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HOME
WORKSPACE
2011-12
PROGRAM

OPEN STUDIOS 19th TO 31st JULY
2012. OPENING WEDNESDAY
JULY 18th FROM 6–9 PM
Mohamed Abdelkarim
Noor Abu Arafeh
Roy Dib
Maria Elena Fantoni
Sarah Farahat
Raphael Fleuriet
Saba Innab
Samar Kanafani
Mahmoud Khaled
Joe Namy
Haig Papazian
Tamara al Samerraei

Open daily Monday to Saturday from 3 to 9 pm
(Closed Sundays)
Timed Performances & Screenings
Mohamed Abdelkarim | The Third Thing Screenings every half hour, starting on the
hour, 18th – 31st July (except Sundays).

Sarah Farahat | A Year in a Day: Can You See Me Now? (Part 3) Performances every
half hour, beginning at 7 pm on July 20th, 26th and 30th. On July 18th performances will be
held every hour on the hour.

Raphael Fleuriet | Ignis Fatuus Performances daily from 19th – 31st July (except
Sundays) at 6 pm and 7.30 pm daily. Advance booking required.

Closing Performance
Joe Namy | Automobile Performance at 8.30 pm on 31st July. Please gather outside the
door of the Home Workspace building for the closing night of the Open Studios.

 مسا ًء9-3 ،يفتح من اإلثنني إىل السبت
)(عدا يو َمي األحد
أوقات العروض األدائية والڤيديو
.) متّوز (عدا يو َمي األحد31-18 ،كل نصف ساعة
ّ محمد عبد الكريم | اليشء الثالث عرض ڤيديو
 ابتدا ًء من،كل نصف ساعة
ّ ) عروض أدائية3  أتقدر أن تراين اآلن؟ (الجزء:سارة فرحات | عا ٌم يف يوم
.كل ساعة
ّ  متّوز تق َّدم العروض18  يوم. متّوز30 و26 و20  مسا ًء يف7 الساعة
 عروض أدائية.) متّوز (عدا يومي األحد30-19 )رافاييل فلورييه | إغنيس فاتْ ُوس (وهج املستنقعات
. الرجاء الحجز مسبقًا، مسا ًء7:30  و6 يوم ّية يف الساعتني

العرض الختامي
 يرجى التج ُّمع أمام باب مبنى «فضاء أشغال. متّوز31  يوم، مسا ًء8:30 جو نعمه | أوتوموبيل يف الساعة

.داخليّة» يف الليلة الختاميّة للمحرتفات املفتوحة

نور �أبو عرفه
َواآل ِخ ُرونَ يَ ِصريُونَ أَ َّولِ َني
]2012 ،[تجهيز متع ِّدد الوسائط
ٍ
.أسايس من معامله
رص
ٍ  أو تحويل عن، أو االستعاضة عنه بيشء آخَر،محو يش ٍء ما يعني إلغاءه
ٍّ
 تدور حول، إذ تأخذ عنوانها من فرانتز فانون (مستشه ًدا باإلنجيل) يف مع َّذبو األرض،هذه األعامل
.معني
َّ ٍمفهوم املحو وتدرس آثاره التحويل ّية يف ه ّويّة مكان
 وذلك باستخدام عنارص لها،والبرصي
أردت من هذه األعامل أن أخترب مفهوم املحو يف جانبه املج ّرد
ّ
.شخيص يف ذهني باألماكن التي عشت فيها
ارتباط
ّ

هايغ پاپازيان
أبطال مرحل ٍة انتقال ّية
]2012 ، د25 ، [ڤيديو.1
]2012 ، صندوق عرض من خشب وزجاج، [قلم رصاص عىل دفاتر ورق من مختلف األحجام.2
]2012 ، باألرمنيّة مع ترجمة إنكليزيّة، د4 ، [ڤيديو.3
، والبطولة،أبطال مرحل ٍة انتقال ّية مجموع ٌة من األعامل تتابع بحثًا حول متثيل(ات) الرجولة
رسيّة خالل الثامنينات
واالستشهاد يف سياق مجتمع الشتات
ّ األرمني يف لبنان والجيوش الثوريّة ال
ّ
 ال يتعلّق ذلك فقط بالتّجلّيات املا ّديّة للبيئة الثقاف ّية املح ّددة.وحتّى حلّها يف منتصف التسعينات
 بل كذلك بأشكا ٍل غري برصيّة لـ،) رسوم توضيح ّية، ملصقات، كتب أطفال، روايات،(مقاالت صحاف ّية
(إعادة) إنتاج مثل هذه الرسديّات يف الحقل العا ّم (برامج عىل املوجات اإلذاع ّية املقرصنة وأغنيات
.)وطن ّية
 وهي تربط ما بني التجارب.بطول ّية غري مح َّددة-زمن هذه األعامل هو مرحلة انتقال ّية بع َد
ٍ
.فجوات ترسد فيها عمل ّيات ف رْ ََربكة البطل
الشخصية وخياالت الطفولة والرغبات يف البحث عن
يبدو أ ّن هؤالء الرجال كانوا يف مثل هذه الزمن ّية املم ّددة يعيشون؛ بعضهم يستعرض دوره املمكن
 فيام يستكشف آخرون،عالق يف إعاد ٍة إيديولوج ّية ال تنتهي
ٌ  بعضهم،يف معرك ٍة باتت من املايض
.اإلمكانات اإلغرائ ّية ألجسادهم املد ّربة املفرطة التعضيل

Mohamed Abdelkarim
The Third Thing
[Video, 10’, Arabic with English subtitles, 2012]
This work is part of a larger project, Travel Literature, which attempts to locate
definitions related to the specificity of a given place – in this case Beirut –
within the narrative context of the fable. The work seeks to redefine the notion
of violence and explore alternative ways of thinking towards a ‘philosophy of
violence’. Violence may never disappear, and as such its practices may require a
rereading on both the material and the moral level, one that deals with violence
as an action and acknowledges it as one type of discourse among others. Travel
Literature attempts such a rereading by exploring the specific history of a certain
place, and the extent to which the artist’s point of view is able to respond to it
and accept the notion of struggle in its surface aspect.
Screenings will be every half hour, starting on the hour, from 18th to the 31st July
(except Sundays).
(Supported by Prince Claus Fund for Culture and Development, and The British
Council-Cairo.)

Noor Abu Arafeh
And the Last Shall be First
[Mixed media installation, 2012]
To erase something means to cancel it, to substitute it with something else, or to
transform an essential element of its identifying features.
Taking their title from Frantz Fanon’s The Wretched of the Earth*, these works
revolve around the notion of erasure and examine its transformative effects on
the identity of a given place.
I wanted these works to test the notion of erasure in its abstract and visual
aspect, using elements that have a personal association in my mind to the places
I have lived in.
*

Frantz Fanon (citing the New Testament), The Wretched of the Earth, 1961

Roy Dib
Objects in Mirror are Closer Than They Appear
[2-channel video, 15’ loop, Arabic with English subtitles, 2012]
A city(ies) causing a false visual impression; a perception of a thing or quality
that has no physical counterpart.
(Supported by the Arab Fund for Arts and Culture, A.M. Qattan Foundation, and
the Young Arab Theatre Fund.)

