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Haunting is an Act of Love
2019
Single-channel video, graphite on paper, marble tiles, and glass

Haunting is an Act of Love consists of a video piece, The dig is her. She is 
the dig., as well as a drawing entilted, Site 01, and sculptural elements. I am 
interested in the act of excavation, in relation to geology and archaeology, as 
a political one. “The dig” is a term used as slang in archaeology to refer to 
an excavation site. The dig is a site being studied. Many archaeological sites 
cannot be excavated due to practical issues or the lack of resources, and 
they are deliberately left under the earth as a way of preservation for the 
next generations. The dig is an archeological site made visible by the act of 
excavation, a site where the act of unearthing is a promising one. Haunting is 
an Act of Love proposes the female as an archaeological site, as the site for 
the production of knowledge. In the video, a female character in the form of 
a water block narrates her personal experience in the world as an excavated 
block of water, and a story about the sites she was once part of and she is 
now intending to return to in order to haunt them.

Eleana Antonaki is a Brooklyn-based artist. She holds an MFA from Parsons, The New 
School and has been a fellow at the Whitney Independent Study Program. She works with 
a variety of media, such as drawing, sculpture, textiles, and video. The concerns of her 
work stem from the politics of representational practices in connection to national identity, 
historical trauma, and displacement. Her research revolves around matters of postcolonial 
and transnational feminism in relation to domestic cultural practices amongst women in the 
refugee communities in Greece.

املالزمة من شيم العشاق
٢٠١٩

ڤيديو أحادي القناة وغرافيت علي ورق ورخام وزجاج

يــات« ورســم بعنــوان  يــات هــي. هــي الحفر يتشــكّل العمــل مــن رشيــط ڤيديــو بعنــوان »الحفر
»املوقــع ١« ومنحوتــات. يثــر اهتمامــي فعــل التنقيــب يف عالقتــه بالجيولوجيــا وبعلــوم اآلثــار، 
يــات« هــو التعبــر الــدارج لوصــف موقــع التنقيــب عــن  باعتبــاره فعــل ســيايس بامتيــاز. »الحفر
يــة الــي ال يمكــن  يــات هــي موقــع متنــاول بالدراســة. ثمــة العديــد مــن املواقــع األثر اآلثــار. الحفر
ــراب  ــرك تلــك املواقــع عمــداً تحــت ال ــذا ُت ــوارد، ل ــة أو لشــحة امل التنقيــب فيهــا ألســباب عملي
ــه بموجــب  ــري ُكشــف عن ــات مــا هــي إال موقــع أث ي ــة. إن الحفر ــال املقبل ــذي يحفظهــا لألجي ال
يــاً،  التنقيــب، موقــع يلــوح فيــه التنبيــش بوعــوده. يطــرح هــذا العمــل األنــى باعتبارهــا موقعــاً أثر
باعتبارهــا موقعــاً تنتــج فيــه املعرفــة. تــرد يف هــذا الڤيديــو شــخصية أنــى يف صــورة كتلــة مــن 
امليــاه تجربتهــا الشــخصية يف العــامل، ككتلــة ميــاه تــم الكشــف عنهــا، وقّصــة املواقــع الــي كانــت 

جــزًءا منهــا ذات يــوم، والــي تنــوي اآلن أن تعــود إليهــا يك تالزمهــا وتــؤرّق ســالمها. 

اليانــا أنطونــايك فنانــة مقيمــة يف بروكلــن. حــازت ماجســتري الفنــون الجميلــة يف الجامعــة الجديــدة پارســونز، كمــا 
شــاركت يف زمالــة برنامــج ويتــي الــدرايس التعليمــي الحــر. تشــتغل يف عــدد مــن الوســائط، شــأن الرســم والنحــت 
والنســيج والڤيديــو. تنبــع القضايــا الــي تعنيهــا يف أعمالهــا مــن ممارســات سياســات التمثيــل يف عالقتهــا بالهويــة 
ــا مــا بعــد االســتعمار  الوطنيــة والصدمــة النفســية التاريخيــة والتهجــري. تتمحــور ممارســتها البحثيــة حــول قضاي
والنســوية املتخطيــة للحــدود القوميــة، يف عالقتهــا باملمارســات الثقافيــة املزنليــة الــي تعتنقهــا النســاء يف مجتمعــات 

الالجئــن يف اليونــان.



The only way out is through
2019
Pop music
July 10 at 8pm
July 11, 12, and 13, at 7pm

Attending the theatre presupposes our agreement to an imaginary contract 
that forces us to suspend our disbelief. “Suspension of disbelief” describes 
the willingness to temporarily withhold one’s critical faculties, and to sacrifice 
logic for the sake of pleasure of a theatrical experience, necessary both for 
performers and spectators. By remaining static in our seats, we agree to 
experience life through a rehearsed present moment. We travel through 
space and time, while playing the role of the audience member. This invisible 
contract teaches us how to “play” our parts.

Dimitris Chimonas (b.1993) is from Cyprus. His work evolves within a “theatre event” idea 
of performance, and investigates theatre conventions, devices, and frames through their use 
and abuse.

ليس ثمة َمخرج إال العبور
٢٠١٩

موسيقى البوب
١٠ تموز الساعة 8 م

نعّطــل  أن  علينــا  يفــرض  خيــايل  عقــد  علــى  موافقتنــا   - مســبقاً   - املــرح  يفــرض حضــور 
شــكوكنا. إن آليــة »الخيــال املقبــول« املرحيــة مــا هــي إال قبــول املــرء كبــح قدراتــه النقديــة، 
والتضحيــة باملنطــق يف ســبيل االســتمتاع بتجربــة مرحيــة، وهــو أمــر رضوري لــكل مــن املؤديــن 
واملشــاهدين. إن ثبوتنــا يف مقاعدنــا يعــي قبولنــا اختبــار الحيــاة مــن خــال لحظــة راهنــة ســبق 
التــدرّب عليهــا. نرتحــل يف الزمــان واملــكان بينمــا نلعــب دور أحــد الجماهــر. يعّلمنــا ذلــك العقــد 

ــا. الخفــي كيــف »نلعــب« أدوارن

يــس هيمونــاس )م. ١٩٩٣( مــن قــرص. تنبــع أعمالــه عــن فكــرة أداء »الحــدث املرسحــي«، ويســتنطق تقاليــد  ديمرت
املــرسح وأدواتــه وأطــره مــن خــال اســتخدامها وامتهانهــا.



