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FOREWORD
تقديــــــــــــــم

ـرا تحقــق حلــم إقامــة مهرجــان للصــورة فــي بيــروت ،هــو األول مــن
أخيـ ً
نوعــه فــي تاريــخ لبنــان ،بهــدف تعزيــز ثقافــة الصــورة ،وإبــراز مواهــب
المصوريــن الكبــار والشــباب ،وتأميــن مســاحة للتفاعــل الثقافــي
والحضــاري واإلعالمــي.
تطلــق جمعيــة مهرجــان الصــورة – ذاكــرة «مهرجــان بيــروت للصــورة»
كتجربــة رائــدة فــي العالــم العربــي ،بدعــم ورعايــة كريمــة مــن بلديــة
بيــروت وبالتعــاون مــع «اتحــاد المصوريــن العــرب» و«دار المصــور»
فوتوغرافيــا مــن  25دولــة
ـورا
فــي بيــروت .بمشــاركة  122مصــوّ ر ًة ومصـ ً
ًّ
عربيــة وأجنبيــة ،تؤكــد األعمــال المشــاركة علــى أن الصــورة كانــت
ً
أساســيا فــي تأريــخ األحــداث ،وكشــف أوجــه الحيــاة
عامــا
وتبقــى
ًّ
اإلنســانية المختلفــة ،ومــادة لتقديــم عمــل إبداعــي يتخطــى المهمــة
التوثيقيــة.
أردنــا بهــذا المهرجــان تأكيــد الــدور الــذي كانــت تلعبــه بيــروت،
واســتعادة موقعهــا كملتقــى للثقافــة العربيــة وثقافــات العالــم ،بــكل
تنوّ عهــا واختالفهــا .كمــا أردنــا تأكيــد دور الصــورة فــي بنــاء المجتمــع
وتطــوره وتغييــره والتأثيــر فيــه ،وفــي الوقــت نفســه تشــجيع النــشء
ً
منطلقــا مــن تجــارب
الجديــد علــى االهتمــام بالتصويــر الفوتوغرافــي،
مهمــة يراهــا أمامــه ،فيعتمدهــا قــدوة لــه فــي تواصلــه مــع العالــم مــن
حولــه ،فــي عصــر اإلنترنــت وإعــام الوســائط االجتماعيــة الــذي يفــرض
ً
صحفيــا.
مراســا
علــى كل مواطــن أن يكــون
ًّ
محصــورا بالعاصمــة بيــروت التــي تتــوزع
لــن يكــون هــذا المهرجــان
ً
صــوره علــى أماكــن مختلفــة منهــا ،فقــد قررنــا أن تســتفيد المناطــق
اللبنانيــة األخــرى مــن غنــى محتــواه وأهميــة فعالياتــه ً
أيضــا ،وســوف
تنتشــر معــارض المهرجــان فــي طرابلــس ،صيــدا ،صــور ،بعلبــك ،وحمانــا
لتعزيــز التواصــل بيــن المناطــق اللبنانيــة وتشــجيع المواهــب الموجــودة
فيهــا وفــي األريــاف المحيطــة بهــا.

وعلــى هامــش المهرجــان ُت َّ
نظــم نــدوات ولقــاءات حواريــة ،يشــارك فيهــا
مصــورون محترفــون وهــواة ونقــاد فنيــون ومثقفــون ،تتنــاول مختلــف
المواضيــع التــي تتعلــق بإشــكاليات عصــر الصــورة الــذي نعيشــه،
والــدور المركــزي للصــورة كإحــدى أهــم أدواتنــا المعرفيــة والثقافيــة
واإلعالميــة ،علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع ،كمــا ُت َّ
نظــم برامــج تبــادل
ثقافــي فــي مجــال التصويــر الفوتوغرافــي مــع ضيــوف المهرجــان،
لفتــح المجــال أمــام المصــور اللبنانــي والعربــي ليتفاعــل بشــكل
أفضــل مــع زمالئــه فــي العالــم .هــي ً
إذا النســخة األولــى مــن مهرجــان
وجهنــا دعــوة مفتوحــة لمشــاركة
بيــروت للصــورة  ،2019-كنــا قــد ّ
المصوريــن الفوتوغرافييــن مــن لبنــان والعالــم ،فــي  18نيســان /أبريــل
ـورا
 ،2019وأغلقناهــا فــي  30يونيو/حزيــران  ،2019فتقــدم لهــا  678مصـ ً
ومصــورة ،مــن  36جنســية ،يقيمــون فــي  41دولــة مــن العالــم ،بطلباتهــم
للمشــاركة فــي المهرجــان ،وأرســلوا  3884صــورة بيــن إفراديــة وضمــن
قصــص مصــورة ،وقــد اختــارت لجنــة مختصــة مــن بينهــا  600صــورة،
تتــوزع فــي غرضهــا بيــن إخباريــة ،ووثائقيــة ،وصــور تهتــم بالجماليــات
الفنيــة ،ويبــدأ التنــوع فــي اتجاهاتهــا مــن الواقعيــة المباشــرة فــي
التصويــر الفوتوغرافــي ،ليصــل إلــى المفاهيميــة.

In the first edition of the Beirut Image Festival, an open call
was announced on April 18 and closed on June 30. During
that period, 678 photographers, of 36 nationalities and
residing in 41 countries applied with 3884 photographs over
two types of entries: individual entries and photo projects.
An artistic committee comprised of leading photographers,
editors and artists chose 600 works to be exhibited
during the festival. The works reflect the diversity of the
photography realm today, including news and documentary,
travel photography, conceptual and digital art works.
Today we set the founding stone for a festival that we hope
will continue for several years supported by our local and
international partners. Building up on this experience, the
Beirut Image Festival thrives to become a replicable model
that promotes photography in the Arab World.
For its 2020 edition, and in recognition of memory and
its role in societies present and future, the Beirut Image
Festival invites photographers to present their works under
this theme, which spans cultural, individual and collective
aspects. Memory is the starting point for a humane
coexistence based on the acceptance of others under the
framework of respect for diversity.

نضــع اليــوم حجــر األســاس األول لهــذا المهرجــان ،الــذي كان اإلقبــال
عليــه هــذا العــام أكبــر مــن تصورنــا ،وكلنــا أمــل فــي أن يســتمر ســنويً ا،
وبشــكل يســمح لــه ،بالتعــاون مــع الشــركاء ،أن يتحــول إلــى تجربــة
إقليميــة تعمــم علــى األقطــار العربيــة كافــة.

— Ramzi Haidar,
Head of Zakira - The Image Festival Association

وتكريســا ألهميــة الذاكــرة فــي تشــكيل الحاضــر والمســتقبل ،نطلــق
ً
مــن اآلن نســخة عــام  2020تحــت عنــوان «الذاكــرة» داعيــن المصوريــن
والمصــورات إلــى تقديــم أعمالهــم تحــت هــذا المعنــى الواســع لمفهــوم
ـاء إنســاني رحــب
الذاكــرة الثقافيــة الفرديــة والجماعيــة ،كمنطلــق ٍ لفضـ ٍ
مبنــي علــى قبــول اآلخــر فــي إطــار احتــرام التنــوع.

The dream is finally fulfilled: the photography festival of
Beirut, the first of its kind in Lebanon, aiming at promoting
photography culture in Lebanon and the region.
Zakira – the Image Festival Association, is proud to present
the first edition of the Beirut Image Festival, with the
support and patronage of the Municipality of Beirut and in
collaboration with Dar al-Mussawir and the Union of Arab
Photographers. With 122 participating photographers
from 25 different nationalities, the works highlight the
photograph as a means of communication, dialogue,
archiving and artistic expression.
With this festival, we want to emphasize Beirut as an active
artistic and cultural hub that brings together the Arab world,
the Mediterranean and the rest of the world.
In the era of multimedia and social platforms where visual
culture is increasingly vital, the Beirut Image Festival aims
to engage diverse audiences, provide local and international
photographers of different levels with a dynamic
inspirational and professional platform to interact, display
their work, share their experiences, and exchange ideas.
In addition to Beirut, the festival will support the
decentralization of cultural actualities by extending the
exhibitions to various Lebanese regions and bringing to light
creative talents from all over Lebanon. There will be displays
in Tripoli, Saida, Tyr, Baalbek, and Hammana.
In addition to the photography exhibitions, seminars and
workshops will be held with professional photographers, art
critics and journalists, addressing various issues related to
photography and the role of the image as one of the most
important tools of knowledge and culture.

— رمزي حيدر ،رئيس جمعية مهرجان الصورة  -ذاكرة
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THE ORGANIZERS

المنظمـــــــــــون

جمعية مهرجان الصورة “ذاكرة”
جمعيــة مهرجــان الصــورة “ذاكــرة” هــي جمعيــة غيــر حكوميــة أ�نشــئت
فــي بيــروت عــام  2007بهــدف إبــراز دور التصويــر الفوتوغرافــي
والصــورة بشــكل عــام فــي مجتمعنــا .تعمــل “ذاكــرة” ،بهــذا المعنــى،
علــى تشــجيع عمــل المصــور وعلــى إعــادة االعتبــار إلــى أهميــة الصــورة
وقدرتهــا علــى التأثيــر ،كمــا تعمــل علــى تكويــن دائــرة مــن االهتمامــات
المشــتركة يســاهم فيهــا ّ
معنــي بالتصويــر وبالصــورة.
شــخص
كل
ٍ
ٍّ
تهــدف مشــاريع “ذاكــرة” ونشــاطاتها إلــى تشــجيع المحترفيــن والهــواة
علــى حــدّ ســواء علــى االهتمــام بالتصويــر .وعليــه تكــون نشــاطات
ً
فرصــة ّللقــاء والتبــادل والتفكيــر حــول الصــورة .وفــي
“ذاكــرة”
هــذا اإلطــارّ ،
تنظــم الجمعيــة معــارض ومباريــات وورشــات تدريــب
ّ
متنقلــة وحمــات توعيــة مدنيــة.
ومشــاريع

المصور
دار
ّ
تأســس دار المصــوّ ر عــام  ٢٠١٠بهــدف خلــق فضــاء مشــترك يعمــل علــى
تعزيــز ونشــر ثقافــة الصــورة فــي لبنــان والعالــم العربــي ،وتشــكيل
مســاحة تجمــع المصوِّ ريــن والمهتمّ يــن بالتصويــر والصــورة وتمكّنهــم
مــن تبــادل خبراتهــم وتطويــر قدراتهــم.

Dar al-Mussawir houses a gallery, training and conference
space, a darkroom, a studio and an open library.

ويســتضيف معــارض لمصوريــن محلييــن ،عــرب وعالمييــن .ينظــم
الــدار لقــاءات دوريــة تســتضيف مصوريــن محترفيــن وصحافييــن
متمرســين يشــاركون خاللهــا بتجاربهــم مــع الجمهــور المهتــم .ويتعــاون
دار المصــور مــع مؤسســات محليــة ودوليــة لتنظيــم برامــج تبــادل
واقامــات فنيــة.

Dar al-Mussawir collaborates with local and international
cultural partners to form a photography-oriented hub for
Lebanon and the Middle East that promotes a visual arts
culture, artistic dialogue and a platform for emerging talents
in the visual realm.

اتحاد المصورين العرب
هــو منظمــة عربيــة دوليــة ،تأســس فــي العــام  ،1998ومركــزه الحالــي
االمــارات العربيــة المتحــدة ،امــارة الشــارقة .وهو مــن الهيئــات المعترف
بهــا مــن جامعــة الــدول العربيــة .ينضــوي تحــت إطــار االتحــاد مجموعــة
مــن الجمعيــات والنقابــات والنــوادي والصالونــات المعنيــة فــي شــأن
التصويــر الفوتوغرافــي ،إضافــة إلــى افــراد يمارســون التصويــر كمهنــة
او هوايــة ،ولــه ثمانيــة عشــر فرعً ــا فــي الوطــن العربــي .يهــدف االتحــاد
إلــى تعزيــز صــات التعــاون بيــن جميــع االتحــادات والجهــات التــي
تهتــم بالتصويــر الفوتوغرافــي ،رعايــة المســابقات العربيــة والمشــاركة
فيهــا وكذلــك االهتمــام بالــورش الفوتوغرافيــة المتخصصــة .يقــوم
االتحــاد بتنظيــم مســابقات وورش ومعــارض ولــه اتفاقيــات عربيــة
ودوليــة مــع العديــد مــن الجهــات والمؤسســات التــي تهتــم بالتصويــر
الضوئــي.

Union of Arab Photographers
UAP is an International organization that was founded in
1999 and is currently based in in Sharjah in the United
Arab Emirates. UAP is formally recognized by the Arab
League, it encompasses Arab photography associations,
organizations, societies and galleries in addition to individual
photographers in Arab World, and it has representatives
in 18 Arab countries. UAP aims at strengthening ties
among photographers and member organizations,
promote photography in the Arab world. To this end, UAP
collaborates with Arab and international organizations to
hold specialized workshops, exhibitions and contests across
the Arab region.

يضــم الــدار مســاحة إلقامــة المعــارض وورش العمــل ،ســتوديو ،مكتبــة،
وغرفــة مظلمــة ( ،)Darkroomويقــدم خدمــات التصويــر الفوتوغرافــي
والفيديــو ،انتــاج كتــب التصويــر الفوتوغرافــي ،طباعــة الصــور ،تأميــن
معــدات ومســتلزمات التصويــر الرقمــي والفيلــم.

Zakira – the Image Festival Association
Zakira (“Memory” in Arabic) is an NGO whose primary goal is
to promote the value of photography and images in general
’in our society. Its objective is to enhance photographers
work, to re-evaluate the importance of images, to explore
their impact and strength, and to create a circle of common
interest open to all those interested in photography.
Zakira’s projects and activities aim to raise awareness
among professional and amateur photographers, or plain
observers, spectators and citizens of all ages and from
walks of life. Each event provides an occasion to meet and
exchange ideas about photography. To this end, Zakira
organizes exhibitions, workshops, ongoing projects and civil
awareness campaigns.

Dar al-Mussawir
Founded in 2010, Dar al-Mussawir is an open cultural
space in Beirut that regularly organizes workshops and
seminars, curates and holds photography exhibitions, as
well as hosting artistic residencies and exchanges locally
and internationally.
Dar al-Mussawir provides photography and video
production, training and image consultancies, and services
including printing and framing, film photography supplies,
equipment rental and photo book production among others.

فــي إطــار ســعيه لنشــر الثقافــة الفوتوغرافيــة ينظــم الــدار ورش العمــل
التدريبيــة فــي مختلــف مجــاالت ومســتويات التصويــر الفوتوغرافــي،
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“BEIRUT IMAGE FESTIVAL” CELEBRATES

ARAB PHOTOGRAPHY PIONEER
KARIMA ABBOUD
"مهرجان بيروت للصورة" يحتفي

برائدة التصوير العربي كريمة عبود
In its inaugural session, the Beirut Image Festival celebrates
Karima Abboud (1893-1940), pioneer of Arab photography.
In honor of the remarkable role she played both in the
early era of photography and during its spread throughout
the region, and in honor of the professionalism, honesty,
and sincerity of her work, the festival will be showcasing
a collection of Karima Abboud’s works from the Abilitiez
Gallery* collection, specifically, the Ayman Mtanes private
collection.
According to baptismal records, Karima was born in
Bethlehem. She was the daughter of Priest Said Abboud, who
migrated from the Lebanese village of Khiyam to Palestine
along with his family. As a result, Abboud grew up between
Nazareth and Bethlehem. Her primary education was at
Talitha Qaomi School and the Frères School, a francophone
school at which her mother, Barbara, worked as a teacher.
Abboud later enrolled at the American University of Beirut
to continue her education.
In encouragement of her love and passion for photography,
Abboud’s father gifted her a camera, marking the beginning
of her journey. She was able to receive tutoring and
education from the photographer Jarbadian. This, in turn,
enabled her to begin practicing photography professionally
by 1913, where she established private studios in Nazareth,
Haifa, Jerusalem, and Bethlehem. With that, she became
6

the first Arab woman to embark on such a journey, and
she did so with the utmost integrity and professionalism.
Although Abboud dove into a practice that had been mainly
dominated by men, she managed to rise to the occasion and
establish herself as a strong contender in the field.

When viewing her photographs of landscapes and
cityscapes, one can notice that she has effectively discarded
any unnecessary commotion or distracting elements from
the scene, and has only captured the essence of the view
before her. This style encouraged the most prestigious
postcard companies to work with her on photographing
and publishing images of landscapes, as well as historical
and religious sites.

Being a well-rounded female photographer led Abboud to
become the favorite choice for noble and royal families,
feminist foundations, and the general public in the Levant
region. She would photograph women in her studio, in
their mansions, and at private parties, and then process
the images and prepare them in ornate albums. Most
importantly, she made sure no men viewed the photos,
which was one of the primary requests from her clients
from different religious backgrounds.

Abboud was always keen on using the finest quality of paper
and backing materials, and remained up-to-date on any new
technological developments in the field of photography and
printing. Her colorization technique, for example, is noted to
be comparable to that of a skilled watercolor artist.

Karima’s professionalism becomes clear when viewing her
photos taken in the studio. It is evident that she has employed
her own special approach towards the construction and
composition of her images, where regardless of the number
of subjects in them, there is a noticeable absence of empty
spaces or confusion in perspective. Karima also learned how
to best use lighting in order to create a reality congruent
with the nature of her subject, such that she was able
to integrate and mirror gestures, thought, general view,
surrounding conditions and complementary elements.

In 2019, the Beirut Image Festival celebrates 100 years of
her legacy as it is noted that 1919 was the year she signed
her works for the very first time.
(*) Abilitiez Gallery is an institution that works to preserve heritage,
disseminate culture and the arts and integrate them into technology.
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يحتفــي مهرجــان بيــروت للصــورة فــي دورتــه األولــى برائــدة التصويــر
العربــي كريمــة عبــود ( )1940-1893ويقــدم مجموعــة مــن صورهــا
إكرامــا للــدور الكبيــر
(جاليــري «قــدرات» – مقتنيــات أيمــن مطانــس)،
ً
ـرا ألول
الــذي لعبتــه فــي بدايــات عصــر التصويــر فــي المنطقــة ،وتقديـ ً
امــرأة عربيــة عملــت بــكل احترافيــة وأمانــة وصــدق.
ولــدت كريمــة فــي بيــت لحــم بحســب ســجل المعموديــة ،ابنــة للقــس
ســعيد عبــود الــذي ارتحــل وعائلتــه جميعً ــا مــن بلــدة الخيــام اللبنانيــة
إلــى فلســطين ،ونشــأت مــا بيــن الناصــرة وبيــت لحــم ،وكان تعليمهــا
األساســي فــي مدرســة «طاليثــا قومــي» و«الفريــر» ذات اإلدارة
الفرنســية ،وأمهــا باربــرا بــدر مدرّ ســة فيهــا ً
أيضــا ،لتلتحــق بعدهــا
للدراســة فــي الجامعــة األمريكيــة ببيــروت.
ولحبهــا وشــغفها بالتصويــر أهداهــا والدهــا كاميــرا لتكــون بدايــة
االنطالقــة ،ولقربهــا مــن مصــوري الشــمس ،اســتطاعت أن تحصــل
علــى تعليــم وتدريــب كافييــن مــن المصــور جارابيديــان ،لتنطلــق بــكل
احترافيــة واقتــدار عــام  ،1913فتفتتــح اســتوديوهات خاصــة بهــا فــي
الناصــرة وحيفــا والقــدس وبيــت لحــم ،وتكــون أول امــرأة فلســطينية
وعربيــة تخــوض هــذا الغمــار بــكل أمانــة واحتــراف ،فــي مهنــة كانــت
حكــرا علــى الرجــال فزاملتهــم ونافســتهم ً
أيضــا .ولكونهــا مصــورة
ً
متكاملــة ،أصبحــت العنــوان المنشــود لعائــات األعيــان واألمــراء
والمؤسســات النســوية والعامــة ً
أيضــا فــي بــاد الشــام ،لتصويــر
الســيدات فــي االســتوديو والقصــور والحفــات الخاصــة ،فهــي تصــور
وتطبــع وتجهــز األلبومــات الفاخــرة ،دون أن يشــاهد الصــور أي رجــل،

المعـــــرض يســــتمر

 ٢٢أيلول  ٢٧ -أيلول 2019
مساء
صباحا ٨ -
يوميا ١١
ً
ً
ً

المعـــــرض يســــتمر

 ٢٩أيلول  ٥ -تشرين األول 2019
مساء
صباحا ٦ -
يوميا ٩
ً
ً
ً

وهــذا مــا كان يشــترطه زبائنهــا مــن مختلــف األطيــاف.
كانــت كريمــة علــى درجــة عاليــة مــن االحترافيــة ،فمــن مشــاهدتنا
خاصــا وصلــت إليــه فــي
منهجــا
لصورهــا فــي االســتوديو نجــد أن هنــاك
ً
ً
بنــاء وتكويــن الصــورة ،بغــض النظــر عــن عــدد األشــخاص فيهــا ،مــن
دون وجــود مســاحات فارغــة أو تشــويش فــي المنظــور ،كمــا وصلــت
إلــى معرفــة كيفيــة توظيــف اإلضــاءة وخلــق واقــع مشــابه لطبيعــة
المتصــور ،مــن حيــث اإليمــاءات والفكــر والمنظــر العــام والظــروف
المحيطــة والعناصــر التكميليــة.
أمــا فــي صورهــا للمواقــع والطبيعــة ،فابتعــدت عــن ضوضــاء المــكان،
وكانــت تعمــل مــا وســعها الختــزال األمــر الــذي جعــل أهــم دور
طباعــة البطاقــات البريديــة والتذكاريــة يتعاملــون معهــا بنشــر الصــور
التاريخيــة والدينيــة والطبيعــة.
وأيضــا كانــت حريصــة علــى اســتخدام أجــود أنــواع الــورق ومــواد
التظهيــر ،مواكبــة كل تطــور فــي المهنــة ،فنجــد مثـ ًـا لمســاتها فــي إعــادة
تلويــن الصــور وبطــرق مختلفــة ،وبأســلوب لــم يكــن يقــل عــن إتقــان
أبــرع فنانــي الرســم المائــي.
يحتفــل مهرجــان بيــروت للصــورة فــي نســخته األولــى عــام  2019بمــرور
مائــة عــام علــى إبداعــات كريمــة ع ّبــود التــي وقعــت للمــرة األولــى
ـورا لهــا عــام .1919
صـ ً
(*) «جاليــري قــدرات» مؤسســة تعمــل علــى المحافظــة علــى التــراث ونشــر الثقافــة
والفنــون ودمجهــا فــي التكنولوجيــا.

Exhibition continues

Opening ceremony

Everyday 11 AM – 8 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Exhibition continues

Opening ceremony

Everyday 9 AM – 6 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

22 September – 27 September 2019

Saturday 21 September 2019 at 6 PM

مساء
السبت  ٢١أيلول  2019الساعة 6
ً

29 September – 5 October 2019

Saturday 28 September 2019 at 6 PM

مساء
السبت  ٢٨أيلول  2019الساعة 6
ً

Lebanese National
Theater, Tyr
المسرح الوطني
اللبناني ،صـــــــور

المعـــــرض يســــتمر

Baalbek Roman
Ruins, Baalbek

 10أيلول  14 -أيلول 2019

آثار بعلبك الرومانية ،بعلبك

مساء
صباحا 8 -
يوميا ١٠
ً
ً
ً
مغلق يوم األحد
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Exhibition continues

Opening ceremony

Everyday 10 AM – 8 PM
Closed Sundays

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

10 September – 14 September 2019

Monday 9 September 2019 at 6 PM

Beit Beirut, Beirut
بيت بيروت ،بيروت

مساء
األثنين  9أيلول  2019الساعة 6
ً
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THROUGH HER PHOTOGRAPHS,
MARY EL-KHAZEN PROTECTED LIFE
بصورها حمت ماري الخازن الحياة

When you hear the name of photographer Mary el-Khazen
(1899-1983) coming to you from the turn of the twentieth
century, you might believe that you will see images that
would take you from wonder to wonder. But when you
look at her photographs, you discover that surprises have
never been her goal. The “surprise” itself lies in her, a young
woman from rural Lebanon, delving into the adventurous
world of photography, where she was able to prove herself,
in spite of the numerous obstacles in her course.
The daughter of an affluent family from Ghosta (Keserwan),
Mary grew up as a rebellious young woman who wanted
to make something of her life outside the prevailing
traditional norms of the time, which limited a woman’s life
to the confines of her home. She was not the kind of young
woman to fill her time with sewing or cross-stitching or
raising kittens! She wanted to cross the boundaries imposed
by customs and traditions, and she chose photography as
a form and vehicle for her rebellion, through which to view
the world around her.
Mary el-Khazen kept her work as simple as possible,
concentrating on the intimate life of her family, through
her photographs and portraits of children as they played,
innocent and carefree. Her photographs provide us with a
glimpse into the life of the affluent social class, as well as
providing us with a record of the architectural traditions of
the well-off of the period.

She gives us scenes from the daily life of ordinary people: at
work, during their celebrations, and on outings and picnics.
Occasionally, the image of a “Ford” breaks the monotony
and closes the distance to the nearest town of Zgharta.
Some people pose attentively for the camera, as if dressed
in their Sunday best.
Mary was also passionate about portraying women doing
what were traditionally men’s habits: smoking, hunting,
driving, wearing men’s clothes, even the tarboosh! She was
a champion of women’s issues and rights.
Mary was not a traditional photographer. She aspired to
be different. She experimented and sought new skills, all
of which made her photographs striking. Adam Schatz, art
critic at The New York Times said of Mary’s work: “Such
pictures don’t come along often, but once seen, they are
impossible to forget, lodging themselves in the mind with the
visceral force of revelation”
— Mehsen Yammine
* The Beirut Image Festival showcases works of Mary El-Khazen courtesy
of Mr. Mehsen Yammine Collection.

Then Mary takes her lens on a tour of everyday life.
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آتيــا
عندمــا يتناهــى إليــك اســم المصــورة مــاري الخــازن (ً )1983-1899
مــن مطلــع القــرن العشــرين ،قــد يســتقر فــي ذهنــك االنطبــاع بأنــك
ســتكون أمــام صــور تنقلــك مــن دهشــة إلــى أخــرى .لكنــك حيــن تتطلــع
إلــى لقطاتهــا لــن تتأخــر فــي اكتشــاف أن صنــع المفاجــات لــم يشــكل
يومــا غايــة عدســتها ،وأن المفاجــأة بحــد ذاتهــا كانــت تتمثــل فــي كونهــا
ً
هــي ،كهاويــة تصويــر فــي عمــق الريــف اللبنانــي ،وقــد انصرفــت إلــى
تأكيــد جدارتهــا عبــر خوضهــا تحــدي التصويــر ،مهمــا بلغــت الصعوبــات،
ـطاوي
لتكــون ابنــة العائلــة الميســورة ،عائلــة المشــايخ الخوازنــة ،الغوسـ
ّ
األصــل (مــن كســروان).
ولــدت مــاري الخــازن وأصبحــت فــي صباهــا االبنــة التــي تريــد أن
تحقــق ذاتهــا خــارج االتجــاه الغالــب والمتــوارث ،الــذي يرســم للمــرأة
حــدودً ا ال تتعداهــا إلــى خــارج بيئتهــا .فتمــردت مــن خــال التصويــر،
وعــدم االكتفــاء بالتطريــز وشــغل «األوبيســون» ،وتربيــة الهــررة ،علــى
رؤيــة العالــم المحيــط بهــا.
فقامــت بعملهــا بأكثــر مــا يمكــن مــن البســاطة ،وهــي تنقــل إلينــا
أجواءهــا العائليــة الحميميــة المخترقــة بوجــوه أطفــال ال يعبــؤون بمــا
يجــري .لقــد أعطتنــا هــذه الصــور فكــرة عمــا كان عليــه الحــال داخــل
دارتهــم المرهفــة ،بمقيــاس ذلــك الزمــن ،وخارجهــا ذي الطــراز المعمــاري
التراثــي الــذي يــدل علــى علــو مكانتهــم االجتماعيــة .قبــل أن تجــول
بعدســتها ،فــي مشــاهد مــن الحيــاة اليوميــة.

مشــاهد يطــل منهــا النــاس وهــم ينصرفــون إلــى أعمالهــم أو يجتمعــون
فــي األعيــاد ،والمناســبات ،والنزهــات .ونطــل معهــا مــن وقــت آلخــر إلــى
صــورة ســيارة «فــورد» كاســرة الرتابــة ،وطاويــة المســافة الفاصلــة عــن
أقــرب بلــدة ،زغرتــا .هنــاك أنــاس يبــدون متنبهيــن للكاميــرا ،وكأنهــم فــي
ثيــاب األحــد.
وكانــت شــغوفة بتصويــر النســاء وهــن يمارســن عــادات الرجــال ،مثــل
التدخيــن والصيــد وقيــادة الســيارة وارتــداء األزيــاء الرجاليــة واعتمــار
الطربــوش وكانــت نصيــرة لقضايــا المــرأة وحقوقهــا.
لــم تكــن مــاري الخــازن مصــورة تقليديــة ،بــل كانــت تطمــح إلــى أن
تكــون مختلفــة ،فتقــوم بتجــارب جديــدة ،وتبحــث عــن مهــارات،
وهــذا مــا جعــل صورهــا متميــزة والفتــة للنظــر ،حتــى قــال عنهــا آدم
شــاتز ،الناقــد الفنــي فــي صحيفــة «نيويــورك تايمــز»« :عندمــا تراهــا
مــن المســتحيل أن تنســاها ،فهــي تحجــز مكا ًنــا فــي العقــل مــع قــوة
الوحــي».

المعـــــرض يســــتمر

 10أيلول  14 -أيلول 2019

— محسن يمين

مساء
صباحا 8 -
يوميا ١٠
ً
ً
ً
مغلق يوم األحد

(*) يعــرض مهرجــان بيــروت للصــورة أعمــال المصــوّ رة مــاري الخــازن مــن مجموعــة
الســيد محســن يميــن.
ّ

المعـــــرض يســــتمر

 15أيلول  ١٩ -أيلول 2019
مساء
صباحا 6 -
يوميا 8
ً
ً
ً

المعـــــرض يســــتمر

 21أيلول  ٢٩ -أيلول 2019

ً
ظهرا،
صباحا 1 -
يوميا 11
ً
ً
مساء
7:30 - 4
ً
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Exhibition continues

Opening ceremony

Everyday 10 AM – 8 PM
Closed Sundays

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 8 AM – 6 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 11 AM – 1 PM , 4 PM – 7:30 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

10 September – 14 September 2019

15 September - 19 September 2019

Monday 9 September 2019 at 6 PM

Beit Beirut, Beirut
بيت بيروت ،بيروت

مساء
األثنين  9أيلول  2019الساعة 6
ً

Saturday 14 September 2019 at 6 PM

Khan El Franj, Saida
خان اإلفرنج ،صيدا

مساء
السبت  14أيلول  2019الساعة 6
ً

21 September – 29 September 2019

Friday 20 September 2019 at 6 PM

مساء
الجمعة  20أيلول  2019الساعة 6
ً

Warche 13 Art and
Civic Space, Tripoli

ورشة  ١٣مساحة للفن
والمدنية ،طرابلس
12

LEBANON 1919

1919 لبنان

Lebanon’s 1919 collection that includes photos of the Beirut
Grand Sarai and of the city’s old souks are part of the Albert
Kahn collection.
Kahn, the French banker, was driven by an ideal of universal
peace. His conviction: The knowledge of foreign cultures
encourages respect and peaceful relations among peoples.
He created the Archives of the Planet, the fruit of the work
of a dozen operators sent around the globe between 1909
and 1931 in order to grasp the different cultural realities in
about fifty countries.
Two photographers were sent to Lebanon to document the
culture of the county that was on the verge of huge and
sensitive changes.
The Beirut Image Festival is proud to put to the Lebanese
audience a collection of photographs that were taken
100 years ago and one year before the announcement of
“Dawlat Lubnan al-Kabir”.

Roman Baths, Beirut

 بيروت، الحمامات الرومانية
14

ـورا للســراي الكبيــر واألســواق القديمــة
ً  تضــم صـ1919 مجموعــة لبنــان
.» وهــي جــزء مــن مجموعــة «ألبــرت كان،وغيرهــا
لقــد كان المصرفــي الفرنســي «ألبــرت كان» علــى قناعــة بنظريــة الســام
العالمــي «ومعرفــة الثقافــات األجنبيــة التــي تشــجع علــى االحتــرام
 وهــي، وأنشــأ محفوظــات الكــون،»والعالقــات الســلمية بيــن الشــعوب
1931 و1909  عملــوا مــا بيــن عامــي،ثمــرة عمــل مجموعــة مــن المصوريــن
.مــن أجــل فهــم الحقائــق الثقافيــة المختلفــة فــي حوالــي خمســين دولــة
رســل مصــوران اثنــان إلــى لبنــان لتوثيــق ثقافــة هــذا البلــد الــذي كان
ِ �ف أ
.علــى وشــك تغييــرات ضخمــة وحساســة
يفخــر مهرجــان بيــروت للصــورة بــأن يقــدم للجمهــور اللبنانــي مجموعــة
 وقبــل عــام واحــد مــن إعــان، عــام100 مــن الصــور التــي التقطــت قبــل
.»«دولــة لبنــان الكبيــر

Exhibition

5 September – 4 October 2019
Open 24/7

المعـــــرض

2019  تشرين األول4 -  أيلول5
ً
ليل نهارً ا كل أيام األسبوع

Inventory Number: A 19 851. The delegation of Lebanon to the League of Nations, composed of the Lebanese communities’
leaders, near by the Clock Tower at the reception of General Gouraud. Beirut, Lebanon. November 22, 1919.
© “Archives of the Planet” Collection, Albert Kahn, Hauts-de-Seine, collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr
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. المؤلف من شخصيات بارزة عند برج الساعة مستقبال الجنرال غورو، وفد لبنان الى عصبة االمم
.1919  تشرين الثاني22 . لبنان،بيروت
. أوت دو ساين، متحف ألبرت كان،»© مجموعة «محفوظات العالم

DESERT,
THE SYMPHONY OF GOLDEN SANDS

الصحراء ،سيمفونية الرمال الذهبية

الصحــراء هــي مــن أبــرز معالــم شــبه الجزيــرة العربيــة التــي تمتــد مــن
اليمــن إلــى الخليــج العربــي ،ومــن ســلطنة عمــان إلــى األردن والعــراق.
يرمــي ضــوء الغــروب ســحره ولونــه الذهبــي علــى المســاحات الصامتــة
مــن صحــراء ليــوا فــي أبوظبــي ،وعلــى الكثبــان الرمليــة .وبرغــم
الســكون المهيــب تشــعر ،مــن خــال صــوت حركــة حبيبــات الرمــل
الزاحفــة مــع النســائم ،بأنــك تســتمع لمعزوفــة موســيقية.
عدائيــا للكائنــات الحيــة ،إال أن
وعلــى الرغــم مــن كونهــا مكا ًنــا
ً
الصحــاري مــن أكثــر األماكــن إغــراء علــى وجــه األرض.
الكثبــان الرمليــة هــي واحــدة مــن األشــكال الكثيــرة التــي تخلقهــا الرياح
والميــاه فــي الصحــراء .فالريــاح المســتمرة فــي بعــض مناطــق الصحراء
تعيــد تشــكيل الكثبــان الرمليــة باســتمرار ،ومــن دون توقــف ،وفــق
اتجاههــا وقوتهــا.
أديــب العاني العــراق | اســتاذ تدريســي لمــادة التصويــر الصحفــي
فــي كليــة اإلعــام ومصــور محتــرف متخصــص فــي تصويــر الصحــراء .تولــى
شــعبان مناصــب عديــدة فــي مجــال التصويــر الفوتوغراقــي وهــو رئيــس اتحــاد
المصوريــن العــرب .لديــه كتابــات وبحــوث ومقــاالت فــي مجــاالت التصويــر
الفوتوغرافــي ونظــم العديــد مــن الــورش والمحاضــرات فــي مجــال التصويــر.
فــاز فــي احــدى جوائــز حمــدان بــن محمــد الدوليــة للتصويــر والعديــد غيرهــا.
وهــو محكــم فــي العديــد مــن المســابقات المحليــة ،العربيــة والدوليــة.
المعـــــرض يســــتمر

 10أيلول  14 -أيلول 2019

مساء
صباحا 8 -
يوميا ١٠
ً
ً
ً
مغلق يوم األحد

| Adeeb Al Ani IRAQ

Adeeb is a photojournalism professor
at the University of Baghdad – Media Studies and a professional
photographer with a special interest in desert photography. He has
organized many workshops and lectures on the art of photography,
and he has written numerous articles and research papers. He has
won several photography awards. He is one of the founders of
the Union of Arab Photographers and its President. He has been
a Jury member in many local Arab and International competitions.

Exhibition continues

Opening ceremony

Everyday 10 AM – 8 PM
Closed Sundays

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

10 September – 14 September 2019

الغــزال ،المهــا ،القطــط الرمليــة ،والســحالي ذات الذيــل الشــوكي ليســت
ســوى بعــض مــن أنــواع الحيوانــات التــي تعيــش فــي هــذه البيئــة
القاســية التــي تتشــكل فيهــا كل أنــواع الكثبــان ،مــن الرمليــة الحمــراء
إلــى المتحركــة القاتلــة.

Monday 9 September 2019 at 6 PM

ومــع أن الصحــراء تبــدو معاديــة ومحفوفــة بالخطــر للكثيريــن ،فهــي
موطــن آلخريــن .فقــد تصــادف خــال رحلــة عبــر الصحــاري فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مســتوطنات مؤقتــة ،مــع قطعــان مــن
الجمــال أو األغنــام ،أو شــاحنة لخدمــة الميــاه وتغذيــة الماشــية.

Beit Beirut, Beirut

Desert is the most prominent feature of Arabian Peninsula
that stretches from Yemen to the Arabian Gulf and from
Oman to Jordan and Iraq.

Adeeb Al Ani
أديب العاني

The light of dawn over the silent stretches of Abu Dhabi’s
Liwa gives the sand dunes its golden magical charm. Though
a hostile place for living beings, deserts are one of the most
alluring land features on the face of earth.
Dunes are only one of the many forms that wind and water
create in the desert. The dunes in the Arabian deserts can
reach meters in height. Ceaseless winds in some areas of the
desert make the dunes shift continuously thus transforming
the area. The dunes take on different forms depending on
the direction of the winds which ceaselessly shape them.
Gazelles, oryx, sand cats, and spiny-tailed lizards are just
some of the desert-adapted species that survive in this
extreme environment, which features everything from red
dunes to deadly quicksand.
While the desert seems hostile and perilous to some, it is a
home to other. Trekking through the deserts in the United
Arab Emirates, you may come across temporary settlements
with herds of camels or sheep, a truck to serve water, feed
for the livestock and a shepherd.

بيت بيروت ،بيروت

مساء
األثنين  9أيلول  2019الساعة 6
ً
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UNDER THE OPEN SEAS

تحت البحار المفتوحة

يأخذنــا علــي بــن ثالــث فــي رحلــة حــول العالم تحــت بحــاره ومحيطاته.
فــي بحــار آســيا مث ـ ً
ا ،هــذه القــارة التــي يحدهــا محيطــان ،المحيــط
الهنــدي والمحيــط الهــادئ ،تقــع جغرافيــا معقــدة مــن األرض والميــاه
بحــرا فريــدً ا ،وأدت إلــى تكاثــر األســماك
التــي أنتجــت خمســة عشــر
ً
والحيوانــات المائيــة الرائعــة .مــن ثــم تنتقــل عدســته «المائيــة» إلــى
قــرش حيــدي .تستكشــف صــور بــن
الكاريبــي ،ليعرفنــا علــى ســمك
ٍ
ثالــث عالــم تحــت المــاء بكائنــات نــادرة وأخــرى اعتدنــا رؤيتهــا فــي
الســينما والتلفزيــون.
علــي بــن ثالث اإلمــارات العربيــة المتحــدة | مصــور محتــرف
ومخـــرج أفــام وثائقيــة مــن دبــي واألميــن العــام لجائــزة حمــدان بــن محمــد
بــن راشــد الدوليــة للتصويــر الفوتوغرافــي (هيبــا) ،وأول عربــي يفــوز بجائــزة
القيــادات المؤسســية فــي األمــم المتحــدة .مــن أشــهر المتخصصيــن فــي
التصويــر تحــت المــاء حيــث حصــد عــام  2014جائــزة «القيــادة فــي التصويــر
االحترافــي» مــن المجلــس الدولــي للتصويــر ،IPCوجائــزة محمــد بــن راشــد
لدعــم مشــاريع الشــباب .وعــام  2018لقــب «مصــور العــام» مــن معــرض داتونــغ
فــي الصيــن.

المعـــــرض يســــتمر

 10أيلول  14 -أيلول 2019

مساء
صباحا 8 -
يوميا ١٠
ً
ً
ً
مغلق يوم األحد
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Ali Bin Thalith takes us on an underwater journey under
the world seas. From Asia, the continent neighboring two
oceans, the Indian Ocean and the Pacific Ocean, Thalith’s
photos explore a diverse marine world. He then takes us to
the Caribbean to meet a Caribean Reef Shark.
Ben Thalith’s photos explore an underwater world with its
rare creatures and other beings that we are used to see on
television and in the cinema.

| Ali Bin Thalith UAE

Ali is a professional photographer
and documentary filmmaker from Dubai. He is the Secretary
General of the prestigious Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid
International Photography Award (HIPA). He is the first Arab to win
an award for institutional leaders at the United Nations. He gained
recognition on an international level as a specialized underwater
photographer. In 2014, he was awarded the “Leadership in
Professional Photography” award by the International Council of
Photography (IPC) and the Mohammed Bin Rashid Award for Youth
Enterprise Support. In 2018, he was named “Photographer of the
Year” by the Datong Exhibition in China.

Exhibition continues

Opening ceremony

Everyday 10 AM – 8 PM
Closed Sundays

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

10 September – 14 September 2019

Ali Bin Thalith
علي بن ثالث

Monday 9 September 2019 at 6 PM

Beit Beirut, Beirut
بيت بيروت ،بيروت

مساء
األثنين  9أيلول  2019الساعة 6
ً
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ـورا مــن
«حــول العالــم» عبــارة عــن مجموعــة مــن األعمــال لـــ  27مصـ ً
خلفيــات متعــددة ،يوثقــون جوانــب مــن الحيــاة ،فــي أماكــن عــدة مــن
عالمنــا المترامــي األطــراف.

Around the World is a collection of works by 27 photo
graphers from different backgrounds displaying photos from
different parts of the world documenting charming aspects
of life.

يوثــق محمــد كمــال مهرجــان ســباق الهجــن فــي مصــر ،حيــث تتجمــع
قبائــل البــدو الرحــل مــن جميــع أنحــاء األراضــي القاحلــة فــي صحــراء
ســيناء ،متصيــدً ا ســكون الحركــة لمجموعــة مــن الصبيــة يسوســون
الجمــال المتســابقة.

Mohamad Kamal’s documentation of the Camel Racing
Festival—where Nomadic tribes gather from all across the
barren landscape to take part—captures the stillness in
motion, detailing a fierce moment of the camels with their
young riders.

عاكســا المناظــر
ـورا جويــة،
وفــي لبنــان ،يلتقــط ميشــال بصيبــص صـ ً
ً
كرســوم تجريديــة ،لتكتشــف فيمــا بعــد أن تلــك األشــكال هــي أشــياء
ملموســة تشــبه أشــياء أخــرى.

Michel Bsaibes captures photographs from an altitude,
reflecting what may first look like an abstract painting, only
to start slowly unravelling and revealing tangible forms and
faces.

أمــا بالنســبة إلــى حســن العيــد ،فهــو يجســد جوهــر المشــاعر اإلنســانية
بمظهــر هــادئ ،وبتكويــن جيــد ،فــي إطــار داخــل إطــار.
وبالمثــل ،تأخذنــا صــور عيســى إبراهيــم فــي رحلــة حضاريــة ،مــن
الميــاه الهادئــة لنهــر ليجانــغ المحيطــة بصيــاد متواضــع ،إلــى إثيوبيــا
مــع صــورة بورتريــه تفيــض بقــوة أحــد أفــراد قبيلــة «المورســي».
مــن االحتفــاالت الدينيــة ،إلــى ضحــكات األطفــال ،تعكــس هــذه الصــور
ـرا
ثقافــة بشــرية متنوعــة مــن الحيــاة اليوميــة ،وهــي ليســت إال مؤشـ ً
علــى أن عالمنــا غنــي بتنوعــه ،ويتســع لــكل كائناتــه.

