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الفن الآن في لبنان



مقدمة

الحرب  من  �سنة  ع�سرة  خم�س  لينهي  الطائف«  »اتفاق  اأُبرم   1989 العام  في 
اأتاحت  وقد  الوطنية.  الم�سالحة  تدعم  وليفتح �سفحة جديدة  اللبنانية  الأهلية 
الع�سر  ال�سنوات  بو�سوح في  وبرز  بيروت،  �سهدته  لتجديد ح�سرّي  الأجواء  هذه 
الذي  الفني  المجال  بينها  من  مختلفة،  مجالت  في  وتج�ّسَد  التفاق  تلت  التي 
فنظمت  التحديد،  وجه  على  الفنون،  دارة   - �سومان  خالد  موؤ�س�سة  به  ُعنيت 
البا�سا،  اأمين  غيراغو�سيان،  بول  مثل:  اللبنانيين،  الفنانين  من  لعدد  معار�َس 
وح�سين ما�سي. وفي العام 2001 تعاونت دارة الفنون مع متحف نقول اإبراهيم 
وبعد  للبنان«.  الذهبي  بـ»الع�سر  تحتفل  التي  مجموعته  وا�ست�سافت  �سر�سق 
مرور عقد ون�سف العقد على »الطائف« بتنا ن�سهد واقعاً �سيا�سياً مخالفاً لتلك 
ال�سورة التي اأمل هذا التفاق تحقيقها: اإذ توالت الغتيالت التي ذهب �سحيَتها 
اإ�سرائيل  عدد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والإعالمية البارزة، وتخّلَل ذلك قيام 
ب�سّن حرب على لبنان في �سيف العام 2006، كما ازدادت وتيرة الخالفات بين 
لمجمل  الحالي  الم�سمون  تقّبل  على  اإرغامنا  تحاول  التي  ال�سيا�سيين  الفرقاء 

الإنتاج الثقافي والفني  ومغزاه المتعلق بما بعد الحرب/الحروب.

الفن  م�سهد  مع  المتقطع  توا�سلنا  يعيد  ج�سر  لمّد  ومحاولة  لنا،  ثاٍن  تعاون  في 
يلقي  معر�س  لتنظيم  زملر  �سفير  د.اأندريه  بدعوة  قمنا  المعا�سر،  اللبناني 
ال�سوء على اأ�ساليب الفن المعا�سر اليوم في لبنان؛ وقد تمحور عدد من الأعمال 
الهجوم  منها  اآخر  عدد  ر�سد  فيما  الأهلية،  الحرب  اأجواء  حول  المعرو�سة 
الإ�سرائيلي الأخير على لبنان في �سيف 2006. ل يّدعي معر�س »الفن الآن في 

اأُنتَج في مجال الفن المعا�سر في لبنان، واإنما يقدم �سورة  لبنان« تمثيل كل ما 
تتاأمل بالممار�سات الفنية الخارجة من لبنان في �سوء الواقع ال�سيا�سي الراهن. 
يتيحان  اللذين  التاريخي  والتحليل  ال�سخ�سية  الحكايات  المعر�س على  وي�ستمل 

لنا فهم ان�سغالت بع�س الفنانين وهواج�سهم في لبنان الآن.

الفني  المنَتج  عن  اأ�سمل  �سورة  ولإعطاء  للجمهور،  عر�سه  تم  ما  وبموازاة 
من  مجموعة  الفنون  لدارة  الأ�سبوعي  البرنامُج  ت�سمن  لبنان،  في  والثقافي 
الفعاليات منها: لقاء حوارّي مع كالين ويل�سون جولدي بعنوان »الآن وقبل، هنا 
وهناك: الفن الب�سري والممار�سات النقدية في بيروت المعا�سرة«، ومحا�سرة 
بّدي وّقف تدخين«، كما تم  بعنوان »كيف  واأداء فني لربيع مروة  توفيق،  لجالل 
اأفالماً  ت�سمن  الذي  هنا«  »نحن  اأفالم  برنامج  ومنها  الأفالم  من  عدد  عر�س 
اإي�ست«،  »اآرت  موؤ�س�سة  خالل  من  ال�سلطي  ر�سا  تنظيم  من  لبنان،  من  ق�سيرة 
وعرو�س اأفالم لأكرم زعتري، بالإ�سافة اإلى عر�س فيلم »يوميات بيروت: حقائق 

واأكاذيب وفيديو« من اإخراج مي الم�سري.

ديناميكية  عن  الك�سف  اإلى  الفنون  دارة  ت�سعى   ،1993 العام  في  تاأ�سي�سها  منذ 
تجربة  اللبنانية  الفنية  والتجربُة  العربي،  العالم  في  المعا�سر  الفن  ممار�سات 
التي  زملر  �سفير  اأندريه  للدكتورة  ال�سكر  كلَّ  نوّجه  الم�سمار.  هذا  في  فارقة 

و�سعت خبرتها الثمينة ودعمها وطاقتها الق�سوى في �سبيل تحقيق ذلك.

لورا �سروجي
مدير دارة الفنون
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الفن الآن في لبنان 
زملر �سفير  اأندريه 

الفنون  دارة  هي  بعّمان  خ�سراء  واحة  تحت�سنه  الذي  للمعر�س  تنظيمي  كان 
ُتعّد مركزاً حيوياً  التي  الفنون  دارة  اأثبتت  نف�سه.  الوقت  في  وتحّدياً  لي  �سرفاً 
التطوير  عملية  في  الكبيرة  اأهميتها  الثقافي،  للتبادل  ومحطةً  الفنية  لّلقاءات 
�سهى  لل�سيدة  الح�سا�سة  المتوا�سلة  المتابعة  نتيجة  العربية.  بالمنطقة  الثقافي 
اأنحاء العالم  اأحد القالئل من مقتنيي الأعمال الفنية من جميع  �سومان، وهي 
�سومان  خالد  موؤ�س�سة  اأ�سبحت  الأو�سط،  ال�سرق  في  يعي�سون  الذين  العربي، 
خا�سة  فنية  مجموعة  على  يحتوي  الذي  الوحيد  المكان  ربما  الفنون  دارة   -
الوحيدة  هي  الفنية  الموؤ�س�سة  هذه  كون  اإلى  بالإ�سافة  هذا  للجمهور،  ُتعر�س 
هذا  في  النا�سئ  الفني  الم�سهد  مواكبة  هدفها  �سخ�سية  بمبادرة  اأن�سئت  التي 

العالم ودعمه. الجزء من 

التاأكيد  اأود  اليوم.  المعا�سر  اللبناني  الفن  لبنان« معر�ٌس حول  »الفن الآن في 
الفني  الم�سهد  ح�سر  يعني  ل  فيه  الم�ساركين  للفنانين  اختياري  اأن  على  هنا 
ولكنه  �سخ�سي،  اختيار  مح�س  اإنه  باآخر.  اأو  ب�سكل  فقط،  بهوؤلء  اللبناني 
وبع�سهم  محترفون  بع�سهم  لفنانين  المختلفة  الفنية  التجاهات  اأي�ساً  يمثل 

بها  م�سّلم  موا�سفات  اإيجاد  اإلى  اأتطّلع   ل  الدرب.  بداية  في  يزال  ما  الآخر 
وكوني  م�ستقل.  معا�سر  فني  م�سهد  تطوير  تّواً  با�سر  لبلد  الفني  الإنتاج  في 
كو�سيط  دوري  اأرى  بيروت،  وفي  باألمانيا،  هامبورج  في  جاليريهات  �ساحبة 
في المجال الفني في ال�سرق الأو�سط من جهة، وفيما بين ال�سرق والغرب من 

اأخرى. جهة 

مجتذباً،  مالمحه،  تت�سح  م�ستقل  محلي  فني  م�سهد  ثمة  لبنان  في  حالياً 
تطوراً  هذا  يعّد  لي  وبالن�سبة  الزمن.  من  عقد  منذ  دولياً  اهتماماً  بجدارة، 
معا�سر  و�سينمائي حيوي  اأدبي  م�سهد  وجود  من  بالرغم  ومثيراً.  ن�سبياً  حديثاً 
في لبنان، اإل اأن الفنون الجميلة لم تحقق الح�سور نف�سه. بالتاأكيد ُوجد دائماً 
كانوا  الفنانين  هوؤلء  لكن  الع�سرين،  القرن  خالل  لبنان  في  يعملون  فنانون 
الغربية. حتى  الفنية  المناهج  يتبعون   كانوا  اأو  اأوروبا،  في  وتدربوا  در�سوا  قد 
ال�سبعينيات من القرن الما�سي لم يكن هناك اأي فن اأو اأ�سلوب فني ذي جذور 

متاأ�سلة. لبنانية 

خم�سة  لمدة  الثقافية  الحياة  تمزقت   1975 �سنة  الأهلية  الحرب  اندلع  مع 
ب�سكل  بالظهور  الفنانون  اأخذ  فقط،  الت�سعينيات  بداية  ومع  عاماً.  ع�سر 
لبنانية.  اجتماعية  جغرافيا  جذور  من  م�ستمدة  خ�سائ�س  مطّورين  انفرادي 
كامل  جيل  ولتمثيل  الثالث.  عقدهم  نهاية  في  اليوم  هم  الفنانين  هوؤلء  جميع 
جريج،  خليل  رعد،  وليد  اأطل�س/  مجموعة  بدعوة  قمت  المهمين  الفنانين  من 
ر�سماوي،  مروان  رعد،  وليد  مروة،  ربيع  جريج،  لمياء  توما�س،  حاجي  جوانا 
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في  اأعمالهم  وتعر�س  زعتري.  واأكرم  يعقوب  باول  توفيق،  جالل  �سادق،  وليد 
الرئي�سي. المبنى 

الأفكار،  ويتبادلون  ويت�ساورون  يلتقون  بع�ساً،  بع�سهم  الفنانون  هوؤلء  يعرف 
عدم  رغم  المميز.  الفني  اأ�سلوبه  وله  منفرد  ب�سكل  يعمل  منهم  كل  ولكن 
بياناً  اإ�سدارهم  وعدم  مجموعة،  في  اأو  فنية  حركة  في  اأنف�سهم  تنظيمهم 
يحاول  منهم  كل  بينهم.  م�سترك  هو  مما  الكثير  يوجد  اأنه  اإل  يجمعهم  فنياً 
الثقافية  الحدود  عن  مت�سائلين  التقليدية  الفنية  الممار�سات  عن  النف�سال 
والجتماعية ل�سق طرق نحو اآفاق جديدة. ومن المهم ذكره هنا اأن اأحد منهم 
الفردية  هوياتهم  يدافعون عن  اإنهم  اأو طائفي.  �سيا�سي  تيار  اأي  اإلى  ينتمي  ل 

اأعمالهم. على  الخارجية  التاأثيرات  متجنبين  كفنانين 

ما يجمع هوؤلء هو الأ�سلوب المفاهيمي وال�سكل الإيجازي الذي يربط اأعمالهم 
اإلى  بالإ�سافة  ال�ستينيات  في  ظهرت  التي  المفاهيمية  الفنية  الحركة  باأ�سلوب 
الذاكرة  تفاعالت  على  جميعهم  ي�ستغلون  حيث  يتناولونها،  التي  المو�سوعات 
عّدة:  اأر�سيفية  طرق  عبر  وتمثيلها  للبنان،  الجمعية  الذاكرة  مع  الفردية 
الروائي  ال�سرد  والمواد،  الن�سو�س  من  مجموعات  فوتوغرافية،  �سحافية، 
ال�سيا�سي  بالتاريخ  خا�س  ب�سكل  مهتّمون  وهم  التقليدية..  باأ�ساليبه  ال�سفهي 

عام. ب�سكل  وللمنطقة  للبنان،  والثقافي  والجغرافي 

يجب الأخذ في الح�سبان اأن هذا الجيل من الفنانين ترعرع في زمن الحرب، 

وتطورهم  اأعمالهم  في  حا�سماً  تاأثيراً  المتعددة،  بوجوهها  للحرب  واأن 
الظروف  عن  ناتج  الملتزم«  »الفن  ت�سميته  يمكن  مما  قربهم  الفني. 
العمل  الحرب.  بعد  ما  لمجتمع  ال�سعبة  والثقافية  والجتماعية  ال�سيا�سية 
الخيار  هو  والتاريخية،  الجتماعية  الق�سايا  على  التاأكيد  مع  ال�سيا�سي، 
ظروف  ظل  في  اأبداً  يعي�سوا  لم  ومعظمهم  الفنانين  لهوؤلء  المفتوح  الوحيد 
ي�سمح  باأ�سلوب  ولكن  الوثائقية،  من  فنياً  ينطلقون  اإنهم  م�ستقرة.  �سيا�سية 
الذاتية  والروؤية  الخيال  بين  ما  المنطقة  في  بالتواجد  الرواية  لعنا�سر 

التاريخية. للحقيقة 

بم�ستقبلنا.  تتنباأ  وعّرافة  ما�سينا،  على  �ساهدة  المعرو�سة  الفنية  القطع 
المطروحة:  المو�سوعات  ل�ستراطات  تخ�سع  الم�ستخَدمة  والمواد  الو�سائط 
منها  والكثير  اإن�سائية..  واأعمال  رقمية  �سور  فوتوغراف،  فيديو،  ن�سو�س، 
اإليه  الإ�سارة  العثور عليها. ومما تجدر  تم  اأر�سيفي  مبني على مواد ذات طابع 

اأمر ي�سي بالكثير. اأنه لي�س بين  هوؤلء الفنانين من يمار�س الر�سم، وهو  هنا 

عقدهم  في  اليوم  وهم  النا�سئين،  الفنانين  من  عدد  بداأ  �سنين،  ب�سع  ومنذ 
لبنان.  في  بالتبلور  الآخذ  الفني  الم�سهد  في  الثاني  الجيل  بتكوين  الثاني، 
ال�سابق لهم، ولكنهم نجحوا في اجتراح  بالجيل  التاأثر  الفنانون �سديدو  هوؤلء 
مازن  عنتر،  زياد  بدعوة  قمت  الفردية.  اتجاهاتهم  تطوير  وفي  جديدة  روؤى 
معرو�سة  واأعمالهم  الجيل،  هذا  على  كاأمثلة  تابت  وريان  ميرزا  رندا  كرباج، 
للجمهور  يمكن  العر�س  من  الجزء  هذا  اأن  المالَحظ  من  الأزرق.  البيت  في 

بعيداً  حرية  اأكثر  ب�سكل  المو�سوعات  ُتعالج  اإذ  اأ�سهل،  بطريقة  معه  التوا�سل 
عن التركيز على النزعة الفكرية، ل�سالح الجانب ال�سعوري. ففي الوقت الذي 
العميق  التفكير  باتجاه  ويذهبون  ق�ساياهم  �سناً  الأكبر  الفنانون  فيه  يحلل 
بالتداخل  لم�ساعرهم  وي�سمحون  الحد�س  على  ال�سباب  الفنانون  يعتمد  اأولً، 
مع عملية اإنتاجهم الفني. بالرغم من كون فنهم مفاهيمياً اإل اأن له دائماً اأثراً 
كيفية  م�ساهدة  المده�س  ومن  للم�ساهد.  فوري  بمثابة مدخل  هو  قوياً  عاطفياً 
وكيفية  اأ�سالفهم،  بداأه  الذي  الفني  الحوار  في  ال�سباب  الفنانين  هوؤلء  دخول 
في  �سيقة  م�ساهمات  بدورهم  �سيقدمون  وكيف  الفردية،  لمناهجهم  تطويرهم 

لم�ستقبل. ا

اأي�ساً؛  التنفيذ  وفي  المعر�س  لهذا  التخطيط  في  �سارك  من  كل  اأ�سكر  اأن  اأود 
وم�ساندتهم  لم�ساعدتهم  الفنون  دارة  وطاقم  الكبيرة،  لم�ساهماتهم  الفنانين 
�سهى  لل�سيدة  الخال�س  �سكري  اأقدم  خا�س  وب�سكل  التنظيمية،  الأمور  في 

المعر�س. لتنظيم هذا  بدعوتي  التي قامت  �سومان 

و»جاليري �سفير  الفنون« في عّمان  »دارة  موؤ�س�ستي  بين  ما  الوثيق  التعاون  اإن 
ال�سرق  في  معا�سر  فني  م�سهد  وجود  و�سرورة  اأهمية  ُيظهر  بيروت،  في  زملر« 
اأن  اإلى  الإ�سارة  اأود  وهنا  الفنية.  الم�ستجدات  اأحدث  مع  يتوا�سل  الو�سط 
التي  القوى  لجميع   الأول  الهدف  تكون  اأن  يجب  ودعمه  الم�سهد  هذا  موؤازرة 
باإمكانه  المعا�سر  الفني  الم�سهد  العالم.  من  الجزء  هذا  في  الإبداع  ترعى 
ممن  بلد،  كل  ومن  مدينة  كل  في  القلة  تتكاتف  عندما  فقط  والتقدم  النمو 

مع  بع�سها  وتعمل  وتتعاون  ثقافية،  تحتية  بنية  لخلق  الريادي  بالعمل  يقومون 
اإن تنظيمي لهذا المعر�س هو خطوة اأخرى على هذه الدرب. البع�س. 