I am afraid to       forget 
I am afraid to not forget
2019
CD (type-7 plastic, aluminium, silver, gold), mirror, digital print, HD video 18”14’ loop
Dimensions variable

I am afraid to (not) forget incorporates an experimental procedure resulting 
in the loss of the material site of memory - in this case, CDs -  as a starting 
point for reimagining the relationship between materiality and thought, 
the human and the non-human. The new forms, materials, and sculpting 
techniques are inspired by the Mineral Museum in Beirut. The process 
involves research and open-ended experiments on the memory of materials, 
objects, and environments with the aim of examining how digital media 
modifies social dynamics and rituals. It maintains a focus on the processes 
through which obsolete memory technologies are destroyed and their traces 
are erased, as well as on how memory is recorded, replaced, or deleted. One 
outcome of this process (comprising such actions as burning and tearing) is 
a multitude of pseudo-geological, crystalline disfigurations titled “MEMORY 
BURN.” Through gestures of destruction, what is created is a new, memory-
laden object.

Kıymet Daştan is an artist based in Istanbul. She holds an MA in Design from the Domus 
Academy in Milan and a BA in Sculpture from the Mimar Sinan Fine Arts University in 
Istanbul.

Her experiments with form stem from conceptual projections and generate questions about 
memory, legacy, and social roles while exploring the poetic horizon of materials. Having 
recently taken an interest in the materiality of digital media, Daştan seeks to reconcile theory 
and practice by unpacking entanglements of memory, digital media, and the environmental 
burden of related technologies. 

أخاف أن    أنىس
أخاف أن ال أنىس

٢٠١٩
قرص مدمج )النوع ٧، بالستيك وألومنيوم وفضة وذهب( ومرآة ونفط وصور رقمية وكتاب ورشيط ڤيديو 

عايل الجودة ١٨د و١٤ث
قياسات متعددة

الذاكــرة  موضــع  عنــه ضيــاع  ينجــم  يــي  تجر إجــراء  علــى  أنــى«  أن)ال(  »أخــى  يشــتمل 
ــح إعــادة تصــّور العالقــة  ــة - كنقطــة انطــالق تتي ــادي - االســطوانات املدمجــة يف هــذه الحال امل
مــا بــن املاديــة والفكــر، مــا بــن اإلنســان ومــا هــو ليــس بإنســان. األشــكال واملــواد وتقنيــات 
النحــت الجديــدة هنــا مســتوحاة مــن متحــف املعدنيــات يف بــروت. تســتند هــذه الصــرورة إىل 
البحــث والتجــارب ذات النهايــة املفتوحــة الــي تتنــاول ذاكــرة املــواد واألجســام والبيئــات، بغيــة 
اســتقراء كيفيــة تبــّدل اآلليــات والطقــوس املجتمعيــة بفعــل الوســائط الرقميــة. وتظــل نصــب 
العــن الصــرورات الــي يتــم بموجبهــا تدمــر تقنيــات الذاكــرة الباليــة وإزالــة آثارهــا، وكــذا كيفيــة 
تســجيل الذاكــرة واســتبدالها ومحوهــا. إن أحــد مخرجــات هــذه الصــرورة )والــي تنطــوي 
ــة الشــبيهة بالتكوينــات  ي علــى أعمــال شــأن الحــرق واملــزق( هــو عــدد مــن التشــّوهات البللور
الجيولوجيــة الــي أطلــق عليهــا تســمية »حــرق الذاكــرة«. وهكــذا، تفــرز إيمــاءات التدمــر جســماً 

جديــداً ينــوء بأحمــال الذاكــرة. 

كاديميــة دومــوس يف ميالنــو  قيمــة داســتان فنانــة مقيمــة يف إســطنبول. حــازت ماجســتري الفنــون يف التصميــم يف أ
يــوس الفنــون يف النحــت يف جامعــة معمــار ســنان للفنــون الجميلــة يف إســطنبول. وعلــى بكالور

تنبــع تجاربهــا الــي تتنــاول الشــكل مــن إســقاطات مفاهيميــة، فتطــرح تســاؤالت حــول الذاكــرة واإلرث واألدوار 
املجتمعيــة، بينمــا تســتقرئ اآلفــاق الشــعرية للمــواد. حّولــت دفــة اهتمامهــا مؤخــراً صــوب الخــواص املاديــة 
يــة واملمارســة، مــن خــالل تفكيــك اشــتباك الذاكــرة  للوســائط الرقميــة، وتســعى مــن خاللهــا للتوفيــق مــا بــن النظر

والوســائط الرقميــة والعــبء البيــي املّتصــل بتقنياتهــا.



Golden Hour Bodies
2019 
PLA 3D printed objects, Spirulina cyanobacteria, Potassium Iodide, Silver Fiber anti- 
radiation fabric, PVC water bladder bag, digital print on vinyl, aluminum, cotton, resin, anti- 
radiation sticker, water

Tiny dots, little specs in outer space and in your water radiate through you yet pass unnoticed. 
After all, even through your hardest days, we are all made of stardust — but what if stardust 
is not rendered for you?

Celestial and organic bodies made visible through technologies. Radiating galaxies reaching 
us in black and white datasets, colored and composed by the Hubble team to look right 
based on sublime 19th century American landscapes painting. Meanwhile, under earth’s 
atmosphere, radiation is tested on the Reference Man, a computational human phantom 
of an adult Caucasian European and North American male, materializing in environmental 
limits and market products worldwide. 