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

المعـــــرض

 9أيلول  ٥ -تشرين األول 2019

ً
ليل نهارً ا كل أيام األسبوع

Similarly, Isa Ibrahim’s pictures take us on a cultural journey,
from the serene waters of the Lijang River surrounding a
humble fisherman, to Ethiopia with a powerful portrait of a
“Mursi” tribe member.
From religious gatherings, to laughing children, to distinctive
scenes of daily life around the world: the globe is one within
this diversity.

Exhibition continues
Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition

9 September – 5 October 2019
Always open

حول العــــــــالم

As for Hasan Al Eid captures the essence of human emotion
with a serene look, well-constructed composition in a frame
within a frame.

Opening ceremony

6 September – 7 September 2019

AROUND THE WORLD
Mai Mustafa Ekhou
مي مصطفى ايخو

Abdo Tahoon
عبده طاحون

Marwa El Chazly
مروة الشاذلي

Ahmed Ibrahim
أحمد إبـراهيم

Michel Bsaibes
ميشال بصيبص

Ammar Alamir
عمار األمير

Mohamed Kamal
محمد كمال

Anwer Salman
انور سلمان

Mohamed Eldor
محمد الدر

Aziza Al-Qarni
عزيزة القرني

Mohammed Alfaleh
محمد الفالح

Ceerwan Aziz
سیروان عزیز

Mustafa Shorbaji
مصطفى الشربجي

Faris Tairan
فارس طيران

Pamela Fares
باميال فارس

Francesco Nicastri
فرانشسكو نيكاستري

Roger Anis
روجيه أنيس

Hasan Aleid
حسن آل عيد

Saeed Dhahi
سعيد ضاحي

Hassan Najjar
حسن النجار

Taisir Mahdi
تيسير مهدي

Helmi Fahmi
حلمي فهمي

Zahr-Eddine
Guerniche
زهرالدين قرنيش

Ibrahim Abdel Razik
إبراهيم عبد الرازق
Isa Ebrahim
عيسى إبراهيم
Karim Sakr
كريم صقر

The National
Library, Beirut

Layal Ramadan
ليال رمضان

المكتبة الوطنية ،بيروت

Hamra Urban Gardens Hotel, Beirut
اوتيل حدائق الحمرا الحضرية ،بيروت

حسن ال عيد Hasan Aleid
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هــاو ،مــع خبــرة ثــاث ســنوات.
عبــده طاحون مصــر | مصــور
ٍ
شــارك فــي فعاليــات ورحــات تصويــر فوتوغرافــي فــي مصــر ،وفــي معــارض
محليــة ودوليــة.

| Abdo Tahoon EGYPT

Abdo is an amateur photographer
with 3 years of experience. He has taken part in events and
photography trips in Egypt and has participated in exhibitions
locally and internationally.

أحمــد إبـــراهيم السودان | مصــور صحفــي معتمــد ومشــرف
التصويــر فــى ادارة االعــام بالمركــز القومــى للبحــوث وحائــز علــى دبلــوم كليــة
الفنــون الجميلــة والتطبيقيــة جامعــة الســودان .عضــو اتحــاد المصوريــن العــرب
وحائــز علــى الجائــزة البرونزيــة فــى المهرجــان العربــى االوربــي االول للتصويــر.

| Ahmed Ibrahim SUDAN

Ahmed is an accredited
photojournalist and photography supervisor in the Media
Department at the National Research Center. He is a member
of the Union of Arab photographers. Ahmed is the winner of the
Bronze Award at the First Arab-European Festival of Photography.

عمــار األمير الســعودية | مخــرج فــي هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون،
ومصــور محتــرف ،حائــز علــى جوائــز محليــة ودوليــة ،مهتــم بتوثيــق مكــة
المكرمــة والمســجد الحــرام.

| Ammar Alamir KSA

Ammar is the director of the Radio
and Television Committee in Saudi Arabia. He is professional
photographer who won local and international awards. Ammar is
interested in documenting Mecca and the Great Mosque.

أنــور ســلمان العراق | مصــوّ ر مــن البصــرة ،خريــج الدراســات
البحريــة .انتمــى إلــى الجمعيــة العراقيــة للتصويــر ،فــرع البصــرة ،ســنة ،2017
وكان دخولــه إلــى عالــم التصويــر الفوتوغرافــي قبلهــا بســنة ،وقــد بــذل
الكثيــر مــن الجهــد والوقــت لتطويــر مهاراتــه .لــه العديــد مــن المشــاركات فــي
المســابقات والمهرجانــات المحليــة والدوليــة.

| Anwer Salman IRAQ

Anwer was born in Basra, and
graduated in Marine Studies. He joined the Iraqi Society for
Photography in Basra in 2017, one year after he started practicing
photography. Anwer has worked hard to develop his skills and
has participated in many competitions and festivals locally and
internationally.

عزيــزة القرني الســعودية | مصــورة محترفــة ،تحمــل درجــة
الماجســـــــــــتير فــــي إدارة األعمــال ،ومدربــة معتمــدة فــي التصويــر الضوئــي
مــن المجلــس الخليجــي للتنميــة البشــرية .عضــو فــي عــدد مــن الجمعيــات
المحليــة والدوليــة المتخصصــة فــي التصويــر الفوتوغرافــي .نظمــت وشــاركت
فــي العديــد مــن المعــارض المحليــة والدوليــة فــي التصويــر الفوتوغرافــي.
حكّمــت مجموعــة مــن األعمــال الفوتوغرافيــة لمســابقات محليــة ودوليــة فــي
التصويــر الفوتوغرافــي.

| Aziza Al-Qarni KSA

Aziza is a professional Saudi
photographer with an MBA degree. A certified instructor in
photography from the Gulf Council for Human Development. Aziza
is a member of a number of local and international associations
specialized in photography. She has organized and participated
in many local and international photography exhibitions. She
has been a juror for several local and international photography
competitions.

أحمد إبـراهيم Ahmed Ibrahim
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Ceerwan is a photojournalist who
started photography as a hobby at an early age. He is a member of
the Iraqi Society of Photography and the Iraqi Journalists Syndicate
in addition to the National Photographic Association of the United
States (NPA). He has participated in photography exhibitions in
Iraq and abroad and won several local, Arab and international
awards. He was awarded the POYi best picture for 2006 during
his participation as a Reuters photographer to cover the Beijing
Olympics in 2008.

ســیروان عزیز العــراق | بــدأت هوايتــه مــع التصويــر الفوتوغرافــي
 عضــو الجمعيــة العراقيــة للتصويــر ونقابــة الصحفييــن.فــي ســن مبكــرة
 إضافــة إلــى رابطــة المصوريــن الفوتوغرافييــن فــي الواليــات،العراقييــن
 شــارك فــي معــارض فوتوغرافيــة فــي العــراق.NPA المتحــدة األميركيــة
 حائــز جائــزة. حاصــل علــى عــدة جوائــز محليــة وعربيــة ودوليــة،وخارجــه
» فــي خــال مشــاركته كمصــور وكالــة «رويتــرز2006  لعــامPOYi أفضــل صــورة
.٢٠٠٨ لتغطيــة أولمبيــاد بكيــن عــام

Faris Tairan KSA |

Faris is a member of the International
Federation of Photography “FIAP” and a member of Asir
Photography Club and Tohama Photography Club and the Society
of Culture and Arts in Najran Department of Photography. He
has collaborated with many institutions such as Okaz Foundation
for Press and Publishing. He has participated in several local and
international exhibitions and won many awards in the field of
photography.

فــارس طيران الســعودية | عضــو االتحــاد الدولــي للتصويــر
 ونــادي تهامــة، وعضــو نــادي عســير للفوتوغــراف،»FIAP« الضوئــي
.الفوتوغرافــي وجمعيــة الثقافــة والفنــون بنجــران قســم التصويــر الضوئــي
عمــل فــي مجــال التصويــر الضوئــي مــع مؤسســات مثــل مؤسســة عــكاظ
 كمــا حــاز العديــد مــن، شــارك فــي معــارض محليــة ودوليــة.للصحافــة والنشــر
.الجوائــز فــي مجــال التصويــر الضوئــي

Francesco Nicastri ITALY |

Francesco was born in
southern Italy and later studied engineering while working as a
software developer. However, he soon realized that photography
was his real passion. For him, photography is a way to record time,
record memories, but above anything else, it is a way to give voice
to feelings and a way to reveal what is inscrutable to the eyes. “It
often takes a long time before the story is revealed.”

،فرانشســكو نيكاســتري إيطاليا | ولــد فــي جنــوب إيطاليــا
 لكنــه ســرعان مــا أدرك أن،والتحــق بالهندســة أثنــاء عملــه كمطــور برامــج
 يعتبــر فرانشســكو أن التصويــر الفوتوغرافــي.التصويــر هــو شــغفه الحقيقــي
 هــو، لكــن قبــل أي شــيء آخــر،هــو وســيلة لســرد الزمــن وتدويــن الذكريــات
 «غال ًبــا مــا يســتغرق. والكشــف عمــا ال تــراه العيــون،وســيلة إلبــراز المشــاعر
ً
.»طويــا قبــل الكشــف عــن القصــة
األمــر وقتً ــا

Hasan Aleid KSA |

Hasan is a Saudi Photographer. He is
a member of the International Federation of Photographic Art –
FIAP and a member of the Union of Arab Photographers. He holds
many international photography awards and has participated in
many international exhibitions.

 عضــو منظمــة،حســن آل عيد الســعودية | مصــوّ ر ســعودي
 وعضــو فــي،)االتحــاد الدولــي للتصويــر الفوتوغرافــي للمحترفيــن (الفيــاب
 وشــارك فــي، حــاز العديــد مــن الجوائــز الدوليــة.اتحــاد المصوريــن العــرب
.الدوليــة
العديــد مــن المعــارض
ّ

Hassan Najjar IRAQ |

حســن النجار العــراق | بــدأ ممارســة التصويــر الفوتوغرافــي عــام
 حاصــل علــى. إضافــة إلــى تصويــر البورتريــه، يهتــم بتوثيــق حيــاة النــاس،2012
 والميداليــة الذهبيــة2017 الجائــزة الذهبيــة للجمعيــة العراقيــة للتصويــر عــام
 شــارك.2019 لمســابقة «ســحر الضــوء» التــي أقامهــا اتحــاد المصوريــن العــرب
.فــي مســابقات ومعــارض محليــة ودوليــة

Hassan started practicing
photography in 2012 and is interested in documenting daily life
in addition to portrait photography. He received the Gold Award
of the Iraqi Society of Photography in 2017 and the Gold Medal
for the Magic of Light Competition held by the Union of Arab
Photographers 2019. He has participated in numerous local and
international competitions and exhibitions.

Hassan Najjar حسن النجار
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Ceerwan Aziz IRAQ |
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Helmi Fahmi YEMEN |

Helmi is an architecture student
at the University of Aden who began photography in 2014. He
has participated in local and international exhibitions such as the
Cairo Festival of Arab Pictures, the International Islamic Civilization
Exhibition in Aden and the first exhibition of the Union of Arab
Photographers.

 طالــب هندســة معماريــة،حلمــي فهمي اليمــن | مصــور يمنــي
 وشــارك فــي عــدة،٢٠١٤  بـــــدأ التصويــر الفوتوغرافــي عــام.فــي جامعــة عــدن
 منهــا مهرجــان القاهــرة للصــور،معــارض علــى المســتويين المحلــي والدولــي
 معــرض الحضــارة اإلســامية الدولــي فــي عــدن والمعــرض األول،العربيــة
.التحــاد المصوريــن العــرب

Ibrahim Abdel Razik PALESTINE |

Ibrahim was born
in Ain el Helweh camp, Lebanon. He is a Palestinian photographer
specialized in studio and news photography. Ibrahim has
participated in numerous workshops and photography programs
at Dar al Mussawir since 2012 including “Eye on the Truth” with
Thomson Foundation and British Council. In 2017, he became
part of the Studio Zakira team in Saida where he was part of the
founding team and works in management and production ever
since.

إبراهيــم عبــد الرازق فلســطين | مصــور فلســطيني
، ولــد فــي مخيــم عيــن الحلــوة،متخصــص فــي تصويــر االســتوديو واألخبــار
 شــارك فــي العديــد مــن ورش العمــل وبرامــج التصويــر الفوتوغرافــي فــي.لبنــان
 بمــا فــي ذلــك «عيــن علــى الحقيقــة» مــع مؤسســة،2012 دار المصــور منــذ عــام
جــزءا مــن
 أصبــح2017  فــي عــام.طومســون والمجلــس الثقافــي البريطانــي
ً
 ويعمــل، وهــو جــزء مــن الفريــق المؤســس،فريــق «ســتوديو ذاكــرة» فــي صيــدا
.فــي اإلدارة والتصويــر منــذ ذلــك الحيــن

Isa Ebrahim BAHRAIN |

Isa is a Bahraini photographer
who holds numerous international awards and titles including the
MFIAP from the International Federation of Photography. He has
also won the Golden Excellence Award (EFIAP/g), the Excellence
Award from the American Society of Photography (EPSA), in
addition to the GPU (CRU), GPU Aphrodite and GPU VIP2 titles.
Isa has Participated as a jury member in local and international
photography competitions.

،عيســى إبراهيم البحريــن | مصــور فوتوغرافــي بحرينــي
 أهمهــا لقــب «ماســتر،حـــــــاصل علــى الكثيــر مــن الجوائــز واأللقــاب العالميــة
 كمــا حصــل علــى لقــب التميــز،فيــاب» مــن االتحــاد الدولــي لفــنّ التصويــر
 وعلــى، ولقــب التميــز مــن الجمعيــة األمريكيــة للتصويــر،)EFIAP/g( الذهبــي
) مــن االتحــادGPU VIP2() وGPU Aphrodite() وGPU CR4( ألقــاب
 حكّــم عــدة مســابقات تصويــر فوتوغرافيــة محليــة.الفوتوغرافــي العالمــي
.ودوليــة
ّ

Karim Sakr LEBANON |

Karim was born in Dakar,
Senegal. He is an engineer by profession and a self-taught
photographer. While street photography is a major component of
Sakr’s work, his body of work encompasses architecture and food
photography as well.

 يعمــل،كريــم صقر لبنــان | مصــور لبنانــي ولــد فــي دكار بالســنغال
 يمثــل تصويــر الشــارع العنصــر الرئيــس. تعلــم التصويــر علــى نفســه،كمهنــدس
ً  وتشــمل أعمالــه تصويــر العمــارة ومنتجــات الطعــام،فــي أعمالــه
.أيضــا

Layal Ramadan LEBANON |

ليــال رمضان لبنــان | تخرجــت مــن الجامعــة اللبنانيــة وتخصصــت
 تحولــت هوايتهــا للتصويــر إلــى احتــراف مــن خــال دورات.فــي علــم االجتمــاع
 تحــاول وضــع.التصويــر الفوتوغرافــي فــي «دار المصــور» وجريــدة النهــار
.وجهــة نظــر خاصــة بهــا فــي الصــور التــي تلتقطتهــا

Layal graduated from the
Lebanese University majoring in Sociology. Her hobby turned into
a profession by taking photography courses at “Dar al Mussawir”
and An-Nahar newspaper. She strives to put her own perspective
into her photography.
Helmi Fahmi حلمي فهمي
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Mai Mustafa Ekhou MAURITANIA |

Mai has worked
as a photographer since 2011 and has participated in international
and Arab competitions and exhibitions. She also worked as an
actress and assistant director and director. Her films have received
numerous awards such as the Jury Prize of the Nouakchott
International Film Festival (three times) and she has received
recognition at the Arab International Film Festival in Gabes. Her
first film won a prize in the short films competition of the Arab
Youth Creativity Festival – Cairo competition.

،مــي مصطفــى إيخو موريتانيــا | مصــورة فوتوغرافيــة
 وشــاركت فــي مســابقات دوليــة وعربيــة،2011 بـــــــــــدأت عملهــــا منــذ
. وعملــت كممثلــة ومســاعدة مخــرج ومونتيــر ومخرجــة مســتقلة،ومعــارض
 مثــل جائــزة لجنــة التحكيــم فــي،حصلــت أفالمهــا علــى العديــد مــن الجوائــز
 وحصلــت علــى تنويــه فــي،«مهرجــان نواكشــوط الدولــي للفيلــم» ثــاث مــرات
» حصــل فيلمهــا «الصنــدوق األول.»«مهرجــان الفيلــم العربــي الدولــي بقابــس
علــى جائــزة لجنــة المركــز األول فــي مســابقة االفــام القصيــرة بـــ «مهرجــان
. القاهــرة- »ابــداع الشــباب العربــي

Marwa El Chazly EGYPT |

Marwa was born in Alexandria
and holds a Bachelor degree in Engineering. Photography has been
her hobby since an early age and she started her professional
career in 2015 focusing on street and travel photography. She
has participated in many local exhibitions in Cairo and Alexandria
through cultural centers there. She held her first special exhibition
in 2019 entitled ‘The Magic of Siwa’.

، مواليــد األســكندرية،مــروة الشــاذلي مصر | مصــورة مصريــة
 شــكل التصويــر الفوتوغرافــي هوايتهــا.حائــزة علــى بكالوريــوس هندســة
ً  متجهـ،2015  وبــدأت بشــكل احترافــي عــام،منــذ الصغــر
ـة إلــى مجــال تصويــر
 شــاركت فــي العديــد مــن المعــارض المحليــة فــي القاهــرة.الشــارع والرحــات
 أقامــت معرضهــا.واإلســكندرية مــن خــال المراكــز الثقافيــة فــي المدينتيــن
.» بعنــوان «ســحر ســيوة2019 الخــاص األول عــام

Michel Bsaibes LEBANON |

Michel has been a
photographer for more than 10 years after, studying directing at
the Antonine University. Michel is nature-savvy and an expert in
primitive camping and dealing with survival methods in nature.
His love of photography and nature began in adolescence and still
remains strong.

،ميشــال بصيبص لبنــان | مصــور منــذ أكتــر مــن عشــر ســنوات
 وخبيــر فــي، يحــب التصويــر والطبيعــة،درس اإلخــراج فــي الجامعــة األنطونيــة
.التخييــم البدائــي والتعامــل مــع أســاليب النجــاة فــي الطبيعــة

Mohamed Kamal EGYPT |

Mohamed is a freelance
photographer, won the First Prize in the Clima-Med photo contest
Climate Change in the South Mediterranean Region in 2018, the
First Prize of the Delegation of the European Union to Egypt Prize
in 2012, the First Prize of the Agility Africa photo competition
in 2017, and the First Prize of The Museum of Islamic Art photo
contest in 2017.

 حصــل علــى الجائــزة األولــى،محمــد كمال مصــر | مصــور مســتقل
»لتغيــر المنــاخ فــي منطقــة البحــر المتوســط
ّ  ميــد-فــي مســابقة تصويــر «كليمــا
،)2012  والجائــزة األولــى لالتحــاد األوروبــي بمصــر (مصــر الجديــدة،2018
 والجائــزة،2017 »والجائــزة األولــى فــي «مســابقة أجيليتــي أفريقيــا للتصويــر
.2017 »األولــى فــي «مســابقة متحــف الفــن اإلســامي

Mohamed Eldor EGYPT |

 نشــر صــو ًرا،محمــد الدر مصــر | مصــور شــارع ووثائقــي مســتقل
 حاصــل،Daily News Egypt فــي مجلــة ناشــيونال جيوغرافيــك العربيــة و
،2017 علــى المركــز األول فــي الجائــزة الوطنيــة لجوائــز ســوني الدوليــة لعــام
.2018 » أوارد35« وفائــز بالمركــز الثالــث فــي مســابقة

Mohamed is a freelance street
and documentary photographer based in Egypt. He published
photographs in the National Geographic Arabia magazine and
the Daily News Egypt and won 1st place in the national award
of Sony World Awards in 2017. He also won the 3rd place at “35
Awards 2018”.

Marwa El Chazly مروة الشاذلي
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Mohammed Alfaleh KSA |

Mohammed is a professional
photographer since 2008 and has participated in many local and
international exhibitions. He is the editor-in-chief of Gulf Arts,
the founder of the Saudi International Salon of Photograph and
the Director of the annual Ezz Al Khail Photography Competition.
He is an active photographer and writes about photography in
Saudi newspapers. He has won more than 12 awards in local and
international competitions.

 بــدأ منــذ عــام،محمــد الفالح الســعودية | مصــور ســعودي
 يــرأس تحريــر. شــارك فــي العديــد مــن المعــارض المحليــة والدوليــة،2008
 مؤســس «صالــون الســعودية الدولــي لفــن التصويــر،»صحيفــة «فنــون الخليــج
 ومشــرف علــى «مســابقة عــز الخيــل» الســنوية للتصويــر،»الفوتوغرافــي
. يكتــب عــن التصويــر الفوتوغرافــي فــي الصحــف الســعودية.الفوتوغرافــي
 كمــا شــارك فــي تحكيــم، جائــزة عالميــة ومحليــة12 حاصــل علــى أكثــر مــن
.العديــد مــن المســابقات الفوتوغرافيــة داخــل المملكــة وخارجهــا

Mustafa Shorbaji EGYPT |

Mustafa is 33-year-old
photographer who has been working in this domain for 7 years. He
has received several awards including the European Union Award
in Egypt and the annual “Sakeyat El Sawy Contest” prize three
times. He has participated in numerous local and international
exhibitions.

 يعمــل، عامً ــا33 مصطفــــى الشــــــــربجي مصر | عمــره
 مثــل جائــزة االتحــاد، حصــل علــى أكثــر مــن جائــزة،مصــو ًرا مــن ســبع ســنوات
 مــرات علــى جائــزة «مســابقة ســاقية3  كمــا حصــل،األوربــي المحليــة فــى مصــر
. وشــارك فــى معــارض محليــة ودوليــة،الصــاوي» الســنوية

Pamela Fares LEBANON |

Pamela is a graduate of
architecture with a passion for photography. Through her 6-year
program, she learned the extent to which our world needs to be
designed and has proven her ability in the smaller scale. While
trying to immerse herself in the bigger field, Pamela is always
ready for improvement and self-development by learning more
and more skills.

،باميــا فارس لبنــان | مهندســة معماريــة لبنانيــة متخرجــة حديثً ــا
 تعلمــت، ســنوات6  مــن خــال مشــروعها الــذي اســتمر.لديهــا شــغف بالتصويــر
 وباميــا مســتعدة دائمً ــا. وأثبتــت قدرتهــا،مــدى احتيــاج عالمنــا إلــى التصميــم
.لتطويــر نفســها بتعلــم المزيــد مــن المهــارات

Roger Anis EGYPT |

Roger has worked as a photojournalist
since 2010 in a local newspaper in Egypt. During this period, he
developed himself as a visual storyteller, trying to dig more into
Egyptian society which is full of stories, away from daily news
stories. Roger’s work has been published in international media
and he has exhibited his work in Egypt and abroad.

روجيــه أنيس مصــر | عمــل كمصــور صحفــي مصــري منــذ عــام
 فــي محاولــة للتعمــق أكثــر فــي المجتمــع،كــراو بصــري
 طــور نفســه.2010
ٍ
 تــم نشــر أعمــال.المصــري الملــيء بالقصــص البعيــدة عــن األخبــار اليوميــة
. كمــا عــرض أعمالــه فــي مصــر وخارجهــا،روجيــه فــي وســائل اإلعــام الدوليــة

Saeed Dhahi BAHRAIN |

ســعيد ضاحي البحريــن | مصــور محتــرف مــن مواليــد عــام
 حاصــل علــى.2002  بــدأ رحلتــه مــع التصويــر الفوتوغرافــي كهوايــة عــام،1983
العديــد مــن الجوائــز فــي المســابقات الدوليــة كمــا شــارك فــي تحكيــم العديــد
.مــن المســابقات وهــو عضــو مؤســس فــي جمعيــة البحريــن للتصويــر الضوئــي

Saeed is a professional
photographer born in 1983 who began his journey with
photography as a hobby in 2002. He won several photography
competitions and is an international arbitrator and is a founding
member of the Bahrain Photography Association.

Saeed Dhahi سعيد ضاحي
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Taisir Mahdi تيسير مهدي

Taisir Mahdi IRAQ |

Taisir was born in Iraq in 1985. He
holds a Bachelor’s degree in Spanish language and a diploma in
English language from the University of Baghdad. He started
photography in 2006 and focused his work on portraits and
street photography. He has worked for several news agencies and
participated in exhibitions in Iraq and outside. He has won more
than 80 awards for his work.

 حائــز بكالوريــوس فــي،1985 تيســير مهدي العــراق | مواليــد
 كليــة اللغــات وحاصــل علــى دبلــوم فــي،اللغــة اإلســبانية مــن جامعــة بغــداد
 وصــب اهتمامــه علــى2006  احتــرف التصويــر فــي عــام.اللغــة اإلنكليزيــة
، لعــدة وكاالت إخباريــة، وحيــاة الشــارع،تصويــر البورتريــه وحيــاة النــاس
. جائــزة80  حاصــل علــى أكثــر مــن.وشــارك فــي معــارض فــي العــراق وخارجــه

Zahr-Eddine Guerniche ALGERIA |

زهرالديــن قرنيش الجزائــر | مصــور فوتوغرافــي وفنــان
 يمــارس فــن التصويــر الفوتوغرافــي منــذ أربــع ســنوات وصاحــب.تشــكيلي
.اســتوديو ومشــارك فــي معــارض محليــة ودوليــة

Zaher-Eddine is
photographer and artist. He has been practitioner of photography
for four years and owns a studio. He has participated in several
local and international exhibitions.

Zahr-Eddine Guerniche زهرالدين قرنيش
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BEIRUT

بيـــــــــروت

«ال شــيء يســحر كاميراتنــا مثلمــا تســحرها مدينــة اســمها بيــروت.
مدينــة البحــر األزرق والشــمس والزمــن الــذي ال ينتهــي .مدينــة الحيــاة.
ســحرها يُ ريــح النفــس ،ويُ ســعد الــروح ،ويُ دهــش العيــن.
تهيــم عدســاتنا نحــن المصوريــن فــي شــباك حبهــا ،فنقــع مغروميــن
فيهــا حتــى الثمالــة ،وتصبــح جنوننــا ونصبــح نحــن مجنونيهــا .ال وجــه
يــا بيــروت يجــذب كاميراتنــا كوجهــك األبيــض ،بمنديلــه األزرق ،يعيــش
علــى ضفافــك زهــر الليمــون ،وتتمشــى فــي شــوارعك أشــجار النخيــل،
وينبــت علــى شــرفات منازلــك زهــر الياســمين.
بيــروت مدينــة يولــد الفجــر مــن فــوق جبالــك ،يســتيقظ ليســتريح عنــد
ثنايــا كورنيشــك البحــري ،يحــادث أمواجــه ،ويالعــب ذهــب رمالــه،
فــي انتظــار وصــول الشــمس إلــى البيــوت ،لتعانقهــا وتقــول لهــا صبــاح
الخيــر يــا بيــروت.

نبيــل إســماعيل لبنان | مصــور صحفــي منــذ عــام  ،1975عمــل فــي
جريــدة النــداء ،ثــم الحريــة ودار الصيــاد والوطــن ،ثــم الســفير .التحــق بوكالــة
األنبــاء الفرنســية ككبيــر المصوريــن ببيــروت ( .)1995–1984تســلم رئاســة قســم
التصويــر فــي جريــدة المســتقبل ( ،)1999ورئاســة قســم التصويــر فــي جريــدة
النهــار ( .)2019أحــد مؤسســي نقابــة المصوريــن اللبنانييــن ،ورئيســها لمــدة ســت
ســنوات .صــور الحــرب األهليــة فــي لبنــان وغطــى الصراعــات الكبــرى فــي
الشــرق األوســط.

المعـــــرض يســــتمر

 5أيلول  4 -تشرين األول 2019
ً
ليل نهارً ا كل أيام األسبوع

| Nabil Ismail LEBANON

Nabil started as a photojournalist
in 1975 with al-Nidaa, Al-Hurria, Dar al-Sayad, al-Watan, and
Assafir newspapers. In 1984, he joined French News Agency
(AFP) as Chief photographer of the Beirut office. In 1999, he
joined al-Mustaqbal daily working as chief photographer until
2019. In 2019, he became Head of the Photo Department at
al-Nahar newspaper. Nabil is one of the founders of Lebanon’s
Photographers Syndicate. Besides the Lebanese Civil War Nabil
has covered all the major Middle East conflicts.

Exhibition continues

Opening ceremony

Open 24/7

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

5 September – 4 October 2019

ثــم تعبــر فــوق ســطوح منازلهــا ،وتســافر نحــو المغيــب ،لترســم مشــهدً ا
خال ًبــا الختبائهــا خلــف األفــق ،فتســتحوذ هــذه الصــورة علــى اهتمــام
كاميراتنــا إلــى أن ينتهــي الزمــن .بيــروت أســرتنا ،استســلمنا لهــا
كالعاشــق لمعشــوقته .وقعنــا فــي ســحرها ،وال نريــد الخــروج منــه.

Wednesday 4 September 2019 at 6 PM

من يخرج من حبيبته!

“Nothing fascinates our cameras like a city named Beirut.
The city of blue sea, sun and endless time. Beirut is the city
of life. It’s the charm of our soul and the delight of our eyes.

Nabil Ismail
نبيل إسماعيل

Nothing attracts us like Beirut with her white face adorned
with a blue veil. Beirut, on your banks grow lemon trees, in
your streets walk palm trees, and on your balconies Jasmine
blossoms mature.
Beirut the city whose dawn rises above the mountains. The
sun resting at its corniche, talks to its sea, plays with its
waves and embraces its golden sands before hugging the
houses, to say GOOD MORNING BEIRUT.
Beirut is like a dream that we resist waking up from.
Our eyes cannot betray her. Nothing robs our minds like
Beirut. The breeze of her morning is our freedom and her
neighborhoods are spaces for our creativity.
You are our memory, our star and our destiny.
Beirut is the love of our lenses, the light of our flashes, the
”shape of our films, and the lighthouse of our photographs.
— Nabil Ismail

عيوننــا ال تخــون بيــروت ،ال شــيء يســلب عقــل كاميراتنــا كبيــروت.
نســيم صبحــك حريتنــا وســاحاتك مســاحات إلبداعنــا ،أنــت ملعبنــا
ونحــن ذاكرتــك.
بيــروت ليســت مدينــة ،هــي حبيبــة عدســاتنا ،وضــوء فالشــاتنا ،وشــكل
أفالمنــا ومنــارة صورنــا.

Beirut Souks, Beirut

أسواق بيروت  ،بيروت

صباح الخير يا بيروت».

مساء
األربعاء  4أيلول  2019الساعة 6
ً

— نبيل إسماعيل
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THE MARSHLANDS (AL-AHWAR),

THE INSPIRATION FOR THE BIBLE’S GARDEN OF EDEN
األهــــــــــــــــــوار« ،جنات عدن»
ـري دجلــة والفــرات فــي العــراق ،ويعتقــد
تقــع األهــوار علــى ملتقــى نهـ ّ
البعــض أنهــا الموقــع الــذي يُ طلــق عليــه العهــد القديــم «جنــات عــدن»،
وتنتشــر هــذه األراضــي الرطبــة علــى مســاحة  ٣٥٠٠ميــل مربــع ،لكنهــا
جففــت فــي حــرب علــى متمرديــن ،أوائــل التســعينيات ،ثــم عــادت
تدريجــا فيهــا بعــد رفــع الســدود ،وقــد وضعــت فــي
الميــاه لتتدفــق
ً
الئحــة التــراث العالمــي كمحميــة طبيعيــة دوليــة مــن قبــل منظمــة
اليونيســكو فــي العــام .٢٠١٦
تعــد األهــوار محطــة مهمــة للطيــور المهاجــرة بيــن ســيبيريا وأفريقيــا،
فيســتوطن فيهــا حوالــي  ٤٠نوعً ــا مــن الطيــور.
تتكــون األهــوار مــن ســبعة مواقــع :ثالثــة أطــال أثريــة ،وأربعــة
مســتنقعات لألراضــي الرطبــة تمثــل أحــد أكبــر مســاحات الدلتــاوات
تاريخيــا بأنهــا موطــن ألنــاس
الداخليــة فــي العالــم ،وعرفــت المنطقــة
ً
يطلــق عليهــم عــرب األهــوار.

زهير الشماع Zuhair Al Shammaa

المعـــــرض يســــتمر
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المعـــــرض

 ٩أيلول  4 -تشرين األول 2019

ً
ليل نهارً ا كل أيام األسبوع

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition

9 September – 4 October 2019
Open 24/7

The National
Library, Beirut

عــاش عــرب األهــوار فــي األراضــي الرطبــة آلالف الســنين ،لكنهــم بقــوا
علــى هامــش المجتمــع العراقــي ،وقــدرت دراســة عددهــم بـــ  ٤٠٠،٠٠٠فــي
الخمســينيات ،لكــن األلــوف منهــم فــروا مــن قمــع الرئيــس العراقــي
الســابق صــدام حســين ،أو نزحــوا ألســباب اقتصاديــة.

Iraq’s marshlands, which lie in the confluence of the Tigris
and Euphrates rivers, are believed to be the inspiration for
the Bible’s Garden of Eden. The wetlands once spread over
3,500 square miles, but in the early 1990s they were drained
in order to choke out a rebel group. It has slowly recovered
since, and named in 2016 a UNESCO World Heritage Site.
The wetlands, which supports about 40 species of birds,
is an important migratory stop as they fly from Siberia to
Africa.
The marshlands, also called Ahwar, are made up of seven
sites: three archaeological ruins and four wetlands marshes
that represent one of the world’s largest inland deltas. The
area is home to the Maʻdān, or Marsh Arabs.

Usama Al-Kassab
أسامة القصاب
Maitham Al Moussawi
ميثم الموسوي
Ali Kadhim
علي كاظم
Amer Alsaadi
عامر الساعدي
Haider Al Muslimawi
حيدر المسلماوي
Hassan Najjar
حسن النجار
Zuhair Al Shammaa
زهير الشماع

The Marsh Arabs have lived in the wetlands for millennia,
but are on the fringes of Iraqi society. A study put their
population at 400,000 in the 1950s but several hundred
thousand fled ousted Iraqi leader Saddam Hussein’s
repression or become economic migrants.

المكتبة الوطنية ،بيروت

Nejmeh Square, Beirut
ساحة النجمة ،بيروت
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Usama Al-Kassab IRAQ |

Usama is a cinematography
student at the Fine Arts College, University of Baghdad and a
member of the Iraqi Photography Society. He is a founding
member and Head of the Al Muthanna Association, part of the Iraqi
Photography Society. He has organized photography workshops
and was awarded the Creativity Award by the Athar Association
for Arts and Culture.

أســامة القصاب العــراق | طالــب تصويــر ســينمائي فــي كليــة
. وعضــو فــي الجمعيــة العراقيــة للتصويــر،الفنــون الجميلــة فــي جامعــة بغــداد
عضــو مؤســس ورئيــس «رابطــة عيــون المثنــى للتصويــر» التابعــة للجمعيــة
 وحصــل، أقــام دورات فــي مجــال التصويــر الفوتوغرافــي.العراقيــة للتصويــر
. مــن مجموعــة أثــر للفنــون والثقافــة2016 علــى جائــزة اإلبــداع لعــام

Maitham Al Moussawi IRAQ |

Maitham works
in the Iraqi Ministry of Youth and Sports. He also works as a
photojournalist and TV reporter in the Karbala Channel. He is
a member of the Iraqi Journalists Syndicate and a First Reserve
Member in the administrative body of the Iraqi Society of
Photography. He is also a member of the Arab Electronic Media
Federation and is Head of the Sports and Press Department. He
has participated in numerous photography events locally and
internationally and achieved first place in online competitions.

ميثــم الموســــــوي العراق | مصــور صحفــي عراقــي ومراســل
 موظــف فــي وزارة الشــباب،تلفزيونــي فــي قنــــــاة كربــاء الفضائيـــــة
 عضــو نقابــة الصحفييــن العراقييــن وعضــو الهيئــة اإلداريــة فــي.والرياضــة
 عضــو. ورئيــس تجمــع مصــوري قضــاء الشــطرة،الجمعيــة العراقيــة للتصويــر
 ومســؤول اإلعــام الرياضــي والصحفــي،اتحــاد اإلعــام العربــي اإللكترونــي
 لديــه الكثيــر مــن المشــاركات الفنيــة فــي التصويــر الفوتوغرافــي.فــي االتحــاد
. أحــرز مراكــز أولــى فــي مســابقات إلكترونيــة،داخــل وخــارج العــراق

Ali Kadhim IRAQ |

Ali holds a Bachelor of Business
Administration degree and is currently an employee at the High
Commission for Human Rights. He is a member of the Iraqi Society
of Photography and a member of the Union of Arab Photographers,
the International Society of Photography, the World Federation
of Photography and the American Society of Photography. He
has won numerous honorary awards and international titles and
awards and has participated in local, Arab and international art
forums.

حاليــا
 ويعمــل،علــي كاظم العــراق | حائــز بكالوريــوس إدارة أعمــال
ً
 عضــو الجمعيــة العراقيــة،كموظــف فــي المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان
 االتحــاد، الجمعيــة الدوليــة للتصويــر، واتحــاد المصوريــن العــرب،للتصويــر
 فــاز بجوائــز.العالمــي للتصويــر الفوتوغرافــي والجمعيــة األمريكيــة للتصويــر
 وشــارك فــي، وحصــل علــى العديــد مــن األلقــاب والجوائــز الدوليــة،فخريــة
. عربيــة ودوليــة،منتديــات فنيــة محليــة

Amer Alsaadi IRAQ |

عامــر الســاعدي العراق | مصــور صحفــي يهتــم بتصويــر
 ناشــط اجتماعــي ويعمــل فــي «وكالــة،الحيــاة الثقافيــة والســياحة والرياضــة
. شــارك فــي العديــد مــن المعــارض الدوليــة والمحليــة.األناضــول» التركيــة
.غطــى األحــداث والمعــارك فــي ديالــى والفلوجــة ضــد داعــش

Amer is a photojournalist interested
in portraying life, culture, tourism and sports. He is a social activist
working for the Anadulo Agency. Amer has articipated in several
local and international photo exhibitions. He has covered the
battles against Islamic militants in the Iraqi cities of Baaquba and
Fallujah.

Amer Alsaadi عامر الساعدي
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حيــدر المســلماوي العراق | فنــان فوتوغرافــي ،حاصــل علــى
العديــد مــن الجوائــز المحليــة والدوليــة ،لديــه الكثيــر مــن المشــاركات الدوليــة.

| Haidar Al Muslimawi IRAQ

Haidar is a professional
photographer with many international and local awards and
participations.

حســن النجار العــراق | بــدأ ممارســة التصويــر الفوتوغرافــي عــام
 ،2012يهتــم بتوثيــق حيــاة النــاس ،إضافــة إلــى تصويــر البورتريــه .حاصــل علــى
الجائــزة الذهبيــة للجمعيــة العراقيــة للتصويــر عــام  2017والميداليــة الذهبيــة
لمســابقة «ســحر الضــوء» التــي أقامهــا اتحــاد المصوريــن العــرب  .2019شــارك
فــي مســابقات ومعــارض محليــة ودوليــة.

| Hassan Najjar IRAQ

Hassan started practicing
photography in 2012 and is interested in documenting daily life
in addition to portrait photography. He received the Gold Award
of the Iraqi Society of Photography in 2017 and the Gold Medal
for the Magic of Light Competition held by the Union of Arab
Photographers 2019. He has participated in numerous local and
international competitions and exhibitions.

زهيــر الشــماع البحرين | عمــره  ٣٦عامً ــا ،مهنتــه التمريــض
وهوايتــه التصويــر الفوتوغرافــي الــذي يمارســه منــذ عــام  ،٢٠٠٦ويميــل أكثــر
لتصويــر حيــاة النــاس والبورتيــه ويجذبــه ً
أيضــا تصويــر المناظــر الطبيعيــة.

| Zuhair Al Shammaa BAHRAIN

Zuhair works as a
nurse and photography is his hobby. He started in 2006 with a
preference for documenting daily life and capturing portraits, he
also enjoys landscape and nature photography.

حيدر المسلماوي Haidar Al Muslimawi
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HORSEMANSHIP SURVIVES
THE TEST OF TIME
«التبوريدة» تنجو في اختبار الزمن

فــي المغــرب ،اســتمر تقليــد قديــم فــي المنافســة الفروســية فــي اختبــار
الزمــن .تتجمــع عشــرات فــرق الخيالــة مــن أنحــاء مختلفــة مــن المملكــة،
لالحتفــال بالحــدث الــذي يســتمر ثالثــة أيــام ،ويمــزج بيــن الشــجاعة
والمهــارة ومعرفــة التقاليــد .يُ عــرف هــذه المنافســة فــي فــن ركــوب
الخيــل باســم «تبوريــدة» ،أو «لعــب البــارود».
تعــود «التبوريــدة» إلــى القــرن الخامــس عشــر ،فقــد كانــت تحييهــا
الخيالــة مــن القبائــل العربيــة والبربريــة معً ــا .تتألــف كل فرقــة مشــاركة
ً
بنــاء علــى تزامــن الحركــة
ويقيــم أداؤهــا
متســابقا،
مــن  10إلــى 30
ً
ّ
وانضبــاط المجموعــة.
قــام الرســام الفرنســي أوجيــن ديالكــروا بنقــل «التبوريــدة» إلــى
العالميــة بعدمــا خلدهــا بلوحــة فنيــة فــي القــرن التاســع عشــر مطلقـ ًـا
عليهــا إســم «فنتازيــا» ،اإلســم الــذي الزمهــا منــذ ذلــك الحيــن.

علي القميش Ali AL-Qamish
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Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM
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Exhibition

9 September – 4 October 2019
Open 24/7

بعــد ارتــداء الجالبيــب االحتفاليــة ،وتزييــن الخيــول بالســروج ذات
األلــوان الزاهيــة ،يتنافــس المتســابقون علــى الحلبــة الرئيســة للســباق.
بعــد إشــارة أخــرى مــن القائــد ،يلــوح الفرســان بأســلحتهم ويطلــق كل
منهــم رصاصــة واحــدة فــي انســجام تــام.
علــى الرغــم مــن أن المنافســة شرســة ،اليــوم ،ال تقــدم جائــزة للرابــح،
والحكَــم الوحيــد هــو الجمهــور ،وكلمــا زاد تزامــن حركــة العــرض ،زاد
َ
تهليــل الحضــور وحماســته وصياحــه .ســباق يحتــاج الــى مهــارة عاليــة،
موهبــة ،والكثيــر مــن االنضبــاط.

The National
Library, Beirut

المكتبة الوطنية ،بيروت

In Morocco, an ancient tradition of horsemanship survives
the test of time. Scores of horse troupes gather from
different parts of the kingdom to celebrate a three-day
event that blends courage, skill and tradition.
The competitive, synchronized horse riding is known as
”Tabourida, or La’ab Al-Baroud, “The Game of Powder.
The display mimics and pays tribute to military parades
performed by Arab and Berber tribes since the 15th century.

Ali AL-Qamish
علي القميش
Nabil Monzer
نبيل منذر
Abdelmajid Nassih
عبد المجید الناصح
Al Mostafa Tabit
المصطفى تابت

Famed French artist Eugene Delacroix popularized Tabourida
on canvas in the 19th century, dubbing it Fantasia, and the
name has stuck.
Each troupe, or sourba, of 10 to 30 riders is judged on their
synchronicity as a group. After lining up, the lead rider calls
out and the troupe races down the field. After another signal
from the leader, or muqadim, the riders brandish their guns
and each fires a single shot in unison.
Although competition is fierce, today, there is no prize,
and the only judge present is the audience. The more
synchronized the display, the louder the cheer from the
crowds. It takes skill, talent and a lot of discipline.

Nejmeh Square, Beirut
ساحة النجمة ،بيروت
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Ali Al-Qamish BAHRAIN |

Ali is a writer and cultural
journalist and is the Secretary of the Bahrain Photography Society.
He began his experience in the world of photography through
documentary photography of the life of the family and ordinary
people. He has participated in a number of specialized conceptual
photography exhibitions, an art where concepts and ideas go
beyond the ordinary photograph.

