير بين 1974 و1988. وهو كاتب راأي في �شحيفة الحياة التي ت�شدر من 

لندن، كما اأ�ّش�ض ول يزال ي�شرف على تحرير تيارات، الملحق ال�شيا�شي الأ�شبوعي الذي ي�شدر عن ال�شحيفة 

نف�شها. ن�شر �شاغية اأي�شًا كتبًا عدة عن لبنان، العروبة، والإ�شالم ال�شيا�شي.



Steve Kurtz
Steve Kurtz is associate professor of art at the State University of New York at Buffalo and a cofounder 
of the art collective Critical Art Ensemble. He is the first artist investigated for bioterrorism under the 
US Patriot Act. Kurtz will discuss the privatisation of knowledge and how artists tactically use public 
space and critical intervention as a means to expose the processes, biases, and truth claims of science 
and technology.

lynn love
Lynn Love has been visiting Lebanon for nearly a decade while covering immunology and virology, math-
ematical biology, and clinical research as a senior science writer with Rockefeller University in New York. In 
2005, she left her job in science communications to return to her roots in arts and cultural journalism.

Carol Squiers 
Carol Squiers is a critic and curator of contemporary art. She will discuss some of the issues and images 
at stake in an exhibition series entitled “Imaging the Future: The Intersection of Science, Technology, and 
Photography”, which was held at the International Center of Photography in New York from 2001 to 2004. 
The exhibitions were inspired by the scientific prophecies and public relations promises generated by the 
Human Genome Project, an ambitious effort by scientists and biotech entrepreneurs in the US and the UK 
to decode the entire genetic code of the human being. 

�شتيڤ كيرتز

ا�شتاذ م�شارك في الفن في جامعة ولية نيويورك، بوفالو، وهو اأحد موؤ�ش�شي المجموعة الفنية الم�شماة 

"مجموعة الفن النقدي". ويعتبر اأول فنان يجري التحقيق معه بتهمة الرهاب البيولوجي بموجب قانون يو ا�ض 
باتريوت. يناق�ض كيرت�ض م�شاألة خ�شخ�شة المعرفة وال�شبل التكتيكية، التي يتو�شلها الفنانون في ا�شتعمالهم 

الف�شاء العام، والمداخالت النقدية، و�شيلة لف�شح ال�شياقات والنحيازات والحقائق التي يزعمها العلم 

والتكنولوجيا.

لين لوڤ

تزور لين لوڤ لبنان منذ ما يقارب العقد من الزمن، وفي الوقت نف�شه تغطي مو�شوعات المناعة والفيرو�شات 

والبيولوجيا الريا�شية والبحوث العيادية من موقعها ككاتبة محترفة في العلوم في جامعة روكفلر في نيويورك، 

تركت وظيفتها �شنة 2005 في حقل التوا�شل العلمي وعادت اإلى جذورها في الفنون وال�شحافة الثقافية. 

كارول �شكوايرز

من موقعها كناقدة ومنظمة عرو�ض فنون معا�شرة، �شتناق�ض كارول �شكوايرز بع�ض الم�شائل وال�شور 

التي عر�شت في مجموعة من المعار�ض بعنوان "ت�شور الم�شتقبل: تقاطع العلم والتكنولوجيا وال�شورة 

الفوتوغرافية". وكانت هذه العرو�ض قد قدمت في المركز الدولي لل�شورة الفوتوغرافية في نيويورك بين عامي 

2001 و2004. حملت هذه العرو�ض النبوءات العلمية والوعود التي ب�شر بها م�شروع هيومان جينوم، وهو جهد 

طموح لعلماء ومقاولون بيوتقانة في الوليات المتحدة وبريطانيا لفك �شيفرة الخارطة الجينية للج�شم الب�شري.



omar Amiralay
Omar Amiralay was born in Damascus in 1944. He studied theatre and cinema in Paris in the late 1960s. 
Since 1981, Amiralay has directed numerous documentary films for French television. In his work, he 
attempts to find a character-driven cinematic language that straddles the borderline between documentary 
and feature film. Neither a mechanical representation of reality nor a fiction or fantasy existing outside 
reality, Amiralay’s work proposes a rendition of reality that is controlled by the imagination without ever 
straying far from the real. 

