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And we made from water 
every living thing

It is a research to perceive the behavior of 
water, its performance and its characters 
that gains form from its surroundings 
thus changing it. This is how my artistic 
interventions in the city of Jezzine try 
to represent the vitality of its water, 
which nourish the arteries of its life. 
My interventions alter in their behavior, 
characters and performance, resist the 
frames of references, commit sins and 
challenge the establishment, appear and 
disappear, leave no trace when they return 
by presidential decree.

My interventions are an open-invitation to 
read the relationship of a citizen with his city, 
to form another perspective and enhance the 
spirit of responsibility, to preserve the social 
and environmental diversity. They may inspire 
individuals and institutions with ideas on how 
to develop the possibilities of a city and its 
impressive landscapes. These projects seek to 
involve people in the question of the role of 
art in society and what kind of art can emerge 
from or respond to its «needs»?

Imagine that Paradise is here

A jar is inserted in a slit of an abandoned 
house, topped by a board with papers and 

MO ABD-ULLA

He was probably born on the banks of the Tigris 
river on a hot summer day in May, around siesta 

time… and he was born standing. The midwife said 
that this brought a lot of luck and he can’t complain, 

really. It is thought that he may have studied art 
and design in the Netherlands or England and he 

probably have travelled to Italy or other countries; 
however, Louis XIX neither employed him as a 

painter nor as a poet.



colored pencils hung next to it, inviting 
Jezinees to paint or write about their dream 
of the city they wish to have.
 

In-between space: The 
beauty of random and the 
dumb of urban

An in situ sculpture installation made  
out of timber. It emphasizes the 
potential of in-between space (the gray 
zone), abandoned buildings and urban 
randomness. It is a host to locals’ contributions.

Cloud in wall

Sculpted wax objects fixed on walls across 
Jezzine. They reflect the town’s richness of 
water. Each object will be lit at the end of the 
summer as a call for thought for a new vision.  
 

What is Jezzine?

Setting workstations in shops and various 
public spaces across Jezzine wherein people 
of different age groups, backgrounds and 
interests can sculpt an imagined Jezzine.  

A desperate attempt to change 
the direction of the current

The project highlights man’s attitude to work 
against nature seeking to destroy it since the 
so-called industrial revolution.

God of water does not water

The work discusses the role of religion in 
societies and their quest to create a divine 
who oppresses and dominates.

Your highlight of the residency and public program :
I am still in the process of finding out. 



Unseen, tomorrow
A.K. Burns, Basim Magdy, Laure Prouvost, 
Sarah Rara, and Steve Roden
Site-specific exhibition
Curated by Suzy Halajian

“Unseen, tomorrow” attempts to rethink 
time and chronology by considering the 
environment as a site for meditation and 
reflection. The town of Jezzine in South 
Lebanon serves as a starting point and guide 
to the project. Its waterfalls, which are 
constantly felt and heard, present a way to 
rethink flows and experiences through both 
a personal and social investigation of nature. 
Video and sound works by artists A.K. Burns, 
Basim Magdy, Laure Prouvost, Sarah Rara, 
and Steve Roden exhibited in public spaces 
and a private garage throughout Jezzine 
present varying ways to reconsider, shuffle, 
and re-imagine time and linearity.

The project’s path traces an exploration of 
the town, connecting the new center with 
the old. While Roden’s newly commissioned 
sound work is placed close to the center in 

a public rotunda, works by the other artists 
are situated in spaces that follow a lesser 
navigated path near the old city center, 
partially tracing the development of the 
canal system in Jezzine. Environment 
sounds—water flows and fluxes—commingle 
with the introspective sounds of the 
exhibited works, creating a tension between 
the natural and the produced, and offering 
another kind of engagement with chosen 
sites. Through its mapping, the project 
asks: How can we rethink time through a 
reflection of ecological sites, both ruinous 
and in development? How does the context 
of Jezzine affect how we understand the 
gaps and relations between the natural and 
unnatural?