علــي القميش البحريــن | كاتــب وصحافــي ثقافــي وأميــن
 بــدأ تجربتــه فــي عالــم الصــورة.ســر جمعيــة البحريــن للتصويــر الفوتوغرافــي
 شــارك فــي عــدد مــن.مــن خــال التصويــر الوثائقــي لحيــاة العائلــة والنــاس
 وهــو فــن تشــترك فيــه،المعــارض المتخصصــة فــي فــن التصويــر المفاهيمــي
.المفاهيــم واألفــكار المجــاوزة للوحــة الفوتوغرافيــة فــي صيغتهــا العاديــة

Nabil Monzer LEBANON |

Nabil started his work as a
photojournalist in 1975. He has worked for al-Nidaa newspaper
and other local Lebanese newspapers and agencies before joining
european pressphoto agency, epa in 2003. He is member of the
Union of Arab Photographers.

 عمــل.1975 نبيــل منذر لبنــان | بــدأ عملــه كمصــور صحفــي عــام
حاليــا مــع وكالــة
 ويعمــل،لجريــدة النــداء وعــدد مــن الصحــف المحليــة
ً
. وهــو عضــو فــي اتحــاد المصوريــن العــرب،)EPA( الصحافــة األوروبيــة

Abdelmajid Nassih MOROCCO |

Abdelmajid is an
amateur Moroccan photographer, and a former active member
of a number of Arab and international forums interested in
photography. He has won the Best Picture Award in the first
quarterly photography Forum Contest under the auspices of the
Cultural House in Dhi Qar Governorate-Iraq. He has also received
as the Best Picture Award in the contest organized by The British
Council in the Kingdom of Morocco.

ـاو وعضــو ســابق
ٍ عبــد المجیــد الناصح المغــرب | فوتوغرافــي ھـ
 حائــز.فــي مجموعــة مــن المنتدیــات األجنبیــة والعربیــة المھتمــة بفــن التصویــر
جائــزة أفضــل صــورة فــي مســابقة منتــدى فــن الفوتوغــراف الفصلیــة األولــى
 وجائــزة أفضــل صــورة فــي المســابقة المنظمــة، العــراق،فــي محافظــة ذي قــار
.مــن طــرف المجلــس الثقافــي البریطانــي فــي المملكــة المغربیــة

Al Mostafa Tabit MOROCCO |

 محكّــم وناشــط،المصطفــى تابت المغــرب | مصــور فوتوغرافــي
 عضــو لجنــة التحكيــم فــي مســابقة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد.بيئــي
الفوتوغرافيــة للجــواد العربــي وعضــو لجنــة التحكيــم فــي مســابقة المهرجــان
ً  متصــرف بالتعليــم العالــي سـ.الدولــي لمدينــة دوز بتونــس
ـابقا ونائــب رئيــس
الجمعيــة المغربيــة لفنــون الفروســية التقليديــة والتــراث الثقافــي الالمــادي
.وعضــو مجموعــة البحــث مــن أجــل حمايــة الطيــور

Mostafa is a
photographer, juror and activist. He is a member of the Member of
the jury of Sheikh Mansour Bin Zayed’s Arabian Horse photography
competition, and member of the jury of the International Festival
of the city of Douz in Tunisia. Mostafa is a former higher education
administrator, Vice-president of the Moroccan Association of
Traditional Equestrian Arts and Immaterial Cultural Heritage and
member of the Search Group for the protection of birds.

Al Mostafa Tabit المصطفى تابت
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KARA TRIBES

THE LEGENDS POSE FOR THE CAMERA
قبائل الكارا  -األساطير أمام الكاميرا
المناظــر الطبيعيــة الشاســعة ،واألســلحة ،والمجوهــرات الكثيــرة،
والطــاء الكامــل للجســم ...هــذا مــا صادفــه محمــد الفالــح أثنــاء زيارتــه
جنــوب غــرب إثيوبيــا ،حيــث توجــد قبائــل الــكارا.
ال تــزال هــذه القبائــل تمــارس بعــض التقاليــد الغريبــة التــي تنبثق بشــكل
أساســي مــن اإليمــان القــوي باألســاطير القديمــة ،مثــل قتــل األطفــال
الذيــن تظهــر أســنانهم الســفلية قبــل أعالهــا ،والذيــن يولــدون خــارج
إطــار الــزواج ،فيعتبرونهــم ملعونيــن ،ويطلقــون عليهــم اســم «مانجي».
رغــم هــذه القســوة ،فهــم يشــكلون موضوعً ــا رائعً ــا للتصويــر
خصوصــا بالنظــر إلــى مــدى ارتياحهــم أمــام الكاميــرا ،ثــم
الفوتوغرافــي،
ً
عندمــا يغطــون رؤوســهم وأجســادهم بتيجــان األزهــار وبأنمــاط ورمــوز
غنيــا
جميلــة ،بعضهــا لــدرء الشــياطين واألرواح الشــريرة ،فتوفــر تباي ًنــا ً
عمومــا للغابــات المورقــة بالقــرب مــن نهــر أومــو.
مــع الخلفيــة الصامتــة
ً
يجمــع محمــد الفالــح بيــن العنصــر البشــري والطبيعــي ،فــي مختلــف
ً
هائــا بالصفــاء والهــدوء.
شــعورا
الصــور التــي تحمــل
ً

المعـــــرض يســــتمر

محمــد الفالح الســعودية | مصــور ســعودي ،بــدأ منــذ عــام
 ،2008شــارك فــي العديــد مــن المعــارض المحليــة والدوليــة .يــرأس تحريــر
صحيفــة «فنــون الخليــج» ،مؤســس «صالــون الســعودية الدولــي لفــن التصويــر
الفوتوغرافــي» ،ومشــرف علــى «مســابقة عــز الخيــل» الســنوية للتصويــر
الفوتوغرافــي .يكتــب عــن التصويــر الفوتوغرافــي فــي الصحــف الســعودية.
حاصــل علــى أكثــر مــن  12جائــزة عالميــة ومحليــة ،كمــا شــارك فــي تحكيــم
العديــد مــن المســابقات الفوتوغرافيــة داخــل المملكــة وخارجهــا.

 6أيلول  7 -أيلول 2019

| Mohammed Alfaleh KSA

مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

Mohammed is a professional
photographer since 2008 and has participated in many local and
international exhibitions. He is the editor-in-chief of Gulf Arts,
the founder of the Saudi International Salon of Photograph and
the Director of the annual Ezz Al Khail Photography Competition.
He is an active photographer and writes about photography in
Saudi newspapers. He has won more than 12 awards in local and
international competitions.

المعـــــرض

 ٩أيلول  4 -تشرين األول 2019
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Vast landscapes, weapons, excessive jewelry, and full body
paint: this is what Mohammed Alfaleh came across whilst
visiting south-west Ethiopia, the homeland of the Kara tribes.
These tribes still practice their age-old traditions sprouting
from strong belief in ancient myths—like the killing of
children whose lower teeth show before their upper ones
or children who are born out of wedlock, whom they refer
to as “Mangi” which means cursed.
Yet, they make a great subject for photography, especially
considering how photogenic they are and how comfortable
they seem to be in front of a camera. With their flower
crowns and bodies covered in beautiful patterns and
symbols as a totem to fend off demons and evil spirits, they
offer a rich contrast to the generally muted background of
the forests near the Omo River.
Mohammed Alfaleh combines the human and natural
elements in various compositions that exude a strong
feeling of serenity and peacefulness.

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً
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Open 24/7

Mohammed Alfaleh
محمد الفالح

The National
Library, Beirut

المكتبة الوطنية ،بيروت

Nejmeh Square, Beirut
ساحة النجمة ،بيروت
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ABU DHABI GOLDEN DESERT

صحراء أبوظبي الذهبية

تتّ خــذ المســاحات الرمليــة فيهــا أشـ ً
ـكال ّ
ـم أضخــم
خلبــة ،كمــا أ ّنهــا تضـ ّ
الكثبــان الرمليــة ،وتفيــض الثقافــة الســائدة عنهــا فــي اإلمــارة بــأروع
القصــص والحــرف والتقاليــد .ولطالمــا شــكّلت الخيــول والجمــال
والصقــور عوامــل أساســية لبقــاء البــدو فــي البيئــة الصحراويــة
القاســية علــى قيــد الحيــاة.
يســتطيع الــزوار التعــرّ ف عــن كثــب علــى تقاليــد اإلمــارات العربيــة
المتحــدة وعاداتهــا ،مــن خــال الجــوالت المتعــدّ دة المتاحــة علــى
المعالــم الثقافيــة فــي أبوظبــي ،ومجموعــة مــن التجــارب المســتوحاة
مــن التــراث.

The sandy areas in Liwa desert in Abu Dhabi take stunning
forms and shapes rich of fables and myths. Horses, camels
and falcons have long been key to the survival of the
Bedouin in the harsh desert environment.

Ali Arbes
علي عربس

Visitors can learn more about the United Arab Emirates
traditions and customs through tours available across the
rich Gulf country.
Some pictures were taken with natural lighting while others
an artificial lighting was used to increase the aesthetic of
the image.

التقطــت بعــض الصــور باإلضــاءة الطبيعيــة ،وبعضهــا اآلخــر بوضــع
إضــاءة تزيــد مــن جماليــة الصــورة .وجميــع هــذه الصــور كانــت فــي
صحــراء أبوظبــي ،العيــن وصحــراء ليــوا.

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019

علــي عربس لبنــان | مــن مواليــد الضنيــة ،شــمال لبنــان ،مقيــم
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .بــدأ التصويــر عــام  ،2009طــور تجربتــه
مســتفيدً ا مــن خبرتــه فــي مجــال التصميــم الغرافيكــي .مــن المصوّ ريــن العــرب
الــرواد فــي مجــال تصويــر األطعمــة بطريقــة فنيــة.

مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

| Ali Arbes LEBANON

Ali was born in Danniyeh, North
Lebanon, and has been living and working in the United Arab
Emirates. He started his photography career in 2009 developing
his skills by taking taking advantage of his experience in graphic
design. Ali is one of the leading Arab photographers specialized in
food photography.

المعـــــرض

 ٩أيلول  4 -تشرين األول 2019
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OMAN CRAFTSMANSHIPS

الحرف التقليدية العمانية

بالرغــم مــن التطــور والتقــدم الــذي ّ
حققهمــا المجتمــع العُ مانــي ،إال أن
وملمحــا
الحفــاظ علــى التــراث المحلــي شـكّل ركيــزة للدولــة العصريــة،
ً
مــن المالمــح المميــزة للمجتمــع العمانــي ،باعتبــار أن التــراث عنصــر
أساســي فــي تشــكيل الهويــة الوطنيــة ،وقــد امتــد االهتمــام بالتــراث
ــرف الوطنيــة التقليديــة ،والحفــاظ عليهــا
العمانــي إلــى العنايــة ِ
بالح َ
برغــم التطــور الهائــل فــي أدوات االنتــاج ووســائله ،و ُت ِّ
مثــل عمليــة
تســجيل وتوثيــق الصناعــات الحرفيــة فــي كل مناطــق وواليــات
الســلطنة خطــوة ضروريــة للحفــاظ علــى هــذه الصناعــات والعنايــة
بالعامليــن فيهــا.
ً
مركــزا لصناعــة الفخــار فــي
لقــد كانــت واليــة بهــا ،ولفتــرة طويلــة،
ِّ
حديثً
ــا ،بحيــث عُ ــززت
عمــان ،وقــد تطــورت هــذه الحرفــة اليدويــة
بمــواد حديثــة.

سعيد الشعيلي Said Al-Shuaily

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019
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Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition

9 September – 4 October 2019
Open 24/7

The National
Library, Beirut

وتحتــل الحــرف اليدويــة والصناعــات التقليديــة مســاحات واســعة
مــن التــراث العمانــي األصيــل ،حيــث تعتبــر شــعلة لمنــارات العصــور
الذهبيــة التــي خلــت ،ومشــهدً ا مــن حضارتهــا التــي تتباهــى بهــا بيــن
األمــم .ومــن أشــهر الصناعــات العمانيــة التقليديــة المشــغوالت اليدويــة
التــي تحظــى بســمعة طيبــة علــى مســتوى عربــي وعالمــي .وتعــد رمـ ً
ـزا
ألصالــة الشــعب العمانــي الــذي حــرص ويحــرص علــى وجودهــا فــي كل
بيــت ،كمــا يحــرص الزائــر والســائح قبــل مغادرتــه أرض الســلطنة علــى
أن يحمــل معــه شــيئًا منهــا ،ليقدمــه هديــة ألهلــه وأقاربــه وأصدقائــه.

Regardless of the evolution and progress that the Omani
society has accomplished, the preservation of the Omani
heritage HAS formed a pillar for the modern state, and a
special feature in Omani society.
Oman considers its heritage as a main component in the
formation of its national identity. This interest in Omani
heritage has extended to the maintaining and cultivation
of traditional crafts, preserving them regardless of modern
technology.

Anas Ismael
أنس اسماعيل
Majid Al-Habsi
ماجد الحبسي
Said Al-Shuaily
سعيد الشعيلي

The state of Bahla has been a center of pottery making in
Oman.
Oman’s traditional industries and handicrafts are well
known on the Arabian Peninsula and beyond. It is a symbol
of the authenticity of the Omani people.
Visitor are also keen to take home some of the crafts of the
Sultanate when they leave.

المكتبة الوطنية ،بيروت

Nejmeh Square, Beirut
ساحة النجمة ،بيروت
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أنــس إسماعيل ســوريا | مــن مواليــد ســوريا عــام  ،1954بــدأت
هوايتــه التصويــر عــام  .1975بــدأ إقامــة ورشــات عمــل وتدريــب عــام  ،2000كمــا
يقيــم معــارض فوتوغرافيــة وفنيــة أخــرى وفعاليــات فــي مقهــى ثقافــي يديــره
فــي الالذقيــة .لــه أربعــة معــارض فرديــة .حكــم فــي بعــض المســابقات المحليــة،
ويعيــش متنقــا بيــن ســوريا وســلطنة عمــان واألردن ،ويصــور فيهــا .عضــو فــي
الجمعيــة العمانيــة لفــن التصويــر الضوئــي.

| Anas Ismail SYRIA

Anas was born in Syria, 1954. His
passion for photography started in 1975. In 2000, he began
conducting photography workshops and trainings. He held
numerous exhibitions and other artistic activities in the Art Café
he founded in Latakia, Syria. He captures photographs during his
frequent travel between Syria, Jordan, and Oman. He has had 4
solo exhibitions, and is a member of the “Photographic Society
of Oman”.

ماجــد الحبسي ســلطنة عمــان | عشــق التصويــر منــذ الطفولــة،
وكانــت بدايتــه فــي تصويــر الفيديــو والمونتــاج ،ثــم انتقــل إلــى تثبيــت الضــوء،
يهــوى تصويــر البورتريــه وحيــاة النــاس ،شــارك فــي الكثيــر مــن المعــارض
المحليــة ،وحصــل علــى بعــض المراكــز األولــى فــي مســابقات تصويــر.

| Majid Al-Habsi OMAN

Al-Habsi started his career
in video and editing before shifting his interests to portrait
photography and people’s daily life. He has participated in
many local exhibitions and has won a number of photography
competitions.

ســعيد الشعيلي ســلطنة عمــان | عضــو الجمعيــة العمانيــة
للتصويــر الضوئــي والفيدراليــة الدوليــة للتصويــر الضوئــي ،ونائــب رئيــس
فريــق بهــا للتصويــر الضوئــي .حاصــل علــى العديــد مــن الجوائــز المحليــة
واإلقليميــة والدولية.شــارك فــي عــدد مــن ملتقيــات التصويــر حــول العالــم،
وقــدم ً
ورشــا تدريبيــة للمصوريــن.

| Said Al-Shuaily OMAN

Said is a member of the
Omani Society of Photography and the International Federation
of Photography. He is also the Deputy Head of Bahla Photography
Group. He has won many awards at the local, regional and
international levels. He’s an active participant in a number
of photography forums around the world. He also administers
training workshops for photographers.

ماجد الحبسي Majid Al-Habsi
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CHILDHOOD GAMES

ألعاب الطفولة

لــكل مجتمــع مجموعــة مــن الموروثــات الثقافيــة التــي تعكــس طبيعــة
جــزءا ال
هــذا المجتمــع وأســلوب حياتــه ،وتعتبــر األلعــاب الشــعبية
ً
يتجــزأ مــن المــوروث الثقافــي والشــعبي ،وقــد ينظــر إليهــا البعــض علــى
أنهــا مجــرد وســيلة للهــو والتســلية وقضــاء وقــت ،إال أن الحقيقــة أن
ً
وأهدافــا ســامية ،بــل إنهــا
وقيمــا عميقــة
هــذه األلعــاب تحمــل معانــي
ً
تســهم فــي تنميــة شــخصية الطفــل فــي مختلــف الجوانــب االجتماعيــة
والتربويــة والتعليميــة والجســمية واللغويــة ،وتســاهم فــي المحافظــة
عليهــا ،وتعليمهــا لألطفــال جيـ ًـا بعــد جيــل.

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019

المعـــــرض يســــتمر

 11أيلول  29 -أيلول 2019

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Exhibition continues

Opening ceremony

Tuesday to Sunday 11 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

11 September – 29 September 2019

المعـــــرض

 9أيلول  22 -أيلول 2019

Exhibition

9 September – 22 September 2019

مساء
صباحا 6 -
من الثالثاء إلى الجمعة 9
ً
ً
صباحا  5 -عصرً ا
السبت 9
ً
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Tuesday 10 September 2019 at 6 PM

The National
Library, Beirut

المكتبة الوطنية ،بيروت

Station, Beirut

ستايشن ،بيروت

مساء
الثالثاء  10أيلول  2019الساعة 6
ً

| Husain AI-Hashim SAUDI ARABIA

Husain joined
the Institute of Photography and graduated with a certificate of
excellence. He has participated in more than 100 photography
exhibitions, and has won more than 30 awards locally and
internationally.

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

مساء
صباحا 7 -
من الثالثاء لألحد 11
ً
ً

حســين آل هاشم الســعودية | ألتحــق بالمعهــد المهنــي قســم
التصويــر الفوتوغرافــي ،وتخــرج منــه بتقديــر ممتــاز.شــارك فــي أكثــر مــن 100
معــرض تصويــر فوتوغرافــي فــي عــدة مــدن ودول .فــاز بأكثــر مــن  30جائــزة
فــي مســابقات محليــة ودوليــة.

Exhibition continues

Opening ceremony

6 September – 7 September 2019

مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

Every community has a set of inherited cultural elements
that reflect the nature of this society and its way of life.
Popular games are an integral part of the cultural heritage. It
could be seen as merely a means of fun, entertainment and
passing time, however, these games carry deep meanings
and values and they contribute to the development of
the child’s personality in various social, educational, and
physical aspects as well as the linguistics. On an overall
aspect, they contribute to the preservation of the culture
heritage generation after another.

Hussein Al-Hashim
حسين آل هاشم

Tuesday to Friday 9 AM – 6 PM
Saturday 9 AM – 5 PM

Assabil, Municipal Public Library of
Beirut Jésuites Garden, Beirut

مكتبة السبيل ،بيروت حديقة اليسوعية ،بيروت
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NUBA - THE LAND OF GOLD

النوبة  -أرض الذهب

علــى ضفــاف نهــر النيــل الخالــد ،وإلــى الجنــوب مــن مدينــة أســوان،
تقــع منطقــة النوبــة ،أو «أرض الذهــب» كمــا أطلــق عليهــا القدمــاء منــذ
ألــوف الســنين.

On the banks of the eternal Nile, south of the city of Aswan
falls the city of Nuba or the Land of Gold as called by the
ancients thousands of years ago as part of a land that span
from Egypt to Sudan.

اســمها مشــتق مــن لف ـظ (نــوب) الــذي يعنــي باللغــة المصريــة القديمــة
الذهــب ،وهــي اشــتهرت بمناجــم الذهــب التــي كانــت تســمى نوبري ـة.

Its name is derived from the old Egyptian word Nub meaning
gold, as it was famous for gold mines called Nubariya.

حافــظ النوبــي علــى الســمات النوبيــة ،والعــادات والتقاليــد واللغــات
ً
محتفظــا بتراثــه الشــعبي المتميــز،
المتوارثــة منــذ زمــن األجــداد ،وظــل
حيــث تتســم شــخصيته بالبســاطة والتلقائيــة ،ويمتــاز بالجــرأة وحــب
االســتقالل ،وشــدة التعلــق بــاألرض ،والحفــاظ علــى التــراث والهويــة
واللغــة .يتواصــل أهــل النوبــة بلغــة خاصــة بهــم «اللغــة النوبيــة»،
باإلضافــة إلــى اللهجــة المصريــة المعروفــة.

The Nubis maintained a distinctive Nubi identity preserving
their traditions, language and cultural heritage. Nubis
are well known for their autonomy, simplicity, courage
and a strong affiliation with land and their own identity
components. They still use the Nubi language as well as
the Egyptian dialect.

يعكــس الفــن النوبــي خصوصيــة الثقافــة النوبيــة ،ويتضمــن رمــو ًزا
تعكــس دالالتهــا معتقــدات شــعبية وســحرية ،يختلــط فيهــا المــوروث
بالتــراث اإلســامي ،ويتجلــى ذلــك فــي الوشــم الــذي يتجمــل بــه الرجال
والنســاء علــى حــد ســواء ،وفــي الرســوم الجداريــة التــي تزيــن واجهات
المنــازل ومداخلهــا ،وكذلــك فــي مشــغوالت الخــرز وزخــارف مشــغوالت
الســعف والخــوص.
المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

المعـــــرض

 ٩أيلول  4 -تشرين األول 2019

ً
ليل نهارً ا كل أيام األسبوع

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition

9 September – 4 October 2019
Open 24/7

The National
Library, Beirut

جــال المســرى مصر | عضــو األمانــة العامــة التحــاد المصوريــن
ً
معرضــا
العــرب  ،UAPعضــو االتحــاد الدولــى للتصويــر  .FIAPاشــترك فــى 134
ودوليــا ،وحاصــل علــى لقــب فنــان عالمــى  AFIAPمــن االتحــاد
وعربيــا
محليــا
ًّ
ًّ
ًّ
الدولــى للتصويــر .حاصــل علــى جائــزة األميــر ســلطان العالميــة للتــراث
الحضــارى اضافــة إلــى  42جائــزة محليــة ودوليــة أخــرى .محاضــر ،محكــم
دولــي ومــدرس التصويــر الفوتوغرافــي بجامعــة النيــل.

المكتبة الوطنية ،بيروت

Nejmeh Square, Beirut
ساحة النجمة ،بيروت
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Galal al Missary
جالل المسرى

The Nubi art reflects the uniqueness of their culture, and
contains symbols that reflect popular and occult beliefs
mixing the inherited with the Islamic traditions. This
manifests in their tattoos, the graffiti decorating the facades
and houses entrances, beadwork and decorations of palm
and wicker crafts.

| Galal al Missary EGYPT

Galal is a member of the
Secretariat of the Federation of Union of Arab photographers
(UAP) and The Federation of Union of International Photographers
(FIAP). He has participated in more than 134 Photography
exhibitions and was given the international title AFIAP by FIAP.
He has won the Prince Sultan Award for Cultural Heritage in
addition to 42 other local and international awards. He is a lecturer,
international arbitrator and instructor of photography at the Nile
University.
56

TRADITIONAL CRAFTSMEN

العودة إلى الجذور
Mohamed Wardany
محمد ورداني

With rapid growth of the corporate world and the increasing
heavy reliance on mass-production, Mohamed Wardany
goes back to the roots of old crafts and trades by seeking
out little indie shops whose owners have learned the trade
as it had been passed down to them from generation to
generation.
Wardany’s images comprise of a wide view of the
workshops, with the craftsmen being the main focus as
they are going about their daily trade. Manual drilling, tin
tub making, textile and thread dying—these, like many other
forms of craftsmanship—require heavy labor, but they are
almost always the only source of income for these people
and their families.
Perhaps Wardany’s project could shed a new light on these
age-old traditional crafts and remind people how invaluable
and unique a handmade item is.

The National
Library, Beirut

 بيروت،المكتبة الوطنية

Nejmeh Square, Beirut
 بيروت،ساحة النجمة
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مــع النمــو الســريع لعالــم الشــركات واالعتمــاد الشــديد علــى اإلنتــاج
 مــن خــال، يعــود محمــد وردانــي إلــى جــذور الحــرف القديمــة،الضخــم
 تعلــم أصحابهــا هــذه الحــرف،البحــث عــن متاجــر صغيــرة مســتقلة
.التــي توارثوهــا جيـ ًـا عــن جيــل
 حيــث كان،تعــرض صــور وردانــي رؤيــة واســعة لــورش العمــل
 وصنــع، ويمثــل الحفــر اليــدوي.الحرفيــون هــم المحــور الرئيــس
 مــع، وصباغــة النســيج،أحــواض القصديــر والخيــوط اليدويــة
ً
شــكل مــن أشــكال
،العديــد مــن األشــكال األخــرى للحــرف اليدويــة
دائمــا مــا تكــون المصــدر الوحيــد لدخــل هــؤالء
 لكنهــا،العمــل الشــاق
ً
.األشــخاص وعائالتهــم
،ـوءا جديــدً ا علــى هــذه الحــرف اليدوية
ً ربمــا يلقــي مشــروع وردانــي ضـ
.ويذكّــر النــاس بمــدى قيمــة أي قطعــة يدوية

Opening ceremony

Exhibition continues

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Daily 9 AM – 7 PM

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

6 September – 7 September 2019

عصرا
4  الساعة2019  أيلول5 الخميس
ً

Exhibition

9 September – 4 October 2019
Open 24/7

المعـــــرض يســــتمر

2019  أيلول7 -  أيلول6
مساء
7 - صباحا
٩ يوميا
ً
ً
ً

Mohamed Wardany EGYPT |

Mohamed started
practicing photography as a hobby in 2016 and has since won
many local and international awards such as the first place in
the European Union 2018 photography competition and the
Gold Medal in the Magic of Light competition by the Union of
Arab Photographers in 2019. His works appeared on prominent
photography sites and he has participated in numerous local and
international exhibitions.

المعـــــرض

2019  تشرين األول4 -  أيلول٩

ً
ليل نهارً ا كل أيام األسبوع
59

 بــدأ هوايــة التصويــر عــام،محمــد ورداني مصــر | مصــور مصــري
 كالمركــز األول فــي مســابقة، حــاز العديــد مــن الجوائــز المحليــة والدوليــة،2016
 وميداليــة ذهبيــة فــي مســابقة ســحر الضــوء مــن اتحــاد،٢٠١٨ االتحــاد األوروبــي
 كمــا شــارك بصــوره فــي مواقــع عالميــة تعنــى بالتصويــر،٢٠١٩ المصوريــن العــرب
. إضافــة إلــى العديــد مــن المعــارض المحليــة والدوليــة،الفوتوغرافــي

ARCHERY CONTEST IN KHARADONG

مسابقة الرماية في خردونغ

أثنــاء رحلــة وعــرة علــى طــول طريــق ترابــي ،فــي مــكان مــا بيــن الداخ
ووادي نوبــرا ،شــمال الهنــد ،وجــد إيهــاب فيــاض نفســه وســط المناظــر
ّ
تمامــا عندمــا اكتشــف
الخلبــة .وســرعان مــا تغيــرت وجهتــه
الطبيعيــة
ً
حشــودً ا مــن النــاس تلــوح فــي األفــق علــى مســافة بعيــدة.
اقتــرب منهــم ،وجــد نفســه فــي وســط قريــة خردونــغ ،ولحســن الحــظ،
كانــت مســابقة الرمايــة الســنوية علــى وشــك أن تبــدأ ،وهــي تعتبــر
ثقافيــا لســكان تلــك البقعــة مــن األرض ،وتجمــع ســكان أربــع
تقليــدً ا
ًّ
قــرى للتنافــس.
يوثــق فيــاض المراحــل والجوانــب المختلفــة لهــذا الحــدث :الرجــال
الذيــن يوجهــون ســهامهم ،والنســاء اللواتــي يهللــن لهــم ،ولوحــة النتائج.
ويراقــب كبــار الســن واألطفــال الذيــن يشــاهدون رهبــة الموقــف،
ويقلــدون مــا يفعلــه الرمــاة .وفــي النهايــة ،هنــاك فائــز واحــد للقــب.

During a bumpy ride along a dirt road somewhere between
Ladakh and Nubra Valley, in northern India, Ihab Fayad
found himself surrounded by breathtaking scenery when
he spotted crowds of people looming in the far distance.

Ihab Fayad
إيهاب فياض

Approaching them, he found himself in Kharadong village in
the middle of nowhere. Luckily, he was about to witness the
centuries-old traditional annual archery competition where
skilled archers from four villages gathered to compete.
Fayad documents the different stages and aspects of this
event: men aiming their arrows, women cheering them on,
scoreboards, the elderly watching, and the children in awe
of the prowess of the archers, as they observe, imitate, and
learn. Finally, only one man earns the title. After a day of
excitement and thrill, everyone gathers to celebrate with a
feast and dancing.

وبعــد يــوم مــن اإلثــارة والتشــويق ،يجتمــع الجميــع لالحتفــال بالعيــد
والرقــص.

المعـــــرض يســــتمر
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إيهــاب فياض لبنــان | مصمــم غرافيكــي منــذ نحــو  14عامً ــا،
ّ
ّ
المتعلــق
بــكل مــا لــه صلــة باإلنتــاج البصــري العــامّ ،
يرتبــط مجــال عملــه
بالتصميــم والديزايــن والمُ نتجــات اإلعالميــة والثقافيــة ،المطبوعــة والمرئيــة.
ّ
مخصصــة للتصويــر
محليــة وعربيــة ،وفــازت بجوائــز
رُ ّشــحت أعمالــه لجوائــز
ّ
الفوتوغرافــي.

مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

| Ihab Fayad LEBANON

Ihab is a Lebanese Graphic
Designer with more than 14 years of experience in branding,
video and print production, and overall visual appearance.
Ihab is passionate about photography and videography. He has
participated in international and local photography competitions,
winning several prizes, and his work has been featured on different
photography platforms.
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SILHOUETTES FROM LIBYA

صور ظلية من ليبيا

محمــود عمــر مســاتي ،مصــور ليبــي ،يثــري مهرجــان بيــروت للصــورة
بمجموعــة مــن الصــور الظليــة ،مأخــوذة مــن بلــده الــذي مزقتــه الحــرب،
والتــي تنقــل الدرامــا والغمــوض والعاطفــة والمــزاج.

Mahmoud Omar Al-Msllati from Libya enriches the Beirut
Image Festival with set of silhouette images taken from his
war-torn country that convey drama, mystery, emotion and
mood.

محمــود المســاتي ليبيا | ولــد فــي مدينــة زليتــن عــام .1994
حاليــا فــي كليــة االقتصــاد تخصــص إدارة أعمــال ،بدايتــه كمصــور
يــدرس
ًّ
كانــت ســنة  2012وقــد شــارك فــي العديــد مــن المســابقات والمحافــل والمعــارض
ودوليــا ،وحصــل علــي الترتيــب الرابــع فــي مســابقة الشــيخ منصــور بــن
محليــا
ًّ
ً
زايــد آل نهيــان للجــواد العربــي ســنة .2018

| Mahmoud Al-Msllati LIBYA
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Mahmoud was born in
1994 in the city of Zliten and is currently studying at the Faculty
of Economics. He started practicing photography in 2012. He has
participated in many competitions and exhibitions at both local
and international levels. He was ranked 4th in the Sheikh Mansour
Bin Zayed Al Binhayan’s competition for Arabian Horses in 2018.
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SURVEILLED BY THE SPIDER

العنكبوت يراقبنا

مجموعــة صــور ماكــرو ،أو التصويــر المقــرّ ب ،ينقلنــا إلــى عالــم متناهــي
الصغــر ،لنشــاهد تفاصيــل ولحظــات تفــوت العيــن برؤيتهــا العاديــة،
مثــل عنكبــوت يراقبنــا بعيونــه المتعــددة ،أو ثــاث قطــرات مــن المــاء
يصطــدم بعضهــا بالبعــض اآلخــر ،بإضــاءة احترافيــة ،فتشــكل لوحــة
فنيــة تلفــت النظــر.

A series of macro photographs that take us into the miniscule
world to capture details and moments that the eye cannot
observe with normal vision, showing a spider watching us
with its multiple eyes or three drops of water colliding with
each other using professional lighting to create a painting.

أمجــد جالل مصــر | يعمــل فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات كمديــر
مشــروعات ،حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال .بــدأ شــغفه
بالتصويــر منــذ الطفولــة ،حيــث كان يحــب التفاصيــل وجمــال الطبيعــة .يعشــق
تصويــر الماكــرو وبالتحديــد تصويــر الحشــرات ،فهــو يكشــف عــن أســرار وخبايــا
عالــم الكائنــات الدقيقــة.

| Amgad Galal EGYPT

Amgad works as a project manager
in the field of Information Technology and has a Master’s degree
in business administration. His passion for photography started in
childhood. He has loved the details and beauty of nature. He loves
macro photography specially insects as it reveals the secrets and
hidden world of microorganisms.

ناصــر المسعودي ســلطنة عمــان | مصــور عمانــي ،عمــره ٣٩
ســنة ،شــارك فــي العديــد مــن المســابقات المحليــة والدوليــة ،وحصــل علــى
جوائــز مختلفــة محليــة ودوليــة ،متخصــص فــي تصويــر الماكــرو ،وبالتحديــد
تصويــر قطــرات المــاء.

| Nasser Al Massoudi OMAN
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أمجد جالل

Nasser is an Omani
photographer aged 39. He has participated in many local and
international competitions and has won various local and
international awards. Nasser specialized in macro photography,
specifically photographing water droplets.
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علــى الضفــة الغربيــة لنهــر دجلــة ،ال يــزال بعــض الناجيــن ،مــن طائفــة
معرضــة لالندثــار ،يجتمعــون معظــم أيــام اآلحــاد ،كمــا فعلــوا طــوال
ألفــي عــام ،ألداء طقــوس المعموديــة التــي تعتبــر الركــن
أكثــر مــن
ّ
األساســي لديانتهــم.
يرتــدون أرديــة بيضــاء بســيطة ،يقولــون إنهــا مماثلــة لتلــك التــي
أعطاهــا اهلل آلدم ،يغمــرون أنفســهم بالميــاه الموحلــة لنهــر دجلــة،
ويســتحضرون «مالئكــة الخلــق» ليغســلوا خطاياهــم.
إنهــم الصابئــة المندائيــون ،وهــم أحفــاد واحــدة مــن أقــدم األقليــات
الدينيــة فــي العــراق ،يدّ عــون أن ديانتهــم ســابقة علــى اإلســام
والمســيحية وربمــا اليهوديــة.
إنهــم علــى وشــك االنقــراض ،يكافحــون مــن أجــل البقــاء ،وال يقبلــون
التحــول إلــى أي ديانــة أخــرى ،مــع أن العديــد مــن تقاليدهــم بــدأت
تختفــي.
المندائيــون ،المعروفــون باســم الصابئــة باللغــة العربيــة ،يشــكلون
واحــدة مــن العديــد مــن األقليــات التــي منحــت العــراق هويتــه المميــزة
كمهــد للتنــوع الدينــي.
حتــى عــام  ،2003كان معظــم المندائييــن فــي العالــم يعيشــون فــي
العــراق ،لكــن مــع دورات العنــف ،منــذ الغــزو األمريكــي ،دُ فعــت األقليــات
إلــى خــارج البــاد ألســباب أمنيــة واقتصاديــة.

MANDAEANS THE OLDEST RELIGIOUS
MINORITY ON BRINK OF EXTINCTION

Most Sundays, on the western bank of the Tigris River,
groups of Mandaeans, some of the last survivors of a dying
sect gather to perform baptism rituals that are central to
their religion.
Clad in simple white robes that they say are identical to
the one God gave to Adam, they immerse themselves in
the muddy waters of the Tigris and invoke “the angels of
creation” to wash away their sins. They follow the teaching
of John the Baptist where the water is central to their rituals.

الصابئة المندائيون على شفير االنقراض
Murtadha Ridha
مرتضى رضا

Mandaeans, one the minorities that constitute the Iraqi
religious diversity, are now on the brink of extinction.

Ahmed Lazem
أحمد الزم

Until the US invasion in 2003, nearly all the world’s
Mandaeans lived in Iraq, however, the cycles of conflict
have driven minorities out of the country.

Dima Al Saadi
ديما السعدي
Samir Mizban
سمير مزبان

After the collapse of the regime in Iraq, many Mandaeans
had to flee. Some 5,000 to 8,000 went to Sweden where
it is difficult to maintain their way of life. They do not face
prejudice or hatred, but they do face hard living conditions,
poverty, and possible extinction as a people.

Sabah Arar al-Saadi
صباح عرار الساعدي

These are two parallel projects on the current Mandaean
religious practices between Iraq and Sweden.

فبعــد انهيــار نظــام صــدام حســين فــي العــراق ،اضطــروا للفــرار إلــى
بلــدان أكثــر أمنًــا ،فهاجــر بيــن  5000و  8000نســمة منهــم إلــى الســويد،
حيــث يواجهــون صعوبــة الحفــاظ علــى طريقــة حياتهــم .إنهــم ال
ً
ـرا
يواجهــون تحامـ ًـا أو كراهيــة ،لكنهــم يواجهــون
ظروفــا صعبــة وفقـ ً
ً
وانقراضــا محتمــ ً
ا.

صباح عرار الساعدي Sabah Arar al-Saadi
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Murtadha is a freelance
photojournalist from Baghdad, Iraq. He has worked for several
local agencies producing stories about Iraqi society, whether in
video or pictures. He has participated and won in several local,
Arab and international competitions.

 عمــل لعــدة، مــن بغــداد،مرتضــى رضا العــراق | مصــور صحفــي حــر
،وكاالت محليــة كمصــور صحفــي إلنجــاز قصــص تخــص المجتمــع العراقــي
، شــارك فــي عــدة مســابقات عربيــة ودوليــة.ســواء بالفيديــو أو الصــور العاديــة
.وحصــل علــى جوائــز محليــة وعربيــة ودوليــة

Ahmed lazem IRAQ |

Ahmed has been a photographer
for 7 years in Iraq. He is a member of the Iraqi Society of
Photographers, he has participated in several local and
international exhibitions winning many awards. He is mostly
interested in portrait photography and in photographing people’s
lives because to him it conveys a beautiful and honest feeling.

 عضــو،أحمــد الزم العــراق | مصــور فوتوغرافــي منــذ ســبع ســنوات
 وحاصــل، ولديــه مشــاركات محليــة ودوليــة،فــي جمعيــة المصوريــن العراقييــن
 لينقــل،كثيــرا بتصويــر البورتريــه وحيــاة النــاس
 مهتــم،علــى عــدة جوائــز
ً
.اإلحســاس الجميــل والصــادق مــن خاللــه

Dima Al Saadi IRAQ |

Dima is an amateur photographer
born in Iraq and living in Sweden with Master’s Degree in
Marketing. She participated in several exhibitions inside Sweden
and abroad and has received several certificates of appreciation.
She is the Secretary of the Iraqi Photographers Association in
Sweden and a Member of the Union of Arab Photographers.

ديمــا الســعدي العراق | مصــورة هاويــة عراقيــة مقيمــة فــي
الســويد حاصلــة علــى شــهادة ماجســتير ( تســويق) مشــاركة فــي عــدة معــارض
 عضــوة اتحــاد المصوريــن العــرب فــرع أوروبــا.داخــل الســويد وخارجــه
 ســكرتيرة جمعيــة المصوريــن العراقييــن فــي الســويد وحاصلــة علــى،وأمريــكا
.عــدة شــهادات تقديريــة

Samir Mizban IRAQ |

Samir a photojournalist residing
in Sweden, working in photography and journalism since 1979.
He has worked for the Associated Press from 2002 till 2007. He
held his first personal exhibition in 1992 in Baghdad. He was one
of the winners of the Pulitzer Press award for the year 2005. He
has participated in several exhibitions in both the Arab world and
internationally.

 فــاز بجائــزة بوليتــزر،ســمير مزبان العــراق | مقيــم فــي الســويد
 شــارك.2007  و2002 ـي
ّ  عمــل مــع أسوشــيتد بــرس بيــن عامـ. وجوائــز أخــرى،2005
. وقــدم محاضــرات عــن التصويــر الفوتوغرافــي،فــي الكثيــر مــن المعــارض
وهوعضــو االتحــاد الدولــي للصحافــة واتحــاد الصحفييــن العــرب ونقابــة
ـي أوروبــا
ّ  ورئيــس اتحــاد المصوريــن العــرب فــي فرعـ،الصحفييــن العراقييــن
. وســكرتير تحريــر صحيفــة «يــورو تايمــز» الســويدية،وأمريــكا

Sabah Arar al-Saadi IRAQ |

 حاصــل.1962 صبــاح عــرار الســاعدي العراق | مــن مواليــد
 وعضــو فــي المكتــب التنفيــذي التحــاد المصوريــن،علــى دبلــوم فــي االخــراج
 ابتــدأ حياتــه المهنيــة فــي وكالــة األنبــاء العراقيــة مطلــع الثمانينيــات.العــرب
 انضــم إلــى وكالــة2002  مــع نهايــة عــام. اإليرانيــة-فغطــى الحــرب العراقيــة
 فــازت صورتــه، حائــز العديــد مــن الجوائــز.الصحافــة الفرنســية ومــا زال فيهــا
.2014 فــي مســابقة أفضــل الصــور فــي العالــم عــام

Sabah is an Iraqi
photojournalist with a diploma in Arts from Iraqi Fine Arts Institute.
He is a member of the executive committee of the Union of Arab
Photographers. He started his career as a photojournalist in the
Iraqi News Agency in the beginning of the 1980s, during which he
covered Iraq-Iran war. By the end of 2002 Sabah joined Agence
France Presse (AFP) in Baghdad and he still works there. Sabah
has won several photo competitions and in 2014 his image of
Iraqi elections was chosen to be one of best images of the year.

Samir Mizban سمير مزبان
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Murtadha Ridha IRAQ |
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NOWRUZ, CLEBRATION OF VICTORY
OVER TYRANNY

النوروز ..احتفالية االنتصار على الطغيان

ســفين حميــد أحمد العــراق | ولــد فــي بغــداد عــام ،1973
ويعمــل مصــو ًرا فــي وكالــة فرانــس بــرس منــذ عــام  .2003وهــو مؤســس ومديــر
مدرســة  Framing Photojournalism Schoolللصــورة الصحفيــة فــي أربيــل.
أجــرى دورة فــي الســامة المهنيــة ،وكيفيــة العمــل فــي البيئــة الخطــرة ،مــن
قبــل وكالــة فرانــس بــرس فــي باريــس  .2017وحــاز الجائــزة األولــى للصــورة
الصحفيــة فــي مهرجــان إيكــو الدولــي فــي إيــران .2012
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| Safin Hamed Ahmed IRAQ

Safin Hamid is a
Kurdish photojournalist, born in Baghdad in 1973. Safin Hamid
continues to work for AFP (2003) and is the co-founder of the
Framing Photojournalism School, a hub for local and international
photographers. The school provides workshops, panels, and photo
exhibitions. Safin Hamid has won the First Prize at the ECO Int’l
Festival of Visual Arts in Tehran – 2012.

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition

9 September – 4 October 2019
Open 24/7

النــوروز هــو االحتفــال بالعــام الجديــد فــي المجتمعــات الكرديــة.
وبالنســبة إلــى أهالــي إقليــم كردســتان فــي شــمال العــراق ،فــإن النــوروز
هــو رمــز إلعــادة تجديــد الحيــاة .إنــه احتفــال بالنصــر علــى الطغيــان،
وفــي الســنوات األخيــرة اعتُ بــر مناســبة أخــرى للتمتــع بالســام
والطمأنينــة.

Nowruz is the celebration of the New Year in Kurdish
community. For the people in Kurdistan Region of Iraq,
Nowruz is the symbol of revival, happiness, and a colorful
and vibrant life. It is the celebration of victory over tyranny
and, in recent years, another occasion for people to enjoy
peace and harmony.