Abbas Beydoun
Abbas Beydoun was born in 1945 in Chhour, Lebanon. A poet, critic and journalist, he studied Arabic litera-
ture at the Lebanese University and the Sorbonne. He has published 14 collections of poetry, such as The 
Body without a Teacher, Perhaps a Little Probably, and A Tree Resembling a Woodcutter, Uttered 
in the Cold, and a novel, Blood Analysis. His work, written in Arabic, has been translated into several 
languages. Beydoun is currently the culture editor of the newspaper as-Safir.

عمر اأميرالي

ولد اأميرالي في دم�شق �شنة 1944، در�ض الم�شرح وال�شينما في باري�ض في اأواخر ال�شتينات. اأخرج 

اأميرالي منذ عام 1981، اأفالم وثائقية عدة للتلفزيون الفرن�شي. يحاول في اأعماله اإيجاد لغة �شينمائية تقودها 

ال�شخ�شيات وتعبر الحدود ما بين الوثائقي والروائي. اأعمال اأميرالي لي�شت ت�شويرًا ميكانيكيًا للواقع ول 

مح�ض تخييل اأو ا�شتيهامات ل واقعية، تقترح اأعمال اأميرالي ترجمة للواقع تقوده المخيلة من دون البتعاد عن 

الواقع كثيرًا. 

عبا�ض بي�شون

عبا�ض بي�شون، �شاعر، ناقد و�شحافي، ولد �شنة 1945 في �شحور، لبنان. در�ض الأدب العربي في الجامعة 

اللبنانية ثم في جامعة ال�شوربون الفرن�شية. له 14 مجموعة �شعرية ُترجم جزء منها اإلى لغات عدة. من موؤلفاته: 

"ُلفظ في البرد"، "تحليل دم" )رواية(، "ج�شد بال معلم"، "ربما قلياًل على الأرجح" و"�شجرة ت�شبه حطابًا". 
يكتب اإلى جانب ال�شعر، النقد الأدبي والت�شكيلي. عمل في حقل التعليم وال�شحافة، وهو رئي�ض تحرير ال�شفحة 

الثقافية لجريدة ال�شفير.
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Maher Abi Samra
Maher Abi Samra studied theatre at the Lebanese University and audiovisual studies at the Institut National 
de l’Image et du Son in France. He worked as a photographer for Lebanese newspapers and for AFP and 
Reuters. Abi Samra has written and directed several documentaries and videos related to the Middle East, 
including Women of Hezbollah; My Friend, and Building on the Waves. 

Ayreen Anastas
Ayreen Anastas was born in Bethlehem and currently lives and works in Brooklyn. She graduated with a 
degree in architecture from the Technical University in Berlin in 1996. She is one of the primary organizers of 
16 Beaver Group in New York. She has shown her work in Palestine, Europe, and the United States. Pasolini 
Pa* Palestine was created in conjunction with the residency at the Al-Maamal Foundation in Jerusalem.

Ali Cherri
Check Biographies - Performances

Ghassan Halwani
Ghassan Halwani was born in Beirut in 1979. He completed a master’s degree in marketing and advertising 
and then went to Paris to pursue a degree in photography and a bachelor’s degree in fine art. He has 
worked on children’s books as well as in aeolian industries. Jibraltar is his first animation. 

ماهر اأبي �شمرا

در�ض اأبي �شمرا الم�شرح في الجامعة اللبنانية، ودرا�شات المرئي والم�شموع في الموؤ�ش�شة الوطنية لل�شورة 

وال�شوت في فرن�شا. عمل م�شورًا ل�شحف لبنانية ولوكالة ال�شحافة الفرن�شية ورويترز. كتب واأخرج عددًا 

من الأفالم الوثائقية واأفالم ڤيديو ذات موا�شيع تتعلق بال�شرق الو�شط، منها: "ن�شاء حزب اهلل"، "�شديقي"، 

و"مبنى على الموج".

اإيرين اأنا�شطا�ض

ولدت اأنا�شطا�ض في بيت لحم وتقيم وتعمل حاليًا في بروكلين، نالت الدبلوم في العمارة من الجامعة التقنية 

في برلين، 1996. هي من المنظمين الأ�شا�شيين لمجموعة 16 بيفر في نيويورك. عر�شت اأعمالها في فل�شطين، 

 اأوروبا والوليات المتحدة. اأنتج هذا الفيلم خالل اإقامة في موؤ�ش�شة المعمل في القد�ض.