زملر �سفير  اأندريه 
وبيروت هامبورج 

اآذار 2008
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الفن الآن في لبنان 
ويل�سون-جولدي كايلين 

»متحجرات« رّيان تابت هو عمل اإن�سائي مكون من مجموعة حقائب �سفر قديمة 
في  الموجودة  اللحظية  لفكرة  دمج  هو  ال�سكل،  ناحية  ومن  بالإ�سمنت.  مغطاة 
حقيبتين  ي�سّور   2000 �سنة  اأنجز  نحت  )وهو  نقل«  »حركة  حاطوم  منى  عمل 
عمل  جدية  مع  بالأخرى(،  الواحدة  يو�سل  اإن�سان،  �َسْعر  جوانبهما  من  ين�سكب 
 1999 �سنة  اأنجز  اإن�سائي  عمل  )وهو  )زوج(«  عنوان  »بال  وايتريد،  را�سيل 
ويتاألف من 18 قطعة من األواح دفن الموتى م�سبوبة بالبرونز، مطلية بالأبي�س، 

ومزدوجة، اأحدها محدب والآخر مقّعر(.

ُعر�س عمل ريان تابت الإن�سائي للمرة الأولى في بيروت في �سيف �سنة 2006. 
من  ال�ساد�س  في  افتتح   ، متنقلة«  »بيوت  عنوان  يحمل  معر�س  مدخل  اأّطَر  وقد 
تموز في قاعة عر�س �سفير- زملر في الكرنتينة. عر�س الفنان هذه الحقائب 
وثالثي  ثنائي  نحو  على  ورتبها  القاعة،  اأر�سية  على  المختلفة  الأحجام  ذات 
 1000 م�ساحته  تقارب  الذي  الجاليري  من  المحايد  المدخل  ف�ساء  في  لتمتد 
متر مربع، والذي كان في ال�سابق م�سنعاً اأو مخزناً. كما انت�سرت ب�سع حقائب 

اأخرى ب�سورة منفردة ومعزولة.

احتل عمل تابت هذا مكانه في معر�س ي�سم اأعمال فنانين مرموقين ومعروفين 

اأعماله  يعر�س  والع�سرين  الثالثة  في  ل�ساب  بها  باأ�س  ل  بداية  وهي  عالمياً.  
من  اأيام  �ستة  فبعد  لل�سمير،  منافية  ق�سوة  ثمة  �سالة عر�س.  في  الأولى  للمرة 
افتتاح المعر�س �سّنت اإ�سرائيل حرباً على لبنان. وعلى مدى اأربعة وثالثين يوماً 
بروؤية  اأُعّد  -الذي  العمل  اأ�سبح  فجاأة،  والح�سار.  الق�سف  تحت  البالد  كانت 
تتاأمل تاريخ الحروب في لبنان، وتتناول الأ�سرار النف�سية المتراكمة والأنماط 
في  الحرب  �سياق  في  غارقاً  الحروب-  هذه  اأوجدتها  التي  المفجعة  ال�سلوكية 
ر،  الراهن. وهكذا ُجردت الحقائب المغطاة بالإ�سمنت من تاأملها للما�سي بتفكُّ

لتتحول اإلى �سدى عميق للواقع.

لبنان«، في  الآن في  »الفن  بعنوان  الفنون  يقام في دارة  الذي  المعر�س  ي�سجل 
اأيار، العر�س الثاني لعمل تابت الم�سمى »متحجرات«. في  اآذار - 29  الفترة 4 
اأ�سكالها ذات خطوط  اأكبر، كما تبدو  هذه المرة تظهر القطع المعرو�سة بثقل 
تابت،  قام  لقد  التجريد.  في  اأوغلت  �سطوحها  اأن  عن  ف�سالً  ان�سيابية،  اأكثر 
الإ�سمنت على  باإ�سافة طبقات جديدة من  التي تخللت الحرب،  ال�سنوات  اأثناء 
مادياً  مظهراً  الإ�سمنت  �سماكة  اأوجدت  اإذ  مرعباً.  تاأثيرها  فاأ�سبح  الحقائب. 
للتراكم الكوارثي الذي يك�سفه تاريخ العنف في لبنان، ومحاولة عاطفية حميمة 

للحفاظ على العقل �سليماً من اأي اأذى.

ل يقدم معر�س »الفن الآن في لبنان«، المنظم من قبل اأندريه �سفير – زملر، 
بيروت  في  ظهرت  التي  الناقد  الفن  لممار�سات  كامالً  ا�ستعادياً  عر�ساً 
الثقافي  لالإنتاج  م�سحاً  يقدم  ل  كما  الأخيرة،  ع�سرة  الخم�س  ال�سنوات  خالل 
من  منتقاة  مجموعة  يقدم  واإنما  اليوم.  المتجلية  ب�سوره  لبنان  في  المعا�سر 
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وي�ستفيد  تفترق.  ما  بقدر  وا�ستراتيجياتهم  مو�سوعاتهم  تتالقى  فنانين  اأعمال 
المعر�س ا�ستفادة ب�سكل بارع من الف�ساءات المختلفة التي توفرها قاعات دارة 
الفنون، ويتكئ على ما يومئ به تنظيمه، وهي اإيماءات تجمع بين كونها ح�سا�سة 

وجازمة. 

يت�سمن معر�س »الفن الآن في لبنان« 39 عمالً لـ 14 فناناً ُولدوا خالل ال�سنوات 
الممتدة ما بين 1964 و1983. هناك اأعمال فيديو وت�سوير فوتوغرافي وتخطيط 
نحت  اأعمال  وكذلك  المائية،  والألوان  بالحبر  الورق  على  اأخرى  ر�سم  واأعمال 
اأ�سود  قوي  مطاط  من  م�سنوعة  ر�سماوي(  )لمروان  لبيروت  كبيرة  وخريطة 
الن�سو�س  من  اأكوام  اأي�ساً  وهناك  فوقها،  يم�سوا  اأن  المعر�س  زوار  من  ع  ُيَتوقَّ

لوليد �سادق، ومل�سقات لأكرم زعتري، الجمهور مدعو لالحتفاظ بها.

ع�سر  من  لأكثر  يمتد  فني  ن�ساط  المعر�س  في  الم�ساركين  الفنانين  لبع�س 
مثالً،  رعد  فوليد  العالمي.  الم�ستوى  على  فني  بح�سور  يتمتعون  وهم  �سنوات، 
اأعمالهم  عر�سوا  الذين  الفنانين  من  وهو  الفن،  نقاد  لدى  محببة  �سخ�سية 
فُتعر�س  مرّوة  وربيع  زعتري  اأما  ويتني.  وبينالي  فيني�سيا  وبينالي  دوكومنتا  في 
اأعمال جديدة لهم، بالتزامن مع هذا المعر�س، في مركز بومبيدو بباري�س في 
معر�س يتمحور حول ال�سرق الأو�سط تحت عنوان »القلقون«، )12 �سباط - 19 
اأيار(. وقد اأنجز الفنان جالل توفيق ثمانية كتب، و�سبعة اأعمال فيديو، وخم�سة 
اإجمالً جوهر عقل  ُيَعّد  وهو  متعددة،  فنية  تقنيات  فيها  ا�ستخدم  فنية  م�ساريع 
المجموعة. وهناك فنانون اآخرون حديثو عهد بالم�سهد الفني، مثل: رّيان تابت 

ورندا ميرزا، فكالهما اأنهى موؤخراً الدرا�سة الجامعية.

اأول معر�س كبير من  من الجدير بالمالحظة اأن معر�س »الفن الآن في لبنان« 
هاو�س  تاون  قاعة  في  اأقيم  الذي  المعر�س  منذ  العربي  العالم  في  يقام  نوعه 
الذي  المعر�س  وهو  مفقودة«،  »�سالت  بعنوان  القاهرة  في  المعا�سرة  للفنون 
تنظيم  يتم  لم   .2001 �سنة  األوان،  اأ�سكال  موؤ�س�سة  نظمته كري�ستين طعمة، من 
�سر�سق  متحف  ي�ست�سيف  عام  كل  في  بيروت.  في  قط  الحجم  بهذا  معر�س 
به،  للم�ساركة  الدعوات  ه  توجَّ معر�س  وهو  الخريف،  �سالون  معر�س  لبنان  في 
في  المنت�سر  المعا�سر  الفن  عّينات  اأدق  يقدم  ولعله  للتحكيم،  اأعماله  وتخ�سع 
لبنان. غير اأن النتائج تك�سف عن وجود اأعمال متفاوتة الجودة. اأن�ساأت موؤ�س�سة 
اأ�سكال األوان منتدى »اأ�سغال داخلية« �سنة 2001، وهو يلقي ال�سوء على الهموم 
الم�ستركة بين الفنانين الذين يعملون على اأحدث الم�ستجدات في الممار�سات 
الفنية. غير اأن امتداده ل يقف عند حدود المحلي اأو الإقليمي، واإنما يذهب اإلى 

العالمي على نحو يثير الإعجاب ويحت�سن الحوار الذي يوؤثر في الأعمال الفنية 
الأخرى  اللبنانية  المعار�س  ت�سدد  عنها.  وينبثق  مركبة،  ويجعلها  المعا�سرة، 
اأجيال  من  لفنانين  والنحت  اللوحة  على  العربية  الدول  في  موؤخراً  اأقيمت  التي 
الفنان  الحال لدى  المفهوم كما هي  القائمة على  الممار�سات  �سابقة، بدلً عن 
�سادق، على �سبيل المثال، وهي ممار�سات اأ�سا�سية كان لها دور رئي�س في اإعادة 
تحديد وظيفة الفن المعا�سر وغاياته في لبنان، كما حولت الفن من فن تزييني 

مجّهز اإلى اأداة للنقد. 

يقودنا هذا اإلى ذكر معار�س لبنانية تتمحور حول بيروت اأقيمت خارج المنطقة، 
معا�سرة«،  عربية  »ت�سورات  بعنوان  دافيد  كاترين  نظمته  الذي  المعر�س  مثل 
والمعر�س الذي نظمته �سوزان كوتر بعنوان »خارج بيروت«. اإن معار�س كهذه، 
العربي،  العالم  في  المعا�سر  للفن  الموؤ�س�ساتية  التحتية  البنية  غياب  ظل  في 

تبدو حا�سمة في كتابة تاريخ الفن في المنطقة، واإر�ساء معالمه.

عّمان  في  بالفنون  المهتم  الجمهور  اإلى  لبنان«  في  الآن  »الفن  معر�س  يحمل 
اأ�سبح الم�سهد الفني المعا�سر في بيروت يمتلك هذا  نماذج تبّين كيف ولماذا 
عدد  اأ�سهم  الما�سية  الخم�س  ال�سنوات  امتداد  فعلى  الموؤثرة.  القوة  من  القدر 
ومهرجانات  ومعار�س  ببيناليات  المعر�س  هذا  في  الم�ساركين  الفنانين  من 
العالمي.  الم�ستوى  على  الأدائية  والفنون  والم�سرح  للفيديو  وعرو�س  لالأفالم 
العام 2007  اأعداداً خا�سة عن بيروت. في  الفنية  الدوريات  اأفردت بع�س  كما 
العربية  البلدان  اأحد  وهو  فيني�سيا،  بينالي  في  الوطني  جناحه  لبنان  د�سن 
قال  جورنال«،  »اآرت  من   2007 �سيف  عدد  في  جناحاً.  فيه  تملك  التي  القليلة 

عوا�سم  عن  جغرافياً  ابتعادها  من  الرغم  »على  ديمو�س:  ت.ج.  الفني  الناقد 
لأكثر  تامة  مركزية  ذات  بو�سفها  بيروت  برزت  واأمريكا،  اأوروبا  في  الثقافة 
والتي  والموؤ�س�ساتية-  والأخالق  الجمال  وعلم  ال�سيا�سة  -في  اإلحاحاً  الأ�سئلة 

من �ساأنها تحريك ن�ساط الفنانين والقائمين على الفنون اليوم«.

الم�ستقلة  المنظمات  بع�س  اأوجدت  الما�سي  القرن  من  الت�سعينيات  مطلع  منذ 
العربية  و»الموؤ�س�سة  األوان«  »اأ�سكال  مثل  الفني،  للتعبير  بديلة  تحتية  بنيات 
لل�سورة« و»بيروت دي �سي« و»ارتجال« و»Né a Beyrouth«، وا�ستحدثت قنوات 
جديدة مثيرة للف�سول لإنتاج الأعمال الفنية وعر�سها. وقد عمل اأغلب الفنانين 
الموؤ�س�سات. ولذلك كان  لبنان« مع هذه  الم�ساركين في معر�س »الفن الآن في 
من  ن�سبياً  متحرر  جو  في  الأقل،  على  الأمر  بداية  في  التجريب،  باإمكانهم 
اإلى  والنحت  الر�سم  اأعمال  من  لذلك،  نتيجة  فانتقلوا  الفني.  الت�سويق  �سغوط 
�سكليات  وراءهم  مخلفين  التركيبي،  الإن�سائي  والفن  الفيديو  فن  اأعمال  اإنتاج 
ا�ستخدموا  اأنهم  الأمور  اأبرز  من  ولعل  الخا�سة.  اأ�سكالهم  ليبدعوا  اأ�سالفهم 
فنهم ل�سبر غور عدد من الأ�سئلة الملّحة التي تواجه المقيمين في لبنان اليوم، 
العنيفة  وال�سدمات  والن�سيان  والذاكرة  والهوية  بالتاريخ  تتعلق  اأ�سئلة  وهي 
والطبيعة  الحياتية،  التجربة  في  والنزاعات  الحروب  اأثرت  وكيف  واله�ستيريا، 
الأنداد  من  متخيلة  مجموعة  ووجود  العقل،  واآلية  والمواطنة  للفردية  اله�سة 
)يربطهم و�سع اجتماعي اأو فكري بدلً من الرعاية والولء( داخل دولة طائفية 

الم�ستع�سية في المنطقة. ال�سيا�سية  �سعيفة، يقع على كاهلها عبء الق�سايا 

لبنان«،  في  الآن  »الفن  معر�س  ي�سمها  التي  الف�ساءات  خالل  ال�سير  لدى  ل(
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عن الذات. كان دور الفنان هنا �سئيالً جداً.  فالمادة الجوهرية في هذه ال�سور 
الفوتوغرافية هي لون الحجاب ونقو�سه والأ�سكال الم�سممة منه.

والمهزوُم  التاريَخ،  يكتُب  »المنت�سُر  خوري:  اإليا�س  اللبناني  الروائي  قال  وكما 
في  الآن  »الفن  معر�س  يت�سمنها  التي  الأعمال  �سطوح  ُخد�ست  لو  الق�س�َس«. 
الأعمال  هذه  اأمام  الوقوف  المرء  اأطال  لو  اأو  تحتها،  ما  اإلى  للنظر  لبنان« 
يظهر  ما  تحت  اأن  اأمامه  لتجّلى  الراهنة؛  الناقدة  ال�ستراتيجيات  مع  وتفاعل 
طبقات  هو  عنيفة  �سدمات  نتيجة  �سديد  احتقاٍن  اأعرا�ِس  من  ال�سطح  على 

اإ�سافية من المعاني والمواد.

فوقها، لم تحدث في اآن واحد. والأجدر، اأن الفنان ربط بع�سها ببع�سها الآخر 
والده،  ت�سوير  بجهاز  التقاطها  له  �سبق  التي  الفوتوغرافية  ال�سور  م�ستخدماً 
ال�سورة  عمره.  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  في  كان  عندما  »كييف«،  نوع  من  كاميرا 
عّما   يتذكره  بما  لالإم�ساك  فتى مراهق  رغبة  تكوين  تعيد  واإنما  الواقع،  تمثل  ل 
تعبيراً  اأحداث  وقائع  عن  زعتري  �سور  تعبر  ل  حقيقية«.  نارية  »األعاباً  اأ�سماه 
ملتزماً. اإنها، بدلً من ذلك، تكثف الحقائق لت�سنع منها �سيئاً متخّيالً مرتبطاً 

ارتباطاً حميماً وعاطفياً مع ذاكرته الأولى في ت�سنيع ال�سور.