ً
ووفقــا لألســطورة المنقولــة
يمثــل عيــد النــوروز رأس الســنة الميالديــة،
مــن جيــل إلــى آخــر ،يمثــل تحريــر األكــراد منــذ مــا يقــرب مــن  2500عــام
مــن «زهــاك» ،وهــو طاغيــة كان لديــه ثعابيــن تنمــو مــن كتفيــه .فــي
يوميــا ،وتعــرض أدمغتهمــا لثعابيــن
ضحــى بشــابين
ذلــك الزمــن ،كان يُ ّ
ً
«زهــاك» مــن أجــل تخفيــف ألمــه .وتقــول األســطورة إن الربيــع انقطــع
عــن كردســتان بســبب عهــد «زهــاك» ،فنمــا الســخط ضــد حكمــه.

According to legend passed on from one generation to
another, Nowruz has historically marked the liberation of
the Kurds nearly 2,500 years ago from Zuhak, a tyrant who
had serpents growing from his shoulders. Zuhak’s evil reign
caused spring to no longer come. As discontent grew against
Zuhak’s rule, the nobleman Fereydun plotted a revolt and
this uprising was led by Kawa, a blacksmith who had lost
six sons to Zuhak.

حينهــا قــام النبيــل «فريــدون» بالتخطيــط للثــورة ،فقــاد االنتفاضــة
حــدّ اد اســمه «كاوا» ،كان قــد فقــد ســتة مــن أبنائــه .يســتخدم األكــراد
اليــوم هــذه األســطورة ليفخــروا بهويتهــم ،وقــد أصبــح إشــعال النــار
منــذ ذلــك الحيــن رمـ ً
ـزا للحريــة.
علــى الرغــم مــن اختــاف االحتفــاالت ،يجتمــع النــاس فــي إقليــم
كردســتان بشــكل عــام للترحيــب بقــدوم الربيــع ،وارتــداء المالبــس
الملونــة ،والتمتــع بالهــواء الطلــق والغــذاء والرقــص.

The National
Library, Beirut
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Safin Hamed Ahmed
سفين حميد احمد

Kurds today use this legend as a sign of pride in their
identity, and the lighting of the fires has become a symbol
of freedom.
Although celebrations vary, people in Kurdistan Region
generally gather together to welcome the coming of Spring,
wearing colorful clothes and holding picnics to enjoy the
outdoors.

ـرا إلــى الظــروف الســلمية فــي إقليــم كردســتان العــراق ،أصبحــت
ونظـ ً
المنطقــة مـ ً
ـاذا للعراقييــن اآلخريــن الذيــن يأتــون لقضــاء العطــل مــن
مناطــق مختلفــة.

Nejmeh Square, Beirut
ساحة النجمة ،بيروت
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?WHO ARE THE YAZIDIS

من هم اإليزيديون

بعــد مطــاردة مــن قبــل مســلحين مــن «الدولــة اإلســامية» ،فــر األلــوف
مــن أبنــاء الطائفــة اإليزيديــة مــن منحــدرات جبــل ســنجار فــي شــمال
العــراق ،حيــث وقعــوا بيــن احتمــال المــوت بالجفــاف أو القتــل علــى
أيــدي جماعــة (داعــش).
اإليزيديــون مجتمــع دينــي ناطــق باللغــة الكرديــة ،مقرهــم شــمال
العــراق ،يمارســون شــعائر دينيــة متأثــرة بالتقاليــد اآلشــورية مــا قبــل
اإلســام ،واإلســام الصوفــي والشــيعي ،والمســيحية النســطورية،
والزرادشــتية.
ويعتقــد اإليزيديــون أن العالــم خلقــه اهلل ،وأوكلــه إلــى ســبعة مالئكــة
بقيــادة واحــد يعــرف باســم «الطــاووس ملــك» ،وهــو الشــخصية
الرئيســة فــي نظــام اإليمــان اإليزيــدي ،حيــث مــأ األرض بالنبــات
والحيــوان.
دينهــم توحيــدى وغيــر ثنائــي ،وهــم ال يؤمنــون بمفهــوم الجحيــم.
بالنســبة إليهــم ،داخــل كل النــاس خيــر وشــر ،أمــا الخيــارات فتأتــي مــن
إغــراء خارجــي.
ســفين حميــد أحمد العــراق | ولــد فــي بغــداد عــام ،1973
ويعمــل مصــو ًرا فــي وكالــة فرانــس بــرس منــذ عــام  .2003وهــو مؤســس ومديــر
مدرســة  Framing Photojournalism Schoolللصــورة الصحفيــة فــي أربيــل.
أجــرى دورة فــي الســامة المهنيــة ،وكيفيــة العمــل فــي البيئــة الخطــرة ،مــن
قبــل وكالــة فرانــس بــرس فــي باريــس  .2017وحــاز الجائــزة األولــى للصــورة
الصحفيــة فــي مهرجــان إيكــو الدولــي فــي إيــران .2012
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هــم يؤمنــون بالتطهيــر الداخلــي ،مــن خــال التقمــص ،وهــو مصطلــح
يشــير إلــى تناســخ األرواح .ويعتقــدون أن المالئكــة الســبعة يتــم
تجســيدها أحيا ًنــا فــي صــورة إنســانية.

| Safin Hamed Ahmed IRAQ

Safin Hamid is a
Kurdish photojournalist, born in Baghdad in 1973. Safin Hamid
continues to work for AFP (2003) and is the co-founder of the
Framing Photojournalism School, a hub for local and international
photographers. The school provides workshops, panels, and photo
exhibitions. Safin Hamid has won the First Prize at the ECO Int’l
Festival of Visual Arts in Tehran – 2012.

Hunted by militants from the Islamic State, people from the
Yazidi community have fled to the slopes of Iraq’s Mount
Sinjar, where they were caught between the prospects of
starvation and murder at the hands of ISIS.

Safin Hamed Ahmed
سفين حميد احمد

The Yazidi are a Kurdish-speaking ethnoreligious community
based in northern Iraq. They practice a religion influenced
by pre-Islamic Assyrian traditions, Sufi and Shiite Islam,
Nestorian Christianity, and Zoroastrianism.
Yazidis are monotheistic and believe the world was created
by God, who entrusted it to seven angels led by one known
as the Peacock, also called Melek Taus. Melek Taus is the
primary figure in the Yazidi belief system.
Yazidis do not believe in the concept of Hell; for them, all
people have good and evil inside of them. They believe
in internal purification through metempsychosis, a term
referring to the transmigration of souls, and they believe
that the seven angels are occasionally reincarnated into
human form.
Yazidis believe that they are descended directly from Adam
alone, while the rest of humanity comes from both Adam
and Eve.

يعتقــد اإليزيديــون بأنهــم ينحــدرون مباشــرة مــن آدم وحــده ،فــي حيــن
أن بقيــة البشــر ينحــدرون مــن آدم وحــواء.

المعـــــرض يســــتمر
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MYSTICAL SPAIN

إسبانيا األسطورية

علــى عكــس التأثيــر المتزايــد للعلــم والعقالنيــة علــى الخطــاب الفكــري،
فــي معظــم أنحــاء أوروبــا ،بقيــت إســبانيا فــي القرنيــن الســادس عشــر
والســابع عشــر راســخة علــى نظــام مــن اإليمــان ال يقبــل النقــاش،
وبقيــت الكنيســة تتدخــل فــي الحيــاة اليوميــة.

Contrary to the growing influence of science and rationalism
upon intellectual discourse throughout much of Europe,
Spain in the sixteenth and seventeenth centuries remained
firmly entrenched in a belief system of unquestioning
acceptance of divine intervention in everyday life.

وقــد تــم التعبيــر عــن ذلــك فــي التصديــق بحصــول معجــزات مــا
ورائيــة ،واالقتنــاع بمبــدأ الثــواب والعقــاب فــي حياتنــا اليوميــة.

This was expressed in the form of miraculous events,
visionary experience, judgment and punishment. Within this
context, Catholic mystical movements flourished, touching
all sectors of society, including the aristocracy, and exerting
a strong influence on medicine, industry, economics, and
politics.

ضمــن هــذا الســياق ،ازدهــرت الحــركات الصوفيــة الكاثوليكيــة ،حيــث
المســت جميــع قطاعــات المجتمــع ،بما فــي ذلــك الطبقة األرســتقراطية،
ـرا قويً ــا علــى الطــب والصناعــة واالقتصــاد والسياســة.
ومارســت تأثيـ ً
ـرا مــا تــم األخــذ بنصيحــة نســاء متصوفــات في مــا يتعلق بمســائل
وكثيـ ً
األمــراض واألوبئــة .وحتــى السياســيون مــن جميــع المســتويات ،بمــا
فــي ذلــك الملــوك ،بقــوا علــى تواصــل مســتمر مــع هــؤالء النســوة.
إنــه موضــوع فوتوغرافــي ،عــن ممارســات الديــن المســيحي ،وعــن
المقدســات ،وعــن إســبانيا الغامضــة.
فيليــب تاريــس فرنســا | مصــور صحفــي منــذ أكثــر مــن  35عامً ــا
فــي صحيفــة «ســود أويســت» فــي بــوردو (فرنســا) .ركــز فــي الســنوات العشــر
األخيــرة علــى العمــل الشــخصي فــي الممارســات الدينيــة فــي جنــوب أوروبــا.
أقــام معــرض «المجاعــة والحــرب» فــي الصومــال  ،1992فــي بــوردو وأوروبــا
مــع منظمــة أطبــاء بــا حــدود ،ومعــرض «الحــركات االجتماعيــة فــي فرنســا»
فــي «ملتقــى آرل الفوتوغرافــي» (فرنســا) .حائــز جائــزة «كانــون» للصحافــة.
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فمنــذ زمــن ســحيق ،تزخــر فــي هــذا البلــد التقاليــد الدينيــة ،والخرافــات
الموروثــة فــي كثيــر مــن األحيــان عــن الطقــوس الوثنيــة .إنهــا إســبانيا
مباشــرة مــن جذورهــا ،حيــث تجتمــع الهمجيــة مــع الشــعر ،ويلتقــي
الشــبقون مــع عــذارى الوثنييــن ،ويختلــط الفــن الهابــط مــع جماليــات
القطــع الكنســية الفنيــة.

| Philippe Taris FRANCE

Philippe was born in Bordeaux,
France. He has been a Photojournalist for more than 35 years at
the “Sud Ouest” newspaper in Bordeaux. Over the past ten years
he has focused on personal work in religious practices in southern
Europe. He has participated in numerous exhibitions: “Famine and
”War in Somalia” in 1992, with MSF. “Social movements in France
at the “Rencontres de la Photographies d’Arles”. He has won the
Canon press Award “Oil spill Spain”.
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In particular, women mystics were frequently consulted
regarding matters of illness and disease, and politicians from
all levels of government, including monarchs, developed
ongoing communication with these spiritual women.
Photographic essay on the practices of the Christian
religion, on the sacred, on a mystical Spain.
Since time immemorial, religious traditions and pious
representations often inherited from pagan rites have
abounded in this country. It is a Spain right in its roots, where
the savage meets poetry, where satyrs meet idolatrous
Virgins, where kitsch aesthetics takes hold of bondieuseries.
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THE SPIRITUAL LIFE
AND CULTURE OF INDIA

الحياة الروحية وثقافة الهند
Anjan Ghosh
أنجان غوش

Hindu festivals are combinations of religious ceremonies,
semi-ritual spectacles, worship, prayer, illustrations,
processions, music and dances, eating, drinking, lovemaking,
licentiousness, feeding the poor, and other activities of a
religious or traditional character.

 والتقاليــد،المهرجانــات الهندوســية مزيــج مــن االحتفــاالت الدينيــة
، والموســيقى، والمواكــب، واالحتفــاالت، والصــاة، والعبــادة،الروحيــة
، وإطعــام الفقــراء، والفوضــى، والحــب، والشــراب، والطعــام،والرقــص
.وغيرهــا مــن األنشــطة ذات الطابــع الدينــي أو التقليــدي

The original purpose of these activities was to purify, avert
malicious influences, renew society, bridge over critical
moments, and stimulate or resuscitate the vital powers of
nature (hence the term utsava, meaning both the generation
of power and a festival).

الغــرض األســاس مــن هــذه األنشــطة تنقيــة وتجديــد المجتمــع مــن
 وتخطــي اللحظــات الحرجــة التــي يواجهها،التأثيــرات الضــارة وتجنّبهــا
 أو إنعــاش القــوى الحيويــة للطبيعــة (ومــن هنــا جــاءت عبــارة،اإلنســان
.) أي توليــد الطاقــة أو مهرجــان،utsava

Because Hindu festivals relate to the cyclical life of nature,
they are supposed to prevent it from stagnating. These
cyclic festivals - which may last for many days - continue to
be celebrated throughout India.

 وتمنعهــا مــن،المهرجانــات الهندوســية تتعلــق بــدورة الحيــاة الطبيعيــة
 ويمكــن أن، ويحتفــل بهــا الهنــدوس فــي جميــع أنحــاء الهنــد،الركــود
.أيامــا وليالــي عــدة
ً تســتمر

The National
Library, Beirut

 بيروت،المكتبة الوطنية

Nejmeh Square, Beirut
 بيروت،ساحة النجمة
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Anjan Ghosh INDIA |

Anjan is a designer by profession
but photography has been his passion ever since he laid his hands
on a camera for the first time in 1995. He believes photography
has the power to portray human emotions and nature in its purest
form. This belief has prompted him to travel all around the globe in
pursuit of capturing these moments and showcasing them.

المعـــــرض
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.1995 أنجــان غوش الهنــد | مصمــم ومصــور فوتوغرافــي منــذ عــام
 ومــن أجــل،يهتــم بتصويــر العواطــف البشــرية والطبيعــة فــي أنقــى صورهــا
ً
ســعيا وراء التقــاط هــذه
متجــول فــي أنحــاء العالــم
ذلــك اندفــع إلــى الســفر
ً
.اللحظــات وعرضهــا

IT IS LIKE A HORROR MOVIE

مثل فيلم رعب

أصبحــت أدومنــي ،وهــي قريــة يونانيــة صغيــرة علــى الحــدود مــع
مقدونيــا ،مركــز األخبــار لســبب محــزن ،أن أكثــر مــن  12500الجــئ
عالقــون هنــاك.
يعيــش هــؤالء الالجئــون مــن ســوريا والعــراق وأفغانســتان فــي خيــام،
هــي الحمايــة الوحيــدة لهــم مــن المطــر والطقــس البــارد مــع القليــل مــن
الطعام.
يصــاب األطفــال باألمــراض كل يــوم ،ومــع ذلــك فــي أذهــان عائالتهــم
أمــر واحــد :عبــور الحــدود مــن أجــل مســتقبل أفضــل ومشــرق.
إنهــم يتحملــون الطقــس البــارد وينتظــرون فــي طوابيــر لســاعات
فقــط للحصــول علــى خريطــة تظهــر لهــم طريــق «الجنــة» التــي تســمى
أوروبــا .خــال الســاعات البطيئــة مــن اليــوم تجلــس النســاء داخــل
الخيــام ،يجتمــع الرجــال للحــوارات القصيــرة ،بينمــا يلعــب األطفــال
فــي الطرقــات الموحلــة بيــن الخيــام التــي تغمرهــا الميــاه.
ً
تحمــا ،يشــاهد الالجئــون ،فــي مســرح
لجعــل الواقــع القاســي أكثــر
أفالمــا وفرتهــا مجموعــة مســاعدات دوليــة.
مفتــوح،
ً
يخشــى الالجئــون مــن تركهــم وحدهــم ،فيصبحــون ضحايــا أحالمهــم.
ســوف يدركــون أنــه ال يوجــد حــل «قصيــر األجــل» لحالتهــم.

علــي نــور الدين فلســطين | مصــور صحفــي ،ولــد فــي قطــاع
غــزة ،بــدأ التصويــر الصحفــي كمصــور حــر للوكالــة األوروبيــة فــي عمــر الـــ
،١٧ثــم أصبــح ضمــن كادر الوكالــة فــي األراضــي المحتلــة ،قــام بتغطيــة الصــراع
الفلســطيني اإلســرائيلي وحيــاة النــاس اليوميــة فــي قطــاع غــزة .نشــرت أعماله
فــي صحــف ومجــات عالميــة ،مثــل مجلــة «التايــم» و«نيويــورك تايمــز»،
«الغارديــان» وغيرهــا.

Idomeni, a small Greek village at the border with Macedonia
became the center of the news for a sad reason: more than
12,500 refugees were stuck there.

Ali Nouraldine
علي نور الدين

These refugees from Syria, Iraq, and Afghanistan have been
living in tents, their only protection from the rain and cold
weather, with very little food.
Children get sick every day and their families have one thing
on their minds: To cross the border in search of a better and
brighter future.
They brave the cold weather and wait in line for hours just
”to receive a map that can show them the road to “heaven
called Europe. During the slow hours of the day women sit
inside the tents, men gather for brief chats, while children
play in the muddy paths between the water-soaked shelters.
To make their harsh reality more tolerable they watch
movies in an open-air theatre provided by an international
aid group.
Refugees fear that they are left alone to become the victims
of their own dreams. They have come to realize that there
is no “short-term” solution for their situation.

| Ali Nouraldin PALESTINE

Ali was born in the Gaza
Strip. By the time he was 17 he was working as a freelancer for
european pressphoto agency, epa. Since then, he has been based
in Gaza covering daily life news events, and the Israeli-Palestinian
conflict. His work has been published in The New York Times,
Time, The Guardian, The Los Angeles Times, and others.
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IN RUINS

داخل األنقاض

علــى مشــارف العاصمــة الجورجيــة ،تبليســي ،مستشــفى عســكري
مهجــور مــن الحقبــة الســوفياتية ،يُ عــدّ مـ ً
ـاذا لحوالــي مئــة وخمســين
أســرة غيــر قــادرة علــى إيجــاد وظائــف ومســاكن الئقــة .يمثــل هــؤالء
نســبة ضئيلــة مــن حوالــي ربــع مليــون شــخص نــازح داخــل جورجيــا،
طــردوا مــن منازلهــم بيــن عامــي  ١٩٩٤و ،٢٠٠٨خــال اشــتباك الســلطة
مــع انفصالييــن مدعوميــن مــن قبــل الــروس فــي أبخازيــا وجنــوب
أوســيتيا.
ال تولــي الحكومــة المحليــة إال القليــل مــن االهتمــام بهــذا المبنــى،
وعندمــا تفعــل ذلــك يكــون بقطــع الكهربــاء والميــاه التــي أوصلهــا ســكان
المبنــى عبــر شــبكة أنابيــب وأســاك .وبعــد مــرور عقديــن علــى النــزاع،
ال يــزال كثيــرون مــن هــؤالء يعربــون عــن أملهــم بالعــودة إلــى أرضهــم
ـم شــملهم مــع أقربائهــم الذيــن فقــدوا منــذ فتــرة طويلــة.
األم ،ولـ ّ
جيكــوب بوردن الواليــات المتحــدة األميركيــة | مصــور
صحفــي أمريكــي مقــره فــي «ماساتشوســتس الغربيــة» .بــدأ عملــه عــام ،2014
بعــد اكتشــافه أن المصــور الصحفــي المشــهور «جــون ســتانمير» يعيــش فــي
مســقط رأســه .بعــد إقنــاع مصــور «ناشــيونال جيوغرافيــك» بمســاعدته ،بــدأ
التدريــب المهنــي الــذي عرضــه علــى عالــم التصويــر وقدرتــه علــى إحــداث
تغييــر .تعاقــدت معــه صحيفــة مســقط رأســه بســرعة ،حيــث أمضــى ســنوات
أربــع يطــور نظرتــه وقدرتــه فــي روايــة القصــص ،وبــدأ فــي الوقــت نفســه
اقتنــاص القصــص فــي الخــارج.
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On the outskirts of Georgia’s capital, Tblisi, an abandoned
military hospital from the Soviet era serves as a refuge to
some one hundred and fifty families unable to find jobs and
affordable housing. The occupants represent a fraction of
the nearly quarter million internally displaced people inside
Georgia, who in 1993 and 2008 were forced from their
homes during government clashes with Russian backed
separatists in Abkhazia and South Ossetia.
Local government pays little attention to the building, and
when they do it’s to cut off electricity and water, which
residents have diverted through a jerry-rigged lattice of
wires and pipes. Two decades after the conflict, many hold
out hope that they will one day be able to return to their
homeland and reunite with long lost family members.

| Jacob Borden USA

Jacob is an American photojournalist
based in Western Massachusetts. His work in the medium began
in 2014 after convincing his hometown National Geographic
photographer John Stanmeyer into being his assistant. He
began an apprenticeship which exposed him to the potential
photography has for social impact. Borden was hired by his
hometown newspaper where he spent the next four years honing
his eye and sense of storytelling.
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STOLEN LIVES

الحيوات المسلوبة
Wissam Khoury
وسام خوري

Lebanon witnessed a civil war that lasted for 15 years (1975
– 1990) and caused 150,000 deaths, left around 17,000
missing and forcibly disappeared persons, and hundreds of
thousands of wounded and displaced.

 نتــج عنهــا مــا يزيــد،)1990-1975( عامــا
ً 15 عــاش لبنــان حر ًبــا اســتمرّ ت
 ومئــات،قســرا
ومخفــي
 مفقــود17،000  مــا يقــارب، قتيــل15،0000 علــى
ً
ٍّ
.األلــوف مــن الجرحــى والمهجريــن

Since the end of the war in 1990, successive Lebanese
authorities have failed to grant the issue of missing and
forcibly disappeared persons the attention required to
resolve it and provide families with information and
closure. They have continued to ignore the claims filed by
the families of those victims since the years of the civil war
until the present time.

ـط الســلطات اللبنانيــة المتعاقبــة
ِ  لــم تعـ،1990 منــذ انتهــاء الحــرب العــام
ِّ قســرا االهتمــام الــازم مــن أجــل
حلــه
ملــف المفقوديــن والمخفييــن
ً
ـني
ّ  بالرغــم مــن مطالبــات عائــات هــؤالء الضحايــا خــال سـ،وإغالقِ ــه
.الحــرب والمســتمرة حتــى تاريخــه

The kidnapping operations were carried out by fighting
Lebanese militias, as well as some regional armed forces
that were present in Lebanon.
Wissam’s project aims at highlighting this humanitarian
cause with the aim of prodding Lebanese officials to assume
their obligations in this regard. It also aspires to support the
struggles faced by the families of the missing and forcibly
disappeared persons, in their demands to them to be
informed about the status of their loved ones.

تمّ ــت عمليــات الخطــف واإلخفــاء علــى أيــدي الميليشــيات اللبنانيــة
 إضافــة إلــى بعــض القــوى المسـ ّـلحة اإلقليميــة التــي كانــت،المتقاتلــة
.متواجــدة آنــذاك
يهــدف مشــروع وســام إلــى تســليط الضــوء علــى هــذه القضيــة
 كمــا. وحــث المســؤولين علــى القيــام بواجباتهــم إزاءهــا،اإلنســانية
قســرا مــن
يهــدف إلــى دعــم نضــال عائــات المفقوديــن والمخفييــن
ً
ّ أجــل
.حقهــم فــي معرفــة مصائــر ذويهــم

Wissam Khoury LEBANON |
Leila Solh Hamadeh
Hall, Beirut
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Wissam Khoury is a
photographer, currently based in Beirut. He is a graduate from
a number of educational programs from Lebanon, Russia and
Belarus. He has taken part in many photography exhibitions since
2011. Along with commercial photography, he works on several
long-term documentary projects.

المعـــــرض يســــتمر

2019  أيلول20 -  أيلول6

مساء
7 - صباحا
٩  الجمعة- األثنين
ً
ً
 عصرً ا3 - صباحا
٩ السبت
ً
83

حاليــا فــي
وســام خوري لبنــان | وســام خــوري مصــور مقيــم
ً
. روســيا وبيالروســيا، تخــرج مــن برامــج تعليميــة مختلفــة بيــن لبنــان.بيــروت
 إلــى.2011 شــارك فــي العديــد مــن معــارض التصويــر الفوتوغرافــي منــذ عــام
 يعمــل علــى عــدة مشــاريع وثائقيــة،جانــب التصويــر الفوتوغرافــي التجــاري
.طويلــة األمــد

THE SCOOTER OF DOUMA

"طرطيرة" دوما

مــرت ســوريا فــي آخــر ســبع ســنوات ،لغايــة منتصــف عــام ،2018
بأحــداث ومعــارك فــي كافــة المحافظــات ،وهــي مــا زالــت مســتمرة
حتــى وقتنــا هــذا ،وقــد أدت إلــى خســارات ماديــة ومعنويــة كبيــرة،
انعكســت ســل ًبا علــى كافــة الســكان ،فتشــرد أطفــال ،وحرمــوا مــن
أبســط حقوقهــم ،وهــو حــق العيــش .ولــم تتــرك الحــرب فئتــي الشــباب
والكبــار فكانــت لهــم حصتهــم مــن ويــات الحــرب.
ـرا إلــى مواضيــع دمويــة ،أو أذكــر إحصائيــات الوفيــات،
لــن أتطــرق كثيـ ً
لكــن ســوف أطــرح فــي هــذه القصــة قضيــة تهــم كل الذيــن عانــوا خــال
الحــرب ،وتأقلمــوا ،وابتكــروا وســائل جديــدة ،وباألخــص ســكان مدينــة
«دومــا» ،هــذه المدينــة التــي صنفــت عــام  2017كأخطــر مــكان فــي
العالــم.
حســن بالل ســوريا | خريــج كليــة االقتصــاد فــي ســوريا ،عمــره 26
ســنة .بــدأ التصويــر عــام  .2011عمــل مــع وكاالت ومنظمــات غيــر حكوميــة فــي
ســوريا ،وقــام بتصويــر قصــص عــن الحيــاة بعــد الحــرب .شــارك فــي ورشــة
«البحــث عــن الحقيقــة» للتدريــب علــى أســس التصويــر الصحفــي والتــي نظمهــا
«دار المصــور» فــي بيــروت بالتعــاون مــع «مؤسســة طومســون» والمجلــس
الثقافــي البريطانــي.

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

المعـــــرض

 9أيلول  14 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا 10
ً
ً
ً

| Hasan Belal SYRIA

A 26 years old graduated from
the economics university in Syria. He has been a photographer
since 2011 and is interested in photojournalism. He worked with
agencies and NGOs focusing on post-war stories. He participated
in “Looking for the Truth” photojournalism training program
that was organize by Dar al-Mussawir and in partnership with
“Thomson Foundation” and the British Council.

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition

9 September – 14 September 2019
Daily 10 AM - 7 PM

تعــد «دومــا» أكبــر مدينــة فــي الريــف الدمشــقي الســوري ،وتقــع ضمــن
الغوطــة الشــرقية ،وهــي مدينــة صناعيــة .أثنــاء المعــارك التــي مــرت
علــى هــذه المنطقــة أدخلــت العديــد مــن اآلليــات ،ســواء ســيارات أو
مركبــات كبيــرة ،بطــرق ملتويــة لمحاربــة النظــام ومقاومتــه مــن قبــل
الشــعب .وعندمــا انتصــرت قــوات الجيــش الســوري التابعــة للنظــام،
أحرقــت ودمــرت كافــة وســائل النقــل المســتخدمة مــن قبــل الســكان،
ســواء كان أصحابهــا قــد حاربــوا ضدهــا أم لــم يتدخلــوا أبــدً ا ،وبالتالــي
فقــد الجميــع القــدرة علــى التنقــل مــن وإلــى أي منطقــة ،بســبب عــدم
توفــر وســائط النقــل.

The National
Library, Beirut

المكتبة الوطنية ،بيروت

For the past eight years Syria has witnessed armed conflicts
across the country. Hundreds of thousands were killed and
millions were displaced inside and outside Syria. The impact
on the people was devastating.

Hasan Belal
حسن بالل

In my project I will not tackle the issue of death, blood, but
I will speak about the agony of transportation that people
who live in Damascus and the surrounding areas specially
in the city of Douma endure. In 2017, Douma, which is a
part of the province of Ghouta southwest of Damascus, was
considered to be the most dangerous place in the world.
During the battles the government forces burned and
destroyed all means of transportation.
When the battles came, residents of Douma found
themselves with no cars, buses nor any other kind of
vehicles that could take them from one place to another.
They had to use bicycles and motorcycles and invent the
“tortira box” that can carry a family using an old scooter.

وبســبب البعــد بيــن المناطــق عــاد الجميــع إلــى اســتخدام الدراجــات
الهوائيــة والناريــة ،واســتخدموا وســائط قديمــة تســمى «طرطيــرة»،
التــي يمكنهــا أن تقــل عائلــة كاملــة فــي صنــدوق العربــة.

Al Madina Theater, Beirut
مسرح المدينة ،بيروت
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GAZA THE CITY OF AMPUTEES

غزة ..مدينة األطراف المبتورة

نضال رحمي Nidal Rahmi

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  20 -أيلول 2019

مساء
صباحا 7 -
األثنين  -الجمعة ٩
ً
ً
صباحا  3 -عصرً ا
السبت ٩
ً

المعـــــرض يســــتمر

 ٢٤أيلول  5 -تشرين األول 2019
مساء
صباحا وحتى ١١
يوميا من ١١
ً
ً
ً

Exhibition continues

Opening ceremony

Monday till Friday 9 AM – 7 PM
Saturday 9 AM – 3 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 11 AM - 11 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 20 September 2019

24 September – 5 October 2019

Thursday 5 September 2019 at 6 PM

مساء
الخميس  5أيلول  2019الساعة 6
ً

Monday 23 September 2019 at 6 PM

مساء
األثنين  23أيلول  2019الساعة 6
ً

Gaza has been effectively cut off from the outside world
since Hamas took over more than 12 years ago. More than
17, 000 Palestinians were injured during different Israeli
military incursions on the Gaza Strip from 2006 to 2014.
Most of them lost either one or two of their limbs

فعليــا عــن العالــم الخارجــي منــذ تولــي حمــاس
لقــد تــم عــزل غــزة
ً
عامــا .أصيــب أكثــر مــن  17.000فلســطيني
الســلطة قبــل أكثــر مــن ً 12
خــال التوغــات العســكرية اإلســرائيلية المختلفــة علــى قطــاع غــزة
مــن عــام  2006إلــى عــام  .2014وفقــد معظمهــم واحــدً ا أو اثنيــن مــن
أطرافهــم .أصبــح مشــهد الشــباب وهــم يتجولــون علــى عكازيــن شــيئًا
شــائعً ا فــي شــوارع مدينــة غــزة.

Young people on crutches have become a common sight on
the streets of Gaza City.

هــذه المواضيــع المصــورة تحكــي قصــص لفلســطينيين فقــدوا أطرافهم
فــي أوقــات مختلفه ،بســبب الهجمــات اإلســرائيلية.

The photo projects are stories of Palestinians who lost their
limbs during different timing by Israeli attacks.

نضــال رحمي فلســطين | ولــد فــي لبنــان عــام  ،1986مهتــم باألفــام
الوثائقيــة والتقاريــر الصحفيــة .عمــل فــي الصحافــة والتصويــر الفوتوغرافــي
ألكثــر مــن  11عامً ــا ،فقــام بتغطيــة حــرب  2009 - 2008فــي قطــاع غــزة ،وعــدوان
لمــدة  8أيــام عــام  ،2012وحر ًبــا لمــدة  51يومً ــا فــي عــام  2014فــي القطــاع ً
أيضــا،
فــي خاللهــا كان يعمــل مــع وكاالت محليــة ودوليــة كمصــور.

| Nidal Rahmi PALESTINE

Nidal is a Palestinian
photojournalist, born in Lebanon in 1986, He is interested in
documentaries and storytelling. He has been working for 11 years
for local and international agencies covering Israeli wars on Gaza
since 2008.

نضــال الوحيدي فلســطين | مصــور فوتوغرافــي ُحــر مــن قطــاع
غــزة ،عمــره  28عامً ــا .يعمــل كمصــور فيديــو فــي فضائيــة النجــاح منــذ 9
ســنوات.

| Nidal Alwaheidi PALESTINE

Nidal Rahmi
نضال رحمي
Nidal Alwaheidi
نضال الوحيدي
Mariyam Abu Dagga
مريم ابودقة

Nidal is a 28-year-old
freelance photographer from the Gaza strip. He has been working
as a cameraman at Al-Najah channel for the past 9 years.

Leila Solh Hamadeh
Hall, Beirut

قاعة ليلى الصلح حمادة،
بيروت

مريــم أبــو دقة فلســطين | مصــورة صحفيــة مــن قطــاع غــزة،
عمرهــا  27عامً ــا ،تغطــي األحــداث الميدانيــة والجماليــات فــي القطــاع.

Golden Tulip Serenada
Hotel, Beirut

| Mariyam Abu Dagga PALESTINE

Mariyam is a
27-year-old photojournalist from the Gaza Strip. She covers events
and aesthetic stories around Gaza.

فندق غولدن تيوليب
سرنادا ،بيروت
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GAZA STILL CARRIES ON

ال تزال غزة صامدة

ال يــزال قطــاع غــزة يحمــل ندو ًبــا مختلفــة مــن الحــروب .منــذ عــام 2006
عانــت غــزة مــن حــرب أهليــة بيــن الفلســطينيين ،وثالثــة حــروب بيــن
ً
ســاحقا .كل ذلــك أصــاب
حصــارا
حمــاس وإســرائيل ،وال تــزال تعانــي
ً
االقتصــاد بالشــلل ،وحــوّ ل هــذه المنطقــة الصغيــرة إلــى أكثــر موقــع فــي
العالــم يعانــي االكتظــاظ الســكاني وأزمــة اقتصاديــة خانقــة.

Gaza Strip’s principal urban center, carries various scars of
war. Since 2006, Gaza has endured one civil war between
Palestinians, three wars between Hamas and Israel and a
crushing blockade – all of which have crippled the economy
and turned the tiny territory into a site of humanitarian
crisis.

ومــع ذلــك ال يــزال القطــاع ينبــض بالحيــاة ،فالمقاهــي تعــج بالــرواد،
وحركــة المــرور كثيفــة ،ومحــات المالبــس والمطاعــم نشــطة،
وابتســامات األطفــال البريئــة تضــيء كل مــكان ،وهــم يلهــون فــي المــاء،
أو يحوّ لــون األبنيــة المدمــرة إلــى أماكــن للعلــب ،لكنهــم ال يملكــون تــرف
الحصــول علــى ألعــاب إلكترونيــة ،أو علــى تلــك الباهظــة الثمــن كباقــي
أطفــال العالــم .ومــع ذلــك ،يحلمــون بغــد افضــل.

Still, the city is vibrant with coffee shops, traffic, clothes
stores, restaurants and children carry on with their innocent
smiles, and full of hopes for a better future.

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019

مجــدي قريقع فلســطين | مصــور صحفــي حــر منــذ  12عامً ــا مــن
مدينــة غــزة .فــاز بالعديــد مــن المســابقات الدوليــة والمحليــة أبرزهــا جائــزة
الشــارقة التــي ينظمهــا اتحــاد المصوريــن العــرب (المركــز األول عــام ،)2014
وجائــزة وكالــة األناضــول التركيــة (المركــز األول عــام  ،)2012وجائــزة الصيــن
الدوليــة (عــام  .)2015عمــل مــع عــدة مواقــع عالميــة ومحليــة وصحــف كمصــور
حاليــا مــع وكالــة نــور.
حــر ،ويعمــل
ًّ

مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

| Magdy Koreka PALESTINE

Magdy is a freelance
photojournalist from Gaza Strip. He has won many international
and local competitions most notably, the Sharjah Prize organized
by the Union of Arab Photographers in 2014. Turkish Anadulo
Agency Award first place in 2012 and the China International
Prize in 2015. Magdy has worked with International and local
newspapers as a freelance photographer and currently is working
with the NurPhoto agency.

المعـــــرض يســــتمر

 12أيلول  ٥ -تشرين األول 2019
مساء
صباحا وحتى ١١
يوميا من ١١
ً
ً
ً
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Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 11 AM - 11 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

12 September – 5 October 2019

Monday 23 September 2019 at 6 PM

مساء
األثنين  23أيلول  2019الساعة 6
ً

Magdy Koreka
مجدي قريقع

The National
Library, Beirut

المكتبة الوطنية ،بيروت

Golden Tulip Serenada
Hotel, Beirut
فندق غولدن تيوليب
سرنادا ،بيروت
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FULFILLING A DREAM

تحقيق حلم

عامــا كل يــوم
تتــدرب «إيداميليــس» ،الكوبيــة البالغــة مــن العمــر ً 26
فــي صالــة رياضيــة محليــة فــي هافانــا ،لتحقيــق حلمهــا بتمثيــل كوبــا
فــي أولمبيــاد اليابــان  .2020المشــروع عبــارة عــن محاولــة لتســليط
الضــوء علــى قوتهــا ،وتفانيهــا ،وحبهــا لهــذه الرياضــة.
المشــروع مكــرس لـــ» إيداميليــس» وزمالئهــا المالكميــن ،ولــكل
الحالميــن فــي جميــع أنحــاء العالــم.
رشــــا الجنــدي األردن | ولــدت رشــا فــي األردن ،ونشــأت فــي
اإلمــارات العربیــة المتحــدة ،وتعلمــت فــي لبنــان ،وھــي مصــورة وثائقیــة
طموحــة ،تبلــغ مــن العمــر  35عامً ــا .علــى مــدى الســنوات العشــر الماضیــة ،عملــت
رشــا كعاملــة إغاثــة إنســانیة فــي العدیــد مــن البلــدان .ومــن خــال التدریــب
الذاتــي فــي مجــال التصویــر الفوتوغرافــي تركــز رشــا علــى توثیــق الحالــة
اإلنســانیة والقصــص التــي تبــرز إنســانیتنا المشــتركة.

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

المعـــــرض

 9أيلول  14 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا 10
ً
ً
ً
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Idamyles, a 26-year-old female Cuban trains every day at a
local gym in Havana to fulfill her dream to represent Cuba
in the Japan 2020 Olympics. The project is an attempt to
highlight her strength, dedication and love for the sport.
The project is dedicated to Idamyles, her fellow boxers and
to all the dreamers across the world.

| Rasha Al Jundi JORDAN

Born in Jordan, raised in the
UAE, and educated in Lebanon, Rasha is a 35 year old aspiring
documentary photographer. Over the last 10 years, Rasha has
been working as a humanitarian relief worker in several countries.
Rasha is a self-taught photographer, whose work focuses on the
human condition and stories that showcase our joint humanity.

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition

9 September – 14 September 2019
Daily 10 AM - 7 PM

Rasha Al Jundi
رشا الجندي

The National
Library, Beirut

المكتبة الوطنية ،بيروت

Al Madina Theater, Beirut
مسرح المدينة ،بيروت
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WHEN SHE REVOLTS
عندما تثور المرأة

خــال عملــي فــي مصــر ،اندلعــت «ثــورة الربيــع العربــي» ،وركــزت
جميــع وســائل اإلعــام علــى مطالــب الشــعب« :حريــة التعبيــر
والمســاواة االجتماعيــة وظــروف معيشــية أفضــل».

”While I was working in Egypt, the “Arab Spring Revolt
erupted. Most media were focused on highlighting the
demands of the population: “freedom of speech, social
equality, and better living conditions”.

مــرت الســنوات ،ثــم فــي عــام  2019فوجــئ العالــم بموجــة جديــدة
مــن االحتجاجــات فــي الجزائــر والســودان .كان كال البلديــن يطالــب
باألشــياء نفســها التــي ثــار مــن أجلهــا المصريــون ،فهــي عــادة مــا تكــون
أولويــة فــي المجتمعــات المقهــورة.

Several years later, in 2019, the world was surprised when a
new wave of protests erupted in Algeria and Sudan. In both
countries the population were demanding the same things
the Egyptians had revolted for. But just like in Egypt, women
of Sudan and Algeria who demanded equal rights were often
met with a laconic “this is not the time for women’s rights,
there are more important priorities”.

لكــن كمــا هــي الحــال فــي مصــر ،غال ًبــا مــا قوبلــت نســاء الســودان
والجزائــر اللواتــي طالبــن بالمســاواة فــي الحقــوق ،بعبــارة «ليــس هــذا
وقــت حقــوق المــرأة ،فهنــاك أولويــات أكثــر أهميــة».
ومــع ذلــك ،ال تــزال النســاء يخرجــن ،وال يزلــن يقاتلــن ويطالبــن
بحقو قهــن .

أمــال باين فرنســا | أمــال بايــن هــي مديــرة مكتــب الشــرق األوســط
ورئيســة قســم الفيديــو لــدى الوكالــة األوروبيــة للصــور الصحفيــة إ ب أ .تعمــل
منــذ ســنوات فــي تغطيــة األخبــار العاجلــة والقصــص المتعمقــة ،إلــى جانــب
متابعــة التغييــرات التــي أحدثتهــا االنتفاضــات العربيــة .كمــا تقــوم بــإدارة
ً
ســابقا
فريــق مــن المصوريــن فــي  17دولــة فــي المنطقــة .وقــد عملــت أمــال
مــع رويتــرز ،اسوشــياتيد بــرس ووكالــة األنبــاء الفرنســية فــي أوروبــا وآســيا
والشــرق األوســط.

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  20 -أيلول 2019

مساء
صباحا 7 -
األثنين  -الجمعة ٩
ً
ً
صباحا  3 -عصرً ا
السبت ٩
ً

| Amel Pain FRANCE

Amel Pain is the Middle East Bureau
Chief and Head of Global Video with the european pressphoto
agency, epa. Over the years, she has covered breaking and indepth stories, besides following changes brought by the Arab
uprisings. She also manages photojournalists in 17 countries in
the region. Amel has previously worked with AFP, AP and Reuters
in Europe, Asia and the Middle East.

Exhibition continues

Opening ceremony

Monday till Friday 9 AM – 7 PM
Saturday 9 AM – 3 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 20 September 2019

فــي عملــي كمصــورة صحفيــة ،ركــزت علــى الصــورة الكبيــرة ،لكــن
كلمــا كان ذلــك ممك ًنــا قمــت بتصويــر هــؤالء النســاء اللواتــي أعجبننــي
بقوتهــن وإصرارهــن.

Thursday 5 September 2019 at 6 PM

مساء
الخميس  5أيلول  2019الساعة 6
ً

وباعتبــاري امــرأة جزائريــة فرنســية ،لــم أكــن أتوقــع أن أرى ســيدات
محافظــات نشــيطات وشــجاعات ومتّ حــدات.
تعرّ ضــت بعــض النســاء للمضايقــة والبعــض اآلخــر منهــن للقمــع ،لكــن
مهمــا حــدث ،فهــن قــرّ رن القتــال ،وقــرّ رن التمــرد.
يزمــع توقيــع اإلعــان الدســتوري فــي ١٧
وعنــد كتابــة هــذا النــصَ ،
أغســطس الــذي ســيلغي كل القوانيــن التميزيــة ضــد الســودانيات.

Leila Solh Hamadeh
Hall, Beirut

Amel Pain
أمال باين

Nevertheless, women still go out, still fight and demand
their rights.
In my work as a photojournalist I focused on the big picture,
but whenever possible I shot images of those women who
impressed me.
As an Algerian-French woman I had not expected to see
conservative ladies next to the liberal ones together active,
brave and defiant.
Some were harassed, others silenced, but whatever
happened, these women decided to fight. They decided
to revolt.
As I write this text, the new constitutional declaration that
would cancel all discriminatory laws that affect the women
of Sudan, is expected to be signed during the week of 17
August.

قاعة ليلى الصلح حمادة،
بيروت
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EMAN, THE ACID VICTIM

إيمان ..ضحية العنف األسري

عندمــا حاولــت إيمــان ،األم المصريــة ،حمايــة ابنتهــا البالغــة مــن العمــر
ثــاث عشــرة ســنة ،ونفســها ،مــن عنــف زوجهــا ،بطلــب الطــاق ،لــم يكــن
انتقامــا.
مــن الــزوج إال ســكب األســيد علــى وجهيهمــا
ً
هــذه القصــة هــي واحــدة مــن قصــص كثيــرة تؤكــد علــى الحاجــة إلــى
مزيــد مــن الوعــي ،وإصــدار القوانيــن الصارمــة التــي تــردع العنــف
األســري داخــل المجتمعــات العربيــة.
هــذا العنــف يســتهدف فــي الغالــب النســاء واألطفــال ،ويتــرك ندبــات
دائمــة علــى أجســادهم وصحتهــم العقليــة مــن الصعــب إزالتهــا.
هديــر محمــود مصــر | مصــورة أخبــار ووثائقــي .غطــت العديــد
مــن القصــص المهمــة المتعلقــة بالثــورة المصريــة ،اإلضرابــات واالحتجاجــات
واالشــتباكات .نشــرت أعمالهــا فــي «نيويــورك تايمــز» ،و«منظمــة العفــو
الدوليــة» ،و«مؤسســة روبــرت بــوش» ،وصحيفــة «سفنســكا داجبالديــت» .فــي
عــام  ،2016حصلــت علــى منحــة مــن «الصنــدوق العربــي للفنــون والثقافــة» فــي
برنامجهــم «البرنامــج العربــي للتصويــر الوثائقــي».