Technologies of exploration and discovery connected as the poster child for conquest 
occurring at the level of the pixel and vertex. Skins and stars transmuting to a sublime 
topology, threatening to overtake the imagination and making non-rendered races, ages, 
and genders sick.

Topologies as digital stretch marks of children meshes encompassing reference organ sizes. 
Cyanobacteria breathing aid on asteroids and after nuclear leaks. Topologies of color codes 
as a process of colonial expansion. My thyroid finally has a mesh model and it will change 
the iodine content in your water. Play house in technological topologies not unlike any found 
in nature, but as the nature of ideological manifestation with no horizon.

Nadim El Choufi is an artist living in Beirut. His work is concerned with the socio-political 
implications of technology as extensions of belief systems and the soft and hard aspects of 
their materiality.

أجساد الساعة الذهبية
٢٠١٩

حمض الپلياتيك وطباعة ثالثية األبعاد وزراقم بكترييا سپريولينا وأيودين الپوتاسيوم وقماش مضاد لإلشعاع 
يزين وملصق ضد  فيض وكيس لحفظ املاء من الپالستيك وطباعة رقمية على ڤينيل وألومنيوم وقطن ور

اإلشعاع وماء

نقــاط منمنــة... رقــط ضئيلــة يف الفضــاء الخارجــي ويف مياهــك تســطع مــن داخــل جســدك دون أن تلحظهــا عــن. 
حــى يف أحلــك لحظاتنــا، فقــد خلقنــا جميعــاً مــن غبــار النجــوم. ولكــن مــاذا إن مل يكــن لنــا غبــار النجــوم؟

ُتظهــر التقنيــات األجــرام الســماوية واألجســام العضويــة. تصــل إلينــا األفــاك الســاطعة يف بيانــات باألبيــض 
يتيــة أمريكيــة تعــود  يــق »هابــل« بتلوينهــا ووضعهــا يف تكويــن منطقــي، اســتناداً إىل لوحــات ز واألســود، فيقــوم فر
للقــرن التاســع عــر، بينمــا يتــم اختبــار اإلشــعاع تحــت قبــة الغــاف الجــّوي األريض علــى مــا يســّمى بـ«اإلنســان 
املرجعــي«، وهــو طيــف كائــن بــري كمبيوتــري، يمّثــل ذكــر بالــغ أبيــض أورويب أو شــمال أمــرييك، متجّســد يف 

ــع الســوق حــول العــامل.  ــة وبضائ املحــّددات البيئي

لقــد اندمجــت تقنيــات االستكشــاف واالكتشــاف، حــى صــارت أيقونــة الفتوحات على مســتوى الپكســل والنقطة. 
تتبــّدل الجلــود والنجــوم فتصــري طوبولوجيــا ســامية، تهــّدد باالســتحواذ علــى املخّيلــة وقــادرة علــى إصابــة أمــور 

كالِعــرق والعمــر والجنــدر بالعّلــة.

الطوبولوجيــا كنــدوب تمــدد رقميــة علــى جلــود أطفــال تحتــوي مقاســات أعضــاء نموذجيــة. زراقــم تبــث أنفــاس 
كــواد األلــوان كصــريورة للتوســع االســتعماري.  العــون يف كويكبــات ســيارة ويف أعقــاب تّسبــات نوويــة. طوبولوجيــا أ
أخــرياً صــار لغــديت الدرقيــة موديــًا شــبكياً ولســوف تغــري املحتــوى اليــودي يف مياهــك. ملعــب للطوبولوجيــا التقنيــة 

ال يختلــف كثــرياً عمــا هــو يف الطبيعــة، ولكــن كمــا طبيعــة التمظهــرات األيديولوجيــة، بــا أفــق.

ــا املجتمعيــة والسياســية، باعتبارهــا  نديــم الشــويف فنــان يعيــش يف بــروت، معــيّ يف أعمالــه بتبعــات التكنولوجي
امتــداداً ملنظومــة اإليمــان وســماتها املاديــة، الناعــم منهــا والصلــد. 



Now Is No Time At All
2019
5-channel video, sound looped

Now Is No Time At All is an on-going video composition, with each 
component demonstrating a distinct understanding of speed. Paulo Virilio 
suggests dromology as a question of rhythm, of the variety of rhythms as 
well as chrono-diversity. This work unpacks the relationship between the 
accelerated tempo and its prolonged realization. The beat which arises from 
a collision is a stimulus, and marks the durational pattern in a percussive 
sense. High-speed cameras conjure the eyes, but fail to manipulate the 
ears. A sudden boom becomes silent, or an instantaneous beat expands into 
something soothing. The periodic indicative element is missing, the crash 
repeats without damage, the explosion costs no wounds.

Rehearsing the catastrophe fetishizes the properties of the outcome, forgets 
the causality. It is a devastating attempt to capture the immediacy, to freeze 
the immediacy in order to gaze at it. It is flirting with the monument of the 
crash, privileges the micro- and milliseconds of destruction. The speed of 
the accident penetrates the perception of time. It squeezes the possibility of 
diverse rhythms, it converges all to one: the higher speed.

Aria Farajnezhad was born in 1989 in Ahvaz. He is currently pursuing his Diploma at HFK 
Bremen. Aria is an examiner of sound and images. He studies the modes of power that 
enable the constitution of form to begin with. An imposition without which the sonic or visual 
objects would not initially exist. The objects operate and simultaneously serve and forecast. 
Aria navigates through the future which might be otherwise.