“A lot grows through concrete — strange 
plants quiet animals and many kind of micro-
organisms. An abandoned facility is anything 
but a wasteland. The thing to do, if passing 
time in the ruin, or in its vicinity, is not to try 
and restore it, but to look for life forms that 
are generated by the very abandonment of 
the ruin, in the shadow of the ruin. These 
forms of life, not the ruin, will determine 

SUZY HALAJIAN

Suzy Halajian is a Los Angeles-based independent 
curator and writer. 



the future. And the future is where we are 
headed.” -Raqs Media Collective

The exhibition pushes against a serialized 
understanding of past, present, and future. 
Transitions between the now and then 
collapse, in order to consider unmeasurable 
perceptions of time and experience. In putting 
forth a new imaginary, “Unseen, tomorrow” 
questions how natural elements and the 
ruinous can coexist with the unnatural over 
time, and where the demarcations between 
the two begin and end. What are the new 
forms of life that emerge? Perhaps, forms 
of desires can also emerge through such 
considerations. How can such demarcations 
allow for numerous and layered readings of 
multidisciplinary artworks and their contexts? 
Ecology offers a lens to investigate the 
contaminated, the unwieldy, and contrived 
bodies and states of time that co-exist. As 
such, how can we re-imagine natural elements 
when our perceptions slowly shift? How can 
durational thinking allow us to reflect on time 
that is past, passing, or out of bounds? 

A.K. Burns (b. 1975) is an interdisciplinary artist 
and educator based in Brooklyn, New York. 
Orchid Show, 2013, HD video, color, stereo, 
13:24 min.

Basim Magdy (b. 1977) is an artist based in 
Basel, Switzerland and Cairo, Egypt.
No Shooting Stars, 2016, Super 16mm and GIF 
animations transferred to f HD, color, stereo, 
14:05 min.

Laure Prouvost (b. 1978) is an artist based in 
London.
Swallow, 2013, video, color, stereo, 12:06 min.

Sarah Rara (b. 1983) is an artist who lives and 
works in Los Angeles.
The Pollinators, 2014, HD video, color, stereo, 
65 min.

Steve Roden (b. 1964) is an artist who lives and 
works in Pasadena, California.
call and response (man & machine), 2017, 
voice and modular synthesizer on speakers, 
20 min.

Highlight of the residency & public program: 
Watching the sunset from Auberge Wehbe’s balcony with Mahmoud and Hussein.



The Tipping Point
In situ sound installation

A couple of months ago, Fritz Horstman, an 
artist working with water asked me if I could 
perform sounds of Lebanese water for him. 
Unable to create other than the sound of water 
slithering through the pipes of my shower, 

I decided to take residence in Jezzine, the 
historical depot of water. I collected voices 
from a baker, a shopkeeper, an artisan, a 
migrant, a school teacher, a comedian, a DotA 
player, a little boy to name a few.
I look forward to tipping a bucket so that the 
water I collected may stream through Jezzine 
again and leave impressions behind on the 
spaces it seeps through.

CHRISTINE KETTANEH

I am born in January and I am an Aquarius.

Jezzine is the warm smiles of the elderly couple Karim and Antoinette sitting side by side on their couch in a beautiful 
roof garden; Jezzine is Antoinette’s house filled with artifacts and stories of faith and miracles; Jezzine is Antoinette’s 
morning kitchen and afternoon school bus; Jezzine is Elie’s comedy impressions of people, animals or elements if you 
may fancy; Jezzine is Shawki’s morning gifts of yellow organic apples; Jezzine is Marc’s dreams of becoming a famous 
actor; Jezzine is Charif’s hidden artistic talents; Jezzine is Grace’s passionate and teary eyes; Jezzine is Habib’s tour of 
the village that ends at the roof of memories.





on finger tips
5-channel In situ video installation 
HD, color, stereo 

It is as if the Bisri Valley is visited for the 
last time before it transforms into a lake 
as a result of the construction of the Bisri 
dam. During these last visists, memories are 
recalled and voices of passersby are heard. 
One tries to capture the last details hoping 
that h/er memory doesn´t fail in the near 
future. 

Tips to approach my work: 
Have a walk around this abandoned 
house, look at its walls and listen to the 
voices of the people, who have lived 
close to their land. 

Tips for Visitors: 
Walk around, follow water canals and take all 
the staircases you encounter. They will lead 
you to the best alleyways of Jezzine. Look 
for François Helou and let him show you 
some of his fossils. 

ASHRAF MTAWEH

An independent filmmaker. 
Ask away, but don’t ask me to present myself.

Highlight of the residency & public program: 
Meeting all guest artists. 
The long walks I took and most importantly BOUZA BACHIR with its smart slogan “3m ni7tiri2 ta tbawrdoo”. 
Jezzine for you: My adoptive native village.





I invite waves to come

An In situ installation.
56 building bricks made out of 750 KG of coarse salt.