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

المعـــــرض

 9أيلول  14 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا 10
ً
ً
ً
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Eman is an Egyptian woman who faced mistreatment and
abuse at the hands of her husband over several years.
Trying to protect herself and her 13 years old daughter, she
attempted to file for a divorce. Her husband attacked them
both with acid.
This story is one of many that stress the need for more
awareness and more stringent laws that would deter partner
violence within Arab societies; violence which targets
mostly women and children leaving permanent scars on
their bodies and on their mental well-being.

| Hadeer Mahmoud EGYPT

Hadeer is an Egyptian news
and documentary photographer. She covered many important
stories from the Egyptian revolution; strikes, protests and clashes.
Her work has been published by in The New York Times, The
Amnesty International, Robert Bosch Foundation and Svenska
Dagbladet newspaper. In 2016 she received a grant from the Arab
Fund for Arts and Culture on the “Arab Documentary Photography
Program”.

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition

9 September – 14 September 2019
Daily 10 AM - 7 PM

Hadeer Mahmoud
هدير محمود

The National
Library, Beirut

المكتبة الوطنية ،بيروت

Al Madina Theater, Beirut
مسرح المدينة ،بيروت
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LOVE, LOSS AND LONGING

قصص عن الحب واالنفصال القسري
Hadeer Mahmoud
هدير محمود

Sara, Omnia, and Eliane, stories of heartbroken women.
Since the Revolution of January 25, 2011 a large number
of arrests have taken place in Egypt, many of the arrested
went missing. With many couples separated from each
other, stories of love, loss, and hope are told by heartbroken
women.
Many of them found relief in my project, which offered them
the opportunity to talk about their stories and shed light
on their husbands’ situation. Others were afraid that by
participating in the project they might cause problems for
their husbands.

 وقــع عــدد كبيــر مــن األشــخاص بمصــر فــي،2011  ينايــر25 منــذ ثــورة
. وانفصــل أزواج بعضهــم عــن بعــض، ُفقــد العديــد منهــم،االعتقــال
 قصــص حــب،ارتياحــا فــي مشــروعي
 وجــدن،تــروي نســاء منكوبــات
ً
. وفقــدان أمــل، وحكايــات خســارة،اندثــرت
 واعتقــدن أن ذلــك،بعضهــن كــن خائفــات مــن المشــاركة فــي المشــروع
 وبعضهــن اآلخــر،ســوف يتســبب بمشــاكل ألزواجهــن فــي المعتقــل
اعتبــرن أن المشــروع يتيــح لهــن فرصــة التحــدث عــن أوضاعهــن
. وإلقــاء الضــوء علــى مأســاتهن،األليمــة
.إليكم قصص سارة وأمنية وإيليان

Here are the stories of Sara, Omnia, and Eliane.

Hadeer Mahmoud EGYPT |

Hadeer is an Egyptian news
and documentary photographer. She covered many important
stories from the Egyptian revolution; strikes, protests and clashes.
Her work has been published by in The New York Times, The
Amnesty International, Robert Bosch Foundation and Svenska
Dagbladet newspaper. In 2016 she received a grant from the Arab
Fund for Arts and Culture on the “Arab Documentary Photography
Program”.

The National
Library, Beirut

 بيروت،المكتبة الوطنية

Al Madina Theater, Beirut
 بيروت،مسرح المدينة
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 غطــت العديــد.هديــر محمــود مصــر | مصــورة أخبــار ووثائقــي
 اإلضرابــات واالحتجاجــات،مــن القصــص المهمــة المتعلقــة بالثــورة المصريــة
 و«منظمــة العفــو،» نشــرت أعمالهــا فــي «نيويــورك تايمــز.واالشــتباكات
 فــي.» وصحيفــة «سفنســكا داجبالديــت،» و«مؤسســة روبــرت بــوش،»الدوليــة
 حصلــت علــى منحــة مــن «الصنــدوق العربــي للفنــون والثقافــة» فــي،2016 عــام
.»برنامجهــم «البرنامــج العربــي للتصويــر الوثائقــي

Opening ceremony

Exhibition continues

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Daily 9 AM – 7 PM

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

6 September – 7 September 2019

عصرا
4  الساعة2019  أيلول5 الخميس
ً

Exhibition

9 September – 14 September 2019
Daily 10 AM - 7 PM

المعـــــرض يســــتمر

2019  أيلول7 -  أيلول6
مساء
7 - صباحا
٩ يوميا
ً
ً
ً

المعـــــرض

2019  أيلول14 -  أيلول9
مساء
7 - صباحا
10 يوميا
ً
ً
ً
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GREECE’S DIRTY SECRET

سر اليونان المخزي
ّ
Anna Pantelia
أنا بانتيليا

Despite EU regulations on coal and the declining profits
Greece has just made the biggest investment of €1.75bn
for the construction of two plants in the area of Ptolemaida
Greece, Germany, Poland, and Czech Republic accounts for
over a third of the world’s coal production. However, coal
is among the worst sources of air pollutants. In 2012, the
World Health Organization reported that 7 million people
died as a result of exposure to air pollution.
The post-apocalyptic landscape of Ptolemaida is composed
of a black mine which spans 625 square miles. Ptolemaida’s
mine is the biggest in the Balkans and responsible for 30%
of the country’s electricity production.
7/10 deaths in Ptolemaida are due to cancer or
thromboembolic disease. Cancer cases are currently
standing at 30.5% and life expectancy in the region has
been shrinking.
Many sacrifice their health for 680 euros per month, others
had to give up lands and houses engulfed by the mines.
Since 1976, more than 4,000 inhabitants of five villages that
sat on coal reserves have been displaced.

The National
Library, Beirut
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،علــى الرغــم مــن قوانيــن االتحــاد األوروبــي حــول الفحــم الحجــري
 قامــت اليونــان،وأربــاح هــذه الصناعــة المســتمرة فــي االنخفــاض
 لبنــاء محطتيــن فــي، مليــار يــورو1,75 بأضخــم اســتثمار يتمثــل بـــ
.»منطقــة «بتوليمايــدا
 أكثــر مــن ثلــث اإلنتــاج، بولونيــا وتشــيكيا، ألمانيــا،تنتــج اليونــان
 يعتبــر الفحــم الحجــري مــن أســوأ مصــادر.العالمــي للفحــم الحجــري
7  أن2012  حيــث أعلنــت منظمــة الصحــة الدوليــة عــام،تلــوث الهــواء
.مالييــن نســمة توفــوا بســبب تلــوث الهــواء
،إن منظــر الدمــار فــي بتوليمايــدا الــذي يشــبه رؤيــا نهايــة العالــم
ً  مي ـ625  يمتــد علــى مســاحة،يتكــون مــن منجــم أســود
 ويعــد.ا مربعـ ًـا
 مــن%30  حيــث ينتــج،منجــم «بتوليمايــدا» األكبــر فــي منطقــة البلقــان
.كهربــاء الدولــة
ســبعة مــن أصــل عشــرة وفيــات فــي «بتوليمايــدا» ســببها مــرض
 حيــث تبلــغ نســبة حــاالت الســرطان،الســرطان وانســداد الشــرايين
. ويســتمر متوســط العمــر المتوقــع فــي المنطقــة بالتقلــص،%30.5

Anna Pantelia Greece |

Anna is a photojournalist
whose work has been published by major media outlets such
as Newsweek, CNN, Al Jazeera, BBC, The Guardian, Vice News
and others. She has worked in Europe, Turkey, South Sudan and
Mozambique with international NGOs such as Medecins Sans
Frontieres, Action Aid, and Save the Children, and has been an
official photographer of CERN between 2012-2014.

Opening ceremony

Exhibition continues

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Daily 9 AM – 7 PM

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
4  الساعة2019  أيلول5 الخميس
ً

6 September – 7 September 2019

المعـــــرض يســــتمر
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آنّ ــا بانتليـــــــــا اليونان | مصــورة صحافيــة نشــرت أعمالهــا فــي
 «بــي،» «الجزيــرة،» «ســي إن إن،»مؤسســات إعالميــة كبــرى مثــل «نيوزويــك
 عملــت فــي أوروبــا وتركيــا. «فايــس نيــوز» وغيرهــا،» «الغارديــان،»بــي ســي
 مثــل أطبــاء،وجنــوب الســودان وموزمبيــق مــع منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة
 وعملــت كمصــورة رســمية،Save the Children  وAction Aid  و،بــا حــدود
.)2014 – 2012( CERN لـــ

Exhibition

9 September – 14 September 2019
Daily 10 AM - 7 PM

المعـــــرض

2019  أيلول14 -  أيلول9
مساء
7 - صباحا
10 يوميا
ً
ً
ً

COME BACK SAFE

«ترجعوا بالسالمة»

لذكــرى أولئــك الذیــن لــم يعــودوا ،حمــادة عــاء الدیــن ،نضــال شــاویش،
عیســى أبــو حنــا شــقارة ،یحیــى محمــد خاليلــة ،أيــوب أبــو داھــش.
ـرا مــن أجــل حيــاة كريمــة .هــي
ھــذه أســماء العمــال الذيــن خرجــوا فجـ ً
أســماء مــن قائمــة طويلــة للذیــن لقــوا حتفھــم تحــت قســوة اآلالت
العمالقــة ،ولــم يعــودوا فــي ذلــك الیــوم.
التحتیــة أرواح
فــي كل عــام تحصــد ورشــات البنــاء وتطويــر البنــى
ّ
ً
فلســطينيا فــي المناطــق المحتلــة  -٤٨معظمهــم
عامــا
مــا يقــارب 60
ً
مــن الشــباب -نتيجــة اإلھمــال واالســتھتار فــي حقوقھــم مــن قبــل
المشـ ّ
ـغلین .إن األوضــاع االقتصادیــة والسیاســیة فــي فلســطین ھــي مــا
يدفــع العــرب الفلســطينيين إلــى العمــل فــي أقســى الظــروف اإلنســانية،
أمــام شــح اإلنتــاج الفلســطیني والحواجــز المفروضــة علــى الشــباب
أمــام دخولهــم أســواق العمــل اإلســرائیلیة.

محمــد بدارنه فلســطين | يقيــم ويعمل مصــو ًرا حـ ًّـرا فــي مدينتــي
حيفــا وبرليــن ،وضمــن مشــاريع لألمــم المتحــدة ومشــاريع خاصــة بــه .يقــدم
مــن خــال أعمالــه حكايــات بصريــة عــن همــوم النــاس وتفاصيــل حياتهــم.
عرضــت أعمالــه فــي عــدة صــاالت عــرض .اقتنيــت مجموعــة مــن أعمالــه مــن
قبــل دارة الفنــون فــي عمّ ــان ومنظمــة العمــل الدوليــة.

المعـــــرض يســــتمر

 12أيلول  ٥ -تشرين األول 2019
مساء
صباحا وحتى ١١
يوميا من ١١
ً
ً
ً

| Mohamed Badarne PALESTINE

Mohamed is a
Palestinian freelance photographer who resides between Haifa
and Berlin. He works for the United Nations and on private
projects. His work presents visual stories about people’s concerns
and the details of their lives. His works have been displayed at the
United Nations in Geneva and New York, among other places, and
purchased by institutions such as Darat El Funoun in Amman, the
ILO and other art centers.

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 11 AM - 11 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

12 September – 5 October 2019

ً
وصفــا لغالبيــة العــرب الفلســطینیین
هــذا المشــروع يعكــس ويشــكل
فــي المناطــق المحتلــة منــذ العــام  ،1948اذ تحولــوا بفعــل االحتــال
إلــى مجتمــع عمّ الــي لــدى أربــاب العمــل اإلســرائيليين ،بعــد مصــادرة
أراضيهــم التــي عاشــوا عليهــا ومنهــا.

Monday 23 September 2019 at 6 PM

مساء
األثنين  23أيلول  2019الساعة 6
ً

In the memory of those who did not return: Hamda Alaa
Eddine, Nidal Shawish, Issa Abu Hanna Shaqara, Yahya
Mohammad Khalayleh, Ayoub Abu Dahesh

Mohamed Badarne
محمد بدارنه

These are the names of young workers who went out at
dawn seeking a decent life but never came back. They died
under the rigors of the giant machines. Each year, more than
60 Palestinian workers die while working in construction
sites in the Occupied Territories.
Due to the economic hardship, and political uncertainty
scores of Palestinian Arabs are forced to work in harsh and
unsafe conditions in their own land that was occupied and
confiscated by Israel. The project reflects and describes the
lives of the majority of Palestinian Arabs in the territories
occupied since 1948. They who once owned the land
became employees to the occupiers.
This project aims to raise the Palestinian model to the level
of solidarity with laborers in terms of issues of exploitation
and working conditions.

ويهــدف المشــروع إلــى رفــع مســتوى التضامــن العمالــي الفلســطيني
بشــكل واســع ،فــي مــا يخــص قضايــا االســتغالل وظــروف العمــل ،عــن
طريــق كشــف وتوثيــق حــاالت العمّ ــال وتفاصيــل حياتهــم .كمــا يهــدف
إلــى تعزيــز التضامــن مــع مظلومــي العالــم ،بغــض النظــر عــن أي انتمــاء
قومــي.

Golden Tulip Serenada
Hotel, Beirut

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019

فندق غولدن تيوليب
سرنادا ،بيروت

مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً
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عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً
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BRICK KILNS TAKE THEIR TOLL IN IRAQ

افران الطوب تسقط الناس في العراق

فــي األيــام التــي تأتــي فيهــا الريــاح مــن الشــمال ،تهــب قاذفــات الزيــت
مــن مداخــن مصنــع الطــوب ،علــى منــازل العمــال القريبــة ،وتغطــي كل
شــيء ،فيتنشــق الســكان الشــحار األســود ،هــذا الغبــار الغامــق الداكــن
أيامــا وليالــي ،ســكان المناطــق الواقعــة غــرب بغــداد ،وهــو
الــذي يطــاردً ،
التلــوث الــذي يعيشــون معــه ويموتــون منــه.

On days when the wind comes from the north, oily filth from
the brick factory chimneys blows over the nearby homes of
laborers, coating everything and everyone in black soot. This
dark, greasy dust haunts the days and nights of the residents
of areas west of the Iraqi capital Baghdad, the pollution
something they live with and die from.

عمالــة األطفــال هــي القاعــدة وليــس االســتثناء ،والحــوادث الصناعيــة
شــائعة ،ومعــدالت الوفيــات مرتفعــة .يســتمر العمــل مــا بيــن  8و10
ســاعات ،مــن أجــل حفنــة مــن الدنانيــر تــكاد ال تكفــي إلبقــاء عائلــة
كبيــرة علــى قيــد الحيــاة.

Child labour is the rule rather than the exception, industrial
accidents common and mortality rates high. Shifts last
between eight and 10 hours, for a fistful of dinars, barely
enough to keep a large extended family alive.

صغــارا ،أي بحلــول األربعينيــات مــن العمــر ،وربمــا
النــاس يموتــون
ً
تخطــوا هــذا العمــر بقليــل .وعــادة تكــون أولــى اإلصابــات فــي الرئتيــن،
وقــد تفشــل الكلــى ً
أيضــا ،بســبب عــدم وجــود ميــاه شــرب نظيفــة ،فــي
حيــن ال يســتطيع أحــد مــن العمــال شــراء الميــاه المعبــأة فــي زجاجــات.

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019

تيســير مهدي العــراق | مواليــد  ،1985حائــز بكالوريــوس فــي
اللغــة اإلســبانية مــن جامعــة بغــداد ،كليــة اللغــات .حاصــل علــى دبلــوم فــي
اللغــة اإلنكليزيــة .احتــرف التصويــر فــي عــام  2006وصــب اهتمامــه علــى
تصويــر البورتريــه وحيــاة النــاس ،وحيــاة الشــارع ،لعــدة وكاالت إخباريــة،
وشــارك فــي معــارض فــي العــراق وخارجــه .حاصــل علــى أكثــر مــن  80جائــزة.

مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

| Taisir Mahdi IRAQ

Taisir was born in Iraq in 1985. He
holds a Bachelor’s degree in Spanish language and a diploma in
English language from the University of Baghdad. He started
photography in 2006 and focused his work on portraits and
street photography. He has worked for several news agencies and
participated in exhibitions in Iraq and outside. He has won more
than 80 awards for his work.

المعـــــرض

 9أيلول  14 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا 10
ً
ً
ً
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People die young here, by the time they are in their 40s
they are nearing the end of their lives. Usually it’s the lungs
that go first, but kidneys also fail because there is no clean
drinking water and no one can afford to buy bottled water.

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً
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9 September – 14 September 2019
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Taisir Mahdi
تيسير مهدي
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THE WHITE CITY

المدينة البيضاء

فــي صحــراء محافظــة المنيــا فــي صعيــد مصــر ،يبــدو العمــال الذيــن
يعملــون فــي اســتخراج الحجــر الجيــري كأنهــم خارجــون مــن عاصفــة
ثلجيــة .هــذه المهنــة المحفوفــة بشــتى أنــواع المخاطــر تمثــل شــريان
الحيــاة االقتصــادي لهــذه المنطقــة.
دوالرا فــي اليــوم ،خطيــر،
لكــن هــذا العمــل ،لقــاء  7دوالرات إلــى 13
ً
وأحيانــا مميــت.
فالعاملــون الذيــن يرتــدون الصنــادل الخفيفــة واألقنعــة المصنوعــة
يدويً ــا ،يســتخدمون شــفرات دوارة لتقطيــع الصخــور البيضــاء،
وتحويلهــا إلــى حجــارة لبنــاء المنــازل ،مــن دون أي غطــاء واقٍ .إنهــم
يعملــون بــا معــدات تحفــظ ســامتهم ،وال يخضعــون أليــة دورة
تدريــب .لقــد عانــى العمــال إصابــات بالغــة ،ال ســيما بتــر األعضــاء ،كمــا
توفــي عــدد منهــم اثنــاء العمــل.

In the desert of Minya governorate in Upper Egypt workers
in limestone pits look as though they stepped out of a
blizzard, covered in the white powder of the stones that
are the economic lifeblood of this region.

Yousef Almuhanna
يوسف المهنا

But the work, paying $7 to $13 a day, is backbreaking — and
dangerous. Labourers in sandals and makeshift masks use
unsheathed rotor blades to gouge the white, fossil-rich rock
into house bricks. They work without safety equipment or
training.
Most of them are young men that have not completed their
primary education. Workers have suffered amputations,
electrocutions and sometimes dying.

معظــم هــؤالء مــن شــباب القــرى المحيطــة بمنطقــة المنيــا الذيــن
لــم يكملــوا تعليمهــم ،ودفعتهــم البطالــة المستشــرية إلــى المخاطــرة
بحياتهــم مــن أجــل لقمــة العيــش.

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019

يوســف المهنا الكويــت | مصــور فوتوغرافــي ،وُ لــد عــام ،١٩٨٨
الفنيــة ،مــن أبرزهــا
بــدأ مشــواره عــام  ،٢٠٠٩لديــه العديــد مــن االنجــازات
ّ
التميــز فــي مســابقة حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
حصولــه علــى جائــزة
ّ
مكتــوم ،كذلــك نشــرت أعمالــه فــي موقــع ناشــيونال جيوغرافيــك علــى صعيــد
عالمــي.

مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

| Yousef Almuhanna KUWAIT

Yousef was born in
1988, he began his photography career in 2009. He has had
many artistic achievements, most notably winning the Hamdan
Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Award of Excellence.
His work has been published internationally and on the National
Geographic website.

المعـــــرض

 9أيلول  14 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا 10
ً
ً
ً
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SUDAN’S DYING TRADITION

ِح َرف في طريقها إلى االندثار في السودان

تصطــف أوانــي الفخــار علــى طــول معظــم الشــوارع فــي الســودان.
توضــع أوانــي فخــار كبيــرة كل بضــع مئــات مــن األمتــار ،مليئــة بالميــاه
النظيفــة الصالحــة للشــرب .والطيــن يبقــي المــاء بــاردً ا ،حتــى فــي أشــعة
الشــمس الصحراويــة.
صناعــة الفخــار مــن التقاليــد القديمــة التــي تنتقــل عبــر األجيــال ،لكنهــا
مــع األســف تمــوت.
يجلــس النــاس لســاعات فــي صــب وتشــكيل األوانــي ،ونالحــظ أن
معظمهــم يشــبهون بعضهــم البعــض ،وبالــكاد توجــد فــروق بينهــم ،لكــن
كل تلــك األوانــي مصنوعــة يدويً ــا .وبمجــرد االنتهــاء مــن تشــكيلها،
توضــع فــي فــرن ضخــم محفــور فــي تــل مــن الطيــن.
لكــن لألســف يبــدو أن البالســتيك يســيطر علــى مصــادر الــرزق ،ومــن
المحــزن أن يكــون الفشــل مصيــر التقاليــد القديمــة .قــد نفكــر فــي ذلــك
علــى أنــه تقــدم أو تطــور ،لكــن االســتهالك المســتمر للبالســتيك يعوقنــا
ًّ
حقــا ،فنحــن مــا زلنــا نخنــق كوكبنــا ،المنــزل الحقيقــي الوحيــد الــذي

The streets in Sudan are lined with pottery. Every few
hundred meters large clay pots are placed, full of clean
drinking water. And the clay keeps the water cool, even in
the desert’s baking sun.

Faris Tairan
فارس طيران

The age-old tradition of pottery making is a skill passed
down through the generations. But it’s a dying tradition.
People sit for hours molding and shaping the pots and
remarkably, most of them look like each other. There’s
barely any difference, yet all of the pots are handmade. Once
molded into shape, the pots are placed in the kiln which is
fired by a huge fire-pit dug into the clay mound.
But plastic seems to be taking over livelihoods and it’s a sad
fate that old traditions like these are doomed. You might
think of it as progress or development but really it sets us
back and with the continuing consumption of plastic we
continue to suffocate our planet – the one true home we
really should be taking better care of.

ينبغــي أن نعتنــي بــه بشــكل أفضــل.

المعـــــرض يســــتمر

ـاو ،وعضــو االتحــاد الدولــي
فــارس طيران الســعودية | مصــور هـ ٍ
للتصويــر الضوئــي « ،»FIAPوعضــو نــادي عســير للفوتوغــراف ،ونــادي تهامــة
الفوتوغرافــي وجمعيــة الثقافــة والفنــون بنجــران قســم التصويــر الضوئــي.
عمــل فــي مجــال التصويــر الضوئــي مــع مؤسســات مثــل مؤسســة عــكاظ
للصحافــة والنشــر .شــارك فــي معــارض محليــة ودوليــة ،كمــا حــاز العديــد مــن
الجوائــز فــي مجــال التصويــر الضوئــي.

 6أيلول  7 -أيلول 2019

| Faris Tairan KSA

مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

Faris is a member of the International
Federation of Photography “FIAP” and a member of Asir
Photography Club and Tohama Photography Club and the Society
of Culture and Arts in Najran Department of Photography. He
has collaborated with many institutions such as Okaz Foundation
for Press and Publishing. He has participated in several local and
international exhibitions and won many awards in the field of
photography.

المعـــــرض

 9أيلول  14 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا 10
ً
ً
ً
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Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition

9 September – 14 September 2019
Daily 10 AM - 7 PM

The National
Library, Beirut

المكتبة الوطنية ،بيروت

Al Madina Theater, Beirut
مسرح المدينة ،بيروت
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ON THIS EARTH

على هذه األرض
Atia Darwish
عطية درويش
Adel Hana
عادل هنا
Ayat Arqawi
أيات عرقاوي
Ali Nouraldin
علي نور الدين
Mohamed Badarne
محمد بدارنة
Mahmoud Issa
محمود عيسى
Mustafa Hassona
مصطفى حسونة
Mustafa Thraya
مصطفى ثريا

ّ
يستحق الحياة
على هذه األرض ما

We have on this earth what makes life worth living:
on this earth stands the mistress of the earth

ُ
سيدة االرض
على هذه األرض

mother of all beginnings, mother of all endings

أم البدايات أم النهايات

Her name was Palestine

كانت تسمى فلسطين

She became known as Palestine
My Lady, I am deserving,

صارت تسمى فلسطين

because you’re my Lady

 أستحق الحياة، ألنك سيدتي،سيدتي أستحق

I deserve life.

— محمود درويش

— Mahmoud Darwish

Soliman Hijjy
سليمان حجي
Yasser Kodeih
ياسر قديح

The National
Library, Beirut

 بيروت،المكتبة الوطنية

Golden Tulip Serenada
Hotel, Beirut
فندق غولدن تيوليب
 بيروت،سرنادا
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Opening ceremony

Exhibition continues

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Daily 9 AM – 7 PM

Opening ceremony

Exhibition continues

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Daily 11 AM - 11 PM

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

6 September – 7 September 2019

عصرا
4  الساعة2019  أيلول5 الخميس
ً

Monday 23 September 2019 at 6 PM

مساء
6  الساعة2019  أيلول23 األثنين
ً

12 September – 5 October 2019

المعـــــرض يســــتمر

2019  أيلول7 -  أيلول6
مساء
7 - صباحا
٩ يوميا
ً
ً
ً

المعـــــرض يســــتمر

2019  تشرين األول٥ -  أيلول12
مساء
١١ صباحا وحتى
١١ يوميا من
ً
ً
ً

Mustafa Hassona مصطفى حسونة

عطيــة درويش فلســطين | عمــره  ٣١عامً ــا ،يعمــل مصــو ًرا
صحافيــا منــذ عــام  ،2009شــارك فــي توثيــق الجرائــم اإلســرائيلية بحــق
ً
الفلســطينيين مــن ضحايــا الحــروب والحصــار علــى قطــاع غــزة .لــه عــدة
ودوليــا ،وحاصــل علــى
محليــا
مشــاركات فــي معــارض للتصويــر الفوتوغرافــي
ً
ً
عــدة جوائــز محليــة فــي التصويــر الفوتوغرافــي ً
أيضــا .أصيــب خــال تغطيتــه
أحــداث مســيرة العــودة علــى حــدود غــزة عــام .2018

| Atia Darwish PALESTINE

Atia is a 31-year-old
photojournalist working since 2009. He has been involved in
documenting Israeli crimes against Palestinian victims of the wars
and siege on the Gaza Strip. He has been involved in photography
exhibitions locally and internationally, and has won several local
photography awards as well. He was injured during his coverage
of the events of the Return March on the Gaza border in 2018.

عــادل هنا فلســطين | مصــور صحفــي لوكالــة االسوشــيتد بــرس.
عمــل خــال مســيرته كمحــرر ،مراســل ومصــور .شــارك فــي العديــد مــن
المعــارض ،وحصــل علــى عــدة جوائــز ،منهــا :أحســن صــورة لعــام  ،1993أفضــل
تغطيــة صحفيــة لـ«حــرب الفرقــان» علــى غــزة .عضــو لجنــة تحكيــم فــي «جائزة
فلســطين للتصويــر الفوتوغرافــي» فــي رام اهلل  .2012ومســابقة جمعيــة الثقافــة
والفكــر الحــر فــي مدينــة خــان يونــس .2014

| Adel Hana PALESTINE

Adel is a Palestinian photo
journalist working for the Associated Press. (AP). He has
participated in many exhibitions, and he has received several
awards, including: Best Picture of 1993, the best press coverage
during the war on Gaza, “War of Criterion”, prize in the portrait
category. He was a member of the jury at the Palestine Photography
Prize in Ramallah (2012).

آيــات عرقاوي فلســطين | مصــورة صحفيــة حــرة فلســطينية
منــذ عــام  ،2016وطالبــة إعــام ســنة رابعــة ،تتخصــص فــي اإلعــام الرقمــي
الجديــد ،تعاونــت مــع عــدد مــن الــوكاالت العالميــة .تصــور معظــم نقــاط التمــاس
واالحتــكاك فــي مختلــف محافظــات فلســطين ،مســيرات أســبوعية ،وفعاليــات
يوميــة ،ومواجهــات بيــن الشــبان وقــوات االحتــال ،وهــدم منــازل وتشــييع
شــهداء.

| Ayat Arqawi PALESTINE

Ayat is a Palestinian freelance
journalist who started working in 2016. She is a fourth year student
in digital media. She has worked with a number of international
agencies. She covers the weekly rallies, the daily confrontations
between the youth and the occupation forces, home demolitions
and martyrs’ funerals in various governorates of Palestine.

علــي نــور الدين فلســطين | مصــور صحفــي ،ولــد فــي قطــاع
غــزة ،بــدأ التصويــر الصحفــي كمصــور حــر للوكالــة األوروبيــة فــي عمــر الـــ
،١٧ثــم أصبــح ضمــن كادر الوكالــة فــي األراضــي المحتلــة ،قــام بتغطيــة الصــراع
الفلســطيني اإلســرائيلي وحيــاة النــاس اليوميــة فــي قطــاع غــزة .نشــرت أعماله
فــي صحــف ومجــات عالميــة ،مثــل مجلــة «التايــم» و«نيويــورك تايمــز»،
«الغارديــان» وغيرهــا.

| Ali Nouraldin PALESTINE

Ali was born in the Gaza
Strip. By the time he was 17 he was working as a freelancer for
european pressphoto agency, epa. Since then, he has been based
in Gaza covering daily life news events, and the Israeli-Palestinian
conflict. His work has been published in The New York Times,
Time, The Guardian, The Los Angeles Times, and others.

محمــد بدارنه فلســطين | يقيــم ويعمل مصــو ًرا حـ ًّـرا فــي مدينتــي
حيفــا وبرليــن ،وضمــن مشــاريع لألمــم المتحــدة ومشــاريع خاصــة بــه .يقــدم
مــن خــال أعمالــه حكايــات بصريــة عــن همــوم النــاس وتفاصيــل حياتهــم.
عرضــت أعمالــه فــي عــدة صــاالت عــرض .اقتنيــت مجموعــة مــن أعمالــه مــن
قبــل دارة الفنــون فــي عمّ ــان ومنظمــة العمــل الدوليــة.

| Mohamed Badarne PALESTINE

Mohamed is a
Palestinian freelance photographer who resides between Haifa
and Berlin. He works for the United Nations and on private
projects. His work presents visual stories about people’s concerns
and the details of their lives. His works have been displayed at the
United Nations in Geneva and New York, among other places, and
purchased by institutions such as Darat El Funoun in Amman, the
ILO and other art centers.

سليمان حجي Soliman Hijjy
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Mahmoud is a Palestinian
freelance photographer. He has been working in photography for
the past decade and covered both wars on the Gaza strip in 2012
and 2014. He loves to cover the events and daily life in the Gaza
Strip. He acquired numerous awards throughout his career.

 يعمــل فــي مهنــة،محمــود عيسى فلســطين | مصــور حــر
 قــام بتغطيــة حربيــن علــى قطــاع غــزة، ســنوات10 التصويــر الفوتوغرافــي منــذ
 تصويــر الحيــاة، باإلضافــة إلــى تغطيــة األحــداث، ويحــب،2014 و2012 عامــي
ّ
. حصل علــى العديــد مــن الجوائــز.اليوميــة

Mustafa Hassona PALESTINE |

Mustafa is a Pales
tinian photographer living in the Gaza Strip, now working with
Anadolu Agency. He has been working as a photographer since
2007, and has worked as a freelance photographer for AFP,
REUTERS, and a number of international press outlets, winning
the POYI 73 prize, Sony World Photography Awards, Malta Photo
Award, and Lens Culture Award for 2018. His photos were among
the best photographs of 2018 chosen by The Guardian.

 بــدأ،مصطفــى حسونة فلســطين | يعيــش فــي قطــاع غــزة
، وعمــل كمصــور حــر لوكالــة فرانــس بــرس ورويتــرز،2007 العمــل كمصــور عــام
حاليــا مــع وكالــة أنبــاء
 يعمــل.إلــى جانــب عــدد مــن وســائل اإلعــام الدوليــة
ً
 جوائــز ســوني للتصويــر الفوتوغرافــي،73 POYI  حائــز علــى جائــزة.األناضــول
 واختيــرت.٢٠١٨  جائــزة ثقافــة العدســة لعــام، جائــزة مالطــا للصــورة،العالميــة
.٢٠١٨ صــوره مــن قبــل الغارديــان ألفضــل صــور لعــام

Mustafa Thraya PALESTINE |

Mustafa is a photo
grapher, videographer and a drone photographer residing in GazaPalestine.

مصطفــى ثريا فلســطين | مصــور فوتوغرافــي وفيديــو يعيــش
ً
.»وأيضــا مصــور بواســطة الكاميــرا الطائــرة «درون
،فــي غــزة

Soliman Hijjy PALESTINE |

Soliman Hijjy, aged 31 is a
Palestinian photographer and filmmaker who has been working
with many channels for the past 14 years, newspapers and
international websites. He owns the HQ company for media
production & IT solutions. He has won many international and local
awards, the most recent one being the Hamdan Bin Mohammed
Bin Rashid Award for Photography (eighth session).

 مصــور وصانــع أفــام. عامً ــا31 ســليمان حجي فلســطين | عمــره
 صاحــب. مــع العديــد مــن القنــوات والصحــف والمواقــع الدوليــة، عامً ــا١٤ منــذ
 حاصــل علــى العديــد.شــركة أتــش كيــو لإلنتــاج اإلعالمــي وبرامــج المعلوماتيــة
 كان آخرهــا جائــزة حمــدان بــن محمــد بــن،مــن الجوائــز الدوليــة والمحليــة
.)راشــد للتصويــر الضوئــي (الــدورة الثامنــة

Yasser Kodeih PALESTINE |

ياســر قديح فلســطين | نــال شــهادة التصويــر مــن دورة الصحافــة
، حــاز جائــزة حريــة الصحافــة واإلعــام مــن بيــت الصحافــة.2003 واإلعــام عــام
وجائــزة المركــز األول فــي مســابقة مــا بعــد حــرب غــزة مــن مركــز الدوحــة
 صــوّ ر الحــرب األولــى. شــارك فــي العديــد مــن المعــارض المحليــة،لإلعــام
 شــارك فــي معــارض عربيــة مــع اتحــاد المصوريــن.والثانيــة علــى قطــاع غــزة
 أجــرى العديــد مــن دورات. ترشــح لعــدة جوائــز محليــة وعربيــة.العــرب
.التصويــر

Yasser earned the
Photography Certificate in a Journalism and Media Course
2003. He received the Press and Media Freedom Award from
the Press House, the First Place award in the post-Gaza war
competition from Doha Media Center. He participated in many
local photography exhibitions for the first and second wars on
the Gaza Strip in addition to exhibitions with the Union of Arab
Photographers. He provides photography and photojournalism
training courses.

Yasser Kodeih ياسر قديح
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Mahmoud Issa PALESTINE |
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عندمــا اجتــاح مقاتلــو الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا (داعــش)

شــمال العــراق ،فــي صيــف  ،2014كانــت مدينــة الموصــل أكبــر غنيمــة
ـرا مــن
ـزءا كبيـ ً
يحصلــون عليهــا .أجبــر الجهاديــون الجيــش العراقــي وجـ ً
ســكان المدينــة علــى الفــرار منهــا.
مــع بقــاء مــا يقــرب مــن  600،000مــن الســكان اعتبــرت الموصــل أكبــر
تجمــع ســكاني تحــت ســيطرة داعــش ،وقدمــت حجــة لمزاعــم هــذا
التنظيــم بأنــه يبنــي دولــة.
فــي أكتوبــر  ،2016أعلنــت الحكومــة العراقيــة إطــاق عمليــة عســكرية
الســتعادة الموصــل ،وبعــد تســعة أشــهر أعلنــت أنهــا اســتعادت ثانــي
أكبــر مدينــة عراقيــة.
تميــزت معركــة اســتعادة الموصــل ،بقتــال حضــري عنيــف ،واكتشــاف
فظائــع تنظيــم «الدولــة اإلســامية» ،مــن اســتخدام طائــرات بــدون
طيــار ومركبــات انتحاريــة ،وغيرهــا مــن التكتيــكات التــي دفعــت
القــوات العراقيــة إلــى تكثيــف عملياتهــا أثنــاء القتــال.
خــال احتــال مقاتلــي داعــش للموصــل ،وخــال تحريرهــاُ ،قتــل
وجــرح عشــرات األلــوف مــن العراقييــن ،وواجهــت األقليــات ،مثــل
ُ
اإليزيدييــن والمســيحيين ،عمليــات إبــادة جماعيــة.

THE BATTLE FOR MOSUL

When fighters with the Islamic State of Iraq and Syria swept
across Iraq in 2014, the largest prize they claimed was the
city of Mosul. With a population of 600,000 inhabitants,
Mosul became the largest population center under ISIS
control, a key source of prestige and the group’s claim that
it is building a state.

معركة الموصل

In October 2016, the Iraqi government announced the
launch of a military operation to retake Mosul, and nine
month later it reclaimed the city. The battle, was marked
by fierce urban combat, the use of small drones, suicide
vehicles, the discovery of Islamic State atrocities and other
horrific tactics.

Ahmed Al-Rubaye
أحمد الربيعي

Tens of thousands of Iraqis have been killed and wounded,
and minority groups, such as Yazidis and Christians, have
faced outright genocide. Although Mosul has now returned
to the control of the central government hundreds of
thousands of Iraqis are stranded in refugee camps, awaiting
an uncertain future.
Many people are just happy to be freed of ISIS, while others
who have lost their homes are asking, what is left for their
?lives after this

وعلــى الرغــم مــن أن الموصــل عــادت لســيطرة الحكومــة المركزيــة ،إال
أن مئــات األلــوف مــن العراقييــن تقطعــت بهــم الســبل فــي مخيمــات
الالجئيــن فــي جميــع أنحــاء البــاد ،فــي انتظــار مســتقبل مجهــول.
يشــعر العراقيــون العاديــون اليــوم بــكل شــيء ،مــن الغبطــة إلــى اليــأس.
كثيــر مــن النــاس ســعداء ببســاطة بالتخلــص مــن داعــش ،بينمــا يســأل
آخــرون ممــن فقــدوا منازلهــم أو فقــدوا عائالتهــم ،مــاذا تبقــى لحياتهــم
بعــد هــذا؟
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أحمــد الربيعي العــراق | مصــور عراقــي ،يعمــل لوكالــة الصحافــة
الفرنســية منــذ أكثــر مــن  18عامً ــا ،وهــو عضــو فــي نقابــة الصحافييــن العراقيين،
وعضــو فــي اتحــاد المصوريــن العــرب ،وعضــو فــي الجمعيــة العراقيــة للتصويــر.
هــو مــن مؤسســي رابطــة المصوريــن الصحافييــن العراقييــن ،ومســؤول
المعــارض فيهــا .لــه مشــاركات فــي معــارض عراقيــة ودوليــة عــدة ،وحــاز
العديــد مــن الجوائــز فــي العــراق وخارجــه .غطــى األحــداث فــي العــراق منــذ
العــام  2003وحتــى اليــوم ،وأحــداث ليبيــا فــي  .2011كان مــن أوائــل المصوريــن
الصحافييــن الذيــن كانــوا فــي صلــب المعــارك ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية
(داعــش) فــي العــراق.
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| Ahmed Al-Rubaye IRAQ

Ahmed is an Iraqi photo
grapher who has worked for Agence France Presse (AFP) for more
than 18 years. He is a member of the Iraqi Journalists Syndicate, a
member of the Union of Arab Photographers, and a member of the
Iraqi Association of Photography. He is one of the founders of the
Iraqi Journalists Photographers Association. He has participated
in many Iraqi and international exhibitions, and has won many
awards in Iraq and abroad. He covered events in Iraq from 2003
to the present, and the events in Libya in 2011. He was one of
the first photojournalists to be at the center of the battles against
ISIS in Iraq.
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THE FADE OF A CALIPHATE’S DREAM

تالشي حلم الخالفة

انتهــت المعركــة فــي الظــام ،عندمــا شــن مقاتلــو «قــوات ســوريا
الديمقراطيــة» هجومهــم البــري األخيــر ضــد معقــل الدولــة اإلســامية
األخيــر ،جنــوب منطقــة ديــر الــزور ،شــمال ســوريا.

The battle ended in the darkness when Syrian Democratic
Forces (SDF) fighters launched their final ground assault
against the Islamic State’s last stronghold, south to Deer
Ez Zor,

ُ
تمكنــت أنــا وزميلــي نيكــوالس مــن الوصــول مباشــرة إلــى خــط
المواجهــة لمرافقــة المقاتليــن.

My colleague Nicolas and I managed to accompany the
fighters and have firsthand access to the frontline.

ال يــزال حوالــي  7000مقاتــل إســامي متمترســين فــي قريــة باغــوز.
وكان مــن بيــن هــؤالء المقاتليــن مواطنــون فرنســيون.

Some 7,000 Islamic fighters were still entrenched in the
village of Baghuz. Among these fighters were French
nationals.

عنــد شــروق الشــمس شــاهدنا النســاء واألطفــال الذيــن فــروا مــن
المعركــة .قليــل مــن الرجــال كانــوا هنــاك ً
أيضــا.

At sunrise we saw women and children who had fled the
battle. Only a few men were there.

أخذنا مقاتل كردي إلى امرأة وقال« :إنها فرنسية».

A Kurdish fighter took us to a woman and said: “She’s
”French.

لقــد كانــت زوجــة المتشــدد الفرنســي كوينتيــن ليبــرون ،الــذي كان
ً
مســؤول عــن الدعايــة للدولــة اإلســامية باللغــة الفرنســية .لقــد كان
ليبــرون يجلــس علــى بعــد بضعــة أمتــار.

She was the wife of French militant Quentin Lebrun, who
was in charge of the IS’s French language propaganda.
Lebrun was a few yards away.

ً
مندهشــا« .بــدا كالســيد المســيح» .وقــد وافــق علــى
عندمــا رأيتــه كنــت
التكلــم معنــا.

As I saw him I was amazed. “He looked like Christ”. He
accepted to speak to us. A few hours later, we called
Lebrun’s family in France and two days later we visited them
in Toulouse.

بعــد ســاعات قليلــة ،اتصلنــا بعائلــة ليبــرون فــي فرنســا ،وبعــد يوميــن
قمنــا بزيارتهــم فــي «تولــوز» فــي فرنســا.
فريديريــك الفارج فرنســا | ولــد فــي بــوردو بفرنســا عــام .1968
بــدأ مســيرته كمصــور صحفــي عــام  1988فــي صحيفــة محليــة .انضــم إلــى
وكالــة غامــا للتصويــر فــي عــام  ،1997وبــدأ تغطيــة األخبــار الدوليــة والمشــاهير
والرياضــة .منــذ عــام  2001أصبــح عملــه محصــو ًرا بشــكل أساســي فــي الشــرق
خصوصــا فــي العــراق واألراضــي الفلســطينية ســوريا وإيــران .نشــرت
األوســط،
ً
صــوره فــي معظــم الصحــف والمجــات الرئيســة فــي العالــم.