وعلى نحو م�سابه، فاإن ال�سور الفوتوغرافية التي قدمتها باول يعقوب، بت�ساّدها 
خّلفتها  ُندب  عليها  مباني  خاللها  من  �سّورت  والتي  الحاد،  والأ�سود  الأبي�س 

اأ�سّلت  التي  والر�سا�سات  الق�سف،  دّمرها  التي  المباني  الم�ساهد  يالحظ 
لي�ستنتج  المدفونة،  الهاون  مدافع  و�سناديق  الم�سّفحة  والمدرعات  طريقها، 
اأن  غير  تبدو.  هكذا  حربية.  اأدوات  هي  المعر�س  يت�سمنها  التي  الأ�سياء  اأن 
النعطافة الأكثر نجاحاً في المعر�س اأنه يعزز الفكرة القائلة اإن الفن المعا�سر 

ال�سيا�سي، ويظهر حقيقيتها. في لبنان مهوو�س بال�سراع 

على  ال�سيا�سية  بالأمور  اأفرط  لكونه  المعر�س  اإلى  انتقاداً  بع�سهم  يوجه  قد 
اأن كل عمل فني هو عر�س �سحفي،  ح�ساب الجوانب الجمالية، حيث يبدو فيه 
ا�ستمرت خم�س  التي  الأهلية  الحرب  اأكانت  �سواء  للحرب،  اجتماعية  درا�سة  اأو 
الأهلية  »الحرب  ي�سمى  ما  امتدادات  اأم   ،2006 �سيف  حرب  اأم  �سنة،  ع�سرة 
وا�ستدعت  �سّلها  اأو  اللبنانية  للدولة  المتتالي  النهيار  اإلى  اأدت  التي  الباردة« 
الأهلية حتى حرب 2006، ومنذ  الحرب  بين  الدولي من كل مكان، ما  التدخل 
نهاية حرب 2006 حتى الآن. قد يقول بع�سهم اإن هذا الفن قا�س ويقدم القليل 

من الراحة الب�سرية.

الإعالني  المل�سق  يت�سدر  الذي  العنوان  كتابة  ال�سابقة  الفكرة  يدعم  مما 
للمعر�س بحروف تقطع جزءاً تف�سيلياً من ال�سورة الفوتوغرافية لأكرم زعتري 
�سفح جبل  انفجارات على  �ستة  باإطارها  ت�سم  التي   ،»1982 6 حزيران  »�سيدا 

مهلهل فوق ثاني اأكبر مدن لبنان بعد بيروت.

النفجارات  فهذه  ماهر.  رقمي  تكوين  الحال،  واقع  في  زعتري،  عمل  اأن  غير 
الزرقاء  ال�سماء  في  البي�س  الغيوم  مخيف  ب�سكل  تعك�س  والتي  تحديداً،  ال�ستة 
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نيران الق�سف ور�سا�سات القّنا�سة، وهي من مجموعتها المعنونة »�سيف 88«، 
بيروت مع م�سور �سحفي  يعقوب تطوف حول  فيه  كانت  الذي  الوقت  اإلى  تعود 
كان حبيبها �سابقاً. و�سورها، اأكثر من كونها �سّورت رعب الحرب، وّثقت اأر�ساً 
اأق�سى  اإلى  يتح�س�سان طريقهما  كانا  العمر  ب�سمات عا�سقين في مقتبل  تحمل 

الرومان�سي. والنب�س  الفنية  المناف�سة  حدود 

بدفتر  وال�سبيهة  معاً  والرقيقة  ال�ساخبة  كرباج  مازن  تخطيطات  تلّخ�س 
الكبيرة  العناوين  اأن  وكيف  الحرب،  اأثناء  الحياة  تم�سي  كيف  مذكرات، 
�سحيحة  غير  �ساعة،  وع�سرين  اأربع  امتداد  على  الإخبارية  والتغذية  لل�سحف، 
في اأغلب الأحوال، وكيف تمتد نتائج العنف ال�سيا�سي اإلى ما دون اأعداد الموتى 
الجيل  وهو  برّمته،  لجيل  الجماعية  الأمل  خيبة  ت�سمل  بحيث  بكثير،  والجرحى 

الذي ينتمي اإليه الفنان بطبيعة الحال.

ال�سور  مجموعة  تاأتي  كرباج،  عنه  عّبر  الذي  الإحباط  يقابل  توازن  وفي 
الحلوة.  عين  مخيم  في  تدريبية  لور�سة  اأنتجت  التي  عنتر  لزياد  الفوتوغرافية 
باأخرى، لغطاء راأ�س ُو�سع على نحو  اأو  يمثل كل عمل �سورة �سخ�سية، بطريقة 
الم�ساركات  الفتيات  على  كان  لقد  ال�سنع.  متقن  ناعم  نحت  كاأنه  فيه  بدا 
ر�سا  المعار�س  ومنظمة  الكاتبة  مع  بال�ستراك  عنتر  اأدارها  التي  الور�سة  في 
ال�سلطي، اأن ي�سعن حجاباتهن بتن�سيق فني على �سفحة بي�ساء ومن ثم يغادرن 
�سياق  اأبدعن.  وفي  ويوثق ما  القاعة  اأن يدخل  وبعدها كان على عنتر  القاعة. 
ال�سور  تم�سك  الفني،  والتعبير  الناقدة  الأفكار  اإثارة  اإلى  يهدف  تعليمي  تبادل 
باأدوات التعبير  بالوم�سات الخالقة التي تطلق �سعلتها عندما يم�سك النا�سئون 
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الدعاءات  من  الرغم  -على  لبنان  حروب  في  منت�سر  ثمة  يكن  لم  لأنه  ربما 
الحروب عن هزيمة كل  اأ�سفرت هذه  اإذ  لذلك،  والمناق�سة  المتناف�سة  الكثيرة 
اأو باآخر- يميل منتجو الثقافة المعا�سرة في البالد  طرف من الأطراف ب�سكل 
)بمن فيهم الكّتاب و�سانعو الأفالم ال�سينمائية ومبدعو الفنون الب�سرية( اإلى 
العتناء بالدرجة الأولى بتفكيك الآليات التي ُيكتب بها التاريخ، واإعادة ت�سكيل 

الق�س�س التي تولدت من خالل التجارب الحياتية.

عن  تتحدث  لبنان«  في  الآن  »الفن  معر�س  في  الموجودة  الأ�سياء  تكون  قد 
اإلى  تقود  �سردية  كمحفزات  توظيفها  يتم  اإنتاجاً،  اأكثر  نحو  على  اأو،  الحرب، 
اإلى  تقود  قد  فاإنها  ال�ستذكار،  طرق  من  طرقاً  وبو�سفها  تماماً.  اأخرى  اأمكنة 
اإبداعي،  بعد  ذات  بق�س�س  الخيال  تلهب  اأي�ساً  ولكنها  جداً،  موؤلمة  ذكريات 
تتراوح ما بين كونها خرافية وكونها نابعة من خيال جامح، يتم ت�سويرها من 

خالل كوميديا �سوداء وحّدة رقيقة.

�سمن  من  وهو  رعد،  لوليد  البكاء«  اأ�ستطيع  لو  »اأتمنى  الم�سمى:  الفيديو  وفي 
اأعمال الفنان التي قدمها تحت ا�سم »مجموعة اأطل�س«، يظهر العميل رقم 17، 
وهو عميل مخابرات لبناني �سابق، متخيالً ب�سورة كلية. لقد كان من المفتر�س 
اأن ي�سّجل هذا العميل الن�ساطات الم�سبوهة التي يالحظها على امتداد كورني�س 
المتو�سط  البحر  اأعماق  في  البرتقالية  ال�سم�س  ولكن غروب  بيروت،  البحر في 
الفوتوغرافية  ال�سور  تقّدم  اآخر.  بعد  يوماً  ذهنه  على  �سيطرت  الغ�سق  عند 
لرعد، والتي تحمل عنوان »الخد�س على اأ�سياء يمكنني اأن اأتخلى عنها« )الجزء 
وهذه   .1989 �سنة  جمعها  قد  الفنان  كان  طريقها  �سّلت  ر�سا�سات  الثاني(، 

بها  ويحتفظ  عالقاته،  توثق  مدّونات  حرب،  مخلفات  كونها  من  اأكثر  الأ�سياء، 
بو�سفها هدايا من حبيبات �سابقات، اأو مقاي�سات مع �سقيقته.

اأدناه«،  الموّقع  »اأنا  بعنوان  مرّوة  لربيع  فيديو  �سا�ستي  على  اإن�سائي  عمل  ثمة 
اأثناء  م�ستوحى من ق�سة ع�سو ميلي�سيا �سابق قّدم عالنيةً اعتذاراً عما قام به 
مرّوة،  يعّلق  النزاع.  نهاية  على  �سنة  ع�سرة  اثنتي  مرور  رغم  الأهلية،  الحرب 
على  يوؤخذ  لم  العتذار  هذا  اأن  مبيناً  للعمل،  مجاور  جدار  على  مكتوب  بن�س 
محمل الجد. يظهر وجه الفنان الذي يكاد يكون م�سطرباً، والذي تم ت�سويره 
بحركة بطيئة، مقابل ن�س لر�سالة متخيلة ل هي اعتذار ول هي اعتراف، ولكنها 

اإدانة لذعة لل�سفح والن�سيان، وهي اأي�ساً مقالة نقدية �ساخبة للفن واللغة.

مكّوناً  الجّثة«  ح�سرة  في  »ِحَداد  بعنوان  اإن�سائياً،  عمالً  �سادق  وليد  يقدم 
على  عالياً  مر�سوم  بالقلم  �سغير  تخطيط  مع  من�سة  على  ن�سو�س  كومة  من 
»الحداد  مخطوطة  مع  فقيدها،  ت�سّيع  عائلة  ق�سة  العمل  ويربط  فوقها،  جدار 
و�سط  في  قاعدته  من  ُنقل  تمثال  حكاية  ومع  فرويد،  ل�سيجموند  والكتئاب« 
المعر�س  في  موجودة  – غير  اأخرى  بق�سة  اأي�ساً  القطعة  ترتبط  كما  بيروت. 
ولكنها موجودة في البرو�سور– تدور حول كوزو اأوكاماتو، وهو �سخ�سية مثيرة 
وحقيقية تماماً وغير من�سية منذ الوقت الذي وّحد فيه الجي�س الأحمر الياباني 
جهوده مع الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين للقيام بعمليات �سد اإ�سرائيل، وهو 

ال�سخ�س الوحيد الذي ُمنح حق اللجوء ال�سيا�سي في لبنان. 

مجموعة الأعمال الفوتوغرافية التي تدفعنا للتذكر »نهاية ال...«  للميا جريج، 

 8 كاميرا  بوا�سطة  الُتقطت  �سينمائية  اأفالم  من  اجُتثت  �سور  الحقيقة  في  هي 
عامل  بتاأثير  اأو  كيميائية  مواد  ب�سبب  ال�سداأ  عليهما  يبدو  وفيديوهات،  ملم 
اأنها »�سور ذهنية« و»ذكريات لتاريخ«،  الزمن. ت�سف جريج هذه الأعمال على 
ل في م�ساألة »العنف والخ�سارة وفقدان الوهم«. »اإنها لي�ست .. م�ساهد  وهي تاأمُّ
جميلة فح�سب«، كما كتبت في ن�س م�ساحب للعمل، م�سيفةً: »واإنما تحمل في 
مررُت/ التي  ال�سيا�سية  والعوا�سف  والنزاعات،  ال�سطرابات،  جميع  طّياتها 
مررنا بها«. تتناول ال�سور مو�سوع الحذف الذي تّت�سم به الذاكرة، والإعاقات 

في محاولة ال�سرد. لي�س هناك ق�س�س كاملة في مجموعة جريج.  

ومن الأعمال الأخرى الموجودة في المعر�س، اأعمال ل تروي حكايات محددة، 
حاجي  لجوانا  »الخيام«  �سور  مثل  غريبة،  ظواهر  في  ذلك  من  بدلً  تنّقب  بل 

مركز  لموقع  والتاأبين  الدمار  دورات  تقتن�س  والتي  جريج،  وخليل  توما�س 
بعد  الخيام،  معتقل  تحّول  لقد  لبنان.  جنوب  في  ال�سابق  الإ�سرائيلي  العتقال 
�سيف  في  اإ�سرائيل  فدّمرته  متحف،  اإلى   ،2000 �سنة  الإ�سرائيلي  الن�سحاب 
2006. ثم ُو�سعت على الموقع لوحات اإعالنية تحمل �سوراً للمركز عندما كان 
تلتقطه  ما  -وهو  لحظة  في  الزمن  واختزال  التاريخي  الرتباك  هذا  �سجناً. 
على  تقت�سر  ل  اأعرا�س  هما  وجريج-  توما�س  لحاجي  الفوتوغرافية  الأعمال 
وتعاد  التاريخ  فيه  ُيراَجع  اأي مكان  واإنما تظهر على  اللبنانية فح�سب،  التجربة 

كتابته بعد ف�سول من النزاع والختالف.

على  الملحوظ  التاأكيد غير  هو  لبنان«  في  الآن  »الفن  في  -ونادر-  مثير  هو  ما 
ن�سو�س  محتواها.  اإلى  بالإ�سافة  المعرو�سة،  الفنية  الأعمال  وترتيب  ال�سكل، 
الأعمال  بقية  عن  مختلفاً  م�ساراً  تتخذ  زعتري  اأكرم  ومل�سقات  �سادق،  وليد 
الوثائق  اإلى  الم�ستندة  الإن�سائية  والأعمال  الفيديوهات  من  ظهوراً  اأقل  -وهي 
والأر�سيف- وهو م�سار كان له ح�سور فّعال في م�سهد الفن المعا�سر في بيروت 
يمكن  ق�سيرة  لن�سو�س  ا�ستخداماً  يت�سمن  والذي  الت�سعينيات،  منت�سف 
الحدود  عن  بعيداً  بحرية  وتتحرك  قليلة،  اإنتاجية  وبكلفة  ب�سهولة،  توزيعها 

التجارية في عالم الفن، والموؤ�س�سات العامة، وا�ستراطات �سالت العر�س.

ا�ستمرار  هو  مفاهيمية«  كتب  واأغلفة  مل�سقات  ثانوي:  »فن  توفيق:  جالل  فن 
مل�سقاً،   19 الآن  حتى  المجموعة  تت�سمن   .2000 �سنة  بداأه  الذي  لعمله 
ف ال�سور والكلمات على كل  ملخ�سان وثمانية من اأغلفة الكتب. ومن خالل َر�سْ
واحد من مل�سقات الأفالم اأو على اأغلفة الكتب »المتخيلة«، يكثف توفيق عملية 
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اأو متخيلة وعالقتها  اأعمال حقيقية  تف�سير  و/اأو  نقدية،  وراء مقالة  بما  التفكر 
ومواد  والإ�سارات،  –الحجج،  راهنة  و�سيا�سية  واجتماعية  ثقافية  بظروف 
نظريات-  جميعها  تولد  مختلفة،  درا�سة  مواد  بين  المبنية  والروابط  البحث، 
د  ُتَزوِّ الأبعاد.  ثنائي  م�ستوياً  �سكالً  التكثيف  خالل  من  التفكر  عملية  لتاأخذ 
اأغلفُة الكتب والمل�سقات رموزاً ب�سرية ت�سير اإلى مو�سوعات ونظريات واأفكار 
وفي  العديدة.  الإن�سائية  واأعماله  وفيديوهاته  كتبه  في  توفيق  يتناولها  رئي�سية 
الفطن  والتوزيع  الثابتة  للروؤية  م�ساحة  الفنية  الأعمال  هذه  تفرد  ال�سياق،  هذا 
الغير  والعالقة  الزمن  ال�ست�سهاد،  مثل:  والأفكار،  والنظريات  الموا�سيع  لتلك 

مالئمة معه، الموت والالميت.
 

  

اأعماق  لرندا ميرزا في  الفوتوغرافية »غرف مهجورة«  ال�سور  تغو�س مجموعة 
ظاهرة المراكز الح�سرية التي لم ُتفّرغ ب�سبب الدمار فقط، واإنما اأي�ساً ب�سبب 
الباقية  فالآثار  المت�ساوي.  غير  والتطور  القت�سادي  والتاأرجح  الإعمار  اإعادة 
التاريخ  تحكي  ميرزا  �سّورتها  التي  المهجورة  الغرف  جدران  فوق  ُتركت  التي 
بالتاأمل  �سبيه  نحو  وعلى  طويل.  زمن  منذ  الن�سيان  طواهم  نا�س  لحياة  ال�سّري 
عمل  في  يظهر  دائماً،  المعّدة  الحقائب  عن  تابت  رّيان  عمل  عليه  يقوم  الذي 
اأكانت ذهنية  �سواء  المهملة،  الف�ساءات  تلك  ثنايا  البحث في  اأن وجوب  ميرزا 
ي�سحقه  ر غالباً ما  التذكُّ لبنان، حيث  اأ�سا�سي في مكان مثل  اأمٌر  اأم مادية، هو 

الن�سيان.