Maria Elena Fantoni
Eating Einstein, three houses, everything that was inside...
[Mixed media installation, 2012]
What would you see if your eyes were underground
[20 photographs, dimensions variable, ongoing project]
Eating Einstein, three houses, everything that was inside…:
“Hence it comes that Nature all dissolves
Into their primal bodies again, and naught
Perishes ever to annihilation”
— Lucretius
On invisible matter and transmutation.
In What would you see if your eyes were underground, family photographs were
found intact on the levelled ground of a house recently demolished. They were
subsequently buried by the artist for a month and a half, their decomposition
accelerated, their features altered by the soil.
Vision underground happens by contact. The soil fills the eyes; the eyes become
pores grasping every substance that ever decayed, one day to resurface in other
forms.
(Thanks to Ibrahim Sleiman and Photo Paladium, Ghiath Al Jebawi, and Arwa
Le Dall.)

حممود خالد
)بال عنوان (حلم
ّ ، ألواح زجاج، سم100 × 150 :[طبعة كروموجينيّة
]2012 ، سم5 × 165 :خشبي
رف
ّ
اقرتاح ملنحوتة رومنس ّية
iPod(  خمس دقائق متك ِّررة عىل آي بود تاتش: ڤيديو.نحتي
ّ [ڤيديو مض َّمن يف شكل
، رخام وخشب:نحتي
ٌ ؛Ne me quitte pas  أغنية جاك بريل:ّ تسجيل صويت،)Touch
ّ شكل
]2012  سم؛ وشم؛100 × 29 × 29
الخامسة بعد الظهر
]2012 ، بالعربية مع ترجمة إنكليزية، دقائق متك ِّررة6 ،[ڤيديو
بال عنوان (حلم) هو صورة فوتوغرافيّة متع ّددة العنارص ج ِّم َعت من ص َو ٍر التُقطت أثناء إقامتي يف
 قال همنغواي «هناك ثالث. أبطالها مصارعو ثريانٍ مبتدئون ص ِّوروا أثناء التدريب. إسبانيا،مورسيا
ٍ
 وقد يعني هذا أ ّن الرياضة ال.» وتسلُّق الجبال، وسباق السيّارات، مصارعة الثريان:رياضات ال غري
.تكون رياضة إالّ متى كانت حدث ًا يع ِّرض األجساد ألن متوت أو أن تصبح غري ما هي
ٍ  نُ ِق َش عىل،يف اقرتاح ملنحوتة رومنس ّية
 من الصعب أن يُ َر ّد.جسد وش ٌم يسأل الحبيب أالّ يهجر
.وخصوصا أل ّن ما يقوله الوشم تحدي ًدا ين ّم عن املعطوبيّة
،باملثل عىل هديّ ٍة كهذه يف شكلٍ ما ّد ّي
ً
للحب
ُ الخامسة بعد الظهر مناجاة ذاتيّة طويلة
ّ تسرب املخاوف املختلفة املتعلّقة بالرسديّة الشخصيّة
.والحنني املستم ّر إىل حيا ٍة أش ّد
 سمر، حامد س ّنو،خاص ألكرم زعرتي
ّ  شكر.(بدعم من صندوق پرنس كالوس للثقافة والتنمية
بسام
ّ ، جو نعمه، سينام مرتوبوليس للف ّن، روي ديب، مازن خالد، بالل ِهربي، جوي حرفوش،كنفاين
 دعاء، متارا السام ّرايئ، فرانكو برياردي،غسان مكارم
ّ ، جورج ق ّزي،عسه
ّ  سنا، رمزي مزهر،الباروين
). وائل الذقاين، إبراهيم سليامن وفوتو باالديوم، رافاييل فلورييه،عيل

روي ديب
األبعاد يف الصورة غري حقيقية
]2012 ، بالعربيّة مع ترجمة إنكليزية، دقيقة متك ّررة15 ،[ڤيديو عىل شاشتني
.مقابل ما ّد ّي
ٌ مدينة (مدائن) ت ُ رْح ِدثُ انطبا ًعا برصيًّا خاطئًا؛ تص ّور أشياء أو خصائص ليس لها
 وصندوق شباب،ومؤسسة عبد املحسن القطّان
ّ ،(بدعم من الصندوق العر ّيب للثقافة والفنون
).املرسح العريب

�ل�شامر�ئي
�متار
ّ
)ورق جدران (تحية إىل بسمة الخطيب ورولد دال
]2012 ، سم475 × 300 ،[وسائط مختلفة عىل ورق
بال عنوان
]2012 ،لكل منها
ٍّ  سم41 × 28 ،[طبعة رقميّة
)غرفة االنتظار (الفصل الثالث
]2012 ، مقاسات قابلة للتعديل،[تجهيز متع ِّدد الوسائط
ِ
تستكشف الغياب من خالل استخدام الصور
األعامل املعروضة أجزا ٌء من سلسلة مداخالت
.الشخصيّة وإعادة استخدامها
، «يغدو الغياب مامرس ًة ناشطة» (روالن بارت،عرب دفن هذه الصور وتخبئتها وتبديدها وانتظارها
.)خطاب يف العشق
شذرات من
ٍ

حممد عبد �لكرمي
ّ
اليشء الثالث
]2012 ، بالعربية مع ترجمة إنكليزيّة، د10 ،[ڤيديو
ٍ
تعريفات متعلّقة
 يسعى إىل حرص، بعنوان أدب الرحالت،هذا العمل جزء من مرشو ٍع أكرب
 يسعى.الرسدي للحكاية املَثَل ّية
 بريوت – ضمن السياق،معني – يف هذه الحال
ّ
ّ ٍبخصوص ّية مكان
 قد.» واستكشاف طرق بديلة للتفكري وصوالً إىل «فلسفة للعنف،العمل إىل إعادة تعريف العنف

Sarah Farahat
Beirut Postcard Project
[C-print/ printmaking, 2011]
Fair Trade Free Market – in collaboration with Marta Bogdańska and Seҫil
Yaylali
[Mixed media/ social practice, 2012-ongoing]
The Beirut Journal for Radical Activation
[Publication/ social practice, 2011-ongoing]
A Year in a Day: Can You See Me Now? (Part 3)
[Performance series, duration variable (5’ to 7’), language: English, 2012]
A Taste of Ethiopia: Featuring Rahel Zegeye
[Lunch/ social practice, 2012]
Much of this year has been devoted to exploring process – to understanding
better my artistic practice, career path and work as a creative activist. This
year we’ve been asked to stretch our boundaries: share work in progress, open
our studio to visiting artists, experiment, collaborate, and offer constructive
criticism.
In the spirit of this process, I chose to share with you a small selection of the
works in progress as well as a selection of reading materials that influenced me.
My practice involves using art spaces for connection and interaction. Please feel
free to take a seat and stay awhile.
Performances will be held every half hour beginning at 7 pm on July 20th, 26th and
30th. Performances will be held every hour on the hour on July 18th. Please gather
outside the elevator on the first floor.
The lunch will be held at Tawlet restaurant on August 1st, from 1 to 4 pm. Please
contact the artist on 76-806647 to make a reservation.
(Supported by individual funders, the Oregon Arts Commission and the
Regional Arts and Culture Council.)