يناضــل والــدا ليبــرون اآلن إلنقــاذ أحفادهــم مــن «الجحيــم» الــذي
وضعهمــا فيــه ابنهمــا.

| Frédéric Lafargue FRANCE

Frédéric was born in
Bordeaux in 1968. He began his photojournalism career in 1988
at a local newspaper. He joined Gamma photo agency as a staff
photographer in 1997, covering international news, celebrities,
and sports. Since 2001, his work has become increasingly focused
on the conflicts in the Middle East. He worked extensively in Iraq,
the Palestinian Territories, Syria, and Iran. His images have been
published in most major newspapers and magazines around the
world.
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Lebrun’s parents are now struggling to rescue their
grandchildren from the “hell” that their son has put them in.
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GILETS JAUNES ROCKS PARIS

يهزون باريس
أصحاب السترات الصفر
ّ

بــدأت حركــة احتجــاج المواطنيــن فــي أوائــل تشــرين الثانــي 2018
بباريــس ،ضــد الزيــادة المقــررة فــي الضريبــة علــى الديــزل والبنزيــن.
أطلــق علــى هــذه الحركــة اســم «الســترات الصفــر» ،ألن المتظاهريــن
ارتــدوا الســترات الصفــر التــي يجــب علــى جميــع ســائقي الســيارات
أن يحملوهــا فــي ســياراتهم .لكــن وإن بــدأت الفكــرة باالحتجــاج علــى
ضريبــة الوقــود ،فقــد تحولــت إلــى حركــة أوســع مناهضــة للحكومــة.
يُ ظهــر هــذا التقريــر الصحفــي بعــض األحــداث الكبــرى فــي مظاهــرات
«الســترات الصفــر» ،مثــل الهجــوم علــى مطعــم  Fouquetفــي حــي
الشــانزيليزيه الراقــي ،فــي قلــب باريــس ،والهجــوم علــى قــوس النصــر.
وكانــت المالحظــة األهــم خــال تغطيــة هــذه التظاهــرات الضخمــة تلــك
الكراهيــة الطبقيــة ،بيــن معظــم الباريســيين والمتظاهريــن ،فمعظــم
رجــال الســترات الصفــر ينحــدرون مــن المناطــق الريفيــة فــي فرنســا.
علــى الرغــم مــن أن الحركــة تحمــل بقايــا الثــورة الفرنســية علــى عكــس
االحتجاجــات الفرنســية الســابقة ،إال أنهــا نشــأت عبــر اإلنترنــت مــن
خــال التماســات ،و ُنظمــت مــن قبــل العمّ ــال العادييــن الذيــن نشــروا
مقاطــع فيديــو علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،دون زعيــم معيــن
أو نقابــة أو حــزب سياســي يقــف خلفهــم.
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رفائيــل الفارج فرنســا | مصــور فوتوغرافــي شــاب ،معــروف
بتغطيتــه الواســعة لالضطرابــات االجتماعيــة التــي تحــدث فــي جميــع أنحــاء
فرنســا .صــوّ ر حركــة الســترات الصفــر منــذ ظهورهــا ،كمــا كان يقــدم تقاريــر عــن
األخبــار والسياســة اليوميــة لمجموعــة متنوعــة مــن وكاالت األنبــاء .نشــرت
أعمالــه فــي وســائل إعالميــة كبــرى مثــل «بــاري ماتــش» و«لومونــد».
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A grassroots citizens’ protest movement began in early
November, 2018 in Paris against a planned rise in the tax
on diesel and petrol.

Raphaël Lafargue
رفايل الفارج

)The movement was named “gilets jaunes” (yellow vests
because protesters wear the fluorescent yellow high-vis
jackets that all motorists must by law carry in their cars. But
what began as a fuel tax protest has now morphed into a
wider anti-government movement.
This photo reportage shows some major events of the
Yellow Vest demonstrations like the attack against the Iconic
French restaurant Fouquet along at the Champs Elysees,
and the attack against of the Arc of Triumph. During the
coverage the biggest observation I made was “the class
hatred between most of the Parisians and the Yellow Vests
protesters. Most of the Yellow Vests men hail from rural
areas in France”.
Although the movement carries remnants the French
Revolution unlike previous French protests, it sprang up
online through petitions and was organized by ordinary
working people posting videos on social media, without a
set leader, trade union or political party behind it.

| Raphaël Lafargue FRANCE

Raphaël is a young French
photojournalist, known for his extensive coverage of the social
upheavals taking place across France. He has covered the Yellow
Vest movement since its appearance. He also works as a freelancer
for a variety of news agencies. His work has been published in
major outlets like Paris Match, and Le Monde.
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إن أوضــاع الســجون فــي لبنــان ال تتناســب مــع المعاييــر الدوليــة ،ال مــن
النواحــي العدليــة والحقوقيــة والعقابيــة ،وال مــن النواحــي االجتماعيــة
واإلصالحيــة .إن جميــع مبانــي الســجون فــي لبنــان ال يمكــن أن
تســتوعب أكثــر مــن  1500ســجين بحســب المعاييــر الدوليــة ،بينمــا عــدد
الســجناء الحالــي يفــوق  6000يحشــرون فيهــا ،مــا يــؤدّ ي إلــى اكتظــاظ
خانــق ،باســتثناء مبانــي الســجن المركــزي فــي روميــة وســجن زحلــة
ً
ســجونا ،بــل
للرجــال ،جميــع مبانــي الســجون غيــر مصممــة لتكــون
مراكــز للشــرطة أو مســتودعات.
معظــم الســجون موجــودة فــي الطبقــات الســفلية لثكــن ومراكــز تابعــة
لقــوى األمــن ،ال يدخلهــا النــور والهــواء الطبيعيــان بكميــة كافيــة (مثــل
ســجون النبطيــة ،جــب جنيــن ،راشــيا ،حلبــا ،زغرتــا ،جبيــل ،جزيــن) ،أو
هــي ســرايا قديمــة يعــود تاريــخ إنشــائها إلــى العهــد العثمانــي (مثــل
ســجون صــور ،بعلبــك ،تبنيــن ،عاليــه ،زحلــة للنســاء).
المجــاري الصحيــة فــي معظــم الســجون تعتريهــا مشــاكل انســدادها
بســبب عــدم قدرتهــا علــى احتــواء تدفــق الميــاه المبتذلــة ،حيــث إنهــا
كانــت قــد صمّ مــت لخدمــة أقــل مــن نصــف نســبة االســتخدام الحالــي
نقصــا حــادً ا فــي ميــاه الشــرب
ـر توســيعها .وتعانــي الســجون ً
ولــم يجـ ِ
واالغتســال .الخدمــات الطبيــة فــي الســجون غيــر كافيــة وال تتناســب
مــع المعاييــر الدوليــة .ويعانــي الســجناء مــن ضيــق مســاحات النــوم
واألكل والنزهــة والمواجهــات مــع الــزوار ووكالئهــم القانونييــن .ويشــكو
الســجناء مــن الطعــام الــذي تؤمنــه لهــم إدارة الســجن ،اذ يدّ عــي بعضهــم
أن فيــه أوسـ ً
كاف ،وال يصلهــم بالمســتوعبات
ـاخا وحشــرات ،وأنــه غيــر ٍ
المناســبة.
كمــا يشــكو الســجناء مــن استنســابية فــي تعامــل إدارة الســجن
والحــراس معهــم :تختــار إدارة الســجن الشــاويش (للمســاعدة فــي
إدارة شــؤون الســجن) والخــدم (للتنظيــف وتوزيــع الطعــام) مــن بيــن
الســجناء ،مــن دون العــودة إلــى معاييــر قانونيــة أو إداريــة واضحــة.
وتعانــي الســجون مــن نقــص فــي األنشــطة التربويــة والرياضيــة
والتعليميــة والمشــاغل والبرامــج العالجيــة النفســية.

LEBANON’S PRISONS

Prison conditions in Lebanon do not match international
standards, in terms of justice, punishment, social and
correctional aspects. Lebanon’s two central prisons in
Roumieh and Zahle are the only structures designed to be
official jails. The 27 other prisons across the country are
designed to be either police stations or warehouses.

سجون لبنان

Officially and according to International standards prisons
should accommodate 1,500 inmates. But penitentiaries are
currently overcrowded and the number exceeds 6,000.

Haitham Moussawi
هيثم موسوي

Most of the prisons are located in basements of military
barracks and centers of the security forces or in old Serails
dating back to the Ottoman era.
They do not have the sufficient, light and ventilation such
as the prisons of Nabatiyeh, Jeb Jenin, Rashaya, Halba,
Zgharta, Jbeil and Jezzine. The prisons of Baalbek, Tibnin,
Aley, Zahle are dedicated for women.
Because of the overcrowded prisons sewerage is considered
’to be the most prominent problem. Most of the buildings
pipelines are designed to serve less than half of the sewage
current rate.
Prisons also suffer from acute shortage of fresh drinking
water, or water used for bathing and washing clothes.
هيثــم موســوي لبنان | مصــوّ ر صحافــي ورئيــس قســم التصويــر
فــي جريــدة «األخبــار» منــذ تأسيســها ،بــدأ التصويــر منــذ عــام  1996فــي وكالــة
الصحافــة الفرنســية .عمــل فــي مجــات وصحــف عالميــة ،وشــارك فــي معــارض
دوليــة ،وحــاز جوائــز عــدة .جــرى اختيــاره بيــن أفضــل  23مصــوّ ًرا فــي العالــم
فــي إيطاليــا ( .)2006شــارك فــي عــدة كتــب تصويــر ،وفــي كتــاب توثيقــي تمكّــن
فيــه مــن نشــر صــور عــن ّ
كافــة الســجون ألوّ ل مــرة فــي لبنــان.

Medical services in prisons are inadequate, prisoners suffer
from lack of sleeping, eating, leisure areas and meeting
places. Prisoners also complain from quality of food
provided by the administration.
Some claim that food contains dirt and insects. More over
the food is served without trays, plates, and does not reach
them in the appropriate containers.
Prisoners also criticize the prison authorities and guards
in tackling there day to day affairs without a clear legal or
administrative standards.

المعـــــرض يســــتمر

The prisons suffer from a lack of educational activities,
sports, and mental treatment programs.

 7أيلول  14 -أيلول 2019

مساء
صباحا 7 -
األثنين إلى الجمعة 11
ً
ً
السبت  12ظهرً ا  5 -عصرً ا
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| Haitham Moussawi LEBANON

Haitham is a
photojournalist and the head of the photography department, at
Al-Akhbar Newspaper since it was establishment and is a freelance
photographer at Agence France Presse (AFP) since 1996. He has
worked at international magazines and newspapers, participated
in several international exhibitions, and won international awards.
He was selected among the top 23 photographers in the world in
Italy (2006). He participated in several photographic books and in
a documentary in which he was able to photograph all the prisons
for the first time in Lebanon.

Exhibition continues

Opening ceremony

Monday to Friday: 11 AM - 7 PM
Saturdays: 12 PM - 5 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

7 September - 14 September 2019

Friday 6 September 2019 at 6 PM

Letitia Gallery, Beirut
غاليري ليتيسيا ،بيروت

مساء
الجمعة  6أيلول  2019الساعة 6
ً
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GAZA HOSPITAL

مستشفى غزة

في عام  ،2016زرت مستشفى غزة في بيروت ألول مرة في حياتي.
فــي البدايــة ،لــم أكــن أدرك أنــه كان هنــاك مستشــفى ،وأن هــذا المبنــى
القديــم كان مستشــفى سـ ً
ـابقا ،وان اســمه غــزة .كنــت مندهشــة وخائفــة
ـزءا مــن الحــرب اللبنانيــة التــي
فــي نفــس الوقــت .فهــذا المــكان كان جـ ً
لــم أكــن أعــرف عنهــا.
مــا أتذكــره فقــط مذبحــة صبــرا وشــاتيال ،وبعــض األحــداث الضبابيــة
أقــض الكثيــر مــن الوقــت فــي
مثــل «حــرب المخيمــات» ،لكننــي لــم
ِ
تقصــي هــذه القصــص.
بــدأ يتــراءى لــي أن معــدّ ات المستشــفى ســلبها رجــال الميليشــيات علــى
مــدار الســنين ،وأعيــد اســتخدامها أو بيعــت ،وبــدأ الالجئــون يشــغلون
الطوابــق المختلفــة مــن المبنــى ،وكوّ نــوا مجتمعً ــا داخلــه ال يــزال
موجــودً ا فــي نفــس الموقــع الدرامــي.
ـورا باســتخدام كاميــرا مــن نــوع «اليــكا» ،حتــى أتمكــن
لقــد التقطــت صـ ً
مــن نقــل الواقــع بأســلوب الريبورتــاج ،مــع الحفــاظ علــى الســرية.
يوميــا مــن الخرســانة،
وكمــا يقــول أحــد المســتأجرين «الميــاه تتســرب
ً
والحديــد الــذي يعتمــد عليــه المبنــى بــدأ الصــدأ يأكلــه .أخشــى أن أموت
يومــا مــا تحــت األنقــاض» .ومــع ذلــك ،لــم تلـ َ
ـق نداءاتهــم إال آذا ًنــا صمــاء!
ً
شــيرين يزبك لبنــان | ولــدت فــي بيــروت عــام  ،1970وبــدأت
التصويــر فــي ســن مبكــرة .عرضــت أعمالهــا األولــى فــي باريــس ،وشــاركت فــي
دراماتيكيــا عــن مــا بعــد
معــرض جماعــي مــع «أشــكال ألــوان» ،وعرضــت عمـ ًـا
ًّ
الحــرب بعنــوان «مقبــرة الشــهداء» ( ،)1996ثــم معــرض صــور فوتوغرافيــة عــن
تدميــر بيــروت ( .)2013أصــدرت  6كتــب توثــق الطعــام ،الســفر ،الحــرب األهليــة
والطبيعــة ،وصــورت الكثيــر مــن المواضيــع التــي تســتلهم منهــا أعمالهــا الفنيــة.

In 2016, I visited Gaza Hospital in Beirut for the first time
while I was reporting on a story. At first, I didn’t realize that
the building was a former hospital. I was both intrigued and
terrified. It was a part of the Lebanese war I wasn’t quite
aware of. I had in mind the massacre of Sabra and Chatila
and some blurry events such as the “War of the Camps” but
I didn’t really spend much time delving deeper into these
stories.

Chérine Yazbeck
شيرين يزبك

I started imagining the hospital being plundered through
the years by militia men and its equipment reused or sold.
Refugees began occupying the different floors and built a
community that is still based in that same dramatic location.
I took photos with a compact Leica so that I could capture
reality in a reportage-style while remaining discreet.
As one tenant puts it “everyday water infiltrates the concrete
and the metal upon which the building structure relies is
completely rusted. I fear that someday my relatives and I
!will die under the rubble”. Yet, their pleas fall on deaf ears
The Gaza Hospital story speaks to the ongoing denial of a
country that still refuses to tackle its own war history.

إن قصــة مستشــفى غــزة ليســت إال إنــكار مســتمر لدولــة مــا زالــت
ترفــض معالجــة تاريــخ الحــرب فيهــا.

| Chérine Yazbeck LEBANON

Born in 1970 in Beirut,
Chérine started shooting at an early age keeping her Canon AE1
with her wherever she would go. She exhibited her first work
in Paris, then participated in a collective exhibition with Ashkal
Alwane, where she showcased a dramatic post-war work ‘The
Cemetery of Martyrs’ in 1996. In 2013, she unveiled, photographs
shot in the aftermath of the Lebanese civil war, ‘Beirut Destroy’.
She released 6 books documenting food, travel, civil war and
nature. As a reporter, she covered many stories that inspire her
artistic work.

المعـــــرض يســــتمر

Exhibition continues

Opening ceremony

Monday till Friday 10:30 AM – 8 PM
مساء
صباحا 8 -
من االثنين إلى الجمعة 10:30
ً
ً
Saturday 10:30 AM – 3 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

 20أيلول  5 -تشرين األول 2019

صباحا  3 -عصرً ا
السبت 10:30
ً
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20 September – 5 October 2019

Thursday 19 September 2019 at 6 PM

Dar Al Mussawir, Beirut
دار المصور ،بيروت

مساء
الخميس  19أيلول  2019الساعة 6
ً
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THE LAST BEIRUT FISHERMEN
STANDING

صيادو بيروت صامدون
ّ

يهــدف المشــروع إلــى تكريــم صيــادي بيــروت الذيــن مــا زالــوا يقاتلــون
للحفــاظ علــى مهنــة الصيــد التــي توارثوهــا عــن آبائهــم وأجدادهــم
جيـ ًـا بعــد جيــل.
مــن عيــن المريســة ،إلــى جــل البحــر ،إلــى المنــارة والداليــة ،عشــرات
عامــا ،يتغلبــون علــى كل
الصياديــن ،بعضهــم يعمــل منــذ أكثــر مــن ً 50
الصعوبــات فــي حبهــم للبحــر.
كان ســاحل بيــروت فــي الماضــي بقعــة جذابــة ورائعــة ،لكــن التنميــة
الحضريــة مــدت مخالبهــا إليــه فأفســدت ســحر المــكان.
ومــع ذلــك ،ال يــزال الصيــادون مــع قواربهم هنــاك ،وال يزالون يســتمعون
لنداءالبحــر ،وال يــزال المــوج يلطــم الصخــور المنحــدرة باتجــاه الميــاه،
ً
مجــال للشــعر والحنيــن ،بغــض النظــر عــن
وال يــزال المشــهد يفســح
انســحاق خلفيتــه باألبنيــة الشــاهقة والفنــادق الفاخــرة.
متنفســا لقــوارب الصيــد،
المهــم أن تبقــى زاويــة الصيــد المتواضعــة
ً
تعانــد مــوج البحــر ،لتحمــل خيرهــا لعائــات تنتظــر!

مــروان نعماني لبنــان | التحــق بوكالــة رويتــرز لألنبــاء فــي
بيــروت بعــد التخــرج مــن الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة عــام  .١٩٨٦انضــم
لوكالــة فرانــس بــرس عــام  1997فــي قبــرص ،وانتقــل مــع الوكالــة إلــى القاهــرة،
ثــم بغــداد فــي عــام  ٢٠٠٣كمنســق لقســم التصويــر ،ثــم لبنــان .وفــي عــام ٢٠٠٨
عيــن مسـ ً
ـؤول للتصويــر فــي الوكالــة لمنطقــة الخليــج .انضــم إلــى وكالــة األنبــاء
األلمانيــة ( )DPAفــي بيــروت حيــث يعمــل ً
أيضــا مــع دار المصــوّ ر كمــدرب
ومصــوّ ر صحافــي.

The project pays tribute to Beirut’s fishermen who are still
fighting to keep their trade alive.

Marwan Naamani
مروان نعماني

From Ain Mraisseh, to Jal al-Bahr, to Manara and Daliyeh,
scores of fishermen, some of them who have been doing it
for more than 50 years, are conquering all the difficulties
with their love for the sea.
In the past the coast of Beirut was an attractive and
picturesque area, but as urban development spread its
tentacles, it spoiled the charm of the place.
However, fishermen still draw up their boats there, the
infinite call of the ocean is still heard, and the wavelets still
lap on the beaches. Hence, there still remains a small corner
of poetry and nostalgia, even though it is almost crushed by
the background of towering hotels and business towers and
luxury residential buildings.
If only this humble nook had been allowed to stay as it once
!was

| Marwan Naamani LEBANON

Marwan joined Reuters
in Beirut after graduating from the Lebanese American University
in 1986. He joined Agence France Presse (AFP) in 1997 in Cyprus
then, moved with AFP to Cairo in 2002. In 2003 he was named
Baghdad photo coordinator and 2006 returned to Lebanon. In
2008 he was appointed as AFP chief photographer for the Gulf
Region in Dubai. In 2017 he joined the German New Agency
(DPA), Beirut where he also works as a photojournalism trainer
and freelance photographer at Dar Al Mussawir.

المعـــــرض يســــتمر

 ٨أيلول  ٤ -تشرين األول 2019

ً
ليل نهارً ا كل أيام األسبوع
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Exhibition continues

Opening ceremony

Open 24/7

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

8 September – 4 October 2019

Saturday 7 September 2019 at 4 PM

عصرا
السبت  7أيلول  2019الساعة 4
ً

Corniche Ain
Mreiseh, Beirut

كورنيش عين المريسة،
بيروت
124

A FISHERMAN’S TALE FROM SAIDA

حكاية صياد من صيدا

معــرض «حكايــة صيــاد مــن صيــدا» هــو الجــزء األول مــن مشــروع
وثائقــي فوتوغرافــي ،حــول حرفــة صيــد الســمك التراثيــة فــي صيــدا.

The project is the first part of a photography documentary
tackling the fishing profession in the city of Saida.

إن ارتبــاط صيــدا بصيــد الســمك هــو ارتبــاط عضــوي يعــود إلــى ألــوف
الســنين ،فلربمــا اســم المدينــة اشــتق مــن حرفــة أهلهــا .فــا وجــود
لصيــدا مــن دون صياديهــا.

The relationship between Saida and fishing is an organic
one that goes back to bygone times. Maybe Saida has been
given its name after the fishing profession - in Arabic “sayd”.
There is no meaning for this port city without its fishermen.

هــذا المشــروع يوثــق لحكايــات صيــادي الســمك الذيــن يقطنــون
المدينــة القديمــة المطلــة علــى المينــاء ،والذيــن مــا زالــوا منــذ أيــام
الفينيقييــن – وبالرغــم مــن مشــقة هــذه الحرفــة – يتوارثــون مهنــة
الصيــد ،األبنــاء عــن آبائهــم.
منهــم مــن يبحــث عــن المغامــرة والحريــة والشــغف فــي البحــر ،ومنهــم
مــن يســعى لالرتــزاق مــن هــذه المهنــة كســائر المهــن.
مــا زال فــي صيــدا اليــوم حوالــي  200صيــاد ،يعملــون علــى أكثــر مــن
 140مرك ًبــا تنطلــق مــن مينــاء المدينــة ،فيســاهمون بالحفــاظ علــى جــزء
أساســي مــن إرث صيــدا الثقافــي واإلنســاني .إال أن التحديــات الكثيــرة
التــي تواجــه هــذه الحرفــة ،طبيعيــة كانــت أو مــن صنــع اإلنســان،
خصوصــا فــي غيــاب الدعــم
ســوف تــؤدي ال محــال إلــى اندثارهــا،
ً
الحكومــي والجهــود األهليــة الضروريــة.

روال جواد لبنــان | حائــزة بكالوريــوس فــي علــوم الكومبيوتــر مــن
الجامعــة األميركيــة ببيــروت .عملــت فــي الطيــران لمــدة  15عامً ــا .تفرغــت
لفــن التصويــر عــام  .2013شــاركت فــي عــدد مــن المعــارض ،منهــا «البحــث عــن
الحقيقــة» ،البرنامــج الــذي نظمــه دار المصــور بالتعــاون مــع مؤسســة تومســون
والمجلــس الثقافــي البريطانــي ( .)2018حــازت جوائــز تصويــر ،منهــا األولــى فــي
مســابقة «جمــال لبنــان مــن خــال تراثــه» ،نظمتهــا مؤسســة جبــران توينــي
(.)2015

Rola Jawad
روال جواد

This project documents the lives of the fishermen that still
inhabit the historical old town overlooking their harbor.
These fishermen inherited this profession from their fathers
and grandfathers since the times of the Phoenicians.
For some of them it is a love for the sea, freedom and
adventure, for others, it is just a profession.
Today, there are two hundred fishermen working on 140
boats. They work hard to preserve this aspect of Saida’s
cultural heritage despite the natural and man-made
challenges they face every day. Unless serious measures
are taken to support their daily struggle, this heritage will
soon be lost.

| Rola Jawad LEBANON

Rola holds a BA in Computer
Science from the American University of Beirut. She worked in
aviation for 15 years before she became a full-time photographer
in 2013. She participated in a number of exhibitions, including
‘Looking for the Truth’, a program organized by Dar Al-Musawwir
in collaboration with Thomson Foundation and the British Council
(2018). She won photography awards, including the first in the
competition “Beauty of Lebanon through its Heritage”, organized
by Gibran Tueni Foundation (2015).
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Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 8 AM – 6 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

15 September - 22 September 2019

Saturday 14 September 2019 at 6 PM

Khan El Franj, Saida
خان اإلفرنج ،صيدا

مساء
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YEMENI WOMEN
WITH FIGHTING SPIRITS

المرأة اليمنية ذات الروح المحاربة

يلقــي مشــروعي« ،نســاء يمنيــات محاربــات وذات معنويــات مرتفعــة»،
الضــوء علــى جوانــب لــم يســلط عليهــا فــي الحيــاة اليمنيــة« :كيــف،
نحــن اليمنيــات ،نخــوض الحــرب مــن خــال االهتمــام بأولئــك الذيــن
يحيطــون بنــا ،شــركائنا ،أوليــاء أمورنــا ،أطفالنــا ،أقاربنــا ،الجيــران
والمجتمــع ككل».
آمــل مشــاركتكم هــذا اإلرث البصــري للنســاء اليمنيــات اللواتــي ينجحــن
مــن وراء براثــن الصــراع والسياســة واألبويــة والتقاليــد.
ً
ً
ً
متخيــا،
ومســتقبل
موثقــا
حاضــرا
فــي الجوهــر ،يعكــس هــذا اإلرث
ً
مــن خــال عدســة الســام ،وليــس الحــرب.
علــى الرغــم مــن الصــراع الدمــوي وســوء التغذيــة والفقــر واألوبئــة فــي
اليمــن ،مــا زالــت الحيــاة تزدهــر ،واألرواح تقاتــل .والحقيقــة المؤلمــة
أن جميــع األرواح المتعطشــة للســام يجــب أن تتعامــل مــع الحيــاة
اليوميــة مثــل ســائر البشــر الذيــن يتمتعــون بحيــاة طبيعيــة.
حدد هذا الواقع مساري لتقديم هذا السرد البصري.
أريــد أن يــرى العالــم جمــال بلدنــا المعــذب .كيــف أن كل يمنــي يجــد
الحــب واألمــل ،بيــن أنقــاض القصــف الجــوي.
أميــرة الشــريف اليمن | علــى مــدار األعــوام الســتة عشــر
الماضيــة ،غطــت المصــورة أميــرة الشــريف الحــرب والصــراع والحيــاة
اليوميــة فــي اليمــن .وحصلــت علــى منــح مشــاريع مــن مؤسســة ماغنــوم
ومؤسســة األميــر كالوس وآفــاق .لديهــا مقــاالت علــى اإلنترنــت فــي ناشــونال
جيوغرافيــك وواشــنطن بوســت وغارديــان البريطانيــة .حصلــت علــى دبلــوم
فــي التصويــر الفوتوغرافــي الوثائقــي والتصويــر الصحفــي مــن المركــز العالمــي
للتصويــر بنيويــورك عــام .2010

أريــد أن أحــث المتفــرج علــى رؤيــة نفســه يعيــش مــكان اليمنييــن.
أريدكــم أن تــروا اإلنســانية ً
أول ،والحــرب ثانيــة.

| Amira Alsharif YEMEN

Over the last 16 years,
photographer Amira Al-Sharif has covered wars, conflicts, and daily
life in Yemen. She has received project grants from the Magnum
Foundation, Prince Claus Foundation, and Arab Fund for Arts
and Culture (AFAC). She has online photo essays with National
Geographic, The Washington Post and The Guardian. She holds
a diploma in documentary photography & photojournalism from
ICP (2010 graduate).
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”My ongoing project, “Yemeni Women with Fighting Spirits,
sheds light on underreported sides of Yemeni life: “How,
we, Yemeni women fight the war by caring for those who
surround us —our partners, parents, children, relatives,
neighbors and society at large”.
I intend to share a visual legacy of Yemeni women who
thrive beyond the clutches of conflict, politics, and
patriarchy. In essence, our legacy reflects a present and
future documented through the lens of peace, not war.
Despite the bloody conflict, malnutrition, poverty and
epidemics in Yemen, life still blooms and spirits still fight.
The reality is that all despite starved bodies we still deal
with the universal aspects of daily life.
This reality defined my approach to visual storytelling.
I want the world to see the beauty of our suffering country.
How Yemenis still shine hope and find love among the ruins
of airstrikes.
I want to inspire audiences to see themselves in the shoes
of Yemenis.
I want you to see the humanity first, and the warzone
second.

Exhibition continues

Opening ceremony

Tuesday to Sunday 11 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

11 September – 29 September 2019

Amira Alsharif
اميرة الشريف

Tuesday 10 September 2019 at 6 PM

Station, Beirut

ستايشن ،بيروت
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AMONG YOU

في ما بينكم

هــذا المشــروع يســلط الضــوء علــى مســألة خيــار الهويــة الشــخصية
للشــباب المغربــي ،باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن صــور الشــباب الذيــن
يأخــذون مصائرهــم بأيديهــم.

This project is a reflection on the choice of a personal
identity for Moroccan youth based on a selection of
portraits of young people who take their destinies into their
own hands.

هــؤالء األفــراد لديهــم الشــجاعة الختيــار واقعهــم الخــاص ،وغال ًبــا مــا
يتخطــون حــدود مجتمعاتهــم ،ســواء مــن خــال أنشــطتهم اإلبداعيــة،
أو مظهرهــم ،أو حياتهــم الجنســية ،فهــم ينقلــون صــورة المغــرب الفتــى،
هــم شــديدي االنتبــاه ،ويدّ عــون الحــق فــي أن يكونــوا مختلفيــن،
ويحتفلــون بهــذا التنــوع.

These individuals have the courage to choose their own
realities, often pushing the limits of society further. Whether
through their creative activities, their appearance, or their
sexuality, they convey the image of a young Morocco - alert,
changing, claiming the right to be different and celebrating
diversity.

هــؤالء الشــباب ،الذيــن تجســد عقولهــم مقاومــة شــجرة النخيــل التــي
تتكيــف مــع أقســى الظــروف المناخيــة فــي المغــرب ،يتحــدّ ون المعاييــر
المحافظــة والتقليديــة للمجتمــع المغربــي بشــكل يومــي .إنهــم يزرعــون
واحتهــم الخاصــة ،علــى الرغــم مــن العقبــات التــي يواجهونهــا فــي بلــد
يشــعرون بأنــه ال يتقــدم بنفــس الســرعة التــي يتقدمــون بهــا ،وهــم
يلهمــون اآلخريــن علــى طــول الطريــق.

These young people, whose minds embody the resistance
of a palm tree - a tree adapted to the harshest Moroccan
climatic conditions - defy the conservative and traditional
norms of Moroccan society on a daily basis. They cultivate
their private oasis despite the obstacles they encounter in
a country that they feel is not progressing at the same pace
as they are, and they are inspiring others along the way.

محمــد كيليطو المغــرب | مصــور مغربــي مقيــم فــي الربــاط .مــن
خــال عملــه يستكشــف ،يتســاءل ،ويحــاول فهــم التحــوالت االجتماعيــة التــي
يشــهدها المغــرب .تقــدم صــوره قــراءة حساســة وناقــدة للمفاهيــم المتعلقــة
بالمواضيــع االجتماعيــة – السياســية ،مثــل التقســيمات القائمــة علــى الطبقــة
والتــراث ،الهجــرة ،الهويــة والحتميــة االجتماعيــة.

| M’hammed Kilito MOROCCO
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M’hammed is a
Moroccan photographer based in Rabat. Through his work
he explores, questions and tries to understand the societal
transformations taking place in Morocco. His photographs offer a
sensitive and critical reading on concepts related to socio-political
themes such as divisions based on class and heritage, migration,
identity and social determinism.

Exhibition continues

Opening ceremony

Tuesday to Sunday 11 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

11 September – 29 September 2019

M’hammed Kilito
محمد كيليطو

Tuesday 10 September 2019 at 6 PM

Station, Beirut
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THOSE WHO DANCE
ON THE STAIRCASE

الراقصون على األطالل

فقــدان التواصــل مــع المنــازل ،األوطــان ،هــو الخســارة األساسـ ّـية ،هــو
ـإن رغبتنــا الدائمــة بالعــودة لألوطــان قــد تفهــم
خســارة ذواتنــا .لــذا فـ ّ
علــى أ ّنهــا الحنيــن النهائــي ،نهايــة رحلتنــا ،وشــفاء جروحنــا.

The loss of connection to our home country is a fundamental
loss - it is the loss of ourselves. This is why our desire to
return home may be understood as the ultimate nostalgia,
the end of our voyage, the healing of our wounds.

هــذا المشــروع يبحــث فــي األبعــاد المختلفــة للحنيــن عنــد الســوريين
حاليــا فــي لبنــان .هــو مجمــوع محادثاتنــا ،هــو البحــث
الذيــن يعيشــون
ً
ـك الــذي
عــن كيــف نعانــي مــن الرغبــة فــي العــودة  -أو الالعــودة -والشـ ّ
ّ
المعقــد لقــرار الفــرد وأهدافــه أن يطــرح ســؤال
يأتــي معــه .هــو التلميــح
مــاذا ســيحدث بعــد ذلــك؟

This project explores the different dimensions of nostalgia
within Syrians currently living in Lebanon. It’s the sum of
our conversations, the exploration of how we struggle with
the desire to return home - or not to - and the many doubts
that come along with it. It is a hint of the complexity of one’s
decision and aims to raise the question of what happens
next.

مــع الضغــط العالمــي مــن أجــل عــودة الســوريين «إلــى الوطــن» ،ماهــي
عواقــب ســلب قــوّ ة الخيــار مــن الفــرد؟
نوســتالجيا (الحنيــن) تأتــي مــن كلمتيــن يونانييتيــن :نوســتا «العــودة
إلــى الوطــن» ولوجيــا « األلــم»
أن األلــم هــو العــودة
فهــل يصبــح األلــم هــو اإلبتعــاد عــن الوطــن أم ّ
إلــى الوطــن؟
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Exhibition continues

Opening ceremony

Tuesday to Sunday 11 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

11 September – 29 September 2019

Tuesday 10 September 2019 at 6 PM

ناديــن القدسي ســوريا | ولــدت فــي دمشــق ،نشــأت فــي دبــي.
هــي ســورية  /عراقيــة تعيــش بيــن كنــدا واإلمــارات العربيــة المتحــدة .درســت
التصميــم الجرافيكــي والتصويــر الفوتوغرافــي فــي الجامعــة األمريكيــة فــي
دبــي ،وتعمــل كمصــورة تجاريــة .إنهــا تســعى إلــى اســتخدام التصويــر إللقــاء
الضــوء علــى القضايــا االجتماعيــة التــي تؤثــر فــي النــاس أثنــاء الحــرب وبعدهــا.

Station, Beirut

ستايشن ،بيروت

مساء
الثالثاء  10أيلول  2019الساعة 6
ً
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Nadine Al Koudsi
نادين القدسي

With the global push for the return of Syrians ‘back home’,
what will be the consequences when the power of choice
?is taken away
Nostalgia comes from two Greek words; nostos “return
home,” and algos “pain”.
Is it the pain of being away from home or is it the pain of
?returning home

| Nadine Al Koudsi SYRIA

Nadine Al Koudsi was born
in Damascus and raised in Dubai, she is Syrian/Iraqi and has lived
between Canada and the United Arab Emirates. She studied
graphic design and photography at the American University in
Dubai and seeks to use photography as a medium to tell stories
and shed light on social issues affecting people during and after
war.
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ضع رأسك حيث اعتاد قلبي أن يكون
أمسك األرض فوقي
استلقي على العشب األخضر

DESCRIBE THE SKY FOR ME

Lay your head where my heart used to be
Hold the earth above me

كيف تبدو لك السماء؟

Lay down on the green grass
…Remember when you loved me

تذكر عندما أحببتني...

Roger Mokbel
روجيه مقبل

Don’t say goodbye to me

ال تقل وداعً ا لي
صف السماء لي
وإذا سقطت السماء ،حدد كلماتي
سنصطاد الطيور المغردة.

فــي أغنيــة تــوم ويتــس ،يطلــب الحبيــب المتوفــى مــن زائــر مقبــرة
لــه أن يصــف لــه الســماء ،شــيء يُ فتــرض أنــه مُ نــح ،ولكــن هــذا الشــيء
(النــور) كان يفتقــده.
وتحــت جســر يريفــان فــي بــرج حمــود ،لبنــان ،مــن أكثــر المناطــق
كثافــة ســكانية فــي لبنــان ،الشــعور هــو نفســه بالنســبة إلــى الســكان
«المدفونيــن أحيــاء».
هــذا المشــروع هــو غــوص عميــق تحــت الهيــكل الغريــب لجســر يريفــان
الســريع .فمــن أجــل مــا يســمى التحديــث والتطويــر الحضــري ،يحــرم
الســكان اآلن مــن حقهــم األساســي فــي الوصــول إلــى الضــوء.

Describe the sky to me
And if the sky falls, mark my words
We’ll catch mocking birds.
In Tom Waits’ song, the deceased lover is asking his
graveyard’s visitor to simply describe the sky to him,
something supposedly granted, something that he misses.
Under the Yerevan Bridge in Bourj Hammoud - Lebanon,
one of the most densely populated areas in Lebanon, the
feeling is the same for a population ‘buried alive`.
This project is a deep-dive underneath the alien structure
of the Yerevan highway bridge. For the sake of so-called
modernization and urban development, they are now also
deprived from their basic right of accessing light.
Focusing on the Bourj Hammoud case, the project aims at
highlighting the dysfunctional urban planning in Lebanon,
and some might argue in the Arab world. This documentary
work seeks to reveal, through urban landscapes, the struggle
of the individuals living in these landscapes.

روجيــه مقبل لبنــان | مهنــدس فــي علــم البيولوجيــا ،وجــد فــي
التصويــر وســيلة للتعبيــر عــن الــذات .قضــى اثنــي عشــر عامً ــا مــن حياتــه فــي
الخــارج ،قبــل أن يعــود إلــى لبنــان عــام  ،2014ويــرى فــي التصويــر الفوتوغرافــي
أداة للدفــاع عــن العدالــة االجتماعيــة .تــم اختيــاره لبرنامــج التصويــر الوثائقــي
العربــي ( )2019- 2018الــذي أكمــل فيــه أحــد مشــاريعه األولــى فــي التصويــر
الفوتوغرافــي.

مــع التركيــز علــى قضيــة بــرج حمــود ،يهــدف المشــروع إلــى تســليط
الضــوء علــى التخطيــط الحضــري المختــل فــي لبنــان ،وفــي بعــض
األحيــان فــي العالــم العربــي .يســعى هــذا العمــل التوثيقــي إلــى الكشــف،
مــن خــال المناظــر الطبيعيــة الحضريــة ،عــن كفــاح األفــراد الذيــن
يعيشــون فــي هــذه األماكــن.

المعـــــرض يســــتمر

 11أيلول  29 -أيلول 2019

مساء
صباحا 7 -
من الثالثاء لألحد 11
ً
ً
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| Roger Mokbel LEBANON

Roger is a Lebanese
biotechnology engineer who found in photography a means of
self-expression. He spent twelve years of his life abroad before
coming back to Lebanon in 2014. Feeling inspired by the chaotic
urban landscapes, photography was his tool to advocate for social
justice. He was selected for the Arab Documentary Photography
Program (2018/2019) in which he completed one of his first
photography projects.

Exhibition continues

Opening ceremony

Tuesday to Sunday 11 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

11 September – 29 September 2019

Tuesday 10 September 2019 at 6 PM

Station, Beirut

ستايشن ،بيروت

مساء
الثالثاء  10أيلول  2019الساعة 6
ً
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THE END

النهاية

معــرض صــور عــن دور الســينما التــي كانــت فــي مدينــة عمّ ــان.
هــي محاولــة للتذكيــر بفقــدان جــزء مــن هويــة المدينــة الثقافيــة
التــي ســاهمت دور الســينما فــي تكوينهــا فــي مرحلــة الســبعينيات
والثمانينيــات ،فــي تلــك المرحلــة كان فــي وســط مدينــة عمــان أكثــر
افالمــا متنوعــة ،تنشــر برامــج عرضهــا
يوميــا
مــن  15دار ســينما تعــرض
ً
ً
فــي الجرائــد اليوميــة ،وكان هنــاك جمهــور مــن كل األعمــار والطبقــات،
يذهــب دوريً ــا لحضــور األفــام.
هامــا فــي تكويــن ثقافــة المدينــة وتنميــة الحــس
ـرا ً
كانــت الســينما عنصـ ً
الجمالــي ألهلهــا .ولــدور الســينما فــي عمــان تاريــخ عريــق ابتــدأ مــع
نشــأة المدينــة ،وهــي كانــت شــاهدة علــى عصــر جميــل مضــى...
نقف بكل حزن وغضب أمام صور دور السينما المغلقة.
وقــاس أن تفقــد المدينــة دور الســينما العريقــة ،ويتوقــف
محــزن
ٍ
المشــهد عنــد هــذه النهايــة!! علــى أمــل أن يعــود...

The abandoned cinemas in Amman... The project is an
attempt to revive the memory of a cultural identity that
helped in the formation of a city and a generation in the
1970s and 1980s. In downtown Amman, more than 15
cinemas showed a variety of films every day. The programs
were published in the daily newspapers and the spectators
were from all ages and gender. Cinemas played an important
role in the development of the aesthetic sense of its people.
We stand with sadness and anger in front of the pictures
of deserted movie theaters. It is sad and cruel to lose the
city’s old cinemas that cease to exist with the last frame of
each movie... THE END.

Raed Asfour
رائد عصفور

These are the names of cinemas in downtown Amman
that I still remember: Fayoumi / Dunia / Granada / Petra
/ Al Hamra / Zahran / Basman /Raghadan / Versailles /
Jordan / Tents / Al Hussein / Prince / Palestine / Amman
/ Al Kawakeb.

هــذه أســماء دور الســينما فــي وســط مدينــة عمــان التــي مــا زلــت
أذكرهــا:
الفيومــي ،دنيــا ،غرناطــة ،البتــراء ،الحمــراء ،زهــران ،بســمان ،رغــدان،
فرســاي ،األردن ،الخيــام ،الحســين ،األميــر ،فلســطين ،عمــان ،الكواكــب.
المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

المعـــــرض

 9أيلول  14 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا 10
ً
ً
ً

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition

9 September – 14 September 2019
Daily 10 AM - 7 PM

The National
Library, Beirut

المكتبة الوطنية ،بيروت

رائــد عصفــور األردن |

أقــام عــدة معــارض فوتوغرافيــة فــي األردن
ومصــر ،منهــا« :أســاك شــائكة»  ،2017وهــو المعــرض األول لــه ،أقيــم فــي دارة
الفنــون بــاألردن ،ثــم فــي بيــت الصــورة بالقاهــرة ،ومعــرض «النهايــة» ضمــن
مهرجــان الصــورة الســادس فــي عمّ ــان ،فــي مســرح البلــد  .2017وهــو مخــرج
ومبرمــج فنــي ومديــر «مســرح البلــد» فــي األردن ،والمديــر التنفيــذي للمركــز
العربــي للتدريــب المســرحي فــي لبنــان.

Al Madina Theater, Beirut
مسرح المدينة ،بيروت
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| Raed Asfour JORDAN

Raed is a photographer, director,
artistic curator and co-founder of Al Balad theatre in Jordan.
His pictures has been exhibited in Jordan and Egypt including
“Barbwires”, his first solo exhibition in 2017, held in “Darat alFonoun” in Jordan and “The End” at the Amman Image Festival in
2017. He is the Executive director of the Arab Theatre Training
Center in Lebanon.
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”“Lebanon Mountains | High Atlas
2017-2019

«جبال لبنان | جبال أطلس» 2019-2017 -

مشــروع تعــاون بيــن دار المصــور ،بيــروت ،والمدرســة العليــا للفنــون
فــي مراكــش ،ضمــن برنامــج فنــون الجبــال المســتدامة – «ســمارت»،
بدعــم مــن مؤسســة التنميــة المســتدامة فــي المناطــق الجبليــة
( .)FDDMتضمــن البرنامــج تبـ ً
لســتة مصوريــن شــبان ،بهــدف
فنيــا ِ
ـادل ً
تشــجيع تبــادل ثقافــي ديناميكــي بيــن لبنــان والمغــرب ،وإتاحــة الفرصة
للفنانيــن الشــباب الستكشــاف وتنفيــذ مشــاريع تصويــر فوتوغرافــي في
المناطــق الجبليــة ،فــي كال البلديــن ،حــول مواضيــع البيئــة ،الزراعــة،
االحتبــاس الحــراري ،مــوارد الميــاه ،الهجــرة ،العولمــة فــي األســواق
واإلنتــاج ،التنــوع البيولوجــي ،والعالقــة بيــن اإلنســان والجبــل .هــدف
التبــادل الفنــي إلــى خلــق فضــاء تبــادل لألفــكار والخبــرات ،وفرصــة
للتعــاون فيمــا بيــن الفنانيــن ،وكذلــك تطويــر مشــاريع متوازيــة حــول
مواضيــع تتعلــق بالجبــال اللبنانيــة وجبــال أطلــس.