الإ�سرائيلي. وقد  الغزو  يتذكر  اأن  له  ينبغي  تابت �سنة 1983. ما كان  رّيان  ولد 
لكن  اللبنانية.  الأهلية  الحرب  انتهت  عندما  فقط  عمره  من  ال�سابعة  في  كان 
حدود  يكّون  اأن  بد  ل  ما  واإلى  طفولته،  اإلى  يعود  »متحجرات«  الم�سمى  عمله 
المزودة  ليلة، حيث كانت حقيبته  النوم كل  اإلى  ذاكرته، فيتذكر تجربة ذهابه 
اإذا  للمغادرة  ا�ستعداداً  ال�سرير  طرف  عند  مو�سوعة  الأ�سا�سية  بالحتياجات 
هذه  اأن  الموؤ�سف  ومن  الفرار.  على  وعائلته  لتجبره  العتداءات  ت�ساعدت  ما 
الركود  ب�سبب  ف�سيكون  الحرب،  نتيجة  يكن  لم  اإن  الآن،  لغاية  م�ستمرة  الحالة 

وال�سيا�سي. القت�سادي 

تابت  عمل  يبحث   ،2006 حرب  ع�سية  �سفير-زملر  اأندريه  و�سف  وح�سب 
الحرب  اأثناء  في  العي�س  األم  وخّفته،  الوزن  ثقل  بين  المتناق�سة  العالقة  عن 
يوحي  التو،  وعلى  ال�سريعة.  الحركة  على  والقدرة  الخفة  امتالك  اإلى  والحاجة 

متقطعة  �سبكة  بقايا  مقبرة؛  في  منّظمة  قبور  مجموعة  باأنها  الحقائب  ترتيب 
والمادة هنا مرجعيتها قوام مدينة  المنفى.  اإلى  ُدفعت  وت�ستت عائالت  لمباٍن؛ 

بيروت.

في �سهادة عن تجربته الفنية، يقول تابت عن عمله »متحجرات«: "اإنه تاأمل في 
اأن  بفكرة  ماأخوذين  فكوننا  تطبيعها.  جرى  اأن  بعد  متقلبة  حرب  �سيناريوهات 
علينا ترك بيوتنا في اأي لحظة خالل الحرب الأهلية -وعلينا اأن نحزم حقائبنا 
الإ�سمنُت  حّول  ما  وب�سكل  »عادة«...  لدينا  اأ�سبح  للطوارئ-  تح�سباً  م�سبقاً 
لحظة  ماأ�ساة  ثناياها  في  تحمل  ن�سب  اأو  متحجرات،  اإلى  هذه  ال�سفر  حقائَب 
عن  مرجعية  نقطة  تمثل  وهي  درا�سات،  مواد  الحقائب  اأ�سبحت  لقد  معينة. 

حياة النا�س في بلد ما".

على مدى خم�سة ع�سر عاماً، �سبر الفنانون في بيروت غور تاريخ حروب لبنان 
ومحّر�سة  ناقدة  بدورها  تكون  اأعمالً  يبدعوا  اأن  اأجل  من  وعجنوه  وتجربتها، 
وموؤثرة. والهدف لي�س ال�سعي اإلى اإيجاد معنى الحرب، بل الأجدر ا�ستعادة قوة 

المعنى وقدرته بعد انحبا�سها الكامل.

اإن توزيع معر�س »الفن الآن في لبنان« ما بين البيت الأزرق والمبنى الرئي�سي 
اأوجه عدة. فتق�سيم المعر�س تبعاً لالأجيال ما  في دارة الفنون عمل وهمي من 
بين فنانين نا�سئين واآخرين محترفين لي�س على هذا القدر من القوة التي يبدو 
تابت  منحوتات  فيه  تكون  بديالً  تنظيماً  بي�سر  يتخيل  اأن  المرء  وبو�سع  عليها. 
ويعقوب  ميرزا  اأو مجموعات  الفوتوغرافية  وزعتري  عنتر  اأعمال  اأو  ور�سماوي، 

من  ت�سّخم  الأجيال  في  القفزة  هذه  اأن  غير  بع�ساً.  بع�سها  مع  بقوة  متجاوبة 
وعاطفية.  مرونة  واأكثر  هّماً،  اأقل  ال�سباب  الفنانون  فيه  يظهر  الذي  المدى 
فربما كانت الأعمال المتاأنية والمدرو�سة والجادة للفنانين الذين جاءوا قبلهم 

قد َوَفْت ما عليها.

ويل�سون-جولدي كايلين 
محررة وناقدة فنية

اآذار 2008
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الذاتية ال�سير 



وليد رعد

ولد وليد رعد في لبنان �سنة 1967، 
وهو فنان يعمل بتقنيات حديثة 

ومتعددة، واأ�ستاذ فنون في 
The Cooper Union School of Art 

)نيويورك(. تت�سمن اأعمال رعد 
تجهيزات اإن�سائية بمواد متنوعة، 

اأداءات، فيديو، �سور، ومقالت اأدبية. 
عر�ست اأعماله الفنية في معر�س 
»دوكومنتا 11«، في مدينة كا�سيل 

باألمانيا، وفي بينالي فين�سيا باإيطاليا، 
وبينالي ويتني بنيويورك، وملتقى 

هووم وورك في بيروت. يت�ساءل وليد 
رعد عن تمثيل الأحداث التاريخية، 

وعن كيفية ا�ستخدام الفيلم والفيديو 
والت�سوير الفوتوغرافي كوثائق 

ت�سجل اأزماناً متعاقبة من العنف.

لميا جريج 

ولدت لميا جريج في بيروت �سنة 
1972، وهي فنانة فيديو ور�سامة 

تعي�س وتعمل في بيروت. تدمج 
بالعنا�سر  الموؤر�سفة  الوثائق  جريج 

الأ�ساليب  اإلى  لت�سير  الخيالية، 
والطرق التي يمكن التعبير من 

خاللها عن الحروب اللبنانية 
واأثرها. يدور عمل جريج حول 

ح�سور الوقت، وتاأثيره في الذاكرة 
ب�سكل خا�س.

www.lamiajoreige.com

ريان تابت

ولد ريان تابت في لبنان �سنة 
1983، وهو فنان ومهند�س معماري 

يعي�س ويعمل في نيويورك. في 
تجهيزاته، ي�ستخدم تابت الأغرا�س 

العادية مثل المفار�س وال�سابون 
�سوريالي،  باأ�سلوب  والحقائب، 

ويحولها اإلى رموز. 

جوانا حاجي توما�س وخليل جريج

ولد ثنائي الفن جوانا حاجي 
توما�س وخليل جريج، في بيروت 

�سنة 1969. وهما يعمالن معاً على 
التي  الطبيعية  المناظر  ا�ستك�ساف 

ُدّمرت، من خالل ت�سوير ما يختبئ 
تحت ال�سطح، وتبيان التحديات 

اأولئك الذين يعي�سون  التي يواجهها 
في الحا�سر ويفّكرون في الما�سي، 

بالتمثيل  والبحث في عالقتنا 
وخا�سة بالجانب الب�سري منه.

www.hadjithomasjoreige.com

مروان ر�سماوي 

ولد مروان ر�سماوي في بيروت �سنة 
1964، در�س الت�سوير والنحت في 

المتحدة الأمريكية، يعي�س  الوليات 
ويعمل حالياً في بيروت. ت�ستك�سف 
ال�سكن  منحوتات ر�سماوي طبيعة 

والم�سكن، وما يعنيه الَعْي�س في 
مدينة مثل بيروت. 

جالل توفيق 

ولد جالل توفيق في بيروت �سنة 
1962، لأب عراقي واأم فل�سطينية، 
وهو مفكر وكاتب وفنان. له ثمانية 

موؤلفات باللغة الإنكليزية هي: 

(Vampires): an Uneasy Essay
on the Undead in Film

(���3; 2nd ed., 2003)
Over-Sensitivity (����)

Forthcoming (2000)
Undying Love, or
Love Dies (2002)

Two or Three Things
 I’m Dying to Tell You (200�)

‘Âshûrâ’: This Blood
 Spilled in My Veins (200�)

Undeserving Lebanon (200�)

www.jalaltoufic.com

الفن الآن في لبنان

تنظيم
اأندريه �سفير زملر

جاليري �سفير زملر
هامبورغ - بيروت

www.sfeir-semler.de

الم�ساركون الفنانون 
ريان تابت

جالل توفيق
لميا جريج

جوانا حاجي توما�س وخليل جريج
مروان ر�سماوي 

وليد رعد
مجموعة اأطل�س / وليد رعد

اأكرم زعتري 
وليد �سادق 

زياد عنتر
مازن كرباج

ربيع مروة
رندا ميرزا

باول يعقوب

الن�سو�س الواردة في هذا الكتيب ماأخوذة 
بت�سرف من ن�سو�س �سخ�سية للفنانين اأو من 

مقالت ن�سرت عن اأعمالهم.



وليد �سادق 

ولد وليد �سادق في بيروت �سنة 
1966، وهو كاتب وفنان يعي�س 
ويعمل في بيروت. يحاول وليد 

�سادق ا�ستك�ساف ظروف الحياة 
المغلقة  البيئة  المعا�سة �سمن 

الأهلية. للحرب 

مازن كرباج

ولد مازن كرباج في بيروت �سنة 
1975، وهو م�سور، ور�ّسام، 

الإلكتروني،  اأطلق موقعه  ومو�سيقي، 
بعد »�سنتين من الك�سل«، وذلك 

عندما بداأت اإ�سرائيل حربها 
الأخيرة على لبنان.

http://mazenkerblog.blogspot.com

رندا ميرزا

ولدت رندا ميرزا في بيروت 
�سنة 1978، وهي فنانة ب�سرية 

تعمل بالت�سوير الرقمي وفن 
باحثةً  المبا�سر،  الفيديو  تن�سيق 
في الظواهر البارزة والم�ستترة 

للحرب.

www.randamirza.com

باول يعقوب

ولدت باول يعقوب في بيروت �سنة 
1966، ودر�ست في لندن. عملت 

يعقوب بالت�سارك مع الفنان مي�سيل 
ل�سيير منذ العام 1996. يتحرى 

الثنان عن الدللت الجمالية 
المكان  ال�ساكنة في  وال�سيا�سية 

وقدرته على التعبير. عر�ست 
بينالي فين�سيا  الفنية في  اأعمالها 

باإيطاليا �سنة 2003، وحازت منحة  
)دااد( للفنانين في برلين �سنة 

.2004

زياد عنتر

ولد زياد عنتر في لبنان �سنة 
1978، يعي�س متنقالً بين لبنان 

بالت�سوير  وفرن�سا، وهو يعمل 
الفوتوغرافي والفيديو منذ �سنة 

2002. ورغم اأنه ن�ساأ في الجنوب 
خالل الحرب الأهلية، وكان ي�سهد 
يومياً القتتال الدائر على اأر�سه، 
اإل اأن ثيمة اأعماله المثيرة للجدل 

م بطريقة مو�سوعية ل مبالية،  ُتقدَّ
تف�سير  للم�ساهد حرية  تاركة 

دللتها واتخاذ موقفه الخا�س 
العمل. تجاه 

ربيع مروة

ولد ربيع مروة في بيروت �سنة 
1967، وهو ممثل ومخرج وكاتب 

م�سرحي ومحرر لـ)تي، دي، 
اآر(. بداأ باإنتاج وعر�س اأعماله 
ال�سخ�سية في الم�سرح والأداء 

والفيديو �سنة 1990. من اأعماله: 
»لكم تمنت نان�سي لو اأن كل ما 

حدث لم يكن �سوى كذبة ني�سان« 
)مع فادي توفيق(، »البحث عن 

 موظف مفقود«، »ثالثة مل�سقات« 
)مع اإليا�س خوري(، »بيوخرافيا« 

)مع لينا �سانع(، »اأنا الموقع 
اأدناه«، »من يخاف التمثيل؟« 

و»الوجه اأ/ب«.

اأكرم زعتري 

ولد اأكرم زعتري في لبنان �سنة 
1966، وهو فنان ومنظم معار�س 

 يعي�س ويعمل في بيروت. اأنجز 
اأكثر من 30 عمالً بالفيديو 

وتجهيزات الفيديو. وهو اأحد 
لـ"الموؤ�س�سة  الموؤ�س�سين  الأع�ساء 

العربية لل�سورة"، وهي موؤ�س�سة 
غير ربحية تهدف اإلى ترويج 
الت�سوير في ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا عن طريق جمع 
الفوتوغرافي  المنطقة  تراث 

وت�سجيله وتوثيقه، وموؤخراً، طور 
زعتري م�ساريع تتمركز حول 
البحث وتتعامل مع ال�سورة 

بو�سفها �سهادة على الذاكرة.

مجموعة اأطل�س / وليد رعد

اأُ�س�س  اأطل�س« م�سروع  »مجموعة 
في بيروت �سنة 1999، للبحث في 
وتوثيقه.  للبنان  المعا�سر  التاريخ 

تهدف المجموعة اإلى جمع 
�سمعية، فيديو،  وثائق  المتعّلقات: 

ن�سو�س وغيرها، التي ت�سلط 
ال�سوء على هذا التاريخ، ومن ثم 

بالإ�سافة  درا�ستها والحفاظ عليها، 
 اإلى اإنتاج متعلقات جديدة. هذه 

الوثائق محفوظة في اأر�سيف 
ونيويورك.  ببيروت   المجموعة 

تم ت�سنيف الأر�سيف اإلى ثالثة 
اأنواع من المتعلقات: نوع يعود 

لأفراد معروفين، ونوع يت�سمن 
 الوثائق التي تم العثور عليها، 
اأطل�س.   ُين�سب لمجموعة  ونوع 

www.theatlasgroup.org
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ريان تابت
متحجرات

متحجرات ريان تابت م�ستلهمة من طفولته في بيروت، المدينة المعذبة نتيجة الحرب والخوف والموت. في هذا التركيب المكون من مواد مختلطة، تمثل 
الحقائب المتحجرة الحالَة الدائمة للحركة المتقلبة التي يجد اللبنانيون في الوقت الحا�سر اأنف�سهم فيها. ت�سير اأمتعة تابت المتيب�سة اإلى اأن طبيعة الحياة 
وتقلباتها في لبنان اأثناء الحرب الأهلية؛ حيث ال�ستعداد الدائم لإخالء البيت في اأية لحظة، واإبقاء الحقائب محزومة، اأّثرت على طريقة ترتيب اللبنانيين 

لحياتهم وبيوتهم في الوقت الراهن، فهم  راغبون دائماً، وم�ستعدون اأي�ساً، وب�سكل غير واٍع، للهروب. هنا، تبدو الحقيبة المغطاة بالإ�سمنت والتي ُحولت من 
ٌب تذّكر بفقدان الم�سكن.   حاوية نّقالة اإلى بناية معمارية مهند�سة، بديالً للبيت. المتحجرات هي ُن�سُ

متحجرات  |  2006  | اإن�ساء:  8 حقائب مغطاة بالإ�سمنت |  مقا�سات مختلفة.   مجموعة خالد �سومان الخا�سة
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Rayyane Tabet
Fossils

Rayyane Tabet’s Fossils is inspired from his childhood in Beirut, a city tormented by war, fear and death. In this mixed-media 
installation, petrified suitcases literally represent the permanent state of constant mobility that the Lebanese at present find 
themselves in. Tabet’s solidified luggage seems to suggest that the unpredictable nature of life in Lebanon during the civil war, 
with the enduring possibility of having to evacuate your home at any given moment and the compulsive outlook of having your bags 
packed just in case, became normalized in the way the Lebanese organize their lives and their habitats today; this normalization 
manifests itself in a perpetually overwhelming, unconscious urge, perhaps even readiness, to escape. In Tabet’s work, the suitcases, 
which are encased in concrete and which have been transformed from mobile containers into architectural buildings, stand as 
substitutes for the home. Fossils is a memorial, then, to the dwelling no more.