ليس الحارض زمناً على اإلطالق
٢٠١٩

ڤيديو من خمس قنوات وصوت

»ليــس الحــارض زمنــاً علــى اإلطــاق« هــو مؤّلــف ڤيديــو قيــد التطويــر، يعكــس كل مــن مكّوناتــه 
تصــّوراً معّينــاً عــن الرسعــة. يطــرح پاولــو ڤرييّليــو الدراماتورجيــة باعتبارهــا مســألة إيقــاع، مســألة 
ــة زمنيــة. يســعى هــذا العمــل لتفكيــك العاقــة الــي تربــط مــا  تنويــع يف اإليقاعــات، أي تعّددي
بــن اإليقــاع املتســارع وتجّســده املمطــوط. يغــدو النبــض الناجــم عــن هــذا التصــادم عامــًا 
ــر النســق الزمــيّ علــى نحــو إيقاعــي. ربمــا تســحر الكامــريات فائقــة الرسعــة  ــزاً، يقتفــي أث محّف
األعــن، بيــد أنهــا تعجــز عــن خــداع اآلذان.قــد  يصمــت االنفجــار املفاجــئ، وقــد يســكن القلــب 
لنبــض اللحظــة مــى طــال زمنــه. أمــا املكــّون الــداليل املتكــرّر فهــو غائــب، فريتــج االرتطــام مــن 

دون رضر، وال يســفر االنفجــار عــن جــروح. 

جديــر بالتــدرّب علــى الكارثــة أن يؤّلــه مقومــات النتيجــة، وأن ينــى الخســارة. إنــه ســعي مهلــك 
للقبــض علــى اللحظــة الراهنــة، وتجميدهــا بغيــة التحديــق فيهــا. يغــازل نصــب االرتطــام، 
ويعلــي مــن شــأن كل ميكــرو )ومّلــي( ثانيــة مــن الدمــار. تخــرق رسعــة الحــادث إدراكنــا للزمــن، 

فتســحق إمكانــات التنــّوع اإليقاعــي، فيلتقــي الــكّل يف الواحــد، يف األرسع. 

يــا  يــا فــرج نجــاد يف األهــواز يف ١٩٨٩. يــدرس منــذ العــام ٢٠١٥ يف جامعــة الفنــون يف بريمــن. يســتنطق آر ولــد آر
الصــوت والصــورة، ويــدرس أنمــاط الســلطة الــي تفــرز وتصــوغ أشــكااًل يف األصــل، وهــو مــا يلــزم مــن أجــل أن 
يــا بــن  تتواجــد األجســام الصوتيــة والبرصيــة. تــؤيت تلــك األجســام مفعولهــا، فتخــدم وتتكهــن يف آن معــاً. يتنقــل آر

أرجــاء مســتقبل ربمــا كان مغايــراً.



Crosswor()ds
2019
Digital collage, print on paper, metal grid structure

Quick Response
2019
Drawing, QR code, 2 phones (equipped with QR reader app)

Crosswor()ds is an experimental comic that first appeared as a digital 
publication as part of Zeez Collective’s newspaper zine, Al-Jarima. It tells 
the story of a girl found dead in Martyr’s Square, Beirut, as seen through the 
lens of digital platforms, as well as a possible last conversation between the 
victim and her murderer.

Quick Response is an interactive piece that aims to transcribe what is 
happening in the gap between two restroom mirrors/genders. What if eyes 
could pierce through the mirrors, and how does this scenario evolve with the 
use of new media technology?

Both works deal with a spacebetween, one that unfolds beyond the conditions 
of physicality. In other words, what does subjective space-time look like? 
Can it be realized? While Crosswor()ds attempts to represent a space by 
creating a narrative that emerges from a noisey grid-like enivronment, Quick 
Response uses QR technology and the user’s will-to-engage as necessary 
conditions for generating a reflexive relationship between the participants 
and the story characters.

Carla Habib is from Beirut. She makes comics and uses collage, multiple scanning techniques, 
and new media technologies to address issues of identity and identification complicated by 
the flux of communication.

كلمات متقاطعة
٢٠١٩

كوالج رقمي وطباعة على ورق وهيكل شبيك معدين

يع رد رس
٢٠١٩

)QR وهاتفان )مزودان بتطبيق قارئ QR رسم وشفرة

يبيــة ظهــرت للمــرة األوىل يف نســختها الرقميــة يف  »كلمــات متقاطعــة« قصــة مّصــورة تجر
ســياق اإلصــدار الرقمــي »الجريمــة« الــذي تنــره مجموعــة »Zeez Collective«. تحــيك 
املجلــة قصــة فتــاة عــر علــى جثتهــا يف ســاحة الشــهداء ببــروت، وذلــك مــن عدســة املنصــات 

الرقميــة ومــن خــال محادثــة متخّيلــة أجرتهــا الضحّيــة مــع القاتــل. 

»رد رسيــع« هــو عمــل تفاعلــي يســعى لنقــل مــا يجــري يف الحــز الواقــع مــا بــن مــرآيت حمامــيّ 
الرجــال والنســاء. مــاذا إن أمكــن للعــن أن تخــرق املرايــا؟ وتــرى مــاذا قــد يحــدث يف هــذا 

ــاً؟  ــة ممكن ــات الحديث ــه التقني يو مــى جعلت الســينار

العمــان معنيــان بحــز املا-بــن اإلنســاين، وهــو الحــز الــذي يتكّشــف خــارج محــددات ماديــة 
اإلنســان. بعبــارة أخــرى، مــا هــو الشــكل الــذي يّتخــذه الزمــان واملــكان الذاتيــن؟ هــل ثمــة 
إمكانيــة لتحّققهمــا؟ يف الوقــت الــذي يســعى فيــه »كلمــات متقاطعــة« للتعبــر عــن املــكان مــن 
خــال تأليــف روايــة نابعــة مــن البيئــة األشــبه بالشــبكة واملليئــة بالضجيــج، يســتعن »رد رسيــع« 
بتقنيــة شــفرة QR وبرغبــة املســتخدم يف االنخــراط باعتبارهمــا رشوطــاً لصــوغ عاقــة تأمليــة مــا 

بــن املشــاركن وشــخصيات الحكايــة.