Raphael Fleuriet
Ignis Fatuus
[Multimedia performance, duration flexible (from 5’ to 55’), language: English
and/ or French, 2012]
I arrived in Beirut on September 12th 2011 and will leave on August 2nd 2012. I
invite you to discuss my experience as a participant in the Home Workspace
Program’s launching year, among other things.
The discussion can accommodate 1-3 people. Fleuriet will be available in the
library for up to an hour-long discussion twice a day, at 6 pm and 7.30 pm, from
the 19th to the 31st of July (Sundays excluded). Language: English and/ or French.
Please email rfleuriet@gmail.com to make arrangements.
(Supported by the French Institute in Lebanon.)

Saba Innab
How to build without a land?
1. Untitled [Ink on canvas, 3 pieces: 220 x 80 cm, 200 x 80 cm, 200 x 80 cm;
digital print of drawing on cotton paper, 500 x 60 cm, based on Google maps of
Lebanese, Syrian and Jordanian frontiers with Palestine; ink and pencil on paper,
70 x 50 cm; wooden model, 22 x 25 x 30 cm; 2011-12]
2. Parallel Thoughts [Ink and acrylic on wood, 240 x 100 cm; ink and acrylic on
wood, 120 x 120 cm; mixed media on wood, 200 x 120 cm; 2012]
What does ‘land’ mean? And what does it mean to live in a place or to ‘dwell’
in it? How does construction take place without a land? Starting out from
Heidegger’s text “Building, Dwelling, Thinking”, this project considers the
relationship of construction and land to time, to a temporariness that gradually
transforms – or deforms – into durability.
Referencing the Palestinian cause in particular, but also human alienation in
general, the work recognizes the impossibility of construction without land as
self-evident. However, imagining such a possibility may be the first and essential
prerequisite to effecting long-due changes in architecture and politics.
Comprising mainly a text based on Heidegger’s essay, Untitled also includes
a series of projects that interact with this text. In one work, the notion of

،واملعنوي م ًعا
 وهكذا قد تتطلّب مامرساته إعاد َة قراء ٍة عىل املستويني املا ّد ّي،ال يزول العنف أب ًدا
ّ
 يحاول أدب الرحالت القيام.تتعامل مع العنف باعتباره فعالً وتعرتف به كنو ٍع من أنواع الخطاب
 ومدى استطاعة وجهة نظر،معني
بهذا النوع من إعادة القراءة عرب استكشاف التاريخ
ّ
ّ ٍالخاص ملكان
.السطحي
تستجيب له وتتق َّبل مفهوم الرصاع بشكله
الف ّنان أن
َ
ّ
). عدا يو َمي األحد، متّوز31-18 ،كل نصف ساعة
ّ (تق َّدم العروض
).ّالقاهرة- واملجلس الثقا ّيف الربيطا ّين،(بدعم من صندوق پرنس كالوس للثقافة والتنمية

�شبا ِعنّاب
كيف نبني من دون أرض؟
، سم80 × 200 ، سم80 × 200 ، سم80 × 220 : قطع3 ، [حرب عىل قامش: بال عنوان.1
 بنا ًء عىل خوارط غوغل للحدود اللبنان ّية، سم60 × 500 ،طباعة رقم ّية لرسمٍ عىل ورق القطن
،خشبي
 منوذج، سم50 × 70 ،والسوريّة واألردنّ ّية مع فلسطني؛ حرب وقلم رصاص عىل ورق
ّ
]2012-2011 ، سم30 × 25 × 22
، حرب وأكريليك عىل خشب، سم100 × 240 ، خواطر متوازية [حرب وأكريليك عىل خشب.2
]2012 ، سم120 × 200 ، موا ّد مختلفة عىل خشب، سم120 × 120
ما معنى «األرض»؟ وما معنى العيش يف مكانٍ أو «السكَن» فيه؟ كيف ميكن أن يت ّم البناء من دون
 ينظر هذا املرشوع يف عالقة البناء واألرض،» التفكري، السكن،نص هايدغر «البناء
ّ أرض؟ انطالقًا من
. وكيف يت ّم التح ّول – أو املسخ – من املؤقّت إىل الدائم،بالزمن
 يعرتف العمل، ولكن كذلك إىل التغريب اإلنسا ّين عمو ًما،خصوصا
بالرجوع إىل القض ّية الفلسطين ّية
ً
 قد يكون تص ّور مثل هذا االحتامل هو الرشط، مع ذلك.باستحالة البناء من دون أرض كأمر بديهي
.واألسايس إلحداث التغيريات الرضوريّة يف مجال العامرة والسياسة
األ ّول
ّ
 ولك ّنه يتض ّمن أيضً ا سلسل ًة من املشاريع،نص يستند إىل مقال هايدغر
ٍّ أساسا من
ً يتألّف بال عنوان
ٍ يرد مفهوم األرايض الحدوديّة يف شكل، يف أحد األعامل.الصغرية التي تتفاعل مع هذا النص
تجريدي
ّ
 تجري تجربة لتحويل دائر ٍة يدويًّا إىل مربَّعٍ من املساحة، ويف غريه...للتفكري يف معنى الخارطة
. ورص ٌد للنتائج فراغ ًّيا،نفسها – يتم توثيق املحاوالت وإعادة بنائها
).مؤسسة هيرنش بُل
ّ (بدعم من

ماريا �إيلينا فانتوين
...كل ما كان يف الداخل
ّ ، ثالثة منازل،أكْل آينشتاين
]2012 ،[تجهيز متع ِّدد الوسائط
ما قد تراه إذا كانت عيناك تحت األرض
] مرشوع مستمر، أبعاد قابلة للتعديل، صورة20[
:...كل ما كان يف الداخل
ّ ، ثالثة منازل،أكل آينشتاين
كل األشياء
ّ «من هنا أ ّن الطبيعة ت َ ُح ّل
 ال يشء،ر ًّدا إىل أجسامها األ ّوليّة
»يفنى أب ًدا يف العدم
– لوكريتيوس
.يف املا ّدة الالمرئيّة والتح ّول
 عىل األرض املم َّهدة ملنزل،ً سليمة، ُو ِج َدت صو ٌر عائلية،يف ما قد تراه إذا كانت عيناك تحت األرض
ٍ
.وغريت الرتبة مالمحها
.ُد ِّم َر حديثًا
ّ ، فتسا َرع تحلُّلها،بعدئذ دفنتها الف ّنانة شه ًرا ونصف الشهر
كل ما ّد ٍة سبق أن
ّ  متتلئ العيون بالرتبة؛ متُ رْيس مسا َّم فتلتقط.امس تت ُّم الرؤية تحت األرض
ِّ َّبالت
. لتطف َو يو ًما عىل السطح يف أشكا ٍل أخرى،تحلَّلَت
). أروى لو دال، غياث الجباوي،(شك ًرا إلبراهيم سليامن وفوتو پاالديوم

�شاره فرحات
مرشوع بريوت للبطاقة الربيديّة
]2011 ، طباعة/[طبعة كروموجين ّية
ٌ تبادل باملِثل
ٌ
سوق ح ّرة – بالتعاون مع مرتا بوغدانسكا وسيسيل يايلَيل
]مستمر-2012 ، مامرسة اجتامع ّية/ [وسائط مختلطة

border lands is reproduced in an abstract format to reflect upon the meaning
of the map... In another, an experiment is undertaken to manually turn a circle
into a square of the same surface area – the attempts are documented and
reconstructed, the results observed in a vacuum.
(Supported by Heinrich Böll Foundation.)