Fossils  |  200�  |  Installation: � cement suitcases | Various dimensions.  The Khalid Shoman Private Collection
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جالل توفيق
فن ثانوي: مل�سقات واأغلفة كتب مفاهيمّية

"»فن ثانوي: مل�سقات لأفالم واأعمال فيديو مفاهيمّية« عمل ُجّدد عنوانه اإلى »فن ثانوي: مل�سقات واأغلفة كتب مفاهيمّية«، وهو عمل قيد التبلور منذ العام 
2000، وي�ستمّد عنوانه من كتاب جيل دولوز وفيليك�س غاتاري »كافكا: نحو اأدب ثانوي«. في مقالته »بياٌن واحٌد اأقّل« يكتب دولوز: »يقول كارميلو بينيه بخ�سو�س 

م�سرحيته ‘روميو وجولييت’: ‘اإنها مقالة نقدية عن �سك�سبير’. لكن كارميلو بينيه ل يكتب في الواقع عن �سك�سبير، بل اإّن مقالته النقدية هي، بحّد ذاتها، 
مة هنا: اإنها مقالت نقدية عن بع�س الأفالم )»اآلم جان دارك« لـدراير،  م�سرحية«. واأنا بدوري اأقول، فيما يخ�ّس المل�سقات واأغلفة الكتب المفاهيمّية الُمقدَّ

و»الأبدية ويوم« لـ اأنجلوبولو�س، اإلخ...( واأعمال الڤيديو والكتب - علماً اأّن هذه المقالت النقدية هي، بحّد ذاتها، اأعمال فنّية."

فن ثانوي: مل�سقات واأغلفة كتب مفاهيمّية  |  2000 – 2006  |  حبر على ورق  |  مقا�سات مختلفة.  © جالل توفيق
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Jalal Toufic
Minor Art: Conceptual Posters and Book Covers

“Minor Art: Conceptual Film and Video Posters, presently re-titled Minor Art: Conceptual Posters and Book Covers, is a work in 
progress begun in 2000. The title draws on Gilles Deleuze and Félix Guattari’s book Kafka: Toward a Minor Literature. In his One 
Manisfesto Less, Deleuze writes: ‘With regard to his play Romeo and Juliet, Carmelo Bene says: ‘It is a critical essay on Shakespeare.’ 
But the fact is that CB is not writing on Shakespeare; his critical essay is itself a piece of theatre.’ I would also say, of my conceptual 
posters and book covers: they are critical essays on certain films (Dreyer’s The Passion of Joan of Arc, Angelopoulos’ Eternity and a 
Day, etc.), videos and books—except that these critical essays are themselves artworks.“

Minor Art: Conceptual Posters and Book Covers  |  2000 – 200�  |  Inkjet on paper  |  Various dimensions.  © Jalal Toufic
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لميا جريج
نهاية ال..

مجموعة ال�سور »نهاية ال...« جميعها �سور ذهنية مكونة من فوتومونتاج اأو �سور منفردة متحولة. ا�ستخدمت الفنانة �سوراً من اأفالم �سوبر 8، وفيديو 
ومالحظات مكتوبة جمعتها عبر ال�سنين. فهي ذكريات لتاريخ تتخلله ثغرات. هنا عملية الذاكرة، من خالل ت�سجيل الآثار كما عبر المحو والتحويل، تت�سح 

على الن�سيج الملمو�س لل�سور. �سور اأر�سيفية حورت عن م�سدرها واأعيد خلقها في جغرافيات اأخرى، �سور تختفي. �سور/اأجزاء، كلمات تنفجر، تاأخذ معاني 
جديدة. ومع اأن ال�سور تعبر عن م�ساهد  ما بعد الحروب واأماكن محددة في لبنان، فهي �سور �ساعرية، غير واقعية.  مجموعة �سور »نهاية ال...« مع التركيز 

على اختفاء ال�سورة، هي و�سيلة لمقاربة العنف والخ�سارة وفقدان الوهم. فهي لي�ست م�ساهد جميلة  فح�سب، واإنما تحمل في طياتها جميع ال�سطرابات، 
اأو يعي�سها اللبنانيون. وعو�ساً عن تبني موقف �سيا�سي، تعبر هذه ال�سور عن �سعور بالياأ�س والخذلن وعن  والنزاعات والعوا�سف ال�سيا�سية التي تعي�سها جريج 

الأيديولوجيات.  لكل  انتقاد 

نهاية ال..  �سعور غريب بالألفة  |  2007  |  ت�سوير فوتوغرافي  |  90 �سم × 120 �سم.  © لميا جريج
The end of... A strange feeling of familiarity   |  200�  |  C- prints mounted on diasec  |  �0 x �20 cm.  © Lamia Joreige
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Lamia Joreige
The end of... 

The prints in the series The end of... are ’mental images’ made of photomontages or single images that have been transformed. 
Joreige used images from Super � film, videos and written notes assembled over years. They are reminiscences of a history which 
has gaps. Here the process of memory, through its recording of traces as well as its erasing and diverting, is visible in the physical 
texture of the images. Images from archives diverted from their origin and recreated in other geographies, images disappearing, 
image-fragments, words bursting out, taking on a new meaning... Though they represent post-war landscapes and specific places 
in Lebanon, the non-realistic, poetic imagery of the series The end of…, with its emphasis on vanishing images, is a means to 
reflect on violence, loss and disillusion.  They are not merely beautiful landscapes but carry within them, in an understated way, all 
the tensions, conflicts and political turmoil Joreige/the Lebanese experience. Rather than engaging in any political statement they 
express a sense of despair and disillusion, critical of all ideologies.

The end of... The unscrutable  |  200�  |  C- prints mounted on diasec  |  �0 x �20 cm.  © Lamia Joreige

نهاية ال..  المبهم  |  2007  |  ت�سوير فوتوغرافي  |  80 �سم × 120 �سم.  © لميا جريج
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جوانا حاجي توما�س وخليل جريج
مناظر طبيعية من الخيام

هذه ال�سور في مجموعة »مناظر طبيعية من الخيام« الُتقطت في معتقل الخيام جنوب لبنان. كان المعتقل تحت �سيطرة الجي�س الإ�سرائيلي المحتل وما ُي�سمى 
»جي�س لبنان الجنوبي«. بعد ان�سحاب الجي�س الإ�سرائيلي من الجنوب في اأيار/ مايو 2000، تم اإخالء المعتقل وتحويله اإلى متحف. واأثناء حرب تموز /يوليو 
2006، ُحّطم بالكامل. يتفاجاأ المرء عند زيارته موقع المعتقل بمقدار الدمار، وكيف يظهر ب�سكل تفخيمي ا�ستثنائي، فتبرز من بين الأطالل، حيث المباني 

المهدمة، األواٌح ن�سبتها ال�سلطات المحلية تحمل �سوراً للمعتقل اأثناء ا�ستخدامه. ُتحّول هذه الألواح الموقع مرة اأخرى اإلى متحف. تت�ساءل ال�سور في »مناظر 
طبيعية من الخيام« من خالل ما تلتقطه من م�ساهد ذات طبقات متراكمة عن عالقة الذاكرة بالتاريخ وال�سور.

مناظر طبيعية  من الخيام  |  2006 - 2007  |  ت�سوير فوتوغرافي |  89 �سم × 120 �سم.  © جوانا حاجي توما�س وخليل جريج
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Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
Landscapes of Khiam

The photographs in the series Landscapes of Khiam were taken at the detention camp of Khiam in southern Lebanon. The camp was 
run by the occupying Israeli army and the South Lebanon Army (SLA), a local Lebanese militia. Following the withdrawal of the Israeli 
Army from the south in May 2000, the camp was dismantled and turned into a museum. During the war of July 200�, it was completely 
destroyed. When visiting the camp’s site, one is surprised by the extent of the damage, but also by the extraordinary dramatization 
of the destruction. Protruding from the ruins, where the buildings that once stood are now razed, are boards that bear photographs 
of the camp as it was when it was still in use. These boards, which were erected by the local authorities, transform the site once more 
into a museum. In the nuanced set-up captured in the photographs of Landscapes of Khiam, memory’s connection to history and to 
the image is put into question.

Landscapes of Khiam  |  200� - 200�  |  C-prints mounted on aluminum dibond  |  �� x �20 cm. © Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
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مروان ر�سماوي
كاوت�سوك بيروت 

بعناية، َنَحَت مروان ر�سماوي خريطة م�سطحة لمدينة بيروت على �سكل اأحجية مكونة من 60 قطعة مطاطية �سميكة مو�سوعة على اأر�سية المعر�س، ُتطابق 
كل منها جغرافية اإحدى المناطق ال�ستين في المدينة. ورغم ما نراه في هذه الكتلة القاتمة والغام�سة من طرق و�سوارع ُحفرت بدقة لتحدد الأحياء والأماكن 
المختلفة، اإل اأن الهدف الأ�سا�سي لي�س الر�سم التخطيطي لمدينة بيروت، واإنما محاولة طرح اأ�سئلة حول ال�سكل التنظيمي الحالي للمدينة، ومنها: اأين ي�سكن 

َمْن فيها، وما الذي ُيحدد هذه التق�سيمات؟ من خالل عمله »بيروت كاوت�سوك«، وهو عبارة عن تخطيط اأنجزه الفنان للتوزيع الجتماعي الجغرافي لبيروت، 
يبحث ر�سماوي في التاريخ المعقد الذي اأّدى اإلى النف�سامات الح�سرية في هذه المدينة.

بيروت كاوت�سوك  |  2004 – 2006  |  مطاط  |  500 �سم × 400 �سم × 2 �سم.  © مروان ر�سماوي
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Marwan Rechmaoui
Beirut Caoutchouc

Marwan Rechmaoui has meticulously sculpted a flattened floor map of Beirut in the form of a puzzle composed of �0 thick rubber 
pieces that correspond to the city’s �0 distinct quarters. While Rechmaoui’s mysterious blackened mass shows roads and highways 
that have been precisely etched into it and that mark off different neighborhoods and areas, its primary concern is not to delineate 
Beirut as it is but rather to subtly raise questions about its present layout like who lives where and what has determined these 
divisions. Through Beirut Caoutchouc, the product of the artist’s mapping of the city’s socio-geographical distribution, Rechmaoui 
negotiates Beirut’s complex history and the urban schisms that have resulted.  

Beirut Caoutchouc  |  200� -200�  |  Rubber, milled out  |  �00 x �00 x 2 cm.  © Marwan Rechmaoui
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وليد رعد
الخد�س على اأ�سياء يمكنني اأن اأتخلى عنها

»الخد�س على اأ�سياء يمكنني اأن اأتخلى عنها« مجموعة من ال�سور الفوتوغرافية لذخائر اأُطلقت اأثناء الحروب التي عا�سها لبنان. ر�سا�س وقنابل و�سظايا 
�سورها الفنان بعد جمعها من م�سادر مختلفة. المجموعة هنا م�سحوبة بمعلومات يقترح الفنان من خاللها اأحداثاً واإ�سارات اإلى ق�س�س وحكايات حقيقية 

ومتخيلة تدور حولها.

الخد�س على اأ�سياء يمكنني اأن اأتخلى عنها  |  1989  |  ت�سوير فوتوغرافي  |  110�سم × 151�سم.   مجموعة خالد �سومان الخا�سة



�0��



�2�3

Walid Raad
Scratching On Things I Could Disavow

Scratching On Things I Could Disavow is a series of photographs of a collection of ammunition that was fired during the Lebanese 
wars. The pictured bullets, missile shells, and shrapnel pieces were gathered by the artist from different sources. The collection is 
presented here with snippets of information that give some insight into the stories that [possibly] surround it.

Scratching On Things I Could Disavow  |  ����  |  Archival inkjet on paper mounted on aluminum dibond  |  ��0 x ���cm.  The Khalid Shoman Private Collection
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مجموعة اأطل�س / وليد رعد 
اأ�ستطيع البكاء اأتمنى لو 

ُتن�سب هذه الوثيقة اإلى �سابط ا�ستخبارات في الجي�س اللبناني، العميل 17 الذي تم تعيينه لمراقبة كورني�س البحر في بيروت. منذ �سنة 1996، ولأ�سباب غير 
معروفة، قرر هذا ال�سابط اأن ي�سجل على �سريط الفيديو م�سهد غروب ال�سم�س بدلً من تتّبع »الأهداف« التي ُكّلف بها. هذا هو �سريط الفيديو الذي تبرع به 

العميل 17 لمجموعة »اأطل�س« �سنة 1998.

اأتمنى لو اأ�ستطيع البكاء  |  1996 - 2003  |  فيديو �سامت  |  7،36 دقائق.   مجموعة خالد �سومان الخا�سة
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The Atlas Group / Walid Raad
I Only Wish That I Could Weep

This ‘document’ is attributed to a Lebanese Army intelligence officer, Operator #��, who was assigned to monitor the Corniche, a 
seaside boardwalk in Beirut.  From ���� onwards, and for some unknown reasons, the officer decided to videotape the sunset instead 
of his assigned targets. The videotape was donated by Operator #�� to The Atlas Group in ����.

I Only Wish That I Could Weep  |  ���� - 2003  |  Video, mute  |  �’3�’’.  The Khalid Shoman Private Collection
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اأكرم زعتري 

�سيدا 6 حزيران 1982
اأر�س الأ�سرار الالنهائية

يعود الفنان ثانيةً اإلى �سوره الأولى التي التقطها عندما كان يتعلم كيف ي�ستعمل اآلة الت�سوير الخا�سة باأبيه )كاميرا من نوع كييف(. في ال�ساد�سة ع�سرة 
من عمره التقط زعتري، وب�سكل تلقائي، �سوراً فوتوغرافية ُتظهر التفجيرات والعمليات الع�سكرية التي قام بها الجي�س الإ�سرائيلي اأثناء احتالل لبنان �سنة 

1982. ومنها �سور مقتن�سة وبال�سدفة لغارة جوية حدثت في اليوم الأول من الحتالل. اأعاد الفنان تركيبها بال�ستناد اإلى �ست �سور من �سور التفجيرات التي 
ت�سببت بها تلك الغارة. اندماج ال�سور معاً يعّبر عن الرغبة في اإظهار جوهر النفجارات، وهو ما ت�سهد عليه الكثافة المثيرة لالألوان واأ�سوات الألعاب النارية 

الحقيقية. وبالإ�سافة لهذه الطبعة ال�سخمة، يوجد فيديو متوا�سل من �سور زعتري بمرافقة اأ�سوات انفجارات.  وبينما يتناول »�سيدا 6 حزيران 1982« تجربة 
الحرب، فاإن »اأر�س الأ�سرار الالنهائية« يدور حول اآثار الحرب، حيث يتم تحفيز الزوار لقتناء مل�سق عليه �سورة لقذيفة كتذكار من الحرب.

تذكارات من الجبهة

»تذكارات من الجبهة« جزء من م�سروع يقوم على جمع الوثائق ال�سخ�سية التي َت�سهد على الحرب، ومن ثم البحث فيها واإبراز اأوجه الحرب المتعددة، وب�سكل 
خا�س، تاأثيرها في ذاكرة اأولئك الذين عاي�سوها. ُيعر�س �سمن هذا الم�سروع �سور لنباتات ذابلة واأحجار متنوعة جمعها ع�سو �سابق في المقاومة اللبنانية 

ُيدعى »علي ح�سي�سو« اأثناء عمله مع فريقه الع�سكري الذي نفذ عمليات، ول�سنوات، �سد الجي�س الإ�سرائيلي الذي كان يحتل الجنوب. جلب ح�سي�سو معه الأحجار 
والنباتات الم�سورة من الجبهة واحتفظ بها تذكاراً من ما�سيه كمحارب في �سفوف المقاومة.

Souvenirs from the Front  |  200�  |  C-prints mounted on aluminum dibond  |  30 x �0 cm.  The Khalid Shoman Private Collection تذكارات من الجبهة   |   2007  |   ت�سوير فوتوغرافي  |  30 × 40 �سم.   مجموعة خالد �سومان الخا�سة
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�سيدا 6 حزيران 1982
2006 - 1982
اإن�ساء: ت�سوير فوتوغرافي  125 × 250 �سم
فيديو، �سوت: 4 دقائق 
مجموعة خالد �سومان الخا�سة

Saida, June 6th 1982
���2 - 200�  |  Installation: Composite image:
C- print mounted on aluminum dibond, �2� x 2�0 cm
Video, sound, � minute loop
The Khalid Shoman Private Collection
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Akram Zaatari

Saida, June 6th 1982
Earth of Endless Secrets

Saida, June 6th 1982 revisits the first pictures taken by the artist while learning to use his father’s Kiev camera. Only sixteen years 
of age then, Zaatari’s debut into photography began with his spontaneous shooting of the explosions and military operations of 
the Israeli invasion of Lebanon in ���2. On the very first day of the invasion, Akram Zaatari captured, by chance, photographs of a 
formidable air raid. This composite image is a reconstruction based on six photographs of the blasts that took place during that raid. 
Their compounding into one picture communicates the desire to seize the essence of the explosions - the urge to bear witness to the 
dramatic intensity of the color and sound of real-life fireworks.  Accompanying the massive print is a loop video of Zaatari’s camera 
roving over these photographs overlaid with the deafening sound of fierce explosions.  Whereas Saida, June 6th 1982 revolves around 
the experience of war, Earth of Endless Secrets deals with its remnants in the present. Viewers are encouraged to take home with 
them a poster of a missile shell as a keepsake to remember the war with. 