علي �شّري

راجع ق�شم العرو�ض

غ�شان حلواني

ولد في بيروت �شنة 1979، حاز على اإجازة ماج�شتير في فنون الت�شويق والإعالن، قبل اأن يذهب اإلى باري�ض 

حيث اأتّم دبلوم في الت�شوير الفوتوغرافي ولي�شان�ض في الفنون الجميلة. عمل في مجال كتب الأطفال، وفي 

توليد الطاقة ال�شوئية. "جبل طارق" هو فيلمه الأّول.
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Raed El Helou
Raed El Helou was born in Gaza and currently lives in Ramallah. He has worked as a freelance cameraman 
with various Arabic and foreign television stations. He produced and codirected a documentary film entitled 
Local. He also directed a short film entitled The Tea Boy. His video Hopefully for the Best won the 
Palestinian Silver Screen prize at the International Ramallah Film Festival in 2004.

Fouad Elkoury
Fouad Elkoury was born in 1952 in Paris to Lebanese parents. He studied architecture in London and then 
turned to photography, capturing the details of daily life in Lebanon during the civil war amongst other 
projects. Elkoury produced a number of landmark books, including Beyrouth aller-retour; Beirut City 
Centre, and Palestine, l’envers du miroir. In 2003, he returned to Beirut and now focuses his efforts on 
filmmaking. Lettres à Francine was his first video.

Hala El Koussy
Hala El Koussy was born in 1974. She has taught photography at the American University in Cairo and has 
organised and curated several projects, including PhotoCairo in 2003 and 2005 and In a Furnished Flat 
in Cairo in 2004. She is a cofounder of the Contemporary Image Collective (CIC), an independent, artist-run 
platform based in Cairo. In her photographs and videos, Koussy is concerned with pushing the boundaries of 
the “photographable” and the “photogenic” as she questions socially transfixed roles, the processes of social 
integration, and the marginalisation of difference. She has shown her work at the 9th Istanbul Biennial and 
the Aperture Gallery in New York. She is an artist-in-residence at the Rijksakademie Van Beeldende Kunsten.

رائد الحلو

ولد في غزة ويعي�ض حاليا في رام اهلل. عمل كم�شّور تلفزيوني حّر مع محطات عربية  واأجنبية عدة. اأنتج و�شارك 

في اإخراج فيلم وثائقي بعنوان "محلي". وله فيلم ق�شير بعنوان "�شبي ال�شاي".

 حاز "لعله خير" على جائزة ال�شا�شة الف�شية الفل�شطينية في مهرجان رام اهلل الدولي لل�شينما 2004.

فوؤاد الخوري

ولد في باري�ض عام 1952، لأبوين لبنانيين، در�ض العمارة في لندن، ومن ثم تحول عنها اإلى درا�شة الت�شوير 

الفوتوغرافي، عاين و�شّور تفا�شيل الحياة اليومية اللبنانية خالل الحرب الأهلية في لبنان. ن�شر كتبًا عدة في 

الت�شوير الفوتوغرافي، منها: "بيروت ذهابًا واإيابًا"، "بيروت و�شط المدينة"، و"فل�شطين، قفا المراآة". عاد اإلى 

 بيروت عام 2003، حيث يركز جهوده على �شناعة الأفالم. 

هالة  القو�شي

ولدت هالة  القو�شي �شنة 1974. دّر�شت الت�شوير الفوتوغرافي في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ونظمت 

م�شاريع عدة منها: "فوتو القاهرة"، 2003 و2005، و"في �شقة مفرو�شة في القاهرة"، 2004. �شاركت في 

تاأ�شي�ض "مجموعة ال�شورة المعا�شرة" وهي م�شاحة حرة يديرها الفنانون ومركزها القاهرة. تبحث قو�شي 

في �شورها واأفالمها عن الحدود التي تر�شم ما يعتبر قاباًل للت�شوير )فوتوجنيك(، وذلك في م�شاءلة لالأدوار 

الجتماعية الثابتة، و�شياقات الدمج الجتماعي وتهمي�ض التنوع. عر�شت اأعمالها في بينالي ا�شطنبول التا�شع 

.Rijksakademie vam beeldende kunsten :وفي غاليري ابرت�شير في نيويورك. هي حاليًا فنانة مقيمة في



Amal Kenawy
Amal Kenawy was born in Cairo in 1974. She studied fine art at Helwan University and has shown her 
paintings in exhibitions throughout Egypt. Since 1996, she has collaborated with her brother and fellow 
artist Abdel Ghani Kenawy on nine projects involving sculpture, installation, and video. Her solo performances 
installations, such as Frozen Memory and The Room, have been shown at Cairo’s Ismalia International 
Film Festival, the Dak’art biennial in Senegal, and the Kunsten Festival des Arts in Brussels. 