كارال حبيــب مــن بــروت خلفيتهــا الفنّيــة يف القصــص املصــورة والرســم. تســتعن بالرســم والكتابــة والكــوالج 
يــد مــن تعقيدهــا  ومختلــف تقنيــات املســح وتقنيــات الوســائط الجديــدة لتنــاول قضايــا الهويــة والتعريــف، الــي تز

أشــكال التواصــل الناشــئة. 



True Sweat or Ultra Fire Finish Line
2019
Video, sound, glass, found objects
Loop

A horse. Five men. A camera. Peeing. A vase. Urine.
 
The work begins in a back room at Beirut’s hippodrome. The winning 
racehorse’s urine is about to be collected and sent for drug testing. A specific 
range of stimuli, including whistling and trickling water is put in place to make 
the process of peeing as quick and systematized as possible. A biomorphic 
vase is used to collect the urine. When the horse does not respond within a 
short time-frame, anxiety and impatience flood the room. 

This juridically ambiguous process begins to embody a homosocial ritual, 
weaving absurd, intimate instances, and micro-tensions across an expanse 
of forced entries. Looking at backdrops of men with horses, and examining 
hierarchies that operate within horse races, the work attempts to give a 
visual, aural, and material existence to these exchanges.

Dalia Khalife (b. 1992) is an artist and scenographer based in Beirut. Her practice examines 
psychophysiological happenings within power structures, social events, and rituals, that 
manifest as primitive moments of ambiguity and shared vulnerability. She works intuitively, 
in an interdisciplinary manner, across installation, site-specific interventions, video, found 
objects and performative gestures to produce situations where viewers occupying the same 
space produce its meaning. 

Dalia’s current artistic research delves into human-animal relationships.

عرق حقيقي أو خط نهاية ألرتا فاير
٢٠١٩

ڤيديو وصوت وزجاج ومواد تم 
العثور عليها

حصان. خمسة رجال. كامريا. تبول. إناء زهور. بول. 

يبــدأ هــذا العمــل يف غرفــة خلفيــة يف حلبــة ســباق الخيــول يف بــريوت. بعــد قليــل، ســوف تؤخــذ 
عينــة مــن بــول الحصــان الرابــح مــن أجــل إجــراء فحــوص املنشــطات دوائيــة. يقــوم الحضــور 
بإصــدار عــدد مــن اأًلوات املحّفــرة، كالصفــري والرقرقــة املــاء، للتعجيــل بتبــّول الحصــان وتنظيمــه. 
يســتعينون بإنــاء زهــور ذي شــكل مالئــم بيولوجيــاً لحفــظ بــول الحصــان. يتلــكأ الحصــان يف 

االســتجابة لــكل ذلــك، ورسعــان مــا يســود الغرفــة شــعور بنفــاذ الصــر. 

وهكــذا تغــدو هــذه العمليــة امللتبســة قانونيــاً تجســيداً لطقــس مثلــيّ مجتمعــي، تمــزج فيــه 
لحظــات عبيثــة وأخــرى حميميــة مــع توتّــر دقيــق يمتــد فيشــمل طيــف مــن حــاالت الولــوج 
القرسيــة. يســتند هــذا العمــل إىل خلفيــة مــن رجــال يمتطــون الخيــل ومــن هرميــة صالحياتهــم 
يف حلبــة ســباق الخيــل، ومــن ثــم يســعى إلضفــاء وجوداً برصيــاً وصوتياً وماديــاً لتلك املبادالت.

أحــداث  الســتقراء  ممارســتها  يف  تســعى  بــروت.  يف  تقيــم  مناظــر  ومصممــة  فنانــة   )١٩٩٢ )م.  خليفــة  داليــة 
سيكوفيســيولوجية تقــع يف داخــل بــى الســلطة والفعاليــات املجتمعيــة والطقــوس، تتمظهــر فيهــا لحظــات مــن 
االلتبــاس البــدايئ ومــن الضعــف املشــرك. تشــتغل، علــى نحــو حــديس، فيمــا بــني الوســائط فتســتعني بالتجهــز 
واملداخــات املكانيــة والڤيديــو واملــواد الــي يتــم العثــور عليهــا واإليمــاءات األدائيــة، بغيــة إفــراز مواقــف ينتــج فيهــا 

ــاه.  ــكان معن املشــاهد املوجــود يف داخــل امل

دالية معنّية راهناً ببحث فين يستوضح عاقة اإلنسان بالحيوان. 



Unpacked Ground-Plan
2019
Tetra Pak drypoint etching on paper, 50 x 70 cm
Ink on Tetra Pak, 360 x 29.5 cm

Unpacked Ground-Plan is a series of studies that treat materials as witnesses 
of time and memory, their presence and lack thereof; in order to unfold 
traces of containment, shelter, and protection in relation to migration and its 
alleged temporality. These unfurled objects elicit a conflicting desire to both 
construct a space of belonging - a plan of a home or a familiar landscape - 
and obstruct its manifestion. Through repurposing dead, discarded, domestic 
materials, like milk cartons for instance, when opened, unfolded, creased, 
scratched and inked, they no longer function as keepers of substance and a 
different form of continuity unfolds. 

Dina Khorchid’s (Palestinian, b. 1987, Kuwait) practice is process and material-driven; 
exploring the potential of threads, pulp, earth, and discarded domestic organic matter 
and consumer products to construct geometric formations and obstructions of material 
impressions that speak of a temporary migration and constant state of desire to build and 
navigate through a personal space, landscape or language of belonging, in relation to the 
fragility of loss, preservation, healing, the passing of time and collective memory access.