Souvenirs from the Front

Souvenirs from the Front is part of a project that involves the collecting of and researching into personal documents which testify 
to war and which convey its multiple facets, most notably the imprints left by war on the memory of those who witness it. Included 
in this project are photographs of a variety of stones and withered plants. These were collected by a former member of the secular 
Lebanese resistance named Ali Hashisho, who, for many years, along with his military group, carried out operations against the 
Israeli army occupying the South. Hashisho brought the pictured stones and plants back with him from the front as mementos, 
reminders of his past as a resistance fighter. 
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وليد �سادق
ِحَداد في ح�سرة الجّثة

يقترح »حداد في ح�سرة الجثة« و�سفاً لبع�س ال�سروط التي تحكم الإجتماع الب�سري في حرب اأهلية متطاَولة. يقول العمل اأن ل تحاور ممكن بين الناجين اإل من 
خالل اأغرا�س العنف الباقية وفي اإقترابنا من اإيقاع الجثة الرتيب.

ِحَداد في ح�سرة الجّثة   |   اإن�ساء   |   2007.   © وليد �سادق
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Dear Fernando, 

When un-inhumed a corpse conditions dialogue. Dialogue cannot 
happen aside. It must pass through the corpse. Accordingly, a corpse 
is not mere remains. Rather, it is an object in excess which preoccupies 
every exchange with a demand: That we work at waking it. 

The questions you asked having read Mourning in the Presence of 
the Corpse urge me to write one side of an unequal dialogue; Write 
questions that are answered with long unquiet silences. The questions 
are mine to author while the silences are Kozo Okamoto’s. You may 
not be familiar with this name but Okamoto is one of five members of 
the Japanese Red Army arrested in Lebanon in February ����. Okamato 
is known for having launched a bloody attack with assault rifles and 
grenades along with three other Red Army guerrillas on Lod Airport 
in Tel Aviv on May 30 ���2. The only survivor, he was imprisoned 
and tortured in Israeli prisons then released in ���� in an exchange 
of prisoners between the Israeli government and the Popular Front 
for the Liberation of Palestine. Okamoto had been living furtively in 
Lebanon since. Apprehended in ����, he spent another three years 
in a Lebanese prison before being granted political asylum by the 
Lebanese government in recognition of his role in the struggle against 
Israel.

I do not know where Okamoto currently resides. But judging from his 
physical and mental condition during the trials of February and March 
����, it is certain that he is indelibly wrecked by years of incarceration 
and gravely debilitated by repeated bouts of torture. 

Okamoto has died twice, once at Lod Airport along with his three 
companions and then again in Israeli prisons. He should have been 
buried twice, a person lost and a name forgotten. When on the night 
of March ��th 2000, it was announced that only he would be granted 
political asylum and not his four companions, who were hastily flown 
to Jordan and inevitably extradited to Japan, a crowd of protesters, 
gathered close to the residence of Prime Minister Selim El Hoss, 
wept. They wept not only for the four, but for Okamoto as well who, 
alone, would now die for the third time. Yet Okamoto is present and 
does more than remain. He is finally a corpse, vividly not here and not 
fully lost. Finally, Okamoto is now a matter of corpse and as such he 
confounds and defers. In his presence, dialogue is set in the present 
tense, from which we can neither point backward and remember nor 
address a future and move forward. The present tense of the corpse 
is the only available lull in wars. For as the work of remembrance is 
blocked, so is a vengeful future deferred. Un-inhumed, revenge can 
only start after burial.

I ought to dialogue with his silence rather than seek an interview with 
his person. In the presence of his silence he, an object in excess, 
can make a demand on me. And it is my task to speak the questions 
that defend the meaning of his silence. Questions I must ask which 
overhear Okamoto’s silence as a silence of the corpse: Not the remains 
of a past event, not a withered end but a demand that I work at waking 
the corpse, at keeping it awake.  

Walid Sadek
Café Casablanca, Beirut, �0 January 200�.

Al Turk building on Tareek Al Jadeedah Street in Beirut 
where on the �th floor, members of the Japanese Red 
Army were allegedly apprehended on the ��th of February 
����; or how to retract the accusatory finger and learn to 
hear the other’s demand.
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Walid Sadek
Mourning in the Presence of the Corpse

Mourning in the Presence of the Corpse thinks sociality in protracted civil war. It posits that dialogue among survivors must 
necessarily pass through the objects of unfinished violence, namely through the corpses that linger in our midst.

Mourning in the Presence of the Corpse  |  200�  |  Installation.  © Walid Sadek
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زياد عنتر

منتجات من الحرب

»منتجات من الحرب« مجموعة من ال�سور ُت�سجل طبيعة الحياة اليومية في ظل الحرب من خالل َجْرٍد للمواد الأ�سا�سية للبقاء على قيد الحياة. جمع عنتر هذه 
المواد اأثناء العدوان الإ�سرائيلي على لبنان �سنة 2006 وما بعدها، ومنها معلبات الغذاء النباتي التي تركها جنود الحتالل الإ�سرائيلي، والتي وجدها عنتر في 

بلدة عيتا ال�سعب بجنوب لبنان عندما زارها في اليوم نف�سه الذي انتهت فيه الحرب.

مجموعة غطاء الراأ�س

في »مجموعة غطاء الراأ�س«  دعا زياد عنتر فتيات نا�سئات من مخيم عين الحلوة الفل�سطيني ليح�سرن معهن اأغطية الراأ�س من بيوتهن ويرتبنها في اأ�سكال 
فنية للعر�س. ثم التقط عنتر �سوراً فوتوغرافية لكل �سكل. قد يبدو للوهلة الأولى اأن في هذا الم�سروع محاولة لك�سف غمو�س غطاء الراأ�س اأو الحجاب )وهو 

الرمز المحمل بدللت متعددة في العالم اليوم(، لكنه فعلياً يزيد من تعقيد التوترات في النقا�س الذي اأقحمت فيه هذه الممار�سة ال�سعبية. بالإ�سافة اإلى 
ذلك، يظهر جلياً، المرح اإلى جانب التوافق الذي ن�ساأ بين الفتيات والم�سور، مما ي�سيف طبقة جديدة من التعقيد على هذا العمل.

منتجات من الحرب   |   2006   |  ت�سوير فوتوغرافي  |  49 �سم × 72 �سم.   © زياد عنتر
ال�سفحة التالية:  مجموعة غطاء الراأ�س   |   2007   |  ت�سوير فوتوغرافي  |  32 �سم × 50 �سم.   © زياد عنتر
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Ziad Antar

Products of War

Products of War is a series of photographs that record the actuality of everyday life in a war situation by taking stock of basic items 
that are integral to survival. Antar collected these products both during and in the aftermath of the 200� war; they include cans of 
vegetarian spread left over by Israeli soldiers, which the artist found in the southern town of Ayta El Chaab on the day the war ended.

Veil Series

For Veil Series, Ziad Antar asked teen-age girls in the Ein el-Hilweh Palestinian refugee camp to bring a headscarf from their home 
and arrange it into a sculptural shape for display. He later photographed each shape. While the project seems at first hand to 
demystify the headscarf or hijab (a loaded signifier in today’s worlds), it ultimately problematizes all the strains of the discourse 
that has been slapped onto this quotidian practice. Moreover, the playfulness and complicity between the teen-age girls and 
photographer comes through, adding yet another layer of complication for the viewer.

Products of War  |  200�  |  C-prints mounted on aluminum dibond  |  �� x �2 cm.  © Ziad Antar
next page:   Veil Series  |  200�  |  C-prints mounted on aluminum dibond  |  32 x �0 cm.  © Ziad Antar
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مازن كرباج
اأخبار حقيقية من بيروت

ُن�سرت هذه الر�سومات ال�سغيرة على الموقع الإلكتروني لكرباج اأولً. تخطيطات كرباج وكتاباته الم�سغولة باندفاع وبالتزامن مع اأحداث الحرب، ُتقراأ كيوميات 
حميمة تتناول اأو�ساع الأمة وكذلك حال الفنان خالل العتداء الإ�سرائيلي الأخير على لبنان �سنة 2006، والذي ا�ستمر 33 يوماً.

اتخذت ردة فعل كرباج العفوية تجاه الحرب �سكَل تخطيطات �سهلة التنفيذ، تحتوي تراكيب غير من�ّسقة لأ�سكال اأولية، كا�سفةً مزيجاً من الياأ�س، الذكاء، 
المثابرة. على  الت�سميم 

اأخبار حقيقية من بيروت  |   2006   |  ر�سوم بقلم الحبر والر�سا�س والألوان المائية على ورق  |  29�سم × 21�سم.   © مازن كرباج
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Mazen Kerbaj
Real News from Beirut

These drawings were first posted on Mazen Kerbaj’s blog. Kerbaj’s illustrations and writings, which were made impulsively and on the 
spot, read like an intimate diary that follows the trials and tribulations of the nation as well as the artist throughout Israel’s 33-day 
war on Lebanon in 200�. His spontaneous reaction to the war in the form of homemade graphic works which display un-orchestrated 
compositions of raw images reveals a heady mix of despair, wit, and determination to persevere.

Real News from Beirut  |  200�  |  Pen, pencil and watercolor on paper  |  2� x 2� cm.   © Mazen Kerbaj
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ربيع مروة
كيف بّدي وّقف تدخين

منذ ما يقارب الع�سر �سنوات وربيع مروة يجتهد في جمع مواد لي�س لها اأية قيمة؛ مواد َعِمل بجّد في تن�سيقها وترتيبها وتوثيقها وتبويبها وحفظها بعيداً عن اأي 
تلٍف يمكن اأن ي�سيبها. ق�سا�سات من �سحف محلية، �سور، مقابالت، اأخبار، مقاطع من برامج تلفزيونية، واأغرا�س متفرقة..

اليوم، �سار عنده ما ي�سبه الأر�سيف، اأو يمكننا القول اإنه اأر�سيف حقيقي -يخ�سه وحده-؛ اأر�سيف بمثابة ذاكرة م�سافة تحتل اأماكن عديدة من اأركان م�سكنه؛ 
اأر�سيف ي�سني عي�سه، ل يدري ما حاجته له، ول يعرف �سبيالً للتحرر من ثقله.

في هذا اللقاء، يعر�س مروة جزءاً من هذا الأر�سيف وي�سعه في متناول »العامة« في محاولة للتخل�س منه ومن عبء ذاكرة اختلقها مروة. اإنها محاولة لتدمير 
ذاكرة ل تعرف كيف تمحو نف�سها.

كيف بّدي وّقف تدخين  |  اأداء فني  |  70 دقيقة   © ربيع مروة
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Rabih Mroué
Make Me Stop Smoking

Rabih Mroué has been collecting worthless material for almost ten years now, taking good care of arranging, documenting, indexing, 
and preserving it from any possible damage. This material is constituted of cut outs from local newspapers, photographs, interviews, 
news stories, excerpts from television programs, objects and other items…

Today, Mroué possess what resembles, or arguably what is, a real archive that relates only to him: a kind of excess memory that 
occupies different corners of his domestic space despite his not actually needing it. This memory is an invented one, a memory that 
is exhausting him and that he cannot seem to liberate himself from.  

For this reason, Mroué has decided to uncover some parts of his archive, hoping that -by making it public- he can rid himself of its 
burdensome weight. Make Me Stop Smoking is his attempt to destroy a memory that doesn’t know how to erase itself. 

Make Me Stop Smoking  |  Lecture performance |  �0’   © Rabih Mroué
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ربيع مروة
اأنا الموّقع اأدناه

ة فعل، ول حتى  اأنا الموّقع اأدناه، ربيع مروة، اأتقدم من عموم المواطنين اللبنانيين باعتذار علني و�سريح. ولكن قبل اأن اأبداأ، ل اأريد لموقفي هذا اأن ُيفهم كردَّ
كفعل. فمنذ انق�ساء الحرب، واأنا م�سكون بهذه الفكرة، وهذا ال�سعور، ولكن ...

اأنا الموّقع اأدناه  |  2007  |  تجهيز فيديو  |  3:50 دقائق  4:10 دقائق.   © ربيع مروة
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Rabih Mroué
I, the Undersigned

I, the undersigned, Rabih Mroué, present a public and sincere apology to all of you, and to all the Lebanese people. But before I begin, 
I don’t wish my position to be understood as a reaction, or even an action. Since the end of the war, I have been possessed by this idea 
and this feeling but… 

I, the Undersigned  |  200�  |  Video installation  |  3’�0’’; �’�0’’   © Rabih Mroué
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رندا ميرزا
غرف مهجورة

ودرت  في مجموعة ال�سور الفوتوغرافية »غرف مهجورة« تواجه رندا ميرزا ذكريات مكبوتة، فتتجول داخل مواقع جرى ت�سويهها خالل الحرب الأهلية، و�سُ
بعد و�سع اليد عليها، بل اأن كثيراً منها ما يزال حتى اليوم في حالة خراب، رغم ت�سارع وتيرة اإعادة الإعمار، تاركاً جراحاً دامية م�ستقرة في الذاكرة الجمعية 

لّلبنانيين، وليظل �ساهداً على عنف الما�سي ومذّكراً بال�سراع الم�ستمر.

نعت من خالل ال�سور التي تتجنب التكاء على اأ�سلوب الت�سوير ال�سطحي للدمار، متناولة الأماكن  »غرف مهجورة« هي �سهادة �ساعرية على الدمار والحرب، �سُ
بطريقة تثير م�ساعر التعاطف والرتباط بها.

�سور ميرزا تتحدث عن الما�سي في الحا�سر، عن الح�سور في الغياب، عن الموت في ظل الحياة، وعن المن�سي والمتبقي في الذاكرة.

غرف مهجورة  |  2006  |  ت�سوير فوتوغرافي  |  100 �سم × 150�سم.   مجموعة خالد �سومان الخا�سة
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Abandoned Rooms: Details  |  200�  |  C-prints mounted on aluminum dibond  |  2� x �� cm.  The Khalid Shoman Private Collection غرف مهجورة: تفا�سيل  |  2006  |  ت�سوير فوتوغرافي  |  29 �سم × 44 �سم.   مجموعة خالد �سومان الخا�سة
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Randa Mirza
Abandoned Rooms

In Abandoned Rooms, Randa Mirza confronts repressed memories, entering into scarred spaces that were occupied by squatters 
during Lebanon’s civil war (���� – ���0). Today, many of these once confiscated dwellings remain in ruins - un-nursed wounds left 
gaping in Lebanon’s collective memory - in spite of the country’s post-war reconstruction frenzy. Such traces of violence endure 
as witnesses to the hostilities of the past and reminders of an overhanging conflict. Abandoned Rooms is a poetic testimony on 
destruction and war made through painterly images that sensitively avoid reverting to voyeuristic practices; instead, these images 
stir in their viewers a sense of sympathy and deep connection. Mirza’s photographs speak of the past in the present, of presence in 
absence, of death and survival, and of what is forgotten and what lingers.

Abandoned Rooms  |  200�  |  C-prints mounted on aluminum dibond  |  �00 x ��0 cm.  The Khalid Shoman Private Collection
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باول يعقوب
�سيف 88

الُتقطت ال�سور بالأبي�س النا�سع والأ�سود الحالك بـ"�سيف 88" في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية؛ اأُخذت هذه ال�سور من دون هدف محدد، عندما كانت 
يعقوب ت�ساعد م�سوراً �سحفياً كان يعمل على توثيق عمليات المراقبة والقتال في و�سط بيروت. ال�سور منَتجة بطريقة تبتعد عن ال�سكل التقليدي للت�سوير 

الفوتوغرافي الوثائقي. فبدلً من اأن تركز يعقوب على الأحداث اأو على تاأثيرات الحرب، قامت بالتقاط �سور لما هو عادي، من و�سط الخراب وكما تراه 
بعيونها. هذه المجموعة ل تهدف اإلى عر�س الخراب اأو الهياكل المعمارية المدمَرة. اإنها مجموعة لقطات لتك�سف عن الخوف وُتظهر تاأثيراته في مدينة في 

حالة حرب. �سورها التي تق�سعر منها الأبدان، ُتظهر اأنه من غير الممكن اأن ي�ستطيع المرء ت�سوير الدمار ب�سكل محايد، فهي تتنقل عبر خط رفيع يف�سل بين 
والذاتي. المو�سوعي 

�سيف 88  |  2006  |  ت�سوير فوتوغرافي  |  42،5 �سم × 56 �سم.   © باول يعقوب
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Paola Yacoub
Summer 88

The stark and grainy black and white photographs of Summer 88 were shot at the height of the civil war; they were taken with 
no particular aim as Yacoub assisted a photojournalist who was documenting surveillance operations and fighting in down town 
Beirut. The pictures are the product of an unreserved departure from the conventional practices of documentary photography. 
Instead of focusing on the events or on the effects of the war, Yacoub captured photographs of the ordinary amid devastation as 
seen through her eyes. Paola Yacoub’s series is not an exposé on ruins or on architecture. It is an anthology of snapshots procured 
as a consequence of fear and a rendering of the effects of fright on a city at war. Her chilling images reveal the impossibility of 
representing destruction neutrally as they criss-cross the fine line that separates objective documentation from subjective viewpoint. 