Samar Kanafani
Place Undone
[Model, mixed media; video installation: looping video, 15’ loop; 20 photographs;
2012]
This work reflects on the composite visual set-up through which we experience
the changing city and the place we inhabit, build and abandon in time.
(Special thanks to Salim al-Kadi and apractice, Walid Sadek, Angela
Harutyunyan, Joana Hadjithomas, Emily Jacir, and fellow participants at HWP.)

Mahmoud Khaled
Untitled (Dream)
[C-print: 150 x 100 cm; glass sheets, wooden shelf: 165 x 5 cm; 2012]
Proposal for a Romantic Sculpture
[Video embedded in sculptural form. Video: 5’ loop on iPod Touch; soundtrack:
Ne me quitte pas by Jacques Brel; sculptural form: marble and wood, 29 x 29 x
100 cm; tattoo; 2012]
At Five in the Afternoon
[Video, 6’ loop, Arabic with English subtitles, 2012]
Untitled (Dream) is a composite photograph compiled from images taken while
residing in Murcia, Spain. The protagonists are rookie matadors photographed
while training. “There are only three sports: bullfighting, motor racing, and
mountaineering,” Hemingway said. The implication is that a sport is only a sport
when it is an event that can perform the possibility of bodies dying or becoming
other.
In Proposal for a Romantic Sculpture, a tattoo is inscribed on a body asking

a lover not to leave. It is difficult to reciprocate such a gift in a material form,
especially since the very statement tattooed indicates vulnerability.
At Five in the Afternoon is a long soliloquy exploring the different fears that are
attached to a personal narrative of love and a continuous longing for intensity in
life.
(Supported by Prince Claus Fund for Culture and Development. Special thanks
to Akram Zaatari, Hamed Sinno, Samar Kanafani, Jowe Harfouche, Belal Hibri,
Mazen Khaled, Roy Dib, Metropolis Art Cinema, Joe Namy, Bassam El Baroni,
Ramzi Mezher, Sana Asseh, George Azzi, Ghassan Makarem, Franco Berardi,
Tamara Samerraei, Doa Aly, Raphael Fleuriet, Ibrahim Sleiman & Photo
Paladium, and Wael Lazkani.)

Joe Namy
constellations
1. constellations I [Digital print, 1.5 x 1 m, 2012]
2. constellations II [Digital print, 1.5 x 1.6 m, 2012]
3. constellations III [Digital print, 1.5 x 1.6 m, 2012]
(a(versions - various artists
[Vinyl dub-plate with record player and headphones, 2012]
Auto-Synthetic Phenomenon
[2-channel sound installation, 25’, 2012]
Automobile
[Performance, 2012]
Wrapped in synthetic and virtual materials – plastic and digital – music is
composed by history, by politics and economy. Encoded within the sound
are prophetic algorithms that herald societal progression. The photographs
in constellations capture diagrams charting these equations: constellations
mapping our future.
(a(versions is a curated selection of sounds from various artists who all deal with
samples in some way. Works ranging from more traditional musical approaches
to experimental collages question what it means to extract sound and reclaim
it for one’s own creative production. With works contributed by Basel Abbas,

مجلّة بريوت للتفعيل الراديكايل
]مستمر-2011 ، مامرسة اجتامع ّية/ [نرشة
)3  أتقدر أن تراين اآلن؟ (الجزء:عا ٌم يف يوم
]2012 ، باللغة اإلنكليزيّة، دقائق كل منها7  إىل5 ،[سلسلة عروض أدائيّة
 تقديم راحيل زيغييه:نكه ٌة من إثيوبيا
]2012 ، مامرسة اجتامع ّية/ [غداء
ٍ
،استكشاف – يك أفهم مامرستي الفنية عىل نح ٍو أفضل
خصصت جز ًءا كب ًريا من هذا العام لعمل ّية
ّ
 ونفتح محرتفاتنا، هذا الربنامج شكل فسح ًة لنق ِّدم أعامالً قيد التنفيذ.وعميل كناشط ٍة إبداع ّية
ِ
. ونق ِّد َم النقد الب ّناء، ونتعاون،ونخترب
،لف ّنانني زائرين
ٍ  فضالً عن مختار، اخرتت أن أشارككم مجموعة صغرية من األعامل الجارية،بهذه الروح ّية
ات من
ٍ
فضاءات ف ّن ّية لالتِّصال
 تنطوي مامرستي عىل استخدام.موا ّد للمطالَعة التي أث ّرت عىل عميل
.ً أدعوكم للجلوس والبقاء قليال.والتفاعل
 يوم. متّوز30 ،26 ، 20  ابتدا ًء من الساعة السابعة مسا ًء يف،كل نصف ساعة
ّ (تق َّدم العروض األدائ ّية
. يرجى التج ُّمع إزاء املصعد يف الطابق األ ّول.كل ساعة
ّ  متّوز تق َّدم العروض18
 الرجاء االتّصال بالف ّنانة للحجز عىل. ظ. ب4  إىل1  من، آب1 يق َّدم الغداء يف مطعم «طاولة» يف
)76806647 الرقم
). لجنة أوريغون للفنون ومجلس الثقافة والفنون اإلقليم ّية،(بدعم من مم ِّولني أفراد

ر�فاييل فلورييه
)إغنيس فاتْ ُوس (وهج املستنقعات
أو/ اإلنكليزيّة و: اللغة،) دقيقة55  دقائق إىل5(  امل ّدة قابلة للتعديل،[عروض أدائية متع ِّددة الوسائط
]2012 ،الفرنس ّية
 أدعوكم إىل مناقشة.2012  وسوف أغادر يف الثاين من آب،2011  أيلول12 وصلت إىل بريوت يف
ٍ
. من بني أمو ٍر أُخرى،»كمشارك يف السنة التدشينيّة لربنا َمج «فضاء أشغال داخليّة
تجربتي
ٍ
 يكون فلورييه موجودا ً يف املكتبة مل ّدة ساعة للنقاش.لشخص إىل ثالثة أشخاص
(تتّسع املناقشة