مخطط أرض مفكك
٢٠١٩

حفر جاف بالترتا پاك على ورق x 7٠ 5٠ سم 
وحرب على ترتا پاك 5.٢٩ x 36٠  سم

»مخطــط أرض مفــكك« هــي مجموعــة مــن الدراســات الــي تتنــاول موادهــا باعتبارهــا شــاهداً 
علــى الزمــان والذاكــرة، يف وجودهمــا واختفائهمــا. يكشــف هــذا العمل النقــاب عن آثار االحتواء 
واملــأوى والحمايــة، يف اتصالهــا بالتهجــر ومؤقتيتــه املزعومــة، بينمــا يصــوغ رغبــة مرتبكــة يف كل 
مــن بنــاء حــز لالنتمــاء - أي مخطــط لوطــن أو مشــهد مألــوف - وكذلــك يف تعطيــل تحّقــق ذلك 
ــة، وال ســيما علــب الحليــب  ــا مــواد مزنلي ــة مــن بقاي ــة« ومهمل الحــز. فيســتعان بمــواد »ميت
املســتهلكة الــي ُشــّقت ثــم ُفّضــت ثــم طويــت ثــم ُنقشــت بالحــر، حــى صــار مــن املســتحيل أن 

ية البقــاء.  تحــوي يف داخلهــا شــيئاً، وإن ظــل فيهــا شــكل آخــر مــن اســتمرار

بالصــرورات واملــواد، فتســتقرئ  الفنّيــة  الكويــت( معنّيــة يف ممارســتها  دينــا خورشــيد )فلســطينية، م. ١٩٨٧، 
إمكانــات الخيــوط والــورق والــراب واملــواد العضويــة املزنليــة املهملــة واملنتوجــات االســتهالكية، بغية صوغ تشــكيالت 
هندســية وتعطيــل انطباعــات املــواد، تعبــراً عــن نــزوح مؤقــت وتخلــق حــزاً للرغبــة يف بنــاء فضــاًء أو مشــهداً أو لغــة 
شــخصية ومــن ثــم استكشــافها، يف اتصالهــا برقــة ودقــة األمــور املعنيــة بالفقــدان والحفــاظ علــى يشء مــا والتعــايف 

ومــرور الزمــن والذاكــرة الجمعيــة. 



ليڤور مورتيس
٢٠١٩

تراب وماء وزجاج ومواد عرث عليها وعجينة ورق وهياكل معدنية

»ليڤــور مورتيــس« مصطلــح طــّي يصــف املرحلــة الرابعــة مــن املــوت، عندمــا يرتكّــز الــدم يف 
األجــزاء الســفلى مــن الجســم، بفعــل الجاذبيــة. تــرتاوح املــدة الالزمــة لحــدوث ذلــك بحســب 

ظــروف الحــرارة أو الــرودة. 

يتشــكّل هــذا التجهــز مــن املــاء، وهــو عنــر يجــذب االهتمــام إىل نفســه مــى شــّح وقــت 
ــة، وقــد جمــع بــن مكّوناتهــا  الجفــاف ومــى فــاض وقــت الســيل. يّتخــذ التجهــز صــورة اآلل
اتحادهــا يف ســطح مشــرتك. إن اتحــاد تلــك العنــارص يصــوغ بــدوره صــورة مائعــة متحــّورة، 

تحــايك حركــة املــاء ومــرّ الســحاب وتحــات الصخــر وهــرم النبــات يف آن معــاً.

ــم.  ــة بفكــرة الزمــن، وذلــك مــن خــالل عنــارص تتواجــد يف العــامل الطبيعــي وهالكهــا املحّت فيــدا تــورور كــوالري معنّي
تســتعني فيمــا تنخــرط فيــه راهنــا بالــراب واملــاء باعتبارهمــا مــواداً تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض. مــى وضعــت يف 
ســياق النهــر والبحــر والســد والقنــاة والحــوض والقحــط والفيضــان، صــارت هاتــان املادتــان يف ســياق يتنــاول 

ــن.  ــات واملســتقبل املتكّه ــكان والحــدث واإلمكان امل

تســتعني ڤيــدا بالرســم والڤيديــو والتصويــر الفوتوغــرايف والكتابــة واملــواد املعثــور عليهــا، بغيــة صــوغ تجهــزات 
غامــرة تبــدو وكأنمــا تحتضــن مــرور الزمــن وتعانــده يف آن معــاً. 

Livor mortis
2019
Soil, water, glass, found material, papier mâché, iron stands 

Livor mortis is a medical term that describes the fourth stage of death, when 
blood settles in lower parts of the body, owing to gravity. The amount of time 
this takes varies depending on how warm or cold the conditions are.

This installation is constructed with water, an element that draws attention 
to itself through its scarcity in a drought, and its abundance in a flood. It 
takes the form of a machine, whose components are united by virtue of 
their inhabiting the same plane. The union of these components produces a 
fluid, mutable image which emulates the movement of water, the passage of 
clouds, the weathering of rocks, and the aging of flora, all at once.

Veda Thozhur Kolleri deals with the notion of time through elements occurring in the natural 
world and their inherent ephemerality. Currently, she uses soil and water as materials that 
interact with one another. Thinking through river, sea, dam, canal, aquarium, drought and 
flood, these two materials are contextualised in relation to place, event, possibility, and a 
speculative future. 

She uses drawing, video, photography, writing, and found material, to create immersive 
installations that appear to simultaneously embrace and resist the passage of time. 



Internal Night
2019
Video game

Two people embrace and trace each other’s body in an attempt to know the 
other. They spend time together until it is over. The experience of desire in the 
moment is simultaneously doubled by the mind’s recreation of the perceived 
present in memory, and thus as always already past. This desynchronizing 
lag exponentially widens until it throws into relief the impossibility of truly 
being here.

Will Lee makes games, machinimas, and other creative expenditures. He endeavors to 
formulate a zero-degree aesthetics, or the minimal cognitive and experiential conditions 
which enable aesthetic experience in the first instance.