عبدالرحمن مرزوق Abderrahmane Marzoug

المعـــــرض يســــتمر

 4تشرين األول  5 -تشرين األول 2019
مساء
صباحا 6 -
10
ً
ً

المعـــــرض

 ٦تشرين األول  19 -تشرين األول 2019

Exhibition continues

Opening ceremony

10 AM – 6 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

4 October – 5 October 2019

Thursday 3 October 2019 at 6 PM

مساء
الخميس  3تشرين األول  2019الساعة 6
ً

Exhibition

6 October - 19 October 2019

Monday till Friday 10:30 AM – 8 PM
مساء
صباحا 8 -
من االثنين إلى الجمعة 10:30
ً
ً
Saturday 10:30 AM – 3 PM

يأتــي هــذا المشــروع بيــن دار المصــوّ ر وبرنامــج «ســمارت» كتجربــة
تعــاون ثالثــة مــن نوعهــا ،بعــد تبــادل فنــي لبنانــي سويســري ،وإقامــة
فنيــة لمصــوّ ر لبنانــي فــي سويســرا عامــي  2016و .2019
أ�طلــق برنامــج «ســمارت» عــام  2014مــن قبــل مؤسســة التنميــة
المســتدامة فــي المناطــق الجبليــة ( ،)FDDMباالنســجام مــع
اســتراتيجية الوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون ( )SDCلتعزيــز
التبــادل الثقافــي والفنــي مــع بلــدان الجنــوب والشــرق ،ويعمــل البرنامج
مــن خــال شــبكة واســعة مــن الشــركاء الثقافييــن فــي سويســرا وحــول
العالــم.

Hammana Artist
House, Hammana

حمانا
بيت الفنان حماناّ ،

A cooperation project between Dar al-Mussawir, Beirut, and
)Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech (ESAVM
within SMArt program supported by FDDM. The program
included an exchange of six young and emerging talents
in photography and video to initiate a dynamic cultural
exchange between Lebanon and Morocco and to allow
opportunity for young artists in photography from both
countries to explore projects on mountain areas themes
that touch on environment, agriculture, global warming,
water resources, migration, globalization in markets and
production, cultural landscapes, biodiversity, the encounter
of human and the mountain.

Abderrahmane
Marzoug
عبدالرحمن مرزوق
Ashraf Mtaweh
أشرف مطاوع
Hussam Hawwa
حوا
حسام ّ
Ziad Naitaddi
زياد نايت عدي
Ziad Hage
زياد الحاج
Zahrin Kahlo
زرين كاهلو

The project is the third collaboration between Dar alMussawir and SMArt program following a Lebanese-Swiss
artistic exchange in 2016 and artistic residency in Bellwald,
Switzerland in 2019.
SMArt was launched in 2014 by The Foundation for
)Sustainable Development in Mountain Regions (FDDM
in coherence with the Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC) strategy to promote intercultural and
artistic exchange with the countries of the South and East.
It relies on an extensive network of institutional and cultural
partners in Switzerland and around the world.

Dar Al Mussawir, Beirut
دار المصور ،بيروت

صباحا  3 -عصرً ا
السبت 10:30
ً
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Abderrahmane Marzoug MOROCCO |

Designer
and artistic director in a digital solution agency, Abderrahmane is
passionate about graphic art and the outdoors. “My photographic
research uses the landscape to create timeless invitations to
meditation and reflection with serene and contemplative images,
exploring our relationship with the natural world, often using long
exposures taken at dusk to capture details that the human eye is
not able to perceive easily, highlighting the complexity and the
importance of these places.”

عبدالرحمــن مرزوق المغــرب | مصمــم ومديــر فنــي فــي
 مهتــم جــدً ا بالفنــون الغرافيكيــة» يســتخدم فــي مشــروعه،وكالــة للبرمجيــات
 مــع،الفوتوغرافــي المشــهد لتكويــن دعــوات تتجــاوز الزمــن للتأمــل والتفكيــر
 وغال ًبــا مــا، واستكشــاف العالقــة بالعالــم الطبيعــي،صــور هادئــة وتأمليــة
 اللتقــاط التفاصيــل التــي ال،اســتخدم التصويــر بتعريــض طويــل عنــد الغســق
 بهــدف التركيــز علــى أهميــة هــذه،تســتطيع العيــن البشــرية إدراكهــا بســهولة
.األماكــن

Ashraf Mtaweh LEBANON |

Artist and filmmaker based
in Beirut. He holds a BS in Computer Sciences and a BA in Cinema
Studies. Since 2010, he has been mainly focused on filmmaking and
got the chance to write, direct and produce several documentaries,
advertisements, feature films, several award winning shorts, and a
TV series which aired in 2015. He was selected for BeMA Jezzine,
an artistic residency, during which Ashraf produced a 5-channel
video installation entitled “On Fingertips”

 حاصــل علــى.أشــرف مطاوع لبنــان | فنــان ومخــرج ســينمائي
.درجــة البكالوريــوس فــي علــوم الكومبيوتــر وكذلــك فــي العلــوم الســينمائية
 كتــب وأخــرج وأنتــج العديــد مــن، يركــز علــى صناعــة األفــام2010 منــذ عــام
،األفــام الوثائقيــة واإلعالنــات واألفــام بمــا فيهــا أفــام قصيــرة حــازت جوائــز
، قنــوات5  أنتــج تجهيــز فيديــو مكوّ ًنــا مــن.)2015( تلفزيونيــا
وكذلــك مسلسـ ًـا
ًّ
.»بعنــوان «علــى رؤوس األصابــع

Hussam Hawwa LEBANON |

Hussam has been
actively using his film SLR camera for 20 years and has held several
personal and collective exhibitions. His style speaks of “Bressonic”
moments, with subjects mainly found in urban streets, rural
areas, and nature. He ran the photography club at the American
University of Beirut, and gave photography training sessions in
projects such as the After Lahza project with The Image Festival
Association – Zakira, teaching young Palestinian and Lebanese
youth photography.

. عامً ــا20 حوا لبنــان | مــا زال يفضــل كاميــرا الفيلــم منــذ
ّ حســام
 يتّ ســم أســلوبه بالبحــث عــن لحظــات.أقــام عــدة معــارض شــخصية وجماعيــة
. والطبيعــة، فــي مواضيــع مــن شــوارع المدينــة والمناطــق الريفيــة،»«برســونية
ِّ
دروســا
 أعطــى،أدار نــادي التصويــر فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت
ً
– للمدربيــن فــي مشــروع «مــا بعــد اللحظــة» مــع «جمعيــة مهرجــان الصــورة
.ذاكــرة» لتعليــم اليافعيــن الفلســطينيين واللبنانييــن التصويــر الفوتوغرافــي

Ziad Naitaddi MOROCCO |

 فنــان بصــري. فــي الربــاط1995 زيــاد نايــت عدي المغــرب | مواليــد
 كــرس وقتــه للتصويــر الفوتوغرافــي،2013  منــذ عــام.تعلــم التصويــر علــى نفســه
مــن خــال البحــوث الســينمائية التــي يستكشــفها مــن الوثائقيــات وأفــام
 عرضــت أعمالــه فــي العديــد مــن الفعاليــات والمعــارض الفوتوغرافيــة.الخيــال
. وغيــره، مثــل بينالــي داكار،الدوليــة

Born 1995 in RabatMorocco. A self-taught visual artist. Since 2013, he devoted
his time to photography through cinematic research which he
explores through the forms of documentary and science fiction.
His work has been exhibited in many international photographic
events and galleries such as Dakar Biennale among others.
Hussam Hawwa حوا
ّ حسام
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Ziad Hage LEBANON |

Hage is a freelance photographer
who seeks and renders different photographic subjects with a
conceptual approach away from the traditional. He studied
Advertising, and received a Bachelor’s in Communication Arts
and Journalism. He began practicing photography and working
as a journalist. He has taken part in various local, regional and
international events.

 يبحــث عــن مواضيــع مختلفــة،زيــاد الحاج لبنــان | مصــور حــر
ً مفض
ّ
، درس اإلعالنــات.ــا المقاربــات المفاهيميــة
فــي التصويــر الفوتوغرافــي
 بــدأ.وحصــل علــى درجــة بكالوريــوس فــي فنــون التواصــل والصحافــة
 شــارك فــي العديــد مــن.ممارســة التصويــر الفنــي أثنــاء عملــه كصحفــي
.الفعاليــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة

Zahrin Kahlo MOROCCO |

زريــن كاهلو المغــرب | ولــدت لعائلــة مــن أصــول إســبانية
 وقضــت كل طفولتهــا، غــادرت بلدهــا األصلــي وهــي فــي الخامســة،وبربريــة
ً متنقلـ
، بعــد حصولهــا علــى شــهادة فــي األدب األجنبــي.ـة بيــن إســبانيا وإيطاليــا
بــدأت الســفر مفتونــة بالــدول التــي وصفهــا كتابهــا المفضلــون (األرجنتيــن
 فقــررت، حينهــا بــدأ حبهــا للتصويــر الفوتوغرافــي.)...وإيــران وتركيــا ومصــر
دراســة الفــن فــي أكاديميــة الفنــون الجميلــة فــي ميالنــو مــع التركيــز علــى
.التصويــر االستشــراقي

Zahrin was born in Morocco
into a Berber/Hispanic family. At the age of five she left her native
country and spent all her childhood moving between Spain and
Italy. After receiving a degree in Foreign Literature, she began to
travel to countries described by her favorite writers (Argentina,
Iran, Turkey, Egypt, …). It was then that her love for photography
began and she started Art Studies at the Academy of Fine Arts of
Brera in Milan with a focus on Orientalist Photography.

Zahrin Kahlo زرين كاهلو
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Ziad Naitaddi زياد نايت عدي
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ARTERY

EXPERIMENTAL PHOTOGRAPHY
 فوتوغرافيا تجريبية- الشـــــــــــــريان
Ayman Lotfy
أيمن لطفي

An artery, trying to sustain life
struggles to make its way, and loses direction many times...
Life moves within it once
and then loses course countless times...
Silence is its temperament and screaming is its only outlet...
Alas, there is no one to respond...
But those who seek to obstruct its route...
It shall never stop, but it certainly will continue within the
life it has vitalized...
Inside that artery.

شريان لمحاولة استمرار الحياة
..يتلمس طريقه مرة ويفقد االتجاه مرات
تتحرك الحياة بداخلة مرة
..وتفقد االتجاه مرات
..السكون عنوانه والصراخ متنفسه
..وفى النهاية ليس هناك من مجيب
..إال من يحاول تقطيع مساره
لــن يتوقــف أبــدً ا ولكــن ســوف يســتمر بالتأكيــد مــع الحيــاة التــي أمدهــا
..بالحياة
.داخل ذلك الشريان

Ayman Lotfy EGYPT |

Ayman holds a fellowship in Fine
Arts Photography from both the British Society and the Malta
Society of Professional Photographers. He began his artistic career
in 1998, and the camera led him to a new world of modern art
starting his own style of experimental, conceptual and surreal
photography. He has participated in regional and international
exhibitions and has received many awards, including Best Photo
at the Master China International Biennale in 2010. He is also an
international arbitrator.
144

أيمــن لطفي مصــر | حاصــل علــى شــهادة الزمالــة فــى
.الفوتوغرافيــا التشــكيلية مــن الجمعيــة البريطانيــة ومــن جمعيــة مالطــا
 وقادتــه الكاميــرا إلــى عالــم جديــد مــن الفــن،1998 بــدأ مســيرته الفنيــة عــام
 شــارك فــي.الحديــث فــى الفوتوغرافيــا التجريبيــة والمفاهيميــة والســريالية
 وحصــل علــى العديــد،العديــد مــن المعــارض العربيــة والدوليــة والمحليــة
 منهــا جائــزة أحســن صــورة فوتوغرافيــة فــي «الماســتر ببينالــي،مــن الجوائــز
. وهــو محكّــم دولــي،٢٠١٠ الصيــن الدولــي» عــام

Beit Beirut, Beirut
 بيروت،بيت بيروت

Opening ceremony

Exhibition continues

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Everyday 10 AM – 8 PM
Closed Sundays

Monday 9 September 2019 at 6 PM

مساء
6  الساعة2019  أيلول9 األثنين
ً
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10 September – 14 September 2019

المعـــــرض يســــتمر

2019  أيلول14 -  أيلول10

مساء
8 - صباحا
١٠ يوميا
ً
ً
ً
مغلق يوم األحد

AT THIS PLACE,
UNTIL THE FALL OF NIGHT

في هذا المكان ،حتى سقوط الليل

تتأمــل هــذه المجموعــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة فــي فكــرة االنتظــار
والشــعور بالترقــب والتوقــع الــذي يلقــح تلــك الفكــرة .هنــاك انتظــار
لحــدوث شــيء مــا عبــر الشــارع؛ لمعرفــة أيــن ستســقط الكتلــة
الســوداء ،وعــودة شــخص مــن وراء البحــر أو مــن وراء األفــق .ربمــا
يكــون االنتظــار هــو العــودة إلــى ذلــك المــكان الــذي يقــع علــى مســافة
بعيــدة ،اوالعــودة مــن المنفــى .وبينمــا ينتظــر الشــخص ،ينتقــل الوقــت
والطبيعــة.
الترقــب والتوقــع الــذي يرافــق االنتظــار يرتــدي فــي خــوف هــادئ.
يتــم النظــر إلــى القلــق الداخلــي فــي التعبيــر ،أو عــدم وجــود ،فــي
وجــه الشــخص وهــو فــي بعــض األحيــان مخفــي عنــا ،المشــاهد .وهــو
قلــق صامــت ،ألنــه علــى الرغــم مــن أن الصــور صامتــة فــي الطبيعــة
ـرا مــا تســتوجب ذلــك الشــعور بالصمــت وإذا اســتمع المشــاهد
فإنهــا كثيـ ً
بعنايــة يمكــن أن يســمع.
بــدر الصفدي لبنــان | مصــوّ ر لبنانــي يعيــش فــي مدينــة طرابلــس.
يتنــوع تصويــره الفوتوغرافــي بيــن الشــوارع والبورتريــه والفنــون الجميلــة
حاليــا علــى شــحذ مهاراتــه فــي
والتصويــر العــاري والتصويــر المفاهيمــي .يعمــل
ً
تصويــر االســتوديو .وعلــى الرغــم مــن تعلمــه علــى نفســه ،إال أنــه أكمــل مؤخـ ًـرا
دراســة البكالوريــوس فــي التصويــر.

المعـــــرض يســــتمر

 21أيلول  ٢٩ -أيلول 2019

ً
ظهرا،
صباحا 1 -
يوميا 11
ً
ً
مساء
7:30 - 4
ً
147

This collection of photographs contemplates the idea of
waiting and the sense of anticipation and expectation that
impregnate that idea. There is a waiting for something to
take place across the street; to see where the black mass
will fall, the return of someone from beyond the sea or from
over the horizon. Perhaps the waiting is for a return to that
place that lies in the distance, a return from exile. And while
the person is waiting, time and nature move on.
The anticipation and expectation that accompanies the wait
is dressed in a calm apprehension. An inner angst is seen
in the expression, or lack of, in the subject’s face and it is
at times hidden from us, the viewer. It is a silent angst, for
although photographs are silent in nature they often evoke
that sense of silence and if the viewer listens carefully it
can be heard.

| Badr Safadi LEBANON

Badr Safadi is a Lebanese
photographer based in Tripoli, Lebanon. His photographic practice
encompasses a number of genres including street, portraiture, fine
art, nude and conceptual photography. Currently, Badr is honing
his skills in studio portraiture. Although primarily self-taught, Badr
has formalized his education by recently completing a Bachelor’s
Degree in photography.

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 11 AM – 1 PM , 4 PM – 7:30 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

21 September – 29 September 2019

Badr Safadi
بدر الصفدي

Friday 20 September 2019 at 6 PM

مساء
الجمعة  20أيلول  2019الساعة 6
ً

Warche 13 Art and
Civic Space, Tripoli

ورشة  ١٣مساحة للفن
والمدنية ،طرابلس
146

GARDEN OF EDEN

جنة عدن
ّ

يتعــاون علــي حاجــي ومريــم جمــال فــي إنشــاء سلســلة مــن الصــور
تعتــرض علــى المواضيــع المعاديــة للنســاء ،التــي تأسســت علــى واحــدة
مــن أقــدم القصــص وأكثرهــا شــيوعً ا فــي عصرنــا .هــذه السلســلة
أساســا مــن أعمــال ماركــوس أكيســون ،تتخيــل قصــة
المســتوحاة
ً
حــواء ،وإغرائهــا مــن قبــل أفعــى ،الرتــكاب مــا تعتبــره العديــد مــن
الثقافــات الخطيئــة األصليــة األولــى.
تعــرض هــذه السلســلة لالضطرابــات العاطفيــة التــي تعرضــت لهــا
حــواء ،وهــي الفضــول ،والخــوف ،والعــار (كونهــا اســتمعت إلــى
أخيــرا االستســام الكامــل إلغرائهــا.
األفعــى) ،والفــزع ،ثــم
ً
علــى الرغــم مــن أن التفاصيــل الســردية للقصــة غيــر جامــدة ،وغال ًبــا مــا
ُتتــرك للتأويــل ،إال أن القصــة مــا زالــت كمــا هــي ،حتــى فــي ظــل الثقافــة
المعاصــرة ،وفــق مــا يعرفهــا كثيــرون منــا.
إنــه ألمــر مدهــش أن الخطيئــة األولــى غال ًبــا مــا تعتبــر للمــرأة ،كمــا لــو
أن الوصــف األول لحــواء أنهــا ليســت كائ ًنــا بشــريًّ ا أو إنســا ًنا.
علــي حاجي البحريــن | بــدأ كمصــور متخصــص بتصويــر الســيارات
لمجلــة محليــة قبــل االنتقــال إلــى جميــع أنــواع األعمــال التجاريــة .قــاده التــوق
الحثيــث للحركــة المســتمرة نحــو التجــارب الفنيــة والمفاهيميــة.

| Ali Haji BAHRAIN

Started as an automotive photographer
for a local magazine before moving into other kinds of commercial
work. His unrelenting yearning for constant development led him
towards artistic and conceptual experimentation.

مريــم جمال البحريــن | فنانــة ومصممــة ،ينبــع إلهامهــا مــن حبهــا
للجديــد والغريــب ،ومــا يحيــط بهــا ومــا تحيــط بــه ،ســواء كانــت ثقافــات أو
قصصــا مختلفــة .تشــتهر بميلهــا للتجريــدات الملونــة ،والمالمــس
أزيــاء أو
ً
الخصبــة ،والتجريــب المفاهيمــي.

| Maryam Jamal BAHRAIN

Ali Haji and Maryam Jamal collaborate to create a series that
pushes against the anti-feminist themes entrenched in one
of the oldest and most retold tales of our time. This series,
heavily inspired by the work of Markus Akesson, reimagines
the scriptural account of Eve, and her seduction by the
snake into committing what many cultures consider to be
the Original Sin. The series puts Eve’s emotional turmoil on
display, as she experiences Curiosity, Fear, Shame (of having
listened to the snake), Dismay, and then finally, a complete
surrender to having been seduced.

Ali Haji
علي حاجي
Maryam Jamal
مريم جمال

While the narrative details of the story aren’t set in stone,
and are often left to interpretation, it still runs in the
background of contemporary culture as many of us know
it. It is fascinating that the First Sin is often associated with
Eve the Woman, rather than Eve the “Human Being”. Instead
of the common narrative being that “human beings are weak
and easily seduced”, we’ve shifted to “women are weak and
easily seduced”.

ً
فبــدل مــن القــول «إن البشــر ضعفــاء ويمكــن إغراؤهــم بســهولة»،
تحولنــا لنقــول «إن النســاء ضعيفــات ويمكــن إغواؤهــن بســهولة».

Artist and designer living
in Bahrain. Her inspiration stems from her love for the new and
unusual, her surroundings and what she surrounds herself with,
be it different cultures, fashion, or stories. She is known for her
penchant for colorful abstractions, lush textures, and conceptual
experimentation.
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THE RIVER THAT CARRIED ME

النهر الذي حملني
Betty Ketchedjian
بيتي كيتشجيان

Betty Ketchedjian’s “The River that Carried Me” is a
contemplation of the intimacy shared between a couple and
its subsequent loss. It focuses on an array of gestures in a
series compromising of mixed media installations, individual
images, and a video piece.

الموضــوع هــو تأمــات فــي العالقــة الحميميــة المشــتركة بين شــخصين
 إنــه يركــز علــى مجموعــة مــن اإليمــاءات فــي.ومــن ثــم فــراق أحدهمــا
 ومــع التركيــز، مــن دون لقطــات للوجــوه،سلســلة مــن الصــور الفرديــة
.علــى األيــدي كوســيلة للتعبيــر

The lack of any portrait shots, and the sole emphasis on
hands as a medium of expression further strengthens the
concept; a mere gesture that speaks volumes. In her mixed
media installations and photo compositions, Ketchedjian
presents the setting along with the main gestures, providing
a background story that draws the viewer in and puts them
amidst the scene instead of just being spectators. We feel
for the couple with each connection or separation. It’s a
story narrated with no words, just emotion.

، تعــرض المصــورة األماكــن إلــى جانــب اإليمــاءات الرئيســة،فــي أعمالهــا
،حيــث تقــدم قصــة خلفيــة تجــذب المشــاهد وتضعــه وســط المشــهد
ً بـ
 نشــعر بالعاشــقين مــع كل اتصــال أو.ـدل مــن أن يكــون مجــرد متفــرج
. بمجــرد إظهــار العاطفــة، إنهــا قصــة تــروى بــا كلمــات.انفصــال

In some of the image collages, the emptiness and stillness
of the background comes as a contrast to the warmth and
intimacy conveyed in the accompanying hand gestures,
as if a memory of what once was verses what now is. And
between the former and the current, a vivid story evidently
exists.

Betty Ketchedjian LEBANON |

Betty is a Beirut-based
visual artist and photographer. She graduated with a Masters in
Photography from London College of Communication in 2014,
and since then has participated in group exhibitions in London,
Shanghai and Beirut. In September 2018, she won the Byblos Bank
Award for Photography for her project “Namesake”, and had her
first solo exhibition in May 2019 with the project “The River That
Carried Me”. Her work uses both digital and analog photographs as
well as moving images and sound installations to explore notions
of the self and identity, while also questioning human behavior in
social contexts.
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 علــى النقيــض مــن،فــي بعــض الصــور المجمعــة يأتــي فــراغ وخلفيــة
 كمــا لــو أنهــا،الــدفء والحميميــة التــي تنقلهــا إيمــاءات اليــد المصاحبــة
 تتجلــى، وبيــن الســابق والحالــي.ذكــرى مــا كانــت عليــه آيــات اليــوم
.قصــة حيــة بوضــوح

بيتــي كيتشــجيان لبنان | هــي فنانــة ومصــورة مقرهــا فــي
 تخرجــت مــع درجــة الماجســتير فــي التصويــر الفوتوغرافــي مــن.بيــروت
 ومنــذ ذلــك الحيــن شــاركت فــي،2014 كليــة التواصــل بلنــدن فــي عــام
،2018 أيلول/ فــي ســبتمبر.معــارض جماعيــة فــي لنــدن وشــانغهاي وبيــروت
،Namesake فــازت بجائــزة بنــك بيبلــوس للتصويــر الفوتوغرافــي لمشــروعها
The River  مــع مشــروع2019 أيــار/وأقامــت أول معــرض منفــرد لهــا فــي مايو
 إضافــة إلــى، يســتخدم عملهــا الصــور الرقميــة والفيلــم.That Carried Me
، الستكشــاف مفاهيــم الــذات والهويــة،الصــور المتحركــة والتجهيــزات الصوتيــة
.مــع طــرح األســئلة عــن ســلوك اإلنســان فــي الســياقات االجتماعيــة

CUB Gallery, Beirut
 بيروت،كاب غاليري
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I’M NOT HERE, I’M NOT THERE

 أنا لست هناك،أنا لست هنا
Farzin Foroutan
فرزين فروتن

In every corner of the world, everyone has a place that they
identify as home.
A few years ago, I left my hometown to continue my
education in other cities. Whenever I return to my
hometown, I find that I no longer have a sense of intimacy
to places in my city, they are no longer “home”. All those
places seem unfamiliar.
For me, a home can be anywhere, whenever you open a
door; there is a home. A home with the same incredible
sense of belonging.

Farzin Foroutan IRAN |

Farzin Foroutan (born in 1992)
is an Iranian-based artist who has primarily worked in the medium
of photography. He received his M.A. in Visual Arts and Visual
Communications Design from EMU University of Cyprus. He has
participated in various exhibitions around the world including the
USA, Spain, England, Switzerland, France, Italy, and Hungary.

Station, Beirut

 بيروت،ستايشن

منــذ ســنوات عــدة تركــت مســقط رأســي ألكمــل دراســتي فــي مــدن
 وأرى كل، ال أشــعر بشــيء، وعندمــا أعــود إلــى موطنــي، بعدهــا.أخــرى
.األنحــاء واألماكــن غيــر مألوفــة
 عندمــا يُ فتــح، يمكــن أن يكــون الموطــن فــي أي مــكان،إلــي
بالنســبة
ّ
ٌ  أو يوجــد بيـ،ـاب
. بنفــس اإلحســاس الرائــع بمــا يســمى موطــن،ـت
ٌ لــك بـ

فرزیــن فروتن إيــران | عمــل فرزيــن فروتــن (مــن مواليــد عــام
 حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الفنــون.) فــي التصويــر الفوتوغرافــي1992
 شــارك. فــي قبــرصEMU البصريــة وتصميــم االتصــاالت البصريــة مــن جامعــة
 مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة،فــي العديــد مــن المعــارض حــول العالــم
.وإســبانيا وإنجلتــرا وسويســرا وفرنســا وإيطاليــا والمجــر

Opening ceremony

Exhibition continues

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Tuesday to Sunday 11 AM – 7 PM
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. لدى كل إنسان مكان هو موطنه،في كل زاوية من األرض

11 September – 29 September 2019

المعـــــرض يســــتمر
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CAPTURING CHAOS

التقاط الفوضى

واضــح أن جميــع أعمــال حنــان هنــداوي مــن النــوع الســهل الممتنــع،
لكونهــا المصــورة وفــي نفــس الوقــت هــي الموضــوع .إنهــا تطمــح إلــى
تأســيس عمــل يمتــد إلــى مــا بعــد كونهــا مجــرد صــورة ،حيــث تســتخدم
جســدها وروحهــا مــع الكاميــرا وبعــض األدوات البســيطة التــي تجدهــا
فــي المنــزل.
ان القصــد مــن هذاالعمــل هــو تنشــيط وإثــارة التفكيــر فــي كل شــيء
مــن حــول حنــان وداخلهــا.
فــي «التقــاط الفوضــى» ،تلقــي حنــان الضــوء علــى النزاعــات الخارجيــة
فــي المجتمــع الــذي نشــأت فيــه ،وكيــف ترســخت بقايــا هــذه النزاعــات
فــي وعيهــا الباطنــي ،ممــا شــكل نســخة منهــا وهــي فــي صــراع مســتمر
مــع هــذه النســخة.
دائمــا فــي رحلــة اكتشــاف ماهيــة القمــع ،تحــدي الضغــوط
حنــان
ً
المجتمعيــة ،األيديولوجيــات القديمــة ،اإلحبــاط ،المــوت ،القلــق،
االكتئــاب وأمــور أخــرى.
علــى الرغــم مــن صغــر ســنها ،يمكــن وصــف عمــل حنــان بأنــه غريــب
ـرا للجــدل
ومظلــم وأحيا ًنــا مــروّ ع ،وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد يعتبــر مثيـ ً
فــي مجتمــع محافــظ بشــكل عــام ،إال أن أحــدً ا ال يمكنــه إنــكار الجمــال
األساســي والســحر الــذي تثيــره صورهــا.

حنــان هنداوي فلســطين | تعيــش فــي مخيــم شــاتيال ،لبنــان
( 17عامً ــا) ،مهتمــة بالفنــون والعلــوم االجتماعيــة .منــذ حوالــي عــام ونصــف
العــام ،بــدأت إعــداد صــور ذاتيــة مســتوحاة مــن قضايــا شــخصية أو اجتماعيــة،
اكتســبت مهاراتهــا فــي التصويــر الفوتوغرافــي بفضــل الفصــول التــي درســتها
منــذ حوالــي ثــاث ســنوات فــي «دار المصــور».

It is clear throughout Hanan Hindawi’s work that she is very
comfortable being both the photographer and the subject.
She aspires to create imagery that stretches beyond a
mere still shot, where she employs her being—body and
soul—along with a camera and some basic props that
she finds around her home and neighbourhood, creating
photographs that are thought-provoking and which sprout
from everything around her and within her.

Hanan Hindawi
حنان هنداوي

In Capturing Chaos, Hindawi sheds light on external
conflicts existing in the society she grew up in and on how
the residue trickled into her sub consciousness, forming
a version of herself that she is in constant struggle with.
She explores topics like oppression, challenging societal
pressures and outdated ideologies, frustration, physical and
metaphorical death, anxiety and depression, among others.
Despite her young age, Hanan’s work can be described
as eerie, dark, and at times, macabre. Though it may be
considered controversial in a generally conservative society,
one cannot deny the underlying beauty and charm that her
images evoke.

| Hanan Hindawi PALESTINE

Hanan is a 17 year
old Palestinian refugee living in Shatila camp in Lebanon. She is
interested in arts and social sciences. About a year and half ago,
she started making self-portraits inspired by personal or social
issues. She acquired her skills in photography thanks to classes
she took about three years ago at Dar Al Mussawir.
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[dis]robed

تجـــــــرد
ُّ

يهــدف هــذا العمــل إلــى استكشــاف شــعورنا بذواتنــا داخــل المجتمــع:
إذا كنــا بمفردنــا هــل ســنتصرف باألســلوب نفســه بغيــاب مــا ننتظــره
ً
تعرضــا
مــن المجتمــع وغيــاب طغيانــه؟ هــل يمكننــا أن نكــون أكثــر
للمخاطــر؟

This project seeks to explore our sense of self within
a society: If we were alone, would we act the same? In
the absence of societal expectation and oppression, are
we capable of being more vulnerable? The subjects of
these photographs find themselves on an old couch in
an abandoned villa. They are prompted to see this piece
of furniture as a fictional place where they will spend 24
hours in isolation, and in which they can exercise complete
control over dress, activity, pose and props. Later, subjects
are invited to reflect on their feelings of the experience,
excerpts of which have been used to fashion captions for
each image.

فران كنــدا | فنانــة متعــددة التخصصــات ،لكنهــا تفضــل التعبيــر
بــاوال ّ
حاليــا فــي عمّ ــان .خــال
بالتصويــر الفوتوغرافــي .ولــدت فــي بيــروت ،وتعيــش
ً
حياتهــا فــي الباديــة األردنيــة اســتلهمت أعمالهــا الفوتوغرافيــة مــن فنــون
وثقافــة الســكان األصلييــن ،باإلضافــة إلــى إنجــاز لوحــات ومنحوتــات وأعمــال
مشــغولة بأشــياء مــن النفايــات.

| Paola Farran CANADA

األشــخاص فــي هــذه الصــور وجــدوا أنفســهم علــى أريكــة عتيقــة داخل
فيــا مهجــورة ،فهــم جــاؤوا لرؤيــة قطعــة األثــاث هــذه كمــكان خيالــي،
يقضــون فيــه  ٢٤ســاعة منعزليــن ،يمكنهــم خاللهــا ممارســة ســلطة
كاملــة علــى اللبــاس ،النشــاط ،طريقــة الوقــوف ،واألشــياء المحيطــة.
فيمــا بعــد ،يدعــى هــؤالء لمراجعــة مشــاعرهم حــول هــذه التجربــة،
وقــد اســتخدمت مقتطفــات مــن هــذه المراجعــة لكتابــة تعليــق لــكل
صــورة.
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A multidisciplinary Canadian
artist, born in Beirut and currently living in Amman. Throughout
her nomadic life, she has been inspired by the art and culture of
indigenous people, which naturally transpire through her creations.
In addition to paintings, sculptures and creating up-cycled works,
one of her favored modes of expression is photography.
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GHOSTS OF WHAT WAS OR
COULD HAVE BEEN

أطياف بين ما كان ولم يكن

تحكــي األشــكال الباهتــة ،والنغمــات الصامتــة ،والرســوم الطباشــيريّ ة -

قصصــا عــن طفــل بــا أم ،وأم بــدون أطفــال.
علــى خلفيــة متواضعــة -
ً
يتيمــا فقــد والدتــه،
يمكــن للمشــاهد أن يقــف أمــام الصــور ويــرى
ً
ـخصا آخــر يتــوق إلــى أحضــان لــم تشــعر بــه أبــدً ا ،وأم ســتعطي أي
وشـ ً
شــيء ألخــذ تلــك األحذيــة الصغيــرة مــن الخزانــة مــرة أخــرى.
بمســاعدة الفنــون الرقميــة والشــعور القــوي بتكويــن المشــهد ،تصــور
الحــداد الصامــت والرغبــة العالقــة فــي لــم الشــمل .فهــي تلقــي
تهانــي ِ
الضــوء علــى جانــب مــن جوانــب الحيــاة المتكــررة ،اآلن أكثــر مــن أي
وقــت مضــى ،فــي عالــم مزقتــه الحــرب .األطيــاف :كل مــا ال يمكــن
للنــاس رؤيتــه ،كل مــا ال يزالــون يشــعرون بــه.

تهانــي الهذيلي ســلطنة عمــان | حاصلــة علــى شــهادة
بكالوريــوس فــي إدارة الوثائــق والمحفوظــات ،حــازت المركــز الثانــي فــي
محــور التصويــر المفاهيمــي ،فــي الــدورة الرابعــة لجائــزة الشــارقة للصــورة
العربيــة.

المعـــــرض يســــتمر
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The faded figures, muted tones, chalk drawings—all against
a humble background—tell stories of a motherless child and
a childless mother. One would stand before the pieces and
see an orphan who lost her mother, another who longs for
an embrace she never felt, and a mother who would give
anything to take those little shoes out of the closet once
more.
With the aid of digital manipulation and a strong sense of
scenery composition, Tahani portrays a silent mourning and
a lingering wish of a reunion. She sheds light on an aspect of
life that is recurring quite frequently, now more than ever,
in a war-torn world. Ghosts: all that they can’t see, all what
they can still feel.

| Tahani Al Hathili OMAN

Tahani holds a Bachelor’s
degree in Document Management and Archives and received the
Second place award in the conceptual photography theme of the
Sharjah Arab Image Award in its fourth session.
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A MAN IS A MEMORY

رجل ذاكــــــرة
ٌ

يــدور المشــروع حــول خطابــات بيــن أبــي وأمــي قبــل الــزواج وبعــده.
خمــس ســنوات مــن قصــة حــب ،مو ّثقــة علــى ورق ،ومختومــة فــي
مغلفــات.
ـدي بعــد الــزواج ،عندمــا أجبــر علــى
اســتمر تبــادل الخطابــات بيــن والـ ّ
العمــل فــي الخــارج .فــي ذلــك الوقــت وقبــل أن تكتســح التقنيــة حياتنــا،
وتقــرّ ب المســافات ،كانــت كتابــة الرســائل وإرســالها عبــر البريــد هــي
الوســيلة الوحيــدة التــي تبقــي علــى الحــب والعالقــة علــى قيــد الحيــاة.
كنــت مفتو ًنــا بقــراءة ودراســة تلــك الرســائل ،لمعرفــة جــزء مــن
شــخصيتهما ومراهقتهمــا وحياتهمــا قبــل الــزواج وبعــده ،وبالتالــي
معرفــة طفولتــي ونفســي.

The project is about letters between my parents. They were
written during a period of five years while my father worked
abroad, before his marriage to my mother and after.

Ibrahim Ezzat
إبراهيم عزت

The challenge was to keep their story and their relationship
during a period when communication was much slower.
It made me want to study the letters between my parents
and to understand more about them, their youth, about
myself and my childhood.
It also helped me to understand the need to keep material
things, and the source of my thoughts and beliefs about
‘love’.

هــذه الرســائل هــي كنــز ،وإثبــات أن وســائل االتصــال القديمــة كانــت
ً
صدقــا وأصالــة مــن عصــر اإلنترنــت والبريــد اإللكترونــي.
أكثــر
إبراهيــم عزت مصــر | مصــور صحفــي مقيــم بباريــس .بــدأ مســيرته
فــي التصويــر الصحفــي بعــد ثــورة  25ينايــر فــي مصــر .غطــى األحــداث
بــدءا مــن أعقــاب الثــورة المصريــة إلــى القضايــا االقتصاديــة
المختلفــة،
ً
واالجتماعيــة فــي المنطقــة .يركــز عملــه بشــدة علــى القضايــا االجتماعيــة
ووقائــع المجتمعــات المهمشــة .عرضــت صــوره وكاالت وصحــف عالميــة.

المعـــــرض يســــتمر
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| Ibrahim Ezzat EGYPT

An Egyptian Photojournalist
based in Paris. Ibrahim’s career began after the January 25th
revolution in Egypt. He has covered various subjects, ranging from
the aftermath of the Egyptian revolution to economic issues in the
region. His work focuses heavily on the social issues and realities
among marginalized communities. His photos have been featured
in international agencies and magazines.
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FIGURES ANATOMY

تحليل أمزجة

لطالمــا كنــت حشــريّ ًا فــي التقــاط لحظــات يتفاعــل فيهــا االشــخاص
مــع الموســيقى :أؤمــن بــأن التعبيــر يتخطــى حــدود الكلمــات ،وأنــه مــن
ٌ
ـي بصمــت.
الممكــن ان يتــم تواصــل حقيقـ ٌ

I have always been curious in capturing moments where
people react to music. I believe expression goes beyond
words, and meaningful communication could simply happen
in silence. For this project, I asked different people from
different cultural backgrounds to sit down and listing to
ambient dark music of my choice, I did not ask them how to
pose. Because the aim was to get the real face expression
after being exposed for hours to music, they expressed
their inner feelings in complete silence and diversity from
sadness, anger and horror, to peace, stillness and joy.

خالــد بكورة ســوريا | مــن مواليــد عــام  .1988عانــى كثيــرا خــال
الحــرب فــي ســوريا ،ففقــد وظيفتــه وتعليمــه الجامعــي وتواصلــه العائلــي لمــدة
ســت ســنوات .بــدأ اهتمامــه بالتصويــر منــذ ثمانيــة اعــوام .ســاعده االنتقــال
إلــى دبــي فــي تطويــر تصويــره ،أصبــح عضــوً ا فــي اتحــاد المصوريــن العــرب.
نشــرت أعمالــه وعرضــت فــي العديــد مــن بلــدان العالــم.

| Khaled Bakkora SYRIA

فــي هــذا العمــل ،لــم أطلــب مــن األفــراد أن يمثلــوا او يتخــذوا وضعيــة
للتصويــر ،بــل أن يســتمعوا لموســيقى داكنــة لســاعات  ،ثــم يعبــروا عــن
شــعورهم بصمــت ،مــن دون أيــة تعليمــات منــي .كان الهــدف الحصــول
علــى تعبيــر الوجــه الحقيقــي الــذي يعبــر عــن المشــاعر الداخليــة فــي
صمــت تــام وتنوعــت التعابيــر بيــن الحــزن والغضــب ،الرعــب والســام،
والســكون والفــرح.

المعـــــرض يســــتمر
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Khaled was born in 1988.
The war is Syria affected his life. He lost his job, education and
family connection for six years. His interest in photography started
eight years ago. His move to Dubai helped him to take more steps
in the field of photography. He is a member of the Union Arab
Photographers. His work has been published and exhibited in
several countries.
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THE SUITCASE

حقيبتي
Alhasan Yousef
الحسن يوسف

I have a suitcase; I’ve always wished that it was bigger so
that it could accommodate everything I own. My friendly
clothes, my identity, my tools, and the gifts from those I
loved. Every day in Damascus, I walk on the tiles of the
house, tiles that are striped like wires. I shrink like a naked
fetus in the “womb” of my suitcase. I dream to be an object
allowed to pass the airport security checks. I catch my
breath and wish my heart won’t beat so I won’t get caught.
My suitcase wasn’t big enough to accommodate my feet.

دائمــا لــو أنهــا أكبــر الســتيعاب كل مــا أملكــه؛
ـدي حقيبــة؛ كنــت أتمنــى
ً
ّ لـ
 كل... أدواتــي والهدايــا التــي أحببتهــا، هويتــي، مالبســي،أصدقائــي
يــوم فــي دمشــق أمشــي علــى بــاط المنــازل المخططــة التــي تشــبه
 أحلــم بــأن.ـار فــي «رحــم» حقيبتــي
ٍ  أنكمــش مثــل جنيــن عـ.األســاك
 مســموحٍ لهــا بالصعــود إلــى الطائــرة وتخطــي،أكــون كأي قطعــة جامــدة
 أحبــس أنفاســي وأتمنــى أال ينبــض قلبــي حتــى ال يقبضون.أمــن المطــار
. لــو أن حقيبتــي أكبــر الســتيعاب أقدامــي.علــي

Alhasan Yousef SYRIA |

 نشــأ بيــن.الحســن يوسف ســوريا | مصــور ومخــرج ســينمائي
. قبــل حصولــه على شــهادته فــي هندســة تكنولوجيــا المعلومات،فرنســا وســوريا
 وبعــد، نمــا شــغفه فــي التصويــر الفوتوغرافــي،وخــال حياتــه المهنيــة كممثــل
خصوصــا
، ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال المســرح والتصويــر الفوتوغرافــي5
ً
 وهــو، دخــل مجــال صناعــة األفــام،»بعــد إنتــاج فيلمــه القصيــر «عديــم اللــون
.اآلن فــي الســنة األخيــرة مــن دراســته صناعــة األفــام فــي الجامعــة اللبنانيــة

Alhasan is a Syrian photographer
and filmmaker. He grew up between France and Syria before
receiving his degree in IT engineering. During Alhasan’s career
as an actor, his passion for photography grew. He started taking
photography workshops and working as a photographer. After
5 years of experience in theatre and photography, especially
after making his short film “Colorless” he entered the world of
filmmaking. In 2017, He enrolled as a student at The Lebanese
University now in his last year of filmmaking study, he also started
the “Kino AY” label for his work.
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NO JUDGMENT

ال ُحـــــكم
Flavia Juska Bechara
فالفيا جوسكا بشارة

“I’m not a writer neither a poet
not a photographer neither a visual artist
I am what I am
nothing, something, and everything
I am who I am
no one, someone, and everyone

«أنا لست كاتبة وال شاعرة
لست مصورة أو فنانة بصرية
أنا ما أنا عليه
 وكل شيء، شيء،ال شيء
أنا من أنا

I have attempted to capture the common feminine parts of a
female`s body while revealing her as a “timeless sculpture”.

. والجميع، شخص،ال أحد

The full whiteness of the background collides with the
body to make the content of the body and its momentum
irritation, appear almost transparent.

 مــع،لقــد حاولــت التقــاط األجــزاء األنثويــة الشــائعة لجســم األنثــى
.»الكشــف عنهــا بأنهــا «منحوتــة مــن دون زمــن محــدد

It is the flesh which draws the shaped feminine lines on this
white background, yet the same curved lines can take us on
different intended moods.
A single thin line joins all moods together,
it is the same line that holds the flesh,
it is the line of the body.
An exchange with my daughters who are 5 years old.
I had asked them to draw aside several try-outs, which I then
filtered over my images.
They cannot be purer than this.”

 ليجعــل محتــوى الجســم،البيــاض الكامــل للخلفيــة يصطــدم بالجســم
.الممتلــئ شــبه شــفاف
إنــه اللحــم الــذي يرســم الخطــوط األنثويــة الشــكل علــى هــذه الخلفيــة
 والخطــوط المنحنيــة التــي يمكــن أن تأخذنــا إلــى أمزجــة،البيضــاء
.مختلفــة

Flavia Juska Bechara LEBANON |

Being in the body
of a woman Flavia is interested in every aspect related to physical
and emotional alterations. In every adventure life allows, and
every single breath her daughters inhale.