: اللغة. متّوز – عدا يو َمي األحد31  إىل19  من، عند السادسة والسابعة والنصف مسا ًء،م ّرتني يوم ًّيا
). للحجزrfleuriet@gmail.com  الرجاء االت ّصال بالعنوان. أو الفرنس ّية/اإلنكليزيّة و
).(بدعم من املعهد الفرنيس يف لبنان

�شمر كنفاين
َح ُّل امل َ َح ّل
]2012  صورة فوتوغراف ّية؛20  دقيقة متك ّررة؛15 : تجهيز ڤيديو، وسائط مختلفة،[مجسم
َّ
ومحل
ّ
،املتغرية
املدينة
خالله
من
نخترب
الذي
العنارص
د
د
املتع
البرصي
اإلنشاء
يف
العمل
هذا
يفكِّر
ّ
ّ
ِّ
.إقامتنا الذي نعمره وال نلبث أن نهجره
 والزمالء املشاركني يف، وأنجيال هاروتيونيان، وإميل جارس، ووليد صادق،خاص لسليم القايض
ّ (شكر
).»برنا َمج «فضاء أشغال داخل ّية

جو نعمه
تشكيالت فضائية
]2012 ، م1× 1.5 ، [طباعة رقم ّيةI  تشكيالت فضائية.1
]2012 ، م1.6× 1.5 ، [طباعة رقم ّيةII  تشكيالت فضائية.2
]2012 ، م1.6× 1.5 ، [طباعة رقم ّيةIII  تشكيالت فضائية.3
نسخ متضاربة – ف ّنانني مختلفني
]2012 ،وسامعات
ّ پاليت مع فونوغراف-[إسطوانة داب
 سنثسايزر-ظاهرة أوتو
]2012 ، د25 ،[تجهيز صويتّ سترييو
أوتوموبيل
]2012 ،ّ[أداء صويت
 والسياسة،املوسيقى املغلّفة باملواد االصطناعية واالفرتاض ّية – بالستيك ّية ورقم ّية – يؤلِّفها التاريخ
 الصور يف تشكيالت.املجتمعي
تبرش بالتق ُّدم
ِّ  مث ّة حسابات تن ُّبئ ّية مر ّمزة داخل الصوت.واالقتصاد
ّ
. تشكيالت راسمة خارطة مستقبلنا:فضائية تلتقط الرسوم البيان ّية لهذه املعادالت

Cynthia Zaven, Halim El Dabh, Jad Abbas, Lawrence Abu Hamdan, Mohamed
Abdelkarim, RoughAmericana, Rayya Badran, and Sound Cutter MoCha.
Auto-Synthetic Phenomenon is an homage to that ever-present instrument
that defies definition – the synthesizer – and to the most popular way Beirut
consumes the amplified grittiness of its compositions – the automobile.
The performance will take place at 8.30 pm on Tuesday 31st July. Please gather
outside the door of the Home Workspace building for the closing night of the
Open Studios.

Haig Papazian
Heroes of a Transitional Time
1. [Video, 25’, 2012]
2. [Pencil on paper notebooks of various sizes, glass and wood display case,
2012]
3. [Video, 4’, Armenian with English subtitles, 2012]
Heroes of a Transitional Time is a body of work following research on
representation(s) of masculinity, heroism, and martyrdom in the context of the
Armenian Diaspora community of Lebanon and its secret revolutionary armies
during the ‘80s until their dissolution in the mid ‘90s. This concerns not just the
material manifestations of the specific cultural milieu (i.e. newspaper articles,
novels, children’s books, posters and illustrations) but also non-visual (re)
productions of such narratives in the public sphere (i.e. shows on pirated radio
wavelengths and patriotic songs).
The three pieces are set in an indefinite post-heroic transitional time. They
knit together personal experiences with childhood imaginations and desires
to search for fissures in which to narrate processes of hero-fabrication. It is in
such a prolonged temporality that these men seem to exist; some auditioning
for a battle that is already in the past, some remaining caught in an endless
ideological repetition, while others explore the erotic potential of their trained
hyper-muscular bodies.

نسخ متضاربة أصواتٌ مختارة من ف ّنانني مختلفني يتعاملون جمي ًعا ،بطريق ٍة أو بأخرى ،مع
َ
الق َبساتٌ .
أعامل تراو ُِح بني املقاربات املوسيق ّية التقليديّة واملل ّزقات الصوت ّية االختباريّة تسائل معنى
خاص به .أعامل من تقديم باسل ع ّباس ،سنتيا زاڤني،
أن يقتبس املرء صوتًا وي ّدع َيه يف نتا ٍج
إبداعي ٍّ
ٍّ
حليم الضبع ،جاد ع ّباس ،لورانس أبو حمدان ،مح ّمد عبد الكريم ،راف أمرييكانا ،ريّا بدران ،ساوند
كاتر موكا.
ظاهرة أوتو -سنثسايزر تحيّة إىل آلة املوسيقى الحارضة أب ًدا والتي تتح ّدى التعريف – املِد َمج أو
سنثسايزر – وإىل الطريقة األكرث شعبيّ ًة الستهالك بريوت جسارة مؤلّفاتها املوسيقيّة املضخّمة – أي
السيّارة.
(يجري العرض عند الثامنة والنصف من مساء الثالثاء  31متّوز .يرجى التج ُّمع أمام باب مبنى «فضاء
أشغال داخليّة» يف الليلة الختاميّة للمحرتفات املفتوحة).

Tamara Al Samerraei
)Wall Paper (tribute to Basma Al Khatib and Roald Dahl
][Mixed media on paper, 300 x 475 cm, 2012
Untitled
][Digital print, 28 x 41 cm each, 2012
)Waiting Room (act iii
][Mixed media installation, dimensions variable, 2012
The works presented are fragments from a series of interventions exploring
absence through the use and reuse of personal images.
By burying, hiding, dissipating and waiting for these images, “absence becomes
an active practice”*.
Roland Barthes, A Lover’s Discourse, Hill and Wang, 1978.