ليل داخلي
٢٠١٩

لعبة ڤيديو

اثنــان يعتنــق جســد أحدهمــا اآلخــر ويقتفــي آثــاره، عــى أن يعــرف أحدهمــا اآلخــر. يمضيــان 
وقتهمــا ســوية إىل أن ينتهــي األمــر. تتضاعــف تجربــة الرغبــة يف تلــك اللحظــة وقتمــا يســتعيد 
الذهــن لحظــة الحــارض - كمــا يختــره - مــن الذاكــرة، ومــن ثــم تصــر يف عــداد املــايض املنــرم. 
ال تنفــك تلــك الهــوة - اختــال الزتامــن هــذا - يف االتســاع علــى نحــو مطــرد، إىل أن نصــل إىل 

اســتحالة وجودنــا حقــاً »هنــا«.

ل يل يف األلعــاب واملاشــينيما وغريهــا مــن املرصوفــات اإلبداعيــة. يســعى جاهــداً لصــوغ لغــة جماليــة 
ِ
يشــتغل و

يــة الــي تســمح بوجــود التجربــة الجماليــة يف املقــام األول. بدرجــة صفــر، أو الظــروف اإلدراكيــة واالختبار

Hold [space] to suck



Kink Retrograde 
2019
Video
18 mins.

At least they had something in common; they all smelled the stench. 

To a mother who swayed to the motion of the planets twice is built around a spine brace left 
to the artist from hazy days spent with family in cancer wards. 

syscare is an interactive and navigable virtual 3D space set on the rooftop of a building facing 
the Port of Beirut, a familiar setting populated by unfamiliar objects. The space belongs to a 
frenetic inhabitant of the city who constructs apotropaic objects and runs error simulations. 

Kink Retrograde presents a speculative allegory whose protagonists live in a world and city 
presided over by shocks that come to resemble the apparent retrograde motion of celestial 
bodies: cyclical and seemingly backwards moving. The intoxicated characters decide that 
the social contract between themselves and the sovereign powers that be has always 
been breached, and so they must devise a new and transparent contract aware of its own 
abjectness, risk, and deviance — one of total kink.

Bassem Saad is an artist/writer born on September 11th and trained in architecture. His 
practice deals with future visualization and simulation, and objects or operations that 
distribute harm and care. He attempts to find space+time for moving and toying within 
governing systems, through video, spatial installation, virtual environments, and text.

ف
ِ
إرتكاس متعاقب فعقٌد منحر

2019
ڤيديو، 1٥ د. 

على األقل كان ثمة ما يجمع بينهم، إذ اشتمت أنوفهم رائحة العطن.
 

يرتكّــب »أُلٍم تمايلــت مرتــن مــع حركــة األفــاك« مــن حــول تقويــم للعمــود الفقــري بقــى بحــوزة الفنــان مــن عهــد 
ضبــايب أمضــاه مــع العائلــة يف أقســام الرسطــان. 

ــروت، وهــو موضــع  ــل مرفــأ ب ــة تقاب ــي افــرتايض، يحــايك ســطح بناي ــايث األبعــاد تفاعل »سيســكر« هــو فضــاء ث
ــدرء  ــه أغراضــاً ل ــة املضطربــن، يصنــع في ــة. يعــود هــذا املوقــع ألحــد ســكان املدين يب مألــوف تملــؤه األجســام الغر

الحســد ويضــع أنظمــة ملحــاكاة الخطــأ. 

يــاً، يعيــش أبطالــه يف عــامل ومدينــة تســودها صدمــات  ف« مجــازاً تحزّر
ِ
يطــرح »إرتــكاس متعاقــب فعقــٌد منحــر

صــارت أشــبه بانحســار األجــرام الســماوية امللحــوظ يف تعاقبهــا وتراجعهــا امللمــوس. تقــرّر الشــخصيات الثملــة أن 
العقــد االجتماعــي الــذي يربطهــا والســلطات القائمــة قــد انخــرق منــذ عهــد بعيــد، وعليــه فابــد مــن وضــع عقــد 

ــه وانحرافــه.   بانحطاطــه وخطورت
ٍ
ــد وشــفاف، واع جدي

باســم ســعد فنــان وكاتــب مــن مواليــد ١١ أيلــول، درس العمــارة. يتنــاول يف ممارســته مــع مرئيــات ومحــاكاة 
املســتقبل، ومــع أجســام وصــرورات تبــث كاًل مــن األذى والعنايــة. يســعى يف أعمالــه إليجــاد الزمــان واملــكان 
الالزمــن لتحريــك أنظمــة الحوكمــة والعبــث بهــا، مــن خــالل الڤيديــو والتجهــزات املكانيــة والبيئــات االفرتاضيــة 

والكتابــة.

syscare_chains and loops
2019 
Interactive 3D space accessible through workstation 
and browser

To a mother who swayed to the motion of the planets twice
2019
Spine brace, aluminum members, insulating foam, double wrist-restraint leather harness, 
bulb enema, collected system dynamics causal loop diagrams, work gloves, and suit

أُلٍم تمايلت مرتني مع حركة األفالك
2019

تقويم فقري وأطراف من األلومنيوم وفوم عازل ومشّد جلديّ ذو قيد معصميّ مزدوج وحقنة رشجّية بصلّية 
ورسوم توضيحية عرث عليها تمّثل حلقات مسّببة آلليات األنظمة وقفازات عمل وبزّة. 

حلقات وسالسل سيسكري
2019

فضاء تفاعلي ثاليث األبعاد متاح عرب محطة عمل 
ومتصّفح



Kadr
2018-19
Video, paper, watercolor, ink, soil, thread

He heats the bread on coal; it’s not that one which they use for Shisha. This 
coal comes from other lands; he pointed the hand behind his body. I have 
that taste on my tongue. I have eaten many lands to build my land. Still, I 
am other here, the document that makes me busy and purposeful, while my 
boss renews it every year. In the evening I have time, so I do cleaning in more 
shops. No, I have walked the same, every day, but with different reasons. 
There are so many interesting meanings in the dirt, some also excavate them. 
You can see them in the Sunday market. He also sells bread there when the 
construction sites pause. That day, the sites look like a photograph, but they 
have some animation of the city, or building images around the borders of 
the site. These images are satisfying and make a time familiar and close. I 
like to take a selfie with it more than the seaside, and the phone saves them. 
When I see these pictures, I feel I am a part of something.