Summer 88  |  200�  |  Black and white photographs  |  �2.� x �� cm.  © Paola Yacoub
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Walid Sadek 

Born in Beirut in ����, Walid 
Sadek is an artist and writer 
who lives and works in Beirut. 
Sadek explores the conditions of 
living in a closed environment of 
civil-war.

Mazen Kerbaj

Born in Beirut in ����, Mazen 
Kerbaj is an illustrator, painter, 
and musician who was prompted 
to start his ’Kerblog’ after ’two 
years of laziness’ when Israel 
began to bomb the Lebanese 
territories, including Beirut, in 
Lebanon’s most recent war.

http://mazenkerblog.blogspot.com

Randa Mirza

Born in Beirut in ����, Randa 
Mirza is a visual artist who works 
with digital photography and 
live video editing to investigate 
the visible and invisible 
manifestations of war. 

www.randamirza.com

Paola Yacoub

Born in Beirut in ����, Paola 
Yacoub studied in London. 
Yacoub has worked with the 
artist Michel Lassere as her 
associate since ����. The two 
investigate the expressive 
potential of spaces via their 
articulation of embedded 
aesthetic and political 
meanings. Yacoub exhibited her 
work in the Venice Biennale in 
2003 and received a fellowship 
from the DAAD Artists-in-Berlin 
Programme in 200�.  

Ziad Antar

Born in Lebanon in ����, Ziad 
Antar, who lives between 
Lebanon and France, has been 
working in photography and 
video since 2002. Although 
Antar grew up in the south 
during the civil war, where he 
observed what was happening 
on the ground on a daily basis, 
his works exhibit a nonchalant 
objectivity towards their divisive 
subject matter, leaving it up to 
the viewer to find meaning and 
take a position.

Rabih Mroué

Born in Beirut in ����, Rabih 
Mroué’s is an actor, director, 
playwright and a contributing 
editor to TDR. In ���0, Mroué 
began producing and showing 
his own plays, performances, 
and videos. Among his works 
are: How Nancy wished that 
everything was an April Fool’s 
Joke with Fadi Toufiq, Looking 
for a missing employee, Three 
Posters with Elias Khoury, 
Biokhraphia with Lina Saneh, I, 
the undersigned, Who’s afraid 
of representation? and Face A/ 
Face B.  

Akram Zaatari 

Born in Lebanon in ����, Akram 
Zaatari is an artist and curator 
who lives and works in Beirut. 
He is the author of more than 30 
videos and video installations. 
Zaatari is a founding member 
of the Arab Image Foundation, 
a non-profit association which 
aims to promote photography 
in the Middle East and North 
Africa by locating, collecting, 
and preserving the region’s 
photographic heritage. 
Recently, he has been 
developing his own research-
based projects which deal with 
the photograph as a testament 
to memory.

The Atlas Group / Walid Raad

The Atlas Group is a project 
established in Beirut in ���� 
to research and document 
the contemporary history of 
Lebanon. The Group locates, 
preserves, studies and produces 
audio, visual, literary and other 
documents that shed light on 
this history. The documents 
are stored in The Atlas Group 
Archive which is located in 
Beirut and New York. 

The archive is organized into 
three file categories: Type A 
(attributed to an identified 
individual), Type FD (found 
documents), and Type AGP 
(attributed to The Atlas Group).

www.theatlasgroup.org



Lamia Joreige 

Born in Beirut in ���2, Lamia 
Joreige is a painter and video 
artist who lives and works in 
Beirut. She combines archival 
documents with fictitious 
elements in order to delve 
into the possibilities for 
representation of the Lebanese 
wars and their aftermaths. 
Joreige’s work essentially 
revolves around the traces of 
Time and in particular its effect 
on memory.

www.lamiajoreige.com

Walid Raad

Born in Lebanon in ����, 
Walid Raad is a multimedia 
artist and a Professor of Art 
at The Cooper Union School of 
Art (New York, USA). Raad’s 
productions to date include 
mixed media installations, 
performances, videos, inkjet 
prints, and literary essays. 
His artworks have been 
shown at The Venice Biennale 
(Venice, Italy), Documenta 
�� (Kassel, Germany), The 
Whitney Biennial (New York, 
USA), and Homeworks (Beirut, 
Lebanon). Walid Raad questions 
representations of historical 
events and the ways in which 
film, video, and photography 
are employed to record episodes 
of violence.

Rayyane Tabet

Born in Lebanon in ���3, 
Rayyane Tabet is an artist and 
architect who lives and works in 
New York. In his installations, 
Tabet utilizes everyday objects 
such as mattresses, soap bars 
and suitcases in surreal ways, 
investing them with symbolic 
meanings.

 Born in Beirut in ���2 to an Iraqi
 father and a Palestinian mother,
 Jalal Toufic is a thinker, writer,
 and artist. He is the author of
 (Vampires): an Uneasy Essay
 on the Undead in Film (���3; 2nd

 edition, 2003), Over-Sensitivity
 (����), Forthcoming (2000),
 Undying Love, or Love Dies
 (2002), Two or Three Things
 I’m Dying to Tell You (200�),
 ‘Âshûrâ’: This Blood Spilled
 in My Veins (200�), and
Undeserving Lebanon (200�).

www.jalaltoufic.com

Joana Hadjithomas 
& Khalil Joreige

Born in Beirut in ����, the 
art duo Joana Hadjithomas 
and Khalil Joreige explore 
landscapes that have been 
destroyed to look at what lies 
hidden beneath the surface, the 
challenges faced in living in the 
present and in thinking about 
the past, and the relationship 
we have to representation, 
especially visual. 

www.hadjithomasjoreige.com

Marwan Rechmaoui

Born in Beirut in ����, Marwan 
Rechmaoui studied painting and 
sculpture in the United States 
and currently lives and works in 
Beirut. Rechmaoui’s sculptural 
productions explore the nature 
of dwelling and dwellings or 
what it means to live in a city 
like Beirut.

Art Now in Lebanon

Curated by:
Andrée Sfeir Semler
Galerie Sfeir Semler
Hamburg - Beirut 
www.sfeir-semler.de

Participating artists:
Rayyane Tabet
Jalal Toufic
Lamia Joreige
Joana Hadjithomas 
& Khalil Joreige
Marwan Rechmaoui
Walid Raad
The Atlas Group / Walid Raad
Akram Zaatari 
Walid Sadek 
Ziad Antar
Mazen Kerbaj
Rabih Mroué
Randa Mirza
Paola Yacoub

The texts in this brochure are 
based on personal statements 
provided by the artists or 
reviews published on their work. 
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the subtle emphasis on the form and diffusion of artworks in 
addition to their content. Walid Sadek’s pamphlets and Akram 
Zaatari’s posters are part of another trajectory – less visible than 
videos and installations based on documents and archives – that 
has been operative in Beirut’s contemporary art scene in the 
mid ���0s, involving small texts that circulate with ease, cost 
very little to produce, and move freely beyond the commercial 
parameters of the art world, public institutions or the gallery 
system.

Jalal Toufic’s Minor Art: Conceptual Posters and Book Covers 
is a work in progress that began in 2000. The series so far 
includes �� posters, two posthumous resumes and eight book 
covers. Through the juxtaposition of images and words on each 
“imagined” film poster or book cover, Toufic condenses the 
thought process behind a critical essay and/or an exegesis on 
existing or imaginary works in relation to current political, social 
and cultural circumstances – the arguments, the references, the 
research materials and the links made among a variety of study 
materials to generate theory – into a flat, two-dimensional 
form. The posters and book covers provide visual cues to some 
of the major themes, theories and ideas explored in Toufic’s 
many books, videos and installations. As such they stake a claim 
for the keen visibility and nimble circulation of those themes, 
theories and ideas, such as martyrdom, time and untimely 
collaboration and death and the undead.

Randa Mirza’s photographs in the “Abandoned Rooms” series, 
meanwhile, delve into the phenomenon of urban centers 
emptied not only by destruction but also by reconstruction, 
economic fluctuation and uneven development. The traces left 
behind on the walls of Mirza’s abandoned rooms tell the secret 
histories of lives long forgotten. Much like Tabet’s reflection 
on always-packed suitcases, the compulsion to explore these 
derelict spaces, be they mental or physical, is vital in a place like 
Lebanon where remembrance is so often bulldozed by amnesia. 

Tabet was born in ���3. He should have had no memory of Israeli 
invasion. He was seven when Lebanon’s civil war came to a close. 
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Fossils reaches back into his childhood to what should have 
been the limit of his memory – the experience of going to sleep 
every night with a bag packed with bare necessities and placed 
at the foot of his bed, ready to go in the event that escalating 
hostilities would force he and his family to flee. Sadly, that 
experience persists to this day, if not due to outright war than 
because of economic and political stagnation. 

As Andrée Sfeir-Semler described it on the eve of the war 
in 200�, Tabet’s piece explores the paradoxical relationship 
between heaviness and lightness, the pain of living through war 
and the need to be nimble and able to move. The placement of 
each suitcase suggests at once an arrangement of graves in a 
cemetery, a broken grid of urban buildings, and the division of 
families thrust into exile. The material references the building 
stock of Beirut itself.

Fossils, writes Tabet in his artist’s statement, “is a reflection on 
erratic war scenarios as they become normalized. Our infatuation 
with the idea of having to leave our homes at any given moment 
during the civil war – and the fact that we had to have our bags 
packed beforehand in case of emergencies – grew to become 
[habit] … In a way, the concrete transforms the suitcases into 
fossils or monuments that bear within them the tragedy of a 
given instant. They become the object of studies and act as 
reference points in the lives of a country.” 

For fifteen years, artists in Beirut have probed and kneaded the 
history and experience of Lebanon’s wars to create works that 
are, by turns, critical, provocative, and poignant. The point is 
not to make meaning of war, but rather to recovery the faculty of 
meaning after its complete foreclosure. 

The division of “Art Now in Lebanon” into the Blue House and the 
Main Building is, in many ways, a fiction. The generational split 
between the emerging and established artists is not as strong as 
it seems. One could easily imagine an alternative arrangement 
in which Tabet’s and Rechmaoui’s sculptures, or Antar’s and 
Zaatari’s photographs, or Mirza and Yacoub’s series would 
resonate well off of one another. But the jump amplifies the 
extent to which the younger artists are somehow more carefree, 
loose and emotive. Perhaps the careful, studious and serious 
work of the artists who came before them has paid off. 

Kaelen Wilson-Goldie
Art critic and editor
March 200�
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and Melancholia and an account of a statue retired from its 
pedestal in Downtown Beirut. The piece also links up to another 
story – which is absent from the exhibition but present in this 
catalogue – about Kozo Okamato, a curious, entirely real and all 
but forgotten figure from the days when the Japanese Red Army 
teamed up with the Popular Front for the Liberation of Palestine 
for operations against Israel, and the only person ever granted 
political asylum in Lebanon.

Lamia Joreige’s evocative photographs from the 200� series 
entitled “The End Of” are, in fact, images from Super-� film and 
video that appear to have been corroded by chemical agents or 
the passage of time. Joreige describes these works as “mental 
images,” as “reminiscences of a history” and a reflection on 
“violence, loss and disillusion.” “They are not … beautiful 
landscapes,” she writes in an accompanying text, “but carry 
within them … all the tensions, conflicts and political turmoil 
I/we experience.” The images deal with the elision of memory 
and the stunting of narrative possibilities. There are no complete 
stories in Joreige’s series. 

Other works in the exhibition that do not narrate specific 
accounts delve instead into strange phenomena, such as the 
photographs of Khiam by Joana Hadjithomas and Khalil Joreige, 
which capture the cycles of destruction and memorial on the 
site of Israel’s notorious former detention center in South 

Lebanon. After the Israeli withdrawal in 2000, Khiam was 
turned into a museum. Then it was destroyed by Israel in the 
summer of 200�. Then anonymous billboards appeared on the 
site, carrying images of the center when it was a prison. This 
historical confusion and collapsing of time into the instant, 
which Hadjithomas and Joreige capture in each photograph, is 
symptomatic not only of Lebanon’s experience but anyplace 
where history is revised and rewritten after episodes of 
contention and strife. 

What is intriguing – and rare – about “Art Now in Lebanon” is 

contemporary cultural producers (including writers and 
filmmakers as well as visual artists) tend to concern themselves 
most with dismantling the mechanisms by which history is 
written, and with reconfiguring stories that are born of lived 
experience instead. 

The objects in “Art Now in Lebanon” may tell of war, or, more 
productively, they may function as narrative triggers that lead 
somewhere else entirely. As mnemonic devices, they may be 
tethered to painful memories, but they also fire the imagination 
with stories that are intensely literary, ranging from the fabulist 
to the fantastic and shot through with dark humor and delicate 
poignancy. 

Walid Raad’s video I Only With That I Could Weep, from the 
artist’s work under the Atlas Group’s name, introduces Operator 
#��, a former Lebanese intelligence agent, completely fictional, 
who was supposed to record suspicious activity along Beirut’s 
seaside corniche but got distracted, day after day, by a deep 
orange sun dunking down into the Mediterranean at dusk. 
Raad’s photograph Scratching On Things I Could Disavow, Part 
2, features stray bullets the artist collected in ����. More so 
than remnants of war, these objects are records of relationships, 
acquired as gifts from old girlfriends or trades with his sister.  

Rabih Mroué’s powerful, two-screen video installation I, the 
Undersigned, draws on the story of a former militiaman who 
made a public apology for his actions during the civil war, albeit 
twelve years after the conflict came to a close. Nobody took the 
apology seriously, notes Mroué in the wall text next to the work. 
The installation juxtaposes the artist’s nearly catatonic face, 
filmed in slow motion, and the text of an imagined letter that 
is neither apology nor confession but a biting condemnation 
of amnesty and amnesia, and an uproarious critique of art and 
language.

Walid Sadek’s Mourning in the Presence of the Corpse, an 
installation made from a stack of texts on a platform with a tiny 
pencil drawing hung high on the wall above, strings together 
the story of a family funeral, Sigmund Freud’s Mourning Th
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from the series “Summer ��,” relate to a time when she ran 
around Beirut with a photojournalist and former boyfriend. More 
so than the horror of war, her images document the stomping 
ground of young lovers who were feeling for the edges of artistic 
competition and romantic impulse. 

Mazen Kerbaj’s diary-like drawings, uproarious and tender 
at once, epitomize how life goes on during times of war, how 
newspaper headlines and 2�-hour news feeds so often get it 
wrong, and how the consequences of political violence stretch 
far beyond the numbers of dead or wounded to include the 
collective disillusionment of an entire generation, the one, of 
course, to which the artist belongs.

An interesting counterbalance to the frustration of Kerbaj’s 
drawings is Ziad Antar’s series of photographs produced for a 
workshop in the Ain al-Hilweh refugee camp. Each image is a 
portrait, in a sense, of a scarf arranged into an elaborate soft 
sculpture. The girls participating in the workshop, which Antar 
led with the writer and curator Rasha Salti, would arrange their 
veils on a white sheet and then leave the room. Antar would 
then enter and document their creations. In the context of an 
educational exchange meant to foster critical thinking and 
artistic expression, the images capture the creative sparks 
that fire when youngsters take hold of the tools of self-
representation. The artist’s role is minimal here. The substance 
of each photograph is the color, pattern and manipulation of 
each scarf. 

As the Lebanese novelist Elias Khoury once said: “The victorious 
write history and the defeated stories.” If one scratches beneath 
the surface of the works included in “Art Now in Lebanon,” or if 
one lingers before them long enough to engage the many critical 
strategies at stake, one finds that what appear on the surface 
to be straightforward symptoms of trauma eventually yield 
additional layers of meaning and material underneath. 

Perhaps because no one has ever been victorious in Lebanon’s 
wars – despite many competing claims to the contrary, everyone 
has been defeated in one way or another – the country’s Zi
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atmosphere relatively free, at least at the outset, from market 
pressures. As a result, they have shifted away from paintings 
and sculptures and toward videos and installations. They have 
left the formalism of their predecessors behind and developed 
their own. And perhaps most pointedly, they have used their 
art to explore some of the more urgent questions confronting 
those who live in Lebanon today, questions concerning history, 
identity, memory, amnesia, trauma, hysteria, the ways in 
which wars and conflicts have shaped lived experience and the 
precarious nature of individuality, citizenship, the life of the 
mind and an imagined community of peers (linked by social and 
intellectual though rather than patronage or fealty) in a weak, 
sectarian state that is, in many ways, a crucible for the region’s 
intractable political issues. 