*

�ل�شِ َي �لذ�تية
األكادميي وتخ ّرجت من قسم
 يف القدس حيث تلقَّت تدريبها،1986 نور أبو عرفه ولدت عام
ّ
 كف ّنانة برصيّة يف الوسائط املتع ّددة، ع َمل أبو عرفه.2011 الفنون الجميلة يف جامعة بتسلئيل عام
يل يركّز عىل قضايا
ّ
ٍّ  ويحاول وضعها يف إطا ٍر تحلي، ير ّد إىل التغيريات التي متر بها املدينة،التخصصات
 شاركت يف عد ٍد من املبادرات يف رام الله والقدس مبا يف ذلك معرض مؤسسة عبد.املحو واله ّويّة
 ومعرض املحرتفات مفتوحة يف مركز خليل السكاكيني،)2010( املحسن القطّان للفنانني الشباب
.)2011( الثقا ّيف
 حصل عىل شهادته يف ال ِعامرة من الجامعة.وموسيقي وف ّنان ولد يف لبنان
امري
ّ هايغ پاپازيان ِع
ّ
 شارك يف تأسيس فرقة «مرشوع ليىل» التي أصدرت ألبومني حتى.2009 األمريك ّية يف بريوت عام
.وترسباتها االجتامع ّية
 عمله الف ّن ّي متع ّدد.اآلن
ّ
ّ التخصصات يستكشف متثيالت املدينة
 حصل عىل بكالوريوس2004  عام. حيث يقيم ويعمل، يف اإلسكندرية،1982 محمود خالد ولد عام
 مامرسته إجرائ ّية التو ّجه وتع ّدديّة.الفنون الجميلة يف الرسم والتصوير من جامعة اإلسكندرية
. والتجهيز املراعي لخصوص ّية املكان،والنص
ّ ، والڤيديو، ينتج أعامالً يف التصوير الفوتوغرا ّيف.التخصص
ّ
ٍ
ٍ
. يف أوروبا والعامل العريب،عرضت أعامله يف معارض فرديّة وجامعيّة يف فضاءات ومراك َز ف ّنيّة شتّى
 نال دبلوم الدراسات املرسح ّية من معهد الفنون الجميلة. يف شامل لبنان1983 روي ديب ولد عام
 ويف سينام مرتوبوليس للف ّن حتى،2009  وعمل مع فرقة «زقاق» املرسح ّية عام،يف الجامعة اللبنانية
 (أشكال2011 » يف إطار «أشغال ڤيديو، تحت قوس قزح، أنتج وعرض أ ّول ڤيديو له.2011 عام
. يكتب حاليًّا يف القسم الثقا ّيف يف جريدة األخبار يف بريوت.) بريوت،ألوان
 بكالوريوس يف الفنون الجميلة. تعيش وتعمل يف بريوت.1977 متارا السام ّرايئ ولدت يف الكويت عام
 تشمل معارضها الفرديّة أسوار عابرة يف غالريي.2002 ،من الجامعة اللبنان ّية األمريك ّية يف بريوت
 ميونيخ، وايت بوكس،»«كل يشء عن بريوت
ّ  شاركت يف معارض جامعيّة منها.)2011( أجيال
 املهرجان الدو ّيل للسينام:»)؛ «مد إيست كات2009(  بريوت، مركز بريوت للف ّن،»)؛ «عتبات2010(
، كييل،»)؛ «راديوس أف آرت بروجكت فالدرنبنكر2009 (  الدمنارك وفنلندا،البديلة والڤيديو
 أكسفوردشاير،)؛ ورشة عمل «برازيرز» الدول ّية للف ّنانني2007(  الكويت،)؛ دار الفنون2008( أملانيا
.)2003(
 نال إجاز ًة يف الرتبية الف ّنيّة من. يف محافظة املنيا بصعيد مرص1983 محمد عبد الكريم ولد عام
2008  شارك أيضً ا يف األكادمي ّية الصيف ّية يف سالزبورغ عام.2005 جامعة حلوان يف القاهرة عام
 ق َّدم عبد الكريم.)2010-2009( ويف برنامج غالريي تاون هاوس للدراسة املستقلّة يف القاهرة

BIOGRAPHIES
Mohamed Abdelkarim was born in 1983 in Minya, Upper Egypt. Abdelkarim
completed his B.A. in Art Education from Helwan Univeristy in Cairo in
2005. He also participated in the Salzburg Summer Academy in 2008 and in
the Townhouse Gallery’s Independent Study Program in Cairo in 2009-10.
Abdelkarim has presented his work and performances internationally, most
recently at 98Weeks Bazaar at the Thessaloniki Biennial (2011); Kunst Halle
Sankt Gallen, Switzerland (2011); VIDEOAKT International Videoart Biennial in
Berlin and Barcelona (2011); and Cairo Documenta (2010). His latest publication
Al Hagez was presented and launched in Bilbao, Madrid and Barcelona as part of
Radio de Acción.
Noor Abu Arafeh was born in 1986, in Jerusalem where she received her
academic training and graduated from the Fine Arts department in Bezalel
University in 2011. As a visual artist working in multidisciplinary media, Abu
Arafeh’s work references the changes experienced by the city and attempts to
place them in an analytical framework focusing on questions of erasure and
identity. She has participated in several initiatives in Ramallah and Jerusalem
including the Qattan Foundation Young Artists exhibition (2010) and the Khalil
Sakakini Cultural Center’s Open Studios exhibition (2011).
Roy Dib was born in 1983 in North Lebanon. He received his degree in Theater
Studies from the Institute of Fine Arts at the Lebanese University, and worked
with the theater group Zoukak in 2009, and in Metropolis Art Cinema until 2011.
He produced and presented his first video Under a Rainbow as part of Video
Works 2011 (Ashkal Alwan, Beirut). He currently writes for the cultural section of
Al-Akhbar newspaper (Beirut).
Maria Elena Fantoni was born in Ravenna, Italy and recently obtained an
M.A. in Visual Arts at the IUAV University in Venice after having studied
film in Bologna and Paris. Her works and installations employ diverse media
such as photography, video, film, and chemical and organic substances. Her
interest for what is hidden and liminal in reality and for processes of time and
space condensation is an important element in her practice. Fantoni recently
presented her work in foundations and institutions in Italy and abroad such as
Fondazione Ratti, Como; Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia; and East
China Normal University, Shanghai.

Sarah Farahat is an Egyptian-American artist whose work examines the
political conversation between the United States and locations in the Arab
world, focusing on loneliness, connection, assimilation, storytelling and sociopolitical engagement. She holds a B.A. in Psychology from Occidental College
in Los Angeles, California and a B.F.A. in Intermedia Studies from Pacific
Northwest College of Art in Portland, Oregon. Her work has been presented in
spaces including PLACE Gallery in Portland (2011) and Portland Central Library
and Center for Performing Arts (2010), as well as in various private, public and
street locations in L.A. (2002), Chiapas (2006), Dakar (2007), Savannah (2011),
Torino (2012) and Beirut (2012) among other places.
Raphael Fleuriet obtained a Bachelor of Fine Arts from the Cooper Union in
New York City in 2005. Following graduation, he collaborated on numerous
projects related to media activism in India, Western Sahara, Turkey and
Palestine. More recently his work has focused on exploring the relation of
language(s) to the reception and formation of affects, percepts and concepts.
Saba Innab is a Palestinian-Jordanian artist and architect, born in 1980. Her
works are mainly concerned with architecture and the city, and reflect a process
of producing and reproducing a place in an analytical and critical context.
She received a B.A. in Architecture from the Jordan University of Science and
Technology in 2004, and has worked as an architect in Amman and then in the
Nahr el Bared camp reconstruction project (North Lebanon). Innab’s recent
solo exhibitions include Agial Gallery in Beirut and Darat Al Funun in Amman
(2011). She has also presented her work in several group shows and venues, most
recently in the International Architecture Biennial Rotterdam (2009).
Samar Kanafani resides in Beirut, and she does research around anthropology
and art. Her inquiries have focused on national imaginaries, migration, gender,
the body and the city. Her short videos include Street-play (Mal’aab al-Baladi)
(2001), Mounzer (2003), and A Day from Home (Fi Intithar Dunia) (2009) and
the video installation Tekelian: An Allegory of a Place Undone (2009).
Mahmoud Khaled was born in 1982, in Alexandria, where he lives and works.
In 2004 Khaled received a B.F.A in Painting from Alexandria University. His
practice is both process-oriented and multidisciplinary, producing works in
video, photography, text, and site-specific installation. His work has been
presented in solo and group exhibitions in different art spaces and centers in
Europe and the Arab world.