“With salt, things that are changing are fixed. 
We fear that this salt will itself change.”
-Unknown Abbasid Poet

The work explores the river as a state of 
constant flux, highlighted by the absence of 
the water that constitutes it. “I invite waves 
to come” studies water through its cycle 

of elements, reflecting on its destructive 
ability to change its material’s form. 7 pillar 
structures are placed in different locations 
along Jezzine’s riverbed. They are made out 
of salt, a component derived from water that 
is subjected to change due to climate factors 
such as heat, humidity, floods, rain, winds as 
well as animal and insect interventions. The 
brick structures, situated at different heights 
and in multiple locations embody a process of 
natural decay. They remain exposed to natural 
imprinting until collapsing and dissolving entirely 
into the river. 

HUSSEIN NASSEREDDINE

Hussein Nassereddine lives and works in Beirut .  
His work in video ,  image-making and writing deals 
with different notions of fragility ,  poetics of images, 

 personal and collective memory and history .  

Highlight of the residency & public program: 
Artist visits, beekeeping workshop and working with Mr. Bassam Youssef on making each salt brick.





Within Without
HD video installation, 10 min loop on LED screen

A body of water is understood as any significant 
accumulation of water on the earth’s surface.
“Within Without” is a work that plays on 
the understanding of a “body of water” as a 
geographical feature, but also begs to reflect 
on water as an internal component of the 
human body.

Filmed and exhibited in the oldest swimming 
pool and hotel in Jezzine with the town’s 
residents, the work explores the relationship 
between the water-body as a landmark and as a 
tourist attraction and among the local residents 
as bodies of water, who activate the locale. In 
the context of Jezzine, known for its historic 
springs and waterfalls, the installation also 

reflects on our relationship to nature and water 
as fundamental components of life.

Tips for Visitors: 

- The wood oven bakery (located near the 
Old Souk). Having fresh bread & manakeesh 
zaatar is a special treat.
- Serhal palace, a hidden gem outside 
of Jezzine’s commercial hub and an 
unfinished palace that is a mix of 
architectural inspirations. 
- The Niha Fortress. A 10-min drive away. A 
breathtaking view over the Jezzine valley. 
- The Jezzine waterfall (experience from 
the bottom of the fall). Park your car on 
the side of the road and walk to the base 
of the waterfall. It is refreshing and the 
view of the Jezzine valley is endless. 

MAHMOUD SAFADI

Mahmoud Safadi is an artist who lives and works 
in Beirut.  Often using video, photography and 

installation to question our conception of natural 
and built environments.

The highlight of my month in Jezzine is the constant interaction with people and getting to know the people you see 
regularly. Also, the hikes were essential especially when living in Beirut all year round. In Jezzine you are steps away from 
beautiful landscapes. 





BeMA Residency // Jezzine would like to thank

Mr. Khalil Harfouche, 
Mayor of Jezzine Municipality, 

for his generous support.

Members of the Mayor’s team: 
Imad Charbel, Wadiha Aoun, Rita Abou Nader, 
Abou Arz and the local members of the Police.

Bechara and Mabelle Serhal, Antoinette (El Hajjé), Robert Wehbé, Habib Helou, 
François Hage, Captain Habib Karam, Marco Ricci (Jezzine Hub), all members of 

the Jezzine Hub Committee, Maroun Waked and his family as well as Colette Slim 
and her family.

Charbel Karam (Multimedia Mag), École Élémentaire de Jezzine, Jezzine 
Secondary School, École des Soeurs de Jezzine, Sesobel. All the people who 

contributed to the success of this residency and particularly Nada Serhal Khoury, 
Temporary . Art . Platform, Ali El-Darsa, Anna Ogden-Smith, Lamia Sassine, Nour 

Osseiran, Zico, Zeina Abou El Hossen.

Our visiting artists and guests
Mary Jirmanus Saba, Ghassan Salhab, Thomas Geiger, Vatche Boulghourjian, 
Cynthia Zaven, Vartan Avakian, Sarah Srage, Eliza Deutsch, Qassem Istanbuli, 

Charbel Samuel Aoun, Daniele Genadry, Charbel-Jospeh Hajj Boutros and Hachem 
Adnan.

Our jury members
Adib Dada, Anna Ogden-Smith, Zico, Rita Khawand, 

Nada Serhal Khoury, Amanda Abi Khalil.
 

Thank you to all the Jezzinees 
for your warm welcome and support. 

We hope to see you very soon.

__ 

Our graphic designer and translator, Hussein Nassereddine. 
Photo documentation of works by Raymond Gemayel.





Each artist would like to thank

Mo Abdu-lla
Mayor Khalil Harfouche, Imad Charbel and the people of Jezzine.