When walking through the spaces that comprise “Art Now 
in Lebanon,” it is tempting to take note of the bombed-out 
buildings, the stray bullets, armored tanks and buried mortar 
casings, and to conclude that the objects in the exhibition 
are all implements of war. So they seem. But the show’s most 
successful twist is that it both reinforces and unravels the notion 
that contemporary art practice in Lebanon is obsessed with 
political conflict. 

Some may criticize the exhibition for being fraught with politics 
at the expense of aesthetics, where every artwork boils down to 

reportage or a sociological study of war, be it Lebanon’s fifteen-
year civil war, the summer 200� war or the untold stretches of 
so-called “cold” civil war that have intermittently collapsed or 
paralyzed the Lebanese state and welcomed foreign meddling 
everywhere in between and since. Some may say this art is tough 
and offers little visual succor. 

The poster advertising the exhibition certainly bolsters that 
view, with the title of the show writ large across a detail from 
Akram Zaatari’s photograph Saida, June 6th 1982, which frames 
six explosions on a scrappy hillside above Lebanon’s second 
largest city. 

But Zaatari’s work is in fact a clever digital composite. These six 
particular explosions, which eerily mirror the white clouds in 
the blue sky above, did not occur simultaneously. Rather, the 
artist pieced them together from photographs he took with his 
father’s Kiev camera when he was sixteen. The image does not 
represent reality but rather reconstitutes a teenager’s desire to 
capture what he remembers calling “real fireworks.” Zaatari’s 
photograph does not dutifully report facts. Instead, it condenses 
those facts into a fiction that is intimately, emotionally tied to 
his first memory of making images. 

Likewise, Paola Yacoub’s high-contrast black-and-white 
photographs of buildings scarred by shelling and sniper-fire, 
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It is worth noting that “Art Now in Lebanon” is the first major 
exhibition of its kind to be shown in the Arab world since 
“Missing Links,” an exhibition at Cairo’s Townhouse Gallery 
of Contemporary Art organized by Ashkal Alwan’s Christine 
Tohme in 200�. Nothing on this scale has ever been staged in 
Beirut. Every year, Lebanon’s Sursock Museum hosts the Salon 
d’Automne, a juried, invitational exhibition that offers, perhaps, 
the most accurate cross-section of mainstream contemporary art 
now in Lebanon. But the results tend to be a mixed bag. Ashkal 
Alwan’s Home Works Forum, established in 200�, highlights 
the kindred concerns among artists who are working on the 
cutting edge of cultural practices. But the scope is impressively 
international rather than regional or local, and the atmosphere is 
like an intense incubator for discourse than informs, complicates 
and emanates from the works themselves. Recent exhibitions 
of Lebanese art in other Arab countries typically emphasize 
the paintings and sculptures of an older generation, not the 
conceptual concerns of figures such as Sadek, for example, 
which have been instrumental in redefining the role and purpose 
of contemporary art in Lebanon from decorative accoutrement to 
critical tool. 

That said, a number of Beirut-centric exhibitions has been 
shown outside of the region, including Catherine David’s 
“Contemporary Arab Representations” and Suzanne Cotter’s 
“Out of Beirut.” In the absence of an existing institutional 

infrastructure for contemporary art in the Arab world, exhibitions 
like these are crucial for writing the region’s art history, and for 
establishing its canon. 

“Art Now in Lebanon” brings to the art-going public in Amman 
examples of how and why Beirut’s contemporary art scene has 
come to wield so much influence. Over the past five years, 
several of the artists in the exhibition have participated in 
international biennials, gallery shows and festivals for film, 
theater, video and performance. Numerous art journals have 
devoted special issues to Beirut. Lebanon inaugurated its first 
national pavilion at the Venice Biennale in 200�, one of very 
few Arab states to do so. As the critic T.J. Demos noted in the 
Summer 200� issue of Art Journal: “Distant though it may be 
geographically from European and American cultural capitals, 
Beirut nevertheless emerges … as fully central to the most 
pressing questions – political, aesthetic, ethical, institutional 
– that animate artistic and curatorial practices today.” 

Since the early ���0s, independent organizations such as 
Ashkal Alwan, the Arab Image Foundation, Beirut DC, Irtijal, Ne a 
Beyrouth and more have created an alternative infrastructure for 
artistic expression and developed intriguing new channels for 
the production and presentation of new work. The artists present 
in “Art Now in Lebanon” have, for the most part, worked with 
them all. In doing so, they have been able to experiment in an 

their shape more streamlined and their surface further 
abstracted. In the intervening years, Tabet has added new layers 
of concrete to the suitcases. The effect is haunting. The thicker 
concrete creates a physical manifestation of the catastrophic 
pile-up that is Lebanon’s ever-unfolding history of violence, and 
an intimate, emotional attempt at keeping one’s mind safe from 
harm. 

Curated by Andrée Sfeir-Semler, “Art Now in Lebanon” offers 
neither an exhaustive retrospective of critical art practices as 
they have emerged in Beirut in the last fifteen years, nor a 
comprehensive survey of contemporary cultural production in 
Lebanon as it is being expressed now. Rather, the exhibition 
presents a highly selective collection of works by artists whose 
subjects and strategies converge as often as they diverge. The 
show makes masterful use of the various venues Darat al-Funun 
affords, and rests on curatorial gestures that are both sensitive 
and assertive. 

“Art Now in Lebanon” includes 3� works by �� artists who were 
born between ���� and ���3. There are videos, photographs, 
drawings, ink-and-watercolor works on paper, sculptures, an 
enormous map of Beirut (by Marwan Rechmaoui) made from 
tough black rubber that visitors are expected to walk all over and 
stacks of texts and posters (by Walid Sadek and Akram Zaatari, 
respectively) that viewers are encouraged to take home. 

Some of the artists featured in the exhibition have been active 
for more than a decade and have earned international art-world 
clout. Walid Raad, for example, is a critics’ darling and a veteran 
of Documenta, the Venice Biennale and the Whitney Biennial; 
Zaatari and Rabih Mroué are both showing new work in Paris’ 
Centre Pompidou, for the concurrent, Middle East-themed 
exhibition “Les Inquiets,” which runs February �2 through 
May ��; Jalal Toufic is the author of eight books, seven videos 
and five multimedia projects, and is generally considered the 
cerebral core of the group. Other artists, however, are relatively 
new to the scene, such as Rayyane Tabet and Randa Mirza, who 
each only recently finished university studies. 
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“Art Now in Lebanon”
Kaelen Wilson-Goldie

Rayyane Tabet’s Fossils is an installation of vintage suitcases 
covered in concrete. In formal terms, it fuses the immediacy of 
Mona Hatoum’s Traffic (a 2002 sculpture featuring two suitcases 
with human hair spilling out the sides and connecting one to the 
other) with the solemnity of Rachel Whiteread’s Untitled (Pair) 
(a ���� installation of �� cast bronze mortuary slabs, painted 
white and coupled, one convex, one concave). 

The installation was exhibited for the first time in Beirut during 
the summer of 200�. It framed the entrance to the exhibition 
“Moving Home(s),” which opened on July � at Galerie Sfeir-
Semler in Karantina. Tabet placed his different-sized suitcases 
on the gallery’s floor in pairs and trios throughout the foyer of 
the cool, minimal �,000-square-meter post-industrial space. A 
few suitcases stood off on their own, alone. 

In a show that included works by a number of highly established, 
internationally renowned artists, Tabet’s piece stood. Not 
bad for 23-year-old making his gallery debut. But there was 

an unconscionable cruelty to the fact that six days after the 
exhibition opened, war with Israel broke out in Lebanon. For 3� 
days, the country was bombed and besieged. An artwork that 
was meant to glance back on the history of past wars in Lebanon 
– and grapple with the accumulated psychic damage and 
wounded behavioral patterns that those conflicts wrought – was 
suddenly plunged into the context of all too present war. Those 
concrete covered suitcases were ripped from pensive reflection 
to visceral relevance and resonance. 

The exhibition “Art Now in Lebanon,” on view at Darat al-Funun 
from March � through May 2�, marks the second appearance 
of Tabet’s Fossils. This time around, the pieces appear heavier, 

Ra
yy

an
e 

Ta
be

t |
 Fo

ss
ils



�22�23

Hadjithomas, Lamia Joreige, Rabih Mroué, Walid Raad, Marwan 
Rechmaoui, Walid Sadek, Jalal Toufic, Paola Yacoub and Akram 
Zaatari. Their works are exhibited in the Main Building. 

These artists do all know each other; they meet, discuss and 
interchange ideas, but each of them works on his own and has 
developed an individual style. Although they have never formed 
a consistent artistic group or movement and have never launched 
a joint manifesto, there are still many common grounds between 
them. They all try to break away from conventional codes, 
questioning the limits of cultural and social traditions to open 
up new perspectives. It is important that none of them is a 
member of any political or confessional group. They defend their 
individuality as artists and try to avoid any external influence on 
their work.

What they all have in common is not only their conceptual 
approach and the minimalist aesthetics which tie them to the 
tradition of concept art from the ���0s but also the issues they 
explore: They all work on the interfaces between individual and 
collective memory of the country, which often takes shape in 
several types of archives: press archives, photographic archives, 
collections of texts and artifacts as well as the oral tradition 
of storytelling. They are most interested in the political, 
geographical and cultural history of Lebanon and the whole 
region. 

One will have to keep in mind that this generation of artists 
grew up in times of war, that war in its multiple facets is the 
crucial influence on their work and artistic development. Their 
close relation to the field of what may be called «committed 
art» results from the difficult political, social and cultural 
conditions in a postwar society. Working politically, taking 
social and historical issues into consideration, is the only choice 
for these artists, most of whom have never experienced living 
in politically stable circumstances. Their artistic approach 
is documentary, but in a manner that allows for elements of 
storytelling in the twilight zone between fiction and subjective 
constructions of historic truth. 

The art pieces shown in this exhibition are testimonies of our 
past and oracles for our future. The media and materials they use 
are mostly dictated by their issues: Texts, videos, photographs, 
digital composite images and installations. Many of them are 
based upon archival finds. It is quite telling and therefore worth 
mentioning that none of these artists paints or draws.

In the last few years some very young artists who are, today, 
in their twenties have begun to form a new, second generation 
of protagonists in the emerging Lebanese art scene. These 
artists are strongly influenced by the older generation but have 
succeeded in realizing new visions and developing their own 
individual positions. As representatives, I have invited Ziad 

Antar, Mazen Kerbaj, Randa Mirza, and Rayyane Tabet. Their 
works are displayed in the Blue House. One will notice that in 
this part of the exhibition the works are easier to approach, the 
issues are treated more freely and are less intellectualized, with 
a greater accent on sensual qualities. While the older artists 
analyze their issues and approach them through intellectual 
means first, the younger use their intuition and allow their 
emotions to encroach upon the process of art making. Although 
their art is highly conceptual, it always has a strong emotional 
impact which provides an immediate access for the viewer. It is 
amazing to observe how these young artists are entering into an 
artistic discourse that was begun by their older predecessors, 
how they are developing their individual positions and will 
hopefully produce other exciting contributions in the future.  

I would like to thank all those who were involved in the planning 
process of this exhibition: The artists for their great cooperation 
and the team of Darat al Funun for their help and support in all 
organizational matters. In particular, I would like to express my 
sincerest thanks to Suha Shoman who invited me to curate this 
exhibition.

This cooperation between our two institutions, Darat al Funun 
in Amman and Sfeir-Semler Gallery in Beirut, demonstrates 
the significance and vitality of a cutting-edge contemporary 
art scene in the Middle East. Accompanying and supporting 

its development should be the first aim of all creative forces 
in this part of the world. The local contemporary art scene can 
only grow and proceed if the few individuals in each city and in 
each country who are doing the pioneer work of creating cultural 
infrastructures collaborate and work together. Curating this 
exhibition was, for me, a further step in this direction.

Andrée Sfeir-Semler
Hamburg and Beirut
March 200�
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Art Now in Lebanon
Andree Sfeir-Semler

Curating an exhibition in the green oasis of Darat Al Funun in 
Amman was an honour and also a great challenge for me. As a 
vital center for artistic encounters and intercultural exchange, 
Darat al Funun has proven to be extremely important for the 
cultural development of the whole Arab region. Due to the 
persistent, passionate, and sensitive engagement of Suha 
Shoman, one of the very few collectors of art related to the Arab 
World who actually lives in the Middle East, The Khalid Shoman 
Foundation - Darat al Funun has most probably the only private 
collection in the Arab World which is open to the public, and is 
also the only art institution built on a private initiative whose 
aim it is to accompany and support the emerging art scene in this 
part of the world. 

“Art Now in Lebanon“ is a show on Lebanese contemporary art 
today. I would like to emphasize that the selection of artists I 
made for this exhibition does not claim exclusivity in any way. It 
is a subjective, but representative, choice of artistic positions; 
some of them quite established, some at the very beginning of 

their careers. I do not aim to establish a canon for the artistic 
production of a country that has only just begun to develop an 
independent contemporary art scene. Being a gallery owner with 
spaces in Hamburg, Germany and Beirut, Lebanon, I see my role 
as a mediator within the Middle East and between Eastern and 
Western cultural spheres.
 
In Lebanon, we are, today, witnessing the emergence of an 
independent local art scene that certainly and deservedly has 
attracted international attention during the last decade. For me, 
this is a very exciting, but relatively new development. While 
Lebanon has always had a vital contemporary literature and 
cinematographic scene, there was nothing comparable in the 
fine arts. Of course there have always been artists working in 
Lebanon during the 20th century, but these artists were either 
trained in Europe or were working in a Western artistic tradition. 
Until the ���0s there is no specific art or style which roots in a 
Lebanese tradition. 

When the civil war broke out in ����, cultural life in Lebanon 
was disrupted for fifteen years. It is only around the beginning 
of the ���0s that singular artists emerge and start developing 
characteristics which root in a Lebanese socio-geographical 
tradition. These artists are all, today, in their late thirties. As 
crucial representatives for a whole generation of artists I have 
invited The Atlas Group/Walid Raad, Khalil Joreige & Joana 



Introduction

In ����, the “Taif Accords,“ endorsing national reconciliation, 
marked the end of the fifteen-year Lebanese civil war and the 
debut of a ten-year stage of urban renewal in Beirut. Soon 
afterwards, Darat al  Funun organized exhibitions showcasing 
works by Lebanese artists like Paul Guiragossian, Amine el 
Bacha and Hussein Madi. In 200�, we collaborated with The 
Nicolas Ibrahim Sursock Museum, hosting their collection which 
celebrates the “Golden Age“ of Lebanon. A decade and a half 
later, the political reality of neighboring Lebanon is far from that 
charted by the agreement of ����: The assassination of several 
prominent political and media figures, the Israeli war of summer 
200� and the increased tensions between internal political 
factions compel us to acknowledge the “postwar(s)“ zeitgeist 
prevailing in Lebanon.  

In a second collaboration, and in an attempt to bridge the 
interrupted access to the Lebanese art scene, we invited Dr. 
Andrée Sfeir-Semler to curate an exhibition that would give 
insight into contemporary art practices in Lebanon; and whilst 
some of the selected artists testify to fifteen years of civil war, 
others capture and record the latest Israeli incursion on Lebanon 
in 200�. The exhibition Art Now in Lebanon is by no means 
intended as an overarching representation of contemporary 

Lebanese artistic production, but is, instead, a reflection on 
contemporary practices coming out of Lebanon in light of 
the current political situation.  On show is a combination of 
personal narratives and historical analyses that lead to a better 
understanding of what is preoccupying some of the artists in 
Lebanon now.

In addition, to offer our public a wider picture of current cultural 
production in Lebanon, the weekly program at Darat al Funun 
throughout the duration of the exhibition included a talk by 
Kaelen Wilson-Goldie on critical practices in contemporary 
Beirut,  a lecture by Jalal Toufic and the performance Make Me 
Stop Smoking by Rabih Mroué. Several film screenings were 
also held including We are Here: Short Videos from Lebanon, a 
touring exhibition of videos curated by Rasha Salti and organized 
by ArteEast, films by Akram Zaatari, and Beirut Diaries: Truth, 
Lies, and Videos by director Mai Masri.

Since its opening in ���3, Darat al Funun has strived to reveal 
the dynamism of contemporary art practices in the Arab world. 
Our thanks and appreciation go to Dr. Andrée Sfeir-Semler for 
her invaluable expertise, support and endless energy in realizing 
this task.  

Laura Srouji
Director of Darat al Funun
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