)؛ كونستهاله سانكت2011(  أسبوع» يف بينايل تسالونيك98  وأخ ًريا يف «بازار،عمله وأدائ ّياتِه دول ًّيا
)؛ دوكومنتا2011( )؛ بينايل ڤيديوآكت الدو ّيل لف ّن الڤيديو يف برلني وبرشلونة2011(  سويرسا،غالِن
 ومدريد وبرشلونة كجزء من برنامج راديو دي، قُ ِّد َم منشوره األخري الحاجز يف بلباو.)2010( القاهرة
.أكسيون
أساسا بال ِعامرة
ً  تعنى أعاملها.1980  ولدت عام،أردنّيّة-صبا ِع ّناب ف ّنانة و ِعامريّة فلسطينيّة
 نالت إجاز ًة يف.ونقدي
يل
ّ
ٍّ  وتفكِّر يف عمليّة إنتاج املكان وإعادة إنتاجه يف سياقٍ تحلي،واملدينة
ٍ
ِ
عامن ث ّم يف مرشوع
ّ  وعملت كعامريّة يف،2004 ال ِعامرة من جامعة األرد ّن للعلوم والتكنولوجيا عام
 تشمل معارض ع ّناب الفرديّة األخرية غالريي أجيال يف.)إعادة إعامر مخيَّم نهر البارد (شامل لبنان
، كام ق َّدمت أعاملها يف شتّى املعارض الجامعيّة واألماكن.)2011( عامن
ّ  ودارة الفنون يف،بريوت
ِ
.)2009( وكان آخرها يف بينايل روتردام الدو ّيل للعامرة
 وحصلت حديثًا عىل شهادة املاجستري يف الفنون، إيطاليا،ماريا إيلينا فانتوين ولدت يف راڤينا
ٍ  يف البندق ّية بعد درIUAV البرصيّة من جامعة
 توظِّف أعاملها.اسات ِفلم ّية يف بولونيا وباريس
. واملواد الكيميائ ّية والعضويّة، واألفالم، والڤيديو، مثل التصوير الفوتوغرا ّيف،وتجهيزاتها شتّى الوسائط
 هو عنرص مه ٌّم يف، وبعمل ّيات تكاثف الزمان واملكان،اهتاممها مبا هو َخ ِف ٌّي وطَ َر ّيف يف الواقع
،مؤسسة ر ّايت
ّ مؤسسات وهيئات يف إيطاليا وخارجها مثل
ّ  ق َّدمت فانتوين حديثًا عملها يف.مامرستها
. شنغهاي، البندقية؛ جامعة رشق الصني للمعلّمني،مؤسسة بيڤيالكوا ال ماسا
ّ كومو؛
السيايس بني الواليات املتّحدة وبعض
أمريكيّة يعالج عملها الحوار-ساره فرحات ف ّنانة مرصيّة
ّ
 وااللتزام، ورسد الحكايات، واالستيعاب، والتواصل، مع الرتكيز عىل شعور العزلة،أنحاء العامل العريب
 نالت شهادة البكالوريوس يف علم النفس من األوكسيدنتال كولدج يف لوس.السيايساالجتامعي
ّ
ّ
ّ
 وبكالوريوس الفنون الجميلة يف الدراسات املتع ّددة الوسائط من كليّة شامل، كاليفورنيا،أنجلوس
 عرضت أعاملها يف غالريي پاليس. والية أوريغون،غرب املحيط الهادئ للفنون يف مدينة پورتالند
 وكذلك يف،)2010( ) ومكتبة پورتالند املركزيّة ومركز پورتالند للفنون األدائيّة2011( يف پورتالند
)؛ والية تشياپاس املكسيكيّة2002( الخاصة والعا ّمة والشوارع يف لوس أنجلوس
مختلف األماكن
ّ
.)؛ من بني أماكن أخرى2012( )؛ بريوت2012( )؛ تورينو2011( )؛ ساڤانا2007( )؛ داكار2006(
رافاييل فلورييه حصل عىل شهادة البكالوريوس يف الفنون الجميلة من الكوبر يونيون يف مدينة
 شارك يف العديد من املشاريع املتعلِّقة بالناشطاويّة اإلعالم ّية يف، بعد التخ ّرج.2005 نيويورك عام
 يف اآلونة األخرية ركّز عمله عىل استكشاف العالقة بني. والصحراء الغرب ّية وتركيا وفلسطني،الهند
.الحيس والفهم تلَ ّق ًيا وتكوي ًنا
ّ ّ اللغة (اللغات) وإواالت التأث ّر واإلدراك

 ركّزت تحقيقاتها عىل. وهي تجري بحوث ًا يف األنرثوبولوجيا والف ّن،سمر كنفاين مقيمة يف بريوت
 من أعاملها الڤيديو القصرية امللعب البلدي. والجندرة والجسد واملدينة، والهجرة،التخييالت الوطن ّية
 حكاية رمزيّة عن م َح ٍّل: وتجهيز ڤيديو تيكيليان،)2009(  يف انتظار دنيا،)2003(  منذر،)2001(
.)2009 ( جرى َحلُّه
جو نعمه يستخدم مجموعة متنوعة من الوسائط للتحقيق يف جوانب من االقتصاد والذاكرة
»جهازي «تكنيكس
 غالبًا ما تركّز أفكاره عىل الفضاء بني.والطاقة والتيّارات املشفّرة يف املوسيقى
ّ
 نال شهادة املاجستري من جامعة.َّت امل ُخفِّتات وتح َّول التضخيامت
ُ للعب األسطوانات – كيف تخف
 والهيڤي، واملوسيقى العربيّة، الجاز:مستقل أمناطًا مختلفة من التطبيل
ٍّ
 ودرس بشكل،نيويورك
 مركز، متحف بروكلني، عرضت أعامله عىل الشاشات وباملضخّامت يف مركز ديرتويت للعلوم.ميتال
.أقل شهر ًة حول العامل
ّ  ويف مراقص...بريوت للف ّن

Joe Namy uses a variety of media to investigate aspects of economy,
memory, power and currents encoded in music. His thoughts often focus
on the space between two Technics turntables – how faders get faded and
amplifications transformed. He received an MFA from New York University
and has independently studied various styles of drumming: jazz, Arabic and
heavy-metal. His work has been exhibited/ screened/ amplified at the Detroit
Science Center, Brooklyn Museum, Beirut Art Center and on less prominent
international dance floors.
Haig Papazian is an architect, musician and artist born in Lebanon. He
received his degree in Architecture from the American University of Beirut in
2009. He co-founded the band Mashrou’ Leila who have released two albums to
date. His artistic work is interdisciplinary and explores representations of the
city and its social residues.
Tamara al Samerraei was born in Kuwait in 1977; she lives and works in Beirut.
She received a B.A. in Fine Arts from the Lebanese American University in Beirut
in 2002. Her solo exhibitions include “Fleeting Fences” at Agial Gallery (2011).
She has participated in several group exhibitions including “All About Beirut”,
White Box, Munich (2010); “Exposure”, Beirut Art Center, Beirut (2009); MidEast
Cut: International Festival for Alternative Film and Video, Denmark and Finland
(2009); Radius of Art Project Fladernbunker, Kiel (2008); Dar Al Funoon, Kuwait
(2007); and Braziers International Artists Workshop, Oxfordshire (2003).