 
Ahmad Khaled
Ahmad Khaled was born in Cairo where he now lives and works. He graduated with a bachelor’s degree 
in fine art, with an emphasis on painting, from the University of Halwan in 2001. He has experimented in 
multi-media arts and video. Since 1996, he has been a regular participant in various group exhibitions and 
workshops. Khaled has won several prizes. 

 
Cynthia Madansky
Cynthia Madansky is an artist who lives in New York City. She is currently working on the script for a 
feature film called A Death in Chinatown, a short dance piece called Quartet, and an experimental 
documentary about the Centre for Free Thought in Khan Younis, Gaza. Her previous films include We at 
Her; Internal Combustion; Treyf; Past Perfect; Still Life; and The PSA Project, Numbers 1-10. 

اأمال قناوي

ولدت في القاهرة 1974، در�شت الفنون الجميلة وقدمت عرو�شها في معار�ض ومهرجانات عدة في م�شر. تعمل 

مع اأخيها، الفنان عبد الغني قناوي، منذ 1996 على ت�شعة م�شاريع تت�شمن النحت والتجهيز والڤيديو. قدمت 

�شنة 2002 تجهيز ڤيديو بعنوان "ذاكرة متجمدة"، وقدمت عر�ض "الغرفة" عام 2003 في مهرجان الإ�شماعيلية 

الدولي لالأفالم الوثائقية والق�شيرة بالقاهرة، حيث نالت جائزة عليه. وقد عر�ض هذا الفيلم في داك اآرت، 

2004، بينالي ال�شنغال الدولي، ومهرجان كون�شتين للفنون، في بروك�شل، ومنتدى "اأ�شغال داخلية 2"، بيروت.  

اأحمد خالد

ولد اأحمد خالد في القاهرة حيث يقيم ويعمل. ح�شل على بكالوريو�ض الفنون الجميلة في الت�شوير الزيتي عام 

2001 من جامعة حلوان. له تجارب في فنون الميديا وفن الڤيديو. ي�شارك منذ عام 1996 في معار�ض جماعية 

وور�ض عمل في الفن الت�شكيلي وفنون ال�شورة. ح�شل على العديد من الجوائز. �شافر  اإلى المانيا مع المجل�ض 

الأعلى لل�شباب والريا�شة بتر�شيح من جامعة حلوان عام 1999. اختيرت لوحته "الباب" كرمز للفن في ال�شرق 

الأو�شط من كلية "دوباج" في الوليات المتحدة الأميركية.  

�شينتيا مادان�شكي

مادان�شكي فنانة تقيم في نيويورك، تعمل حاليًا على �شيناريو فيلم طويل عنوانه: "موت في ت�شاينا تاون"، وعلى 

عمل راق�ض ق�شير عنوانه: "رباعي"، وعلى وثائقي تجريبي حول مركز الفكر الحر في خان يون�ض، غزة. لها 

اأفالم عدة، منها: "نحن عندها"، "احتراق داخلي"، "ترايف"، "الما�شي المكتمل"، "حياة جامدة" و"م�شروع بي 

ا�ض ايه، الأعداد من واحد اإلى ع�شرة".



The otolith Group/Anjalika Sagar and Kodwo Eshun
The Otolith Group was founded in January 2002 by artist and author Kodwo Eshun and audiovisual artist 
Anjalika Sagar as an umbrella organisation for their interdisciplinary collaborations. In 2002 Otolith, in col-
laboration with the London-based video artist Richard Couzins, was commissioned by Arts Catalyst to direct 
the digital video Otolith, from which their name derives. The group lives and works in London.

Maani Petgar
Maani Petgar was born in Tehran in 1959. He ran a photography studio then began working in the film 
industry. He moved to Australia in 1985, where he worked in film and television production. He made his 
first experimental short, Reverse Angle, in 1991. He returned to Iran in 1997, and his subsequent films 
have been screened at film festivals in Singapore, Montreal, and Chicago, among other cities.