Mohit Shelare’s actions deal with the limits of the body, investigating the power dynamics 
and mechanisms of exclusions inherent in local sites. The documentation of his actions 
measure the event while thinking through existing tools of remembering, preserving, and 
knowledge-building. The residue of his actions exists alongside text, drawing, and video as 
a means of recreating their context. 

قْدر
٢٠١٨-٢٠١٩

ڤيديو وورق وألوان مائية وحرب وتراب وخيط

يســّخن الخــز علــى الفحــم، إنــه ليــس فحــم األركيلــة. يــأيت هــذا الفحــم مــن بــاد أخــرى، أشــار 
بيــده إىل وراء ظهــره. ثمــة مــذاق علــى طــرف لســاين. لقــد التهمــت بــاداً عــّدة يك أصنــع بــادي. 
ولكــي الزلــت آخــراً هنــا، تضمــن تلــك الوثيقــة انشــغايل ونفعــي، إذ يجّددهــا صاحــب العمــل 
كل عــام. تبقــى يل فســحة مــن الوقــت يف األمســيات، أنظــف فيهــا محــّات أخــرى. كا، لقــد 
مشــيت املشــية ذاتهــا كل يــوم، وإن تعــّددت األســباب. يف الــراب الكثــر مــن املعــاين املثــرة، ثمــة 
مــن ينّقبــون فيهــا. تراهــم يف ســوق األحــد. يبيــع الخــز هنــاك أيضــاً، يف ســاعة راحــة موقــع 
البنــاء. بــدت املواقــع وكأنهــا صــورة فوتوغرافيــة، ذلــك النهــار، لكــن ثمــة مشــهد يمثــل املدينــة، 
أو صــوراً لبنايــات علــى حــدود موقــع البنــاء. إنهــا صــور ُمرضيــة، ُتضفــي علــى الوقــت بعضــاً مــن 
كــر مــن منظــر البحــر،  ــروق يل أن ألتقــط صــورة لنفــي مــع هــذا املشــهد، أ األلفــة والقــرب. ي

أحتفــظ بهــا علــى هاتفــي. عندمــا أتطلــع إىل تلــك الصــور، أشــعر وكأنــي جــزء مــن يشء مــا.

موِهــت شــاره معــي يف أعمالــه بتعــّن محــددات الجســد، وباســتنطاق الســلطة وآلياتهــا اإلقصائيــة الفاعلــة يف 
املجتمعــات املحلّيــة. يقــوم، مــن خــال توثيــق أنشــطته، بقيــاس الحــدث وتأملــه مــن خــال أدوات التذكــر والحفــظ 
وبنــاء املعــارف املعهــودة. أمــا ثمالــة أفعالــه، فــا وجــود لهــا إال كفاعــل/ مفعــول بــه شــاهد يقــف إىل جــوار النــص 

والرســم والڤيديــو، وقــد التــأم أحدهــا باآلخــر، ويصــوغ ســياقها. 
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التصدير: 
يّان تابت ر

األساتذة الزائرون )الورشات(: 
يّلــي وســهيل مالــك  لورانــس أبوحمــدان ونرسيــن طباطبــايئ وبابــاك أفراســيايب وإيمــان عيــى وســيلن كوندور

ومهــا مأمــون وجــو نعمــه. 

األساتذة الزائرون )حلقات الدرس(: 
كرم زعري ووليد صادق وفرانسيس مايّك ومونيكا هلكورت. مرين أرسانيوس وسامي خطيب ووليد رعد وأ

الضيوف الزائرون: 
يا. يا ليند وصفّية املار ديان باور وبرنارد سيّا ومارك غزايل ومايك كوتر ومار

ضيوف جلسات النقد الجماعي: 
زينب أوز ومحمود خالد وماري موراكسيول وپاوال يعقوب.

املستشارون: 
يان وجو نعمه هايغ أيڤاز

مجلس أمناء أشكال ألوان: 
زازا جرب وكارال شماس وحور القاسمي وروبر أ. مى.

ية:  لجنة منهاج »برنامج فضاء أشغال داخلية« االستشار
زينب أوز ومحمود خالد وتمارا السامرايئ وإيمان عيى ووليد رعد وجو نعمه.

يق أشكال ألوان: فر
يــا كريديــة وناديــة علــي وشــانتال  ينــه ربيــع خــوري وإدويــن نــر وثر كريســتن طعمــه والرا صعــب ودمحم عبــدهللا وز

فهمــي وجــاد رحبــاين وصفــوان حلــي. 

يم من:  يقام »برنامج فضاء أشغال داخلية« )٢٠١٨-٢٠١٩( بدعم كر
ــون وكارال شــماس ومؤسســة مــن أجــل  ــر أ. مــى ومؤسســة الشــارقة للفن ــة فيليــب جــرب ومؤسســة روب جمعي

الفنــون ومؤسســة آنــدي وارهــول ومؤسســة ســاحة وآرتــس كوالبوراتــوري وأوســلو وبــاردو وآخــرون. 

شكر خاص لكل من: 
مــى أبــو ســمره وأركونســيال وبيمبــا 3٠٠٠ وناهــدة خليــل ومــروان رشــماوي وعبــر سقسوق-ساســو وليــال ساســو 
ــار والعقيــد طــال  ــزار صاغيــة  وجــورج عربيــد ونائلــة عــوده وجــاال مخزومــي ومــارك معركــش وكليمونــس كوت ون

يوســف. 

يان وجو نعمه ودمحم عبدهللا دعم املحرتفات املفتوحة: هايغ أيڤاز
ل يل

ِ
تصميم الكتيّب: كارال حبيب وو

يب: دمحم عبدهللا تعر
طباعة: عند رياض
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