حول برنا َمج «ف�شاء �أ�شغال د�خل ّية»
سنوي للفنون أطلقته جمعية أشكال ألوان عام  .2011يتّجه الربنامج
برنامج
«فضاء أشغال داخليّة»
ّ
ٌ
التخصصات لتعليم الفنون يف العامل العر ّيب ،مستهدفًا الف ّنانني الناشئني الذين
نحو وضع نه ٍج متع ّدد
ّ
ٍ
يرغبون يف تطوير مهاراتهم الشكليّة والتاريخيّة والنقديّة ،ومامرستها يف بيئة داعمة يف بريوت.
يستقبل برنامج «فضاء أشغال داخل ّية»  12إىل  15مشاركاً من مختلف أنحاء العامل ،موفِّرا ً لهم
كل عام .يتألّف املنهج
الفضاء والوقت واملوارد يف برنامج تعليمٍ م ّجا ّين ،بإرشاف أستاذ مقيم مختلف ّ
التعليمي من ورشات عملٍ وندوات ومحارضات من األستاذ املقيم وغريه من الف ّنانني والكتّاب
واملفكّرين والسينامئ ّيني ،والق ّيمني ،إلخ .يقيم املشاركون يف بريوت مل ّدة عام ،ويط ِّورون مرشوع(ات)
ٍ
موضوعات جرى بحثها خالل العام.
شخيص(ة) يف سياق
ّ

برنا َمج «ف�شاء �أ�شغال د�خل ّية» 2011-12
األستاذ املقيم :إميل جارس
األساتذة الزائرون :تشيزاري بياترويوستي ،فرانكو «بيفو» برياردي ،ألفريدو جار ،حسن خان ،وييل دوهريت ،كامران
رستيغار ،هيتو شتييارل.
املو ِّجهون واملحارضون املدع ّوون :مريين أرسانيوس ،بويرْك رَْت وتشويش ،أكيم بوركهارت-هيوم ،عبد الحليم جرب ،مليا
غسان سلهب،
جريج ،خليل جريج ،جالل توفيق ،پرينس ڤاروغيز توماس ،كلري دايڤيس ،أكرم زعرتي ،رشا السلطيّ ،
طوين شكر ،وليد صادق ،رامي ضاهر ،طارق العريس ،طارق عطوي ،أنجيال هاروتيونيان.
لجنة املنهج :جوانا حاجي توما ،خليل رباح ،وليد رعد ،غريغوري شوليت ،لينا صانع.
مجلس األمناء :زازا جرب،كارال شامس ،رنا صادق ،جيمي طرابليس ،متارا قرم ،روبري متّى.
مؤسسة فيليب جرب ،يوسف طعمه «أركيتكتس آند ّأسوشييتس» ،فاونديشن فور آرتس
ٍ
بدعم من مؤسسة فوردّ ،
إنيشياتيفز ،ماريا ومالك سكّر ،مؤسسة هرنيش بُل ،جومانا وهرني عسييل ،مؤسسة بوهن ،مايا ورمزي رسامني،
مؤسسة ُعصيمي ،دانيا سقّا ،إسپاس كتّانه-كونيك ،صندوق پرنس كالوس للثقافة والتنمية ،غالريي صفري-زملر،
شامس،
ياسمينة وبرنار سابرييه ،املعهد الفرنيس يف لبنان ،كارول وأنطوان القارح ،لويد جميل بارودي ،دوليل وجورج ّ
ميتسوليفت ،ميمي وإلياس فرحات ،أونجي جو ،نارص النقيب ،وسيم رسامني ،رونا وكميل سابا ،جومانا رزق،
جوديث رومان ،آ.خ ،.آرت آند إديوكيشن ،أوكوي إنويزور ،أيلني أغوپيان ،حنان السيد وريل.
شكر خاص لـ منى أبو سمرا ،جاك األس َود ،حاتم اإلمام واستوديو سفَر ،زينب أوز ،كارول پرات ،يوسف ب ّزي ،ألكسندر
پوليكڤتش ،جورج بو شعيا ،عامد بو رزق وكوان دور ،خليل جريج ،داليا الخمييس ،بشري خوري ،كريستني خوري،

)ABOUT HOME WORKSPACE PROGRAM (HWP
The HWP is an annual, interdisciplinary arts program launched by Ashkal
Alwan in 2011. Geared towards developing an interdisciplinary approach to arts
education in the Arab world, the program targets emerging artists who wish to
develop their formal, historical, and critical skills and practice in a supportive
environment in Beirut.
Providing space, time and resources in a program with free tuition, the HWP
admits 12-15 participants from around the world, and is led by a different
Resident Professor (RP) each year. The curriculum consists of lectures,
workshops and seminars by the RP and other leading artists, writers, thinkers,
filmmakers, curators, etc. Participants reside in Beirut for a year, and develop a
personal project(s) within the context of themes explored during the year.

 إبراهيم سليامن وفوتو، أكرم زعرتي، ليىل الزبيدي، أناستازيا الروس، مروان رشاموي، فاريبا درخشاين،ناتايل خوري
، رشيد طعمه، فادي ط ّبال، جاد صليبا، نزار صاغ ّية، رنا صاغ ّية، وليد صادق، أنطوان شوايتزر، طوين شكَر،پاالديوم
 وائل الالذقاين وجاي، مختار كوكش، نقوال قامطي،ّ ريم فضة، طارق عطوي، وليد عطايا وبرد ريپابليك،ماريا عصيمي
 متّام ميوت، فريد هرني، راسيل هدجيان، بالل ِهربي، أنطوين نحاس، حسام مشيمش، كامل مز َّوق وطاولة،كاترينغ
.وفريق بطريق مك ّعب
إنتاج أشكال ألوان
مديرة الربنامج كريستني طعمه
املديرة املساعدة أمل عيىس
عساف
ّ  زينة، ندى الجبييل، سارة حامده، زينة خوري، غلس رشارة،فريق العمل ڤكتوريا لپتون
 بالل هربي وريز ڤجويل، عيل بيضون، مكسيم حوراين،اإلنتاج والتنسيق التقني مح ّمد عيل كليمنتي
تصميم الكت ّيب حاتم اإلمام
www.ashkalalwan.org
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