Jalal Toufic
Jalal Toufic is the author of Distracted, 1991 (2nd ed., 2003), (Vampires): An Uneasy Essay on the 
Undead in Film, 1993 (2nd ed., 2003), Over-Sensitivity, 1996, Forthcoming, 2000, Undying Love, or 
Love Dies, 2002, Two or Three Things I’m Dying to Tell You, 2005, and ‘Âshûrâ’: This Blood Spilled 
in My Veins, 2005. His videos and mixed-media works have been presented internationally, in such venues 
as Artists Space in New York, Witte de With in Rotterdam, and Fundació Antoni Tàpies in Barcelona. He has 
taught at the University of California at Berkeley, California Institute of the Arts, USC, and, in Amsterdam, 
DasArts and the Rijksakademie (http://www.jalaltoufic.com).

مجموعة اأوتوليت

تاأ�ش�شت مجموعة اأوتوليت في كانون الثاني 2002، من الفنان والكاتب كودوو اي�شون وفنانة الو�شائط الب�شرية 

ال�شمعية انجاليكا �شاغار. وهي منظمة لنتاج اعمالهما الم�شتركة. �شنة 2002 كلفت ارت�ض كاتالي�شت مجموعة 

اأوتوليت بال�شتراك مع فنان الڤيديو المقيم في لندن ريت�شارد كازنز ل�شنع ڤيديو رقمي عنوانه "اأوتوليت" ومن 

هذا الفيلم تم اختيار ا�شم المجموعة. تقيم المجموعة وتعمل في لندن.

ماني بتغار

ولد بتغار في طهران �شنة 1959. اأدار ا�شتديو للت�شوير الفوتوغرافي ومن ثم انتقل اإلى العمل في �شناعة 

الأفالم. انتقل اإلى ا�شتراليا �شنة 1985، حيث عمل في مجال الإنتاج ال�شينمائي والتلفزيوني. قدم فيلمًا ق�شيرًا 

تجريبيًا بعنوان: "زاوية معاك�شة" في �شنة 1991. عاد اإلى ايران �شنة 1997، ومنذ ذلك الحين تعر�ض اأفالمه 

التي ي�شنعها في ايران في مهرجانات في �شنغافورة، مونريال و�شيكاغو ومدن اخرى.

جالل توفيق

كاتب ومنّظر �شينمائي وفنان ڤيديو، له �شبعة كتب بالإنكليزية واأ�شرطة ڤيديو وتجهيزات. �شارك في تحرير 

عدد خا�ض من مجلة Discourse الأميركية بعنوان: "جيل دولوز، �شند لالإيمان بهذا العالم"، 1998 واأ�شرف على 

تحرير عددين خا�شين اآخرين، اأحدهما بعنوان " اأفالم �شرق اأو�شطية قبل اأن يرتد اإليك طرفك"، 1999. نال 

�شهادة دكتوراه في الراديو/ التلفزيون / ال�شينما من جامعة نورث و�شترن في الوليات المتحدة الأميركية، 

ودّر�ض في جامعة كاليفورنيا في بركلي، وجامعة كاليفورنيا الجنوبية (USC)، ومعهد كاليفورنيا للفنون 

(CalArts).



Raed Yassin
Raed Yassin was born in Beirut 1979. He studied theatre at the Lebanese University’s Institute of Fine Art, 
from which he graduated in 2003. He lives in Beirut and works in video, performance, and music. He is a 
part of the Association for Free Improvised Music in Lebanon (MILL). Yassin has acted in Wissam Charaf ’s 
short film Hizz Ya Wizz and Danielle Arbid’s feature film Maarek Hob (In the Battlefields). His videos 
include Beirut and Antenna Sonata.

Akram Zaatari
Akram Zaatari was born in Saida in 1966. A video artist and curator who lives and works in Beirut, he 
has made more that 30 videos, including How I Love You; Her + Him Van Leo; Crazy for You; All is 
Well on the Border; and This Day. A cofounder of the Arab Image Foundation in Beirut, Zaatari has pro-
duced a number of exhibitions and corresponding publications, including The Vehicle; Mapping Sitting in 
collaboration with Walid Raad, and Hashem El Madani: Studio Practices, co-curated by Lisa LeFeuvre. 