 إنــه نفــس الخــط الــذي،خــط رفيــع واحــد يجمــع كل الحــاالت المزاجيــة
.يحمل الجســد
 أن يرســمن أشــياء،طلبــت مــن بناتــي اللواتــي بعمــر خمــس ســنوات
 ثــم قمــت بدمجهــا مــع األجســاد،رســوما تجريبيــة
ممكــن أن تعتبــر
ً
.العاريــة

فالفيــا جوســكا بشــارة لبنان | مهتمــة بخصوصيــة كل تغيــر
 بــكل مغامــرة، كونهــا موجــودة فــي جســد امــرأة،عاطفــي وجســدي يطــرأ عليهــا
. وبــكل نفــس تستنشــقه بناتهــا،قــد تصــدف فــي طريقهــا

».ال يمكن أن نجد أنقى من ذلك

CUB Gallery, Beirut
 بيروت،كاب غاليري
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SHADOWS FROM ABOVE

حديث الظالل

ً
ظــا ..فأفهــم حديــث الظــال» ،هــذا مــا قالــه طــه
ليتنــي أســتحيل
قديمــا« :يقــال للرجــل
حســين فــي «دعــاء الكــروان» ،وجــاء عنــد العــرب
ً
إذا مــات ضحــا ظلــه ،ألنــه إذا مــات صــار ال ظــل لــه» .وفــي الدعــاء« :ال
أضحــى اهلل ظلــك» ،معنــاه ال أماتــك اهلل حتــى ال يذهــب ظــل شــخصك.
وهــذا مرتبــط بالخلــود والــروح وخروجهــا مــن الجســد.
هــل الظــل مجــرد انعــكاس لألصــل؟ أم أن الظــل لــه مــن القــوى والداللــة
والوضــوح مــا يجعلــه يــواري األصــل قليـ ًـا وينفــرد بالمشــهد؟

أحمــد داود مصــر | مهنــدس وقــاص وفنــان فوتوغرافــي ،نــال
الكثيــر مــن الجوائــز المحليــة والدوليــة فــي مجــال الفوتوغرافيــا ،منهــا األولــى
فــي مهرجــان األردن الدولــي للصــورة الـــ 9والـــ ،11واألولــى فــي مســابقة ســاقية
الصــاوي للتصويــر فــي الـــ 12والـــ ،13واألولــى فــي جائــزة الشــارقة للصــورة
العربيــة .جائــزة الشــهيد أحمــد بســيوني فــي صالــون الشــباب ،جائــزة لجنــة
التحكيــم فــي صالــون النيــل للتصويــر الضوئــي الـــ 8والـــ.9

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019
مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

المعـــــرض

 ٩أيلول  4 -تشرين األول 2019

ً
ليل نهارً ا كل أيام األسبوع

| Ahmad Dawood EGYPT

Ahmad is an engineer,
storyteller and photographer. He has won many local awards
in the field of photography, including First place in the 9th and
11th edition of the Jordan International Festival, the First place in
the 12th and 13th competition of al-Sawy Culture photography
competition. First place in Sharjah Arab Photo Award, Award of
Martyr Ahmed Bassiouny at the Youth Salon and the Jury Prize in
the 8th and 9th edition of the Nile Salon for Photography.

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition

9 September – 4 October 2019
Open 24/7

تتنــوع صــور المشــروع بيــن مجموعــة يتضــاءل فيهــا األصــل ويتــوارى،
ليفســح للظــل مســاحة مــن الداللــة والمعنــى ،حيــث تأخــذك العيــن
مباشــرة إلــى الظــل ،ثــم تنتبــه بعــد ذلــك لألصــل .ومجموعــة صــور
أخــرى يظهــر فيهــا بجــوار الظــل ظــل آخــر ،يحــاول أن يحمــل المعنــى
والمغــزى ،ويثيــر خيــال المشــاهد والمتلقــي ،اليجــاد عــدد غيــر محــدود
مــن التفســيرات والــدالالت .كمــا تتنــوع صــور المشــروع بيــن األبيــض
واألســود.
دائمــا بمصــدر الضــوء ،أو بشــيء مــادي متجســد ينعكــس
الظــل مرتبــط
ً
عليــه ليحــدث الظــل ،ولكنــه إجمـ ً
ـال ذو عالقــة ملتبســة ،فهو غيــر متعين
وغيــر مــادي بالمعنــى الكامــل ،إال مــن حيــث تشــكله أمــام البصــر .كمــا
أنــه مرتبــط بمفهــوم التجلــي واالنعــكاس والمظهــر والحقيقــة وفكــرة
األصــل والفــرع ...ويرمــز ً
أيضــا إلــى اآلخــر الخفــي القابــع فــي نفوســنا،
بوصفــه رمـ ً
ـزا للمبــدع والغامــض.

The National
Library, Beirut

“I wish to be a shadow, so I can understand what shadows
say,” Taha Hussein said in in novel Duaa al-Karwan.

Ahmad Dawood
أحمد داود

A famous Arabic proverb says: “If a man dies he has sacrificed
”his shadow, because when he dies his shadow fades.
The shadow is linked to the spirit and to eternity.
This project is of several photographs where the origin
diminishes to give more space to the shadow, giving it more
significance and meaning. The human eye immediately sees
the shadow before noticing the origin.
A secondary shadow appears next to the main shadow to
prod the imagination of viewers and provoke them to search
for some unlimited explanations.
Shadow is always associated with a light source, and the two
have an ambiguous relationship. It is linked to the concept of
transfiguration, reflection, appearance, truth, and the idea
of origin and branch.
Shadow is also the other “person” that lies inside us and is
the mysterious creator of our all talents.

المكتبة الوطنية ،بيروت

Nejmeh Square, Beirut
ساحة النجمة ،بيروت
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WADI AL HASA

وادي الحصى

بيــن مــا هــو صلــب كالصخــور ومــا هــو ســائل كاألنهــر يستكشــف
المصــور أفــري إيدلمــان مناظــر طبيعيــة مختلفــة ،ســواء كانــت هبــة
الخالــق أو مــن صنــع اإلنســان ،مــع األخــذ بالعلــم األنمــاط واالشــكال
الهندســية المتنوعــة المكونــه داخلهــا.
فــي هــذا المشــروع يســتخرج إيدلمــان عناصــر معينــة مــن موطنهــا
فــي «وادي الحصــى» فــي األردن (المعــروف ً
أيضــا باســم «زراد» كمــا
ذكــر فــي الكتــاب المقــدس) ،ليصورهــا بطريقــة تبــرز الخطــوط والزوايــا
الصلبــة.
يقــول إيدلمــان إن الــوادي الــذي يمتــد مــن ســهول األردن الصحراويــة،
ً
وصــول إلــى األراضــي الخصبــة جنــوب البحــر الميــت ،يأخــذك فــي
رحلــة عبــر األخاديــد المتنوعــة التــي تشــير جدرانهــا الملونــة لعصــور
انتهــت منــذ فتــرة طويلــة.

المعـــــرض يســــتمر

 6أيلول  7 -أيلول 2019

أيفــري أدلمان الواليــات المتحــدة | مصــور مــن بلــدة
وودســتوك فــي واليــة نيويــورك .عــاش الســنوات األربــع الماضيــة فــي مدينــة
عمــان .هنــاك عمــل فــي المجــال اإلنســاني ،ثــم كصحفــي يغطــي الحــرب
الســورية .درس اللغــة العربيــة والعالقــات الدوليــة فــي جامعــة تفتــس فــي
مدينــة بوســطن.

مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

| Avery Edelman USA

Avery Edelman is an American
photographer from Woodstock, New York. He spent the last four
years living in Jordan, where he worked in the humanitarian field
and as a journalist reporting on the Syrian war. He studied Arabic
and International Relations at Tufts University in Boston.

المعـــــرض

 ٩أيلول  4 -تشرين األول 2019

ً
ليل نهارً ا كل أيام األسبوع
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Between the rigid and the fluid, Avery Edelman’s
photography explores different landscapes, be it natural or
human-made, whilst accounting for the various geometric
patterns forming within.
In this project, Wadi Al-Hasa in Jordan (also known as Zered
during Biblical times), Edelman takes certain elements out of
their usual, wider habitat, in a manner that highlights both
linear lines and hard angles.
Edelman states that the valley, which stretches from Jordan’s
desert plains down to fertile lands south of the Dead Sea,
takes wanderers on a journey through diverse canyons
whose colourful, time-stained walls evoke eras long gone.

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

6 September – 7 September 2019

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition

9 September – 4 October 2019
Open 24/7

Avery Edelman
ايفري ادلمان

The National
Library, Beirut
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BEIRUT ABOUT NOW

بيروت هنا وهناك اآلن

فــي معرضهــا الفــردي «بيــروت هنــا وهنــاك اآلن» لمهرجــان بيــروت
للصــورة ،أعــدّ ت يــارا سلســلة مــن الصــور الفوتوغرافيــة ،والصــور التــي
تظهــر حيــاة الشــوارع اليوميــة كعالــم خيالــي .وصــورت الغربــاء فــي
ضــوء جديــد ،تحــوّ ل بــه قســوة المدينــة لوحــة زاهيــة األلــوان؛ كل
صــورة تشــكل ســرابًا لهــذه المدينــة ،يمكــن أن نحبــه أو نكرهــه.

In “Beirut around NOW”, Yara has prepared a series of
photo-montages and portraits showing the everyday street
life of Beirut as a fantasy world. Depicting strangers in a new
light, the severity of the city is transformed into a live and
rich colorful painting; each image portrays a mirage of the
city that we can either love or hate.

يــارا ســعاده لبنان | مصــورة وفنانــة بصريــة .بــدأت التقــاط الصــور
عــام  2001أثنــاء دراســتها للفنــون الجميلــة والتصويــر فــي مينيســوتا (الواليــات
المتحــدة) .بعــد ذلــك عاشــت فــي أوروبــا وكنــدا وبشــكل أساســي فــي الشــرق
األوســط ،حيــث عرضــت فنهــا وتصويرهــا الفوتوغرافــي .يستكشــف عملهــا
البيئــة المحيطــة بمزيــج بيــن التصويــر الوثائقــي والمونتــاج البصــري.

| Yara Saade LEBANON

المعـــــرض يســــتمر

 ١٤أيلول  ٢٣ -أيلول 2019

ابتداء من الساعة  ٥عصرً ًا
يوميا
ً
ً
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Lebanese photographer and
visual artist. She started taking photos in 2001 while studying
Fine Arts & Photography in Minnesota. Since then, she has lived in
Europe, Canada and mainly in the Middle East where she exhibited
her art and photography. Her work explores her surroundings in
a mix between documentary photography and visual montages.

Exhibition continues

Opening ceremony

Daily from 5 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

14 September – 23 September 2019

Yara Saade
يارا سعاده

Friday 13 September 2019 at 5 PM

KED, Beirut
كيد ،بيروت

عصرا
الجمعة  ١٣أيلول  2019الساعة ٥
ً
172

WE ARE ALL FUGITIVES

فـــــــارون
كلنـــــا
ّ

لســنوات ،كنــت أتجــول فــي شــوارع المدينــة ،أقضــي الوقــت مــع
الغربــاء ،أدخــل بيوتهــم ،أحضــر أعراســهم ،أفقــد وأكتشــف نفســي فــي
حياتهــم ،مــع تســاؤالت ال تنتهــي ،جــروح مفتوحــة وبحــث مســتمر عــن
موطــن .مثــل الهــارب مــن وجــه العدالــة.

For years, I have been roaming the city’s streets, spending
time with strangers, entering their homes, attending their
weddings, losing and finding myself in their lives; with
endless inquisitions, open wounds, and a constant search
for home. Like a fugitive.

بعــد معايشــتي للتغييــر الحاصــل فــي مصــر ،ولتغييــرات عديــدة فــي
حياتــي الشــخصية ،بــدأت طــرح األســئلة عــن مفاهيــم التغييــر ،الوطــن
واإلشــتياق .هــذه بالتحديــد كانــت بدايــة رحالتــي الحقيقيــة إلــى
اآلخــر ،المــكان اآلخــر ،المــاوراء ،مدفوعــة برغبــة فــي التواصــل ،توازيهــا
رغبــة قويــة فــي االنكفــاء.

After witnessing all the change that has been happening in
Egypt, and undergoing so many changes in my personal life
as well; I began to question the concept of change, home
and belonging; and this is when my real journey began. To
the other, the elsewhere, the beyond; driven by a desire to
connect and an equally strong desire to withdraw.

خــال مســيرتي ،الحظــت أننــي لســت وحيــد ًة ،كلنــا نهــرب مــن شــيء،
أو ربمــا نبحــث عــن شــيء .فكلنــا فــارّ ون ،هاربــون ممّ ــا كان ،مــا هــو اآلن،
ومــا ســوف يكــون .هاربــون مــن اآلمــال واألحــام الضائعــة ،النــدوب
والجــروح المخبــأة .هاربــون مــن الذكريــات الحزينــة ،مــن الوقائــع
البغيضــة ،مــن مخاوفنــا ،مــن الفــراغ ،مــن الحــب .هاربــون مــن حياتنــا،
وربمــا مــن أنفســنا ً
أيضــا.

Throughout my journey, I wouldn’t claim that I have found
all the answers I was searching for, but I have realized we
are all running away from something, or maybe searching for
something. We are all fugitives from what has been, what
is, and what is yet to be; lost hopes and dreams; hidden
scars and wounds; melancholic memories and unpalatable
realities; fugitives from our lives, and maybe ourselves too.

مصــورة وفنانــة بصريــة منهجهــا أنثروبولوجــي-

| Hana Gamal EGYPT

هنــا جمال مصــر |

نفســي .نظـ ًـرا إلــى كونهــا حساســة للغايــة وعاطفيــة بطبيعتهــا ،تنطلــق أعمالهــا
مــن أعمــاق العالــم الفوضــوي والشــاعري والروحــي والوجــودي .ظهــرت أعمالهــا
فــي العديــد مــن المنشــورات والمعــارض المحليــة والدوليــة (الحــب الراديكالــي،
معــرض  ،Xأيرلنــدا  ،2018نيويــورك تايمــز.)...

المعـــــرض يســــتمر

 11أيلول  29 -أيلول 2019

مساء
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ً
ً
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Egyptian Photographer and Visual
Artist. Her approach is an anthropological-psychological one.
Deeply sensitive, emotional by nature, her work ventures deep
into the chaotic, poetic, spiritual, and existential inner world of
the human soul. Her work has been featured in various local and
international publications and Exhibitions (Radical Love - Gallery
X - Ireland 2018, and The New York Times).

Exhibition continues

Opening ceremony

Tuesday to Sunday 11 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

11 September – 29 September 2019

Hana Gamal
هنا جمال

Tuesday 10 September 2019 at 6 PM

Station, Beirut

ستايشن ،بيروت

مساء
الثالثاء  10أيلول  2019الساعة 6
ً
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BEIRUT BETWEEN
THE PAST AND THE PRESENT
بيــــــــــــروت بين الماضي والحاضر

بيــروت بيــن الماضــي والحاضــر ،بيــروت العبــور ،بيــروت األجيــال،
بيــروت ببحرهــا وأبنيتهــا وناســها الذيــن يمضــون فــي شــوارعها شــبابًا
ً
ـيوخا ،يطلــون مــن شــرفاتها ،ويصيــدون مــن بحرهــا ...لكــن مــا زال
وشـ
ذلــك الطفــل الصغيــر يلعــب بلعبتــه علــى جــدران مبنــى أكلتــه الحــرب،
يصــارع بيــن الحداثــة والتــراث ،وذلــك الشــاب يمضــي أمامــه إلــى
مســتقبل المدينــة المجهــول ،ومــا زالــت تلــك المــرأة تنتظــر علــى ناصيــة
الطريــق علــى كرســيها العتيــق ،بينمــا يجلــس حــاق عجــوز فــي حانوته
ـرا زبو ًنــا مــا يمــر باحثً ــا عــن َق َّصــة َشــعر تليــق بجمالــه.
منتظـ ً

المعـــــرض يســــتمر

مساء
صباحا 7 -
يوميا ٩
ً
ً
ً

هــاو ،يهتــم بتصويــر الشــارع ،بمــا
وائــل قبيســي لبنان | مصــور
ٍ
فــي ذلــك النــاس والتــراث المعمــاري والمناطــق الحضريــة التــي تعكــس جميعهــا
ثقافــة المدينــة والمجتمــع .يفضــل أن يبقــى التصويــر عنــده هوايــة بحــد
ذاتهــا ،يحــاول تطويرهــا ،مــن دون الوصــول إلــى االحتــراف ،كــي تبقــى المتعــة
مســتمرة.

Exhibition continues
Daily 9 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

المعـــــرض

 9أيلول  30 -أيلول 2019

Exhibition

9 September - 30 September –2019

ً
ً
صباحا  ١ -بعد منتصف الليل
يوميا 8:30
ً
ظهرا
صباحا ١ -
األحد ١٠
ً
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Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

| Wael Koubeissy LEBANON

Amateur photographer,
world traveler, explorer and adventurer. He loves street
photography where he documents a city’s culture through its
people, streets, urban areas and architecture, in Beirut and the
other cities he visits.

That little kid who never grew up is still playing with his toys
;on the wall of a building dotted by bullets and shrapnel
And that young guy is walking in front of him towards the
unknown future of the city, and that woman is still on the
corner of the road, sitting on her old chair while an old man
sits in his old barber shop waiting for clients looking for a
good old haircut.

Opening ceremony

6 September – 7 September 2019

 6أيلول  7 -أيلول 2019

Beirut the city of transit, and the city of generations. Beirut
the city of old buildings, and of narrow and congested
streets. It is the city of diversity. A city full of culture
and tradition and at the same time is vibrant and full of
modernism.

Monday - Saturday 8:30 AM -1 AM
Sunday 10 AM - 1 PM

Wael Koubeissy
وائل قبيسي

The National
Library, Beirut

المكتبة الوطنية ،بيروت

Riwaq Beirut, Beirut
ِرواق بيروت ،بيروت
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YOM EL ZIFT

يوم الزفت

«يــوم الزفــت» عبــارة عــن سلســلة مســتمرة مــن دمــج صــور
فوتوغرافيــة مــع رســوم ،لتكويــن صــورة هزليــة لبيــروت ،تعبــر عــن
تعســر الــوالدة فــي الخــراب.
إن ســوريالية ســكان هــذه المدينــة الذيــن غال ًبــا مــا يكونــون مكتئبيــن
ومحروميــن مــن النــوم ،تجعلهــم باســتمرار غيــر متآلفيــن مــع مشــاهد
الحضــارة المحظــورة عليهــم.
وغال ًبــا مــا تستكشــف الرســوم التوضيحيــة لنــادر تابــري األمــراض
العقليــة ،األمعــاء العصبيــة ،منتجــات األلبــان المتعفنــة ،تســريحات
الشــعر الجامحــة.
تصــور األشــكال المجســدة للحيــاة فــي «يــوم الزفــت» الصدمــات
المختلفــة نتيجــة محاولــة البقــاء علــى قيــد الحيــاة وفهــم النظــام
البيئــي الحضــري غيــر المتكافــئ.
الصــور الموجــودة فــي هــذه السلســلة هــي امتــداد ألعمــال «ألينــورا
غاتــو» الفوتوغرافيــة «إلــى أيــن تنتهــي الســماء؟» ،التــي تهــدف إلــى
استكشــاف التعدديــة العمرانيــة فــي بيــروت ،وديناميكيــات القــوى
االجتماعيــة السياســية الكامنــة فــي تشــكيلها.
ُتظهــر الصــور التــي تــم اختيارهــا هنــا بقايــا مدينــة دائمــة التحــول،
ونمــو مشــاهد مكونــة مــن باطــون مترامــي األطــراف يغيــر ويمحــو
ً
عريقــا.
ترا ًثــا

“Yom el Zift” is an ongoing series that merges photography
and illustration to paint a farcical portrait of Beirut, as a
…Dystopia in clumsy ruination

Nader Tabri
نادر تابري
Eleonora Gatto
اليونورا غاتو

The surreal dwellers of the city- often malformed, dejected,
and sleep-deprived- are constantly at odds with their
forbidding urban landscapes.
Nader Tabri’s illustrations often explore mental illness,
irritable bowels, festering dairy produce, and unruly hairdos
as structurally produced precarities in real and speculative
”worlds. The anthropomorphic life-forms in “Yom el Zift
portray traumas of different painterly variations, as they
attempt to survive and understand the incongruent urban
ecosystem they inhabit.
The photos in this series are an extension of Eleonora
”?Gatto’s photographic work: “Where does the sky end
which aims to investigate Beirut’s multilayered urbanism,
and the underlying sociopolitical power-dynamics shaping
it. The images chosen here show vestiges of a city in
perpetual gentrification, and a growing concrete landscape
…shaping and erasing heritages
This project aims to provide a visual representation of some
of the unsettling affects the city produces and invites the
viewers to probe their own in response.

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تقديــم عــرض مرئــي لبعــض األشــياء
المزعجــة التــي تؤثــر فــي حيــاة المدينــة ،ويدعــو المشــاهدين إلــى
التدقيــق فــي ردودهــم الخاصــة.
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ـي
نــادر تابري لبنــان | بــدأ نــادر تابــري مســيرته فــي ّ
الســرد القصصـ ّ
مــن خــال عملــه فــي مجــال اإلعــام واألفــام لمــدّ ة تســع ســنوات .بعــد
ـرحي ،انتقــل
ـينمائي ،والمسـ
السـ
ـيّ ،
ّ
ّ
اختبــار جوانــب شــتّ ة فــي العمــل التّ لفزيونـ ّ
إلــى الرّ ســم والكتابــة وفنــون األداء عــام  .2015القصــص التــي يســردها غال ًبــا
الوجــودي ،الهــروب مــن
تجريبيــة ،تتمحــور حــول االكتئــاب ،العزلــة ،القلــق
ّ
ّ
الواقــع ،وعالقــة هــذه األمــور بهيــاكل الســلطة.

| Nader Tabri LEBANON

Nader Tabri’s multi-disciplinary
approach to storytelling started with a career in film and media
spanning over nine years. Having explored different facets of
television, film, and theatre he moved on to illustration, writing and
performance in 2015. His narratives, often experimental and freeassociative, reflect themes of depression, alienation, existential
angst, escapism and their relationship with structures of power.

اليونــورا غاتو إيطاليــا | بــدأت العمــل فــي التّ صويــر بالقاهــرة
ـم أطلقــت مجموعــة صــور تحــت عنــوان «ثقافــة
عــام  2011لتوثيــق الثّ ــورة ،ثـ ّ
الكنبــة فــي ّ
الشــرق األوســط» .فــي النّبــي صالــح ،اهتمّ ــت بتجســيد دور المــرأة
فــي النّضــال ّ
الفلســطينية تــزرع بــذور
الشــعبي ،فــي سلســلة صــور «المــرأة
ّ
المقاومــة» .تحضــر لسلســلة جديــدة بعنــوان «أيــن تنتهــي الســماء؟» حــول
اإلحســاس بالخســارة والعزلــة فــي ّ
النيوليبراليــة ببيــروت.
ظــل أعمــال البنــاء
ّ

| Eleonora Gatto ITALY

المعـــــرض يســــتمر
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Exhibition continues

Opening ceremony

6 September – 7 September 2019

 6أيلول  7 -أيلول 2019

In 2011 Gatto documented the
Egyptian uprisings and worked on the “Sofa culture in the Middle
East” project. In the Palestinian territories, her interest in the
role of women ended in a series of portraits Palestinian women.
“Planting seeds of resistance”. Now she is working on a project
entitled “Where does the sky end?”, investigating the sense of loss
and alienation under the neo-liberal (de)construction of Beirut.

Monday - Saturday 8:30 AM -1 AM
Sunday 10 AM - 1 PM

The National
Library, Beirut

المكتبة الوطنية ،بيروت

Riwaq Beirut, Beirut
ِرواق بيروت ،بيروت
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RESISTANCE FOR A LIFE

المقاومة من أجل الحياة

أقمــت فــي لبنــان لمــدة ســنتين ونصــف الســنة ،حاولــت خاللهــا توثيــق
حيــاة النــاس بالصــور ،وكمــا أن فــي عالمنــا الحالــي تكتســب الثقافــة
ـرا أبلــغ وحيـ ً
متناميــا ،فمــن خــال هــذه الثقافــة يمكننــا
ـزا
البصريــة تأثيـ ً
ً
التعبيــر عــن وضــع مجموعــة مــن النــاس ،ويمكننــا أن نطلــق الخيــال
ألنفســنا ،وأن نتســاءل كيــف يعيــش هــؤالء النــاس حياتهــم وكيــف
وصلــوا إلــى هــذا العمــل؟ وهــل اختــاروا هــذا العمــل فــكان خيارهــم
الوحيــد؟ هــل هــم بعيــدون عــن عائالتهــم وعمّ ــن يحبــون؟ مــا هــي
طموحاتهــم؟ والكثيــر مــن األســئلة ،ألن خلــف الصــورة حيــاة.
قمــت بالتقــاط هــذه الصــور عــام  ،2017لعمــال ســوريين فــي بيــروت،
يقومــون بترميــم مبنــى كنــت أقطنــه .لــم أتحــدّ ث معهــم ،لكــن يمكننــي
القــول بأنهــم خســروا مــا يملكــون فــي وطنهــم ،وربمــا خســروا تعليمهــم
الجامعــي ،أو أحــد أفــراد عائالتهــم ،وال يمكــن حصــر الخســارات التــي
خصوصــا المعنويــة منهــا.
عانــى منهــا الشــعب الســوري،
ً

المعـــــرض يســــتمر
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Exhibition continues

Opening ceremony

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

عصرا
الخميس  5أيلول  2019الساعة 4
ً

Exhibition
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ً
ً
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يوميا 8:30
ً
ظهرا
صباحا ١ -
األحد ١٠
ً

Monday - Saturday 8:30 AM -1 AM
Sunday 10 AM - 1 PM

عندمــا نخســر أوطاننــا ،و ُتنتهــك حقوقنــا ،وتجبرنــا الحيــاة علــى بــدء
ـعيا م ّنــا وراء الكرامــة والعيــش بســام ،نعــرف
رحلــة شــاقة جديــدة ،سـ ً
ويخبرنــا حدســنا بــأن هــذه الرحلــة لــن تكــون ســهلة وربمــا لــن تكــون
ّ
وبــكل ألمهــا ،لذلــك يجــب
األخيــرة ،وســوف نعيشــها بــكل تفاصيلهــا
علينــا توثيقهــا ،كــي ال ننســى ،وكــي تصــل هــذه الصــورة وتعكــس
واقعنــا.

The National
Library, Beirut

I lived in Lebanon for two and a half years. During that time,
I tried to document people’s lives. Through photography I
tried to give answers to questions that are always asked
-- How do these people live? Did they choose the work
they are doing? Is this their only option? Are they far from
their families? What are their ambitions? And a lot of other
questions, because behind every image is a life.

Farah Abou Assali
فرح أبو عسلي

I took photos of Syrian workers renovating a building in
Beirut that I used to live in in 2017. I did not speak to
them, but the looks portrayed in my images answer lot of
questions -- They lost their homeland, their education and
possibly a family member.
When someone loses their homeland, their rights are
violated, and life forces them to embark on a new arduous
journey. Our instincts tell us that the voyage might not be
easy and perhaps not the last. We must live it in all its details
and all its pain.
We must document our lives in all its details in order not to
forget our pains and gains, and to have an archive recording
our reality.

المكتبة الوطنية ،بيروت
حاليــا فــي ألمانيــا .مختصــة
فــرح أبــو عسلي ســوريا | تعيــش
ً
بتصويــر الشــارع والتصويــر التوثيقــي .أنجــزت بعــض المشــاريع كمشــروع
صــورة اليــوم عــام  2015وعــام  ،2018ومشــروع يوثــق حيــاة النســاء الســوريات
خــال الثــورة الســورية .أقامــت معرضهــا الفــردي األول فــي ســوريا عــام ،2010
وشــاركت فــي معــرض جماعــي فــي ميســتلين  -ألمانيــا عــام  .2018لديهــا
مشــاركات فــي مســابقات محليــة ودوليــة.

Riwaq Beirut, Beirut
ِرواق بيروت ،بيروت
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| Farah Abou Assali SYRIA

Syrian photographer,
currently living in Germany, specialized in street and documentary
photography. She completed a number of projects including
“Today’s Photo” in 2015 and 2018, and a project documenting
the lives of Syrian women during the Syrian revolution. Her first
solo exhibition in Syria was in 2010. She also took part in a group
exhibition in Mistelen, Germany in 2018.
182

THE PRISONER OF CHAMPOLLION,

SAID HALIM PASHA PALACE STORY
سجينة شامبليون ،قصة قصر سعيد حليم باشا

أنشــأ األميــر ســعيد حليــم ،المُ ّ
لقــب بالفيلســوف ،حفيــد محمــد علــي
ـرا لزوجتــه األميــرة إنجــي طوســون ،وقــد أســند
باشــا ،عــام  ١٨٩٥قصـ ً
إلــى المعمــاري اإليطالــي الشــهير «أنطونيــو الشــياك» مهمــة تصميمــه،
ـرا فريــدً ا مــن نوعــه ،علــى طــراز البــاروك الــذي انتشــر فــي
فصمــم قصـ ً
أوروبــا خــال عصــر النهضــة.
وقــدم األميــر هديتــه لزوجتــه ،لكــن الزوجــة المتمــردة رفضــت اإلقامــة
فيــه ،وفطــرت قلــب الــزوج العاشــق ،فأصيــب بخيبــة أمــل ،وحلــت
ـورا متواريً ــا خلــف
اللعنــة علــى القصــر ،كأنمــا كتــب لــه أن يصيــر مهجـ ً
التــراب ،فتحــول البنــاء الفردوســي إلــى خــراب.
وحيــث أن للقصــر الحزيــن ســراديب تحــت األرض ،يصــل بعضهــا إلــى
ميــدان التحريــر ،أ�شــيع أنــه ملــيء بــاألرواح ،وبيــت لألشــباح التــي
يُ ســمع أصــوات نحيبهــا عنــد حلــول الظــام .ويؤكــد الســاكنون حولــه
ً
طيفــا يتجــول داخلــه ،فهــل تكــون تلــك هــي روح األميــرة
رؤيتهــم
المتمــردة؟!

نســرين الخطيب مصــر | تخرجــت مــن كليــة اآلثــار بجامعــة
القاهــرة .مصــورة محترفــة ألكثــر مــن  ٥ســنوات فــي جميــع مجــاالت التصويــر،
صــورت فــي أكثــر مــن  ٤٠دولــة .رعــت أعمالهــا مؤسســات دوليــة ومحليــة
(ناشــونال جيوغرافــك ،نيكــون غلوبــل ،إلــخ) ومنحــت العديــد مــن الجوائــز.

In 1895 Prince Said Halim, nicknamed The Philosopher, the
grandson of Muhammad Ali Pasha entrusted to the famous
Italian architect, Antonio Laciak building and designing a
unique palace for his wife Princess Ingé Toson. The palace
was built according to the Baroque style that was known in
Europe during the Renaissance period. Prince Said Halim
gave the palace as a gift to his wife. But the rebellious Toson
refused to live in it thus, breaking the heart of her husband.

Nesrine El-Khatib
نسرين الخطيب

Legend says that a curse was put on the palace, and it
became deserted. The beautiful building turned into ruins.
It is rumored that the palace is haunted by ghosts and is full
of wandering spirits that can be heard in the darkness. Lots
of people confirm that they see a ghost wandering inside the
!?palace. Could that be the spirit of the rebellious princess

| Nesrine El-Khatib EGYPT

Nesrine graduated with a
Bachelor’s degree in Archeology from Cairo. She is a photographer
with more than 5 years of professional experience in over 40
countries. Her work has sponsorship from global and national
organizations (National Geographic, and Nikon Global).

المعـــــرض يســــتمر

 11أيلول  29 -أيلول 2019

مساء
صباحا 7 -
من الثالثاء لألحد 11
ً
ً
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Exhibition continues

Opening ceremony

Tuesday to Sunday 11 AM – 7 PM

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

11 September – 29 September 2019

Tuesday 10 September 2019 at 6 PM

Station, Beirut

ستايشن ،بيروت

مساء
الثالثاء  10أيلول  2019الساعة 6
ً
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A STROLL WITH LINGCHI

جولة بصحبة لينغتشي
Tanya Abou Ghazaly
تانيا ابو غزالي

The photographs of Tanya Abou-Ghazaly mainly feature a
young woman named Lingchi Zhao, taken while the two
were strolled through Burj Hammoud on a late Sunday
afternoon.
Throughout the pictures, references to integration and
reflection become apparent, be it with Lingchi’s frame
silhouetted by the shadow of a gate that hugs her torso
to become a part of her, her dress camouflaged among
rolls of fabric at a textile shop, or her posture inadvertently
mimicking that of a Pink Floyd poster hanging on her
bedroom wall.

The National
Library, Beirut

 بيروت،المكتبة الوطنية

Riwaq Beirut, Beirut
 بيروت،ِرواق بيروت
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 عندمــا كانــت تتجــول،تتبــع تانيــا أبــو غزالــي شــابة تدعــى لينغتشــي
.فــي بــرج حمــود مســاء األحــد
 ســواء، يمكــن مالحظــة عناصــر التكامــل والتأمــل،فــي جميــع الصــور
ـزءا
ً  فاحتضنهــا وأصبــح جـ،كان ذلــك مــن خــال إطــار َط َبعــه ظــل بوابــة
ـزءا
ً  وصــارت جـ، أو مــن خــال ثوبهــا الــذي تــوارت بــه عــن األعيــن،منهــا
 أو نظرتهــا فــي المــرآة التــي،مــن نســيجه فــي أحــد أســواق بــرج حمــود
. صــورة ملصــق «بينــك فلويــد» فــي غرفتهــا، عــن غيــر قصــد،تحاكــي

Opening ceremony

Exhibition continues

حفــــــــل االفتتــــــــــاح

Daily 9 AM – 7 PM

Thursday 5 September 2019 at 4 PM

المعـــــرض يســــتمر

6 September – 7 September 2019

2019  أيلول7 -  أيلول6
مساء
7 - صباحا
٩ يوميا
ً
ً
ً

عصرا
4  الساعة2019  أيلول5 الخميس
ً

Tanya Abou-Ghazaly LEBANON |
Exhibition

9 September - 30 September –2019
Monday - Saturday 8:30 AM -1 AM
Sunday 10 AM - 1 PM

She paints
with pixels and light. With intimacy and curiosity, she likes to
photograph friends, lovers and (occasionally) herself.

المعـــــرض

2019  أيلول30 -  أيلول9

ً
ً
 بعد منتصف الليل١ - صباحا
8:30 يوميا
ً
ظهرا
١ - صباحا
١٠ األحد
ً
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 بحميميــة،تانيــا أبــو غزالي لبنــان | ترســم بالبكســات والضــوء
. وأحيا ًنــا نفســها، والعشــاق، تحــب تصويــر األصدقــاء،وفضــول

BEIRUT
بيـــــــروت

TRIPOLI

BAALBEK

طرابلــــــس

بعلبــــك

Hamra Urban Gardens Hotel, Beirut

Riwaq Beirut, Beirut

Corniche Ain Mreiseh, Beirut

Warche 13 Art and Civic Space, Tripoli

Baalbek Roman Ruins, Baalbek

Estral Center, Abdel Baki Street,
Hamra, Beirut. +961 1 742390
. بيروت، الحمراء، شارع عبد الباقي،مبنى االسترال

Assad Rustom, Mar Mekhayel, Ashrafieh,
Beirut. +961 81 715656
. بيروت،اشرفية، مار مخايل،شارع اسد رستم

Ain Mreiseh, Beirut.
. بيروت،عين المريسة

Facing Silver Shore Restaurant, Mina,
Tripoli. +961 3 467795
. طرابلس، المينا،مقابل مطعم شاطئ الفضي

The Islamic Museum, Baalbek Roman
Ruins, Baalbek. +961 8 370645
. بعلبك، آثار بعلبك الرومانية،المتحف اإلسالمي

SAIDA

HAMMANA

Khan El Franj, Saida

Hammana Artist House, Hammana

Old Saida Waterfront, Saida. +961 7 727344
. صيدا،الواجهة البحرية لصيدا القديمة

Municipality Street, Robert Maroun Eid
Bldg, Hammana. +961 5 532544
. حمانا، بناية روبير مارون عيد،شارع البلدية

 بيروت،اوتيل حدائق الحمرا الحضرية

 بيروت،ِرواق بيروت

Al Madina Theater, Beirut

Golden Tulip Serenada Hotel, Beirut

Saroulla Building, Hamra street,
Beirut. +961 1 753011
. بيروت، شارع الحمراء،مبنى ساروال

Corner of Abdel Aziz and Makdessi Streets,
Hamra, Beirut. +961 1 755550
. بيروت، الحمرا،تقاطع شارع عبد العزيز وشارع المقدسي

 بيروت،مسرح المدينة

CUB Gallery, Beirut
 بيروت،كاب غاليري

Intersection of main Badaro St. & Benoit
Barakat St., Badaro, Beirut.
. بيروت، بدارو،تقاطع شارع بدارو مع شارع بينوا بركات

KED, Beirut
 بيروت،كيد

Beirut River, Jisr, Karantina, Beirut. +961 70 934904
. بيروت، الكرنتينا، الجسر،نهر بيروت

Letitia Gallery, Beirut
 بيروت،غاليري ليتيسيا

Tour de Saroulla, Hamra, Beirut. +961 1 353222
. بيروت، الحمراء، شارع روزفلت،برج ساروال

 بيروت،فندق غولدن تيوليب سرنادا

Dar Al Mussawir, Beirut
 بيروت،دار المصور

Wardeyeh, Hamra, Beirut. +961 1 373347
. بيروت، شارع الحمراء،الوردية

 بيروت،كورنيش عين المريسة

 طرابلس، مساحة للفن والمدنية١٣ ورشة

The National Library, Beirut
 بيروت،المكتبة الوطنية

Facing Sanayeh Garden, Beirut.
. بيروت،مقابل حديقة الصنائع

Leila Solh Hamadeh Hall, Beirut
 بيروت،قاعة ليلى الصلح حمادة

Ministry of Tourism Bldg., Hamra, Beirut
. بيروت، الحمرا،مبنى وزارة السياحة

صيـــــــدا
 صيدا،خان اإلفرنج

Roman Baths, Beirut

 بيروت،الحمامات الرومانية
Between Banks Street and Capuchin
Street, downtown Beirut.
. وسط بيروت،بين شارع المصارف وشارع كابوتشين

Nejmeh Square, Beirut
 بيروت،ساحة النجمة

Facing Parliament, Downton Beirut, Beirut.
. بيروت، وسط بيروت،مقابل البرلمان

TYR

صــــــور
Lebanese National Theater, Tyr
 صور،المسرح الوطني اللبناني

Al Mina, Rivoli Cinema Street, Tyr. +961 81870124
 صور، شارع سينما ريفولي،الميناء

Beirut Souks, Beirut
Station, Beirut

 بيروت،ستايشن
Jisr El Wati, Beirut. +961 71 684218
. بيروت،جسر الواطي

Assabil, Municipal Public
Library of Beirut
 بيروت،مكتبة السبيل

 بيروت،أسواق بيروت

Facing Orient Le Jour Building, Beirut Souks, Beirut.
. بيروت، أسواق بيروت،مقابل مبنى األورين لوجور

Beit Beirut, Beirut
 بيروت،بيت بيروت

Independence Street, Sodeco, Beirut.
. بيروت، السوديكو،جادة اإلستقالل

Jésuites Garden, Geitawi, Beirut. +961 1 560728
. بيروت، الجعيتاوي،حديقة اليسوعية
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 بعلبك،آثار بعلبك الرومانية
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حمّ ــــــــانـا

بيت الفنان حمانا

الراعي الرئيســي

PARTNERS

الشـــــركاء

MAIN SPONSOR

المؤسســــــــات الشـــــريكة

INSTITUTIONAL PARTNERS

الراعون الرســـــميون

OFFICIAL SPONSORS

الجهة المنظمـــــة

THE ORGANIZER

STEERING COMMITTEE

Ramzi Haidar: Founder, Head of the Steering Committee
Ibrahim Dirani: Project Manager
Marwan Naamani: Communication’s Officer
Mona Hallak: Programs Manager
Reine Chahine: Marketing Officer
Marwan Haidar, Nour Hashem: Social Media Officer
Danielle Kattar: Graphic Design Director
Ahmad Bazzoun: Consultant
Muna Khalidi: Consultant

ARTISTIC COMMITTEE
Fouad Elkoury
Jana Traboulsi
Jean-Lou Bersuder
Jessica Murray
Ahmad Bazzoun
Norbert Schiller
Tony Elieh
Janine Haidar

MEDIA PARTNERS

الشركاء اإلعالميون

بدعـــــــــــم من

SUPPORTED BY

FESTIVAL TEAM
Talal Abdul Rahim
Ali Tahtah
Rosie Nasser
Karim Sharara
Nabil Monzer
Rana Gebara
Hassan Wehbe
Maha Mneimneh
Mohammad Abbas

SPECIAL THANKS
Matilda Khoury
Yussra Sidani
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اللجنة التنظيميــــــــة

 مؤسس ورئيس اللجنة التنظيمية:رمزي حيدر
 مدير المشروع:إبراهيم الديراني
 مسؤول التواصل:مروان نعماني
 مديرة البرامج:منى الحالق
 مديرة التسويق:رين شاهين
 تواصل إجتماعي: نور هاشم،مروان حيدر
ّ دانيال
 تصميم غرافيكي:قطار
 استشاري:أحمد بزون
 استشارية:منى الخالدي

اللجنـــــة الفنية

فؤاد الخوري
جنى طرابلسي
لو بيرسودير-جان
جيسيكا موراي
أحمد بزون
طوني العلية
جنين حيدر

فــريق عمل المهرجان

طالل عبدالرحيم
علي طحطح
روزي ناصر
كريم شرارة
نبيل منذر
رنا جبارة
حسن وهبي
مها منيمنة
محمد عباس

شــــكر خاص

ماتيلدا خوري
يسرى صيداني

© 2019 copyright Zakira - The Image Festival Association. All
rights reserved. No part of this publication may be reproduced
or transmitted by any means, electronic or mechanical,
including photocopy, recording or any information retrieval
system, without permission in writing from the Beirut Image
Festival.

جميــع حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لـ»جمعيــة مهرجــان
 ال يجــوز إعــادة إنتــاج أو نقــل أي جــزء مــن.© » ذاكــرة- الصــورة
، ورقيــة أو إلكترونيــة أو ميكانيكيــة،هــذا المنشــور بــأي وســيلة
 دون إذن،بمــا فــي ذلــك النســخ أو التســجيل أو أي نظــام تخزيــن
.خطــي مــن الجمعيــة

Any views or opinions presented in this catalog are solely those
of the artist and do not represent those of the Beirut Image
Festival nor its partners in any form or manner. The Beirut
Image Festival disclaims any liability regarding any implied or
stated views or opinions.

اآلراء أو وجهــات نظــر الــواردة فــي هــذا الكتالــوغ تمثــل
، وهــم يتحملــون مســؤوليتها،أصحابهــا الفنانيــن والمصوريــن
،»فهــي ال تعبــر عــن وجهــات نظــر «مهرجــان بيــروت للصــورة
 وال يتحمــل.وال شــركائه ومنظميــه بــأي شــكل مــن األشــكال
المهرجــان أيــة مســؤولية عــن أي تضميــن للنصــوص أو الصــور
.الموجــودة أو الــواردة فــي الكتالــوغ

By applying to the festival the participants have warranted
that they are the sole copyright owners and creators of
the photograph and that they have the right to enter those
photographs in the festival activities and visibility. They have
further warranted that the photograph does not infringe
upon the copyrights, trademarks, contract rights, or any other
intellectual property rights of any third person or entity, or
violate any person’s rights of privacy or publicity.
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 وافــق المشــارك وتعهــد علــى،عنــد التقــدم إلــى المهرجــان
مســؤوليته الشــخصية أنــه مالــك حقــوق النشــر الوحيــد
 ولديــه الحــق، وأنــه منشــئ الصــورة،للصــورة التــي تقــدم بهــا
 كمــا.فــي المشــاركة بهــا فــي أنشــطة المهرجــان ومــواده المرئيــة
 أو العالمــات،تعهــد أن الصــور ال تنتهــك حقــوق الطبــع والنشــر
 أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى، أو حقــوق التعاقــد،التجاريــة
 أو تنتهــك خصوصيــة أي شــخص،ألي شــخص أو طــرف ثالــث
.وتســيء إليــه
الكتالوج
ّ  دانيال:تصميم
قطار
.s.a.r.l  المجموعة الطباعية:طباعة
 من مجموعة جاليري قدرات-  كريمة عبود:صورة الغالف
إنتاج دار المصور
 بيروت، الحمرا،الوردية
» ذاكرة- تنظيم «جمعية مهرجان الصورة
 لبنان، بيروت١١٣-٥٣٩١ :ص ب
 أد/ ٣٤ علم و خبر رقم

www.beirutimagefestival.com
info@beirutimagefestival.com
@BeirutImageFestival
bif_beirut_image_festival
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