Suzy Halajian
Imad Charbel, Bassam Youssef (Oujeil), Mayor Khalil Harfouche, Zico, and all the 

visiting artists and guests.

Christine Kettaneh
Karim and Antoinette Rohayem, Mayor Khalil Harfouche, Imad Charbel, Helena, 

Fayez Aoun and his family.

Ashraf Mtaweh
Kamal Kiwan, Shawki Aoude, Mayor Khalil Harfouche, Imad Charbel, Raja Abu 

Hssein, François Helou, Maroun Waked and Sleiman Abu Sleiman.

Hussein Nassereddine
Vartan Avakian, Bassam Youssef (Oujeil), Ali Mir, Rachel Dedman, Mayor Khalil 
Harfouche, Imad Charbel, Georges Kamar and the football team, Georges Asmar,  

Mahmoud Safadi, Suzy Halajian Ali El-Darsa, Ashraf Mtaweh, Christine Kettaneh, 
Mo Abd-ulla, and Thomas Geiger.

Mahmoud Safadi
Perla Joe Maalouli, Pauline Maroun, Dima Abi Faker, Youssef Wehbe, Mayor Khalil 

Harfouche, Imad Charbel, Elie Damian, Rana Mahfouz, Vartan Avakian, and the 
people of Jezzine. 





يتوجه الفنانون بالشكر لكل من: 

مو عبد اهلل:
الرئيس خليل حرفوش، عماد رشبل وأهايل جزين.

سوزي هالجيان:
الرئيس خليل حرفوش،عماد رشبل، بسام يوسف )العجيل(، زيكو، الرئيس خليل 

حرفوش، وكل الفنانني والضيوف.

كريستني كّتانة: 
كريم وأنطوانيت رحّيم، الرئيس خليل حرفوش، عماد رشبل، هيلينا، فايز عون وعائلته.

أرشف مطاوع:
كمال كيوان، شوقي عودة، الرئيس خليل حرفوش، عماد رشبل، رجا أبو حسني، 

فرانسوا حلو، مارون واكد، وسليمان أبو سليمان.

حسني نارص الدين: 
ڤارتان أڤاكيان، بّسام يوسف )العجيل(، عيل مري،رايتشل ديدمان، الرئيس خليل 

حرفوش، عماد رشبل، جورج قمر و فريق كرة القدم، جورج أسمر، محمود صفدي،  
أرشف مطاوع، كريستني كتانة، مو عبداهلل، توماس غيغري وسوزي هالجيان. 

محمود الصفدي: 
بريال جو معلويل، بولني مارون، دميا أبي فاكر، يوسف وهبة،الرئيس خليل حرفوش، 

عماد رشبل،  إييل داميان، رنا محفوظ، طارق شهاب، ڤارتان أڤكيان، وأهايل جزين.



تتوجه مبا جزين بالشكر لكل من:
السيد خليل حرفوش، رئيس بلدية جزين لدعمه املتواصل لهذه اإلقامة الفنية. فريق 

عمل البلدية:
عماد رشبل، وديعة عون، ريتا أبو نادر، أبو أرز، رشطة بلدية جزين.

بشارة ومابيل رسحال، أنطوانيت )احلجة(، روبري وهبة، حبيب حلو، فرانسوا حاج، 
كابنت حبيب كرم، ماركو ريتيش )Jezzine Hub( ومجتمع ال Hub، مارون واكد 

وعائلته، كوليت سليم وعائلتها.

رشبل كرم )Multimedia Mag(، مدرسة جزين الربتدائية، مدرسة جزين 
املتوسطة، مدرسة الراهبات جزين، سيسوبيل، وكل األشخاص الذين ساهموا يف 
جناح هذه اإلقامة وباألخص ندى رسحال خوري، املنصة املؤقتة للفن، عيل الدرسا، 

أنا أوغدن-سميث، مليا ساسني، نور عسريان، زيكو، وزينا أبو احلصن

الفنانون والزوار
ماري جرمانوس سابا، غسان سلهب، توماس غريغر، فاتشه بولغورجيان، 

سينتيا زافني، ڤارتان أڤاكيان، سارة رسيج، إليزا دويتش، قاسم اسطنبويل، رشبل 
سامويل عون، دانييل جنادري، رشبل جوزف حاج بطرس وهاشم عدنان.

أعظاء جلنة اإلختيار
أديب دادا،أنا أوغدن-سميث، زيكو، ريتا خواند، ندى رسحال خوري وأماندا أبي خليل. 

شكرا لكل اجلزينيني إلستقبالكم ودعمكم
نأمل أن نراكم مجددا قريبا. 

 -
تصميم وترجمة: حسني نارص الدين

تصوير األعمال: رميون جميل





محمود الصفدي

محمود الصفدي فنان يعيش ويعمل يف بريوت. يستعمل الصفدي 
غالًبــا الفيديــو والتصويــر والتجهيــز كأدوات ملســاءلة إد راكنــا 

للمناخات الطبيعية واملناخات املبنية.

من الداخل، من دون
LED ١٠ دقائق عىل شاشة ،HD ،جتهيز فيديو

 
تُفهــم مقولــة “جســم مــن امليــاه “ كأي جتمــع ظاهــر 

للميــاه عــىل صفحــة األرض.
»مــن الداخل،مــن دون« عمــل ينســج عــىل فهمنــا 

ل “جســم مــن امليــاه” كميــزة جغرافيــة، ويدفعنــا 
للتفكــري بامليــاه كمكــون أســايس جلســم اإلنســان.

ر العمــل ويُعــرض يف أقــدم فنــدق ومســبح يف  ُصــوِّ
جزيــن مبشــاركة أهــايل املنطقــة، ويبحــث يف العالقــة 

بــني امليــاه كمعلــم ومــزار ســياحي والســكان كأجســام 
مائيــة تفّعــل املــكان. يف جزيــن املعروفــة بينابيعهــا 

التارخييــة، يعكــس التجهيــز عالقتنــا بالطبيعــة 
وامليــاه كموكنــات أساســية للحيــاة. 

نصائح لزائري جزين:

-فرن احلطب، قرب السوق القديم، واخلبز الطازج 
واملناقيش من هناك هي جتربة مميزة. 

-قرص رسحال، جوهرة مخفية خارج جزين التجارية، 
قرص غري منته يزينه مزيج من األشكال املعمارية. 

-قلعة نيحا. رمبا ليست يف جزين لكنها عىل بعد عرش 
دقائق من املدينة وتطل مبنظر مدهش عليها

-شالل جزين، ورؤيته من األسفل، اركنوا سياراتكم 
عىل جانب الطريق ومتشوا اىل اسفل الشالل. الشالل 

بديع، ومنظر الوادي من هناك يبدو ال متناٍه. 

اهم املحطات يف إقامتي كانت يف التفاعل الدائم مع الناس والتعرف عليهم. باإلضافة اىل ذلك، كانت النزهات يف الطبيعة رضورية لعميل، 
وباألخص ألنني أعيش يف بريوت، يف جزين، حنن دامئًا عىل بعد خطوات قليلة من املناظر اجلميلة.

ورشة العمل مع النحالني يف جمعية تراب كانت مهمة لفهم عالقتنا بعالم النحل، ورؤية قفري النحل عن قرب كانت جتربة ال تنىس. 

 





حسني ناصر الدين

حسني  نارص   الدين فنان يعيش   ويعمل   يف   بريوت،   يبحث   عمله  
 يف   مجاالت   الفيديو   والكتابة   وصناعة   الصور   يف   ثيمات   كالهشاشة  

 وشعريات   الصورة   والذاكرة   والتاريخ   وامليثولوجيا  .   

أدعو املوج يأيت 
جتهيز عىل املوقع من 56 حجر بناء مصنوعة من امللح

»بامللح نُصلح ما حنىش تغريه
فكيف بامللح إن حّلت به الِغَيرُ«

-شاعر عبايس مجهول 

يكتشــف العمــل النهــر كحالــة مــن التغــري الدائــم، 
ويســلط الضــوء عليهــا مــن خــالل غيــاب امليــاه التــي 

تشــكل النهــر. يــدرس العمــل امليــاه بــدورة عنارصهــا، 

ويعكــس قدرتهــا عــىل تدمــري وتغــري عنــارص املــادة. 
بنيــت لهــذا العمــل ســبعة أعمــدة ووضعــت يف 

أماكــن مختلفــة مــن ســاقية النهــر اجلافــة. األعمــدة 
مبنيــة مــن أحجــار مكّونــة مــن امللــح، وهــو مكــون 

ُمســتخرج مــن املــاء ومعــرض للتفاعــل مــن املناخــات 
التــي حتيــط بــه، مــن حــرارة ورطوبــة وفياضانــات 

ومطــر وريــاح باإلضافــة إىل احلياوانــات واحلــرشات. 
األحجــار املوضوعــة عــىل إرتفاعــات مختلفــة وأماكــن 