رائد يا�شين

ولد في بيروت عام 1979. در�ض التمثيل والإخراج في الجامعة اللبنانية وتخّرج منها عام 2003. يعي�ض في 

بيروت ويعمل على كتابة واإخراج اأفالم ڤيديو. له: "بيروت" و"اأنتينا �شوناتا" 2003

اأكرم زعتري

مخرج ومعد ن�شاطات فّنية يعي�ض ويعمل في بيروت. ولد زعتري في �شيدا عام 1966. اأنجز اأكثر من ثالثين 

فيلمًا، منها: "اليوم"، "�شو بحبك"، "هي + هو ڤان ِليو"، "مجنونك"، و"ال�شريط بخير".  �شارك في معار�ض عدة 

ون�شر كتب عدة منها: "المركبة" و"ماپينغ �شيتينغ" بالتعاون مع وليد رعد، و"ها�شم المدني: في المحترف" 

بالتعاون مع ليزا لوفوڤر. ع�شو موؤ�ش�ض في الموؤ�ش�شة العربية لل�شورة في بيروت.

Biographies
Video Screenings

�شيرة ذاتّية

ڤيديو



Reine Mahfouz
Reine Mahfouz was born in Beirut in 1975 and studied photography at Holy Spirit University in Kaslik. She 
has been producing work on the Palestinian refugees in Lebanon since 1996. She has held exhibitions at 
the Kufa Gallery in London, the MAN Museum in Liverpool, and Issam Fares Hall in Beirut, among other 
venues in Lebanon and throughout Europe. Her work has also been showcased in Transit Beirut, a book 
of new writings and images from Lebanon published by Saqi Books in 2004. Mahfouz lives and works in 
Beirut.

رين محفوظ

ولدت محفوظ في بيروت عام 1975، ودر�شت الت�شوير الفوتوغرافي في جامعة الروح القد�ض في الك�شليك. 

تنتج اأعماًل حول الالجئين الفل�شطينيين في لبنان منذ 1996. قدمت عرو�شًا في غاليري كوفة في لندن، متحف 

مان في ليفربول، وفي قاعة ع�شام فار�ض ببيروت، بال�شافة اإلى عرو�ض اأخرى في لبنان واأوروبا. �شاركت 

في كتاب "ترانزيت بيروت" الذي ت�شمن كتابات جديدة و�شورًا من لبنان ن�شرته دار ال�شاقي �شنة 2004. تقيم 

وتعمل في بيروت.

Biographies
Photography Studio

�شيرة ذاتّية

محترف ت�شوير
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الفريق التقني 

  زيكو

�شام كوّلن�ض، �شون موني،

 

 محمد فرحات، طارق مراد،

ح�شام اإمام، ح�ّشان �شوبا�شي

محررون: كيلن ويل�شن-غولدي، يو�شف بّزي وزينة عثمان

مترجمون: بالل خبيز ووليد �شادق

Mind the gap :ت�شميم

طباعة: دار الكتب

ن�شكر كل من: عبا�ض بي�شون، جيلبير حاج، طالل �شلمان، عمر حرقو�ض،

 غ�شان �شلهب، �شو�شن �شو، جورج عربيد، مختار كوك�ض، �شمر وهاب، كر�شتين ما�ض، ليلى 

الزبيدي، بيار اأبي �شعب، جوزيف �شماحة، فواز طرابل�شي، لينا �شانع، اأمام برودك�شن، لقمان 

�شليم، �شتيفن رايت، رنا عيد، كاترين دافيد ونا�شرين طبطبائي، خليل جريج، اأكرم زعتري.



Sfeir-Semler Gallery
Tannous Building. - 4th Floor, Street 56 
Jisr Sector 77, Karantina, Beirut 
Phone: +961 1 566 550
beirut@sfeir-semler.de

Masrah al-Madina
Hamra Street, formerly Saroulla Cinema, Beirut
Phone: +961 1 753 010  +961 1 753 011
masmad@cyberia.net.lb

 غاليري �شفير-زملر 

 بناية طنو�ض الطابق الرابع

ج�شر 77، الكرنتينا، بيروت 

  961 1 566 تلفون: +550

beirut@sfeir-semler.de

م�شرح المدينة

�شارع الحمرا الرئي�شي، �شينما ال�شارول �شابقًا، بيروت

961 1 753 961 و+011 1 753 تلفون: +010

masmad@cyberia.net.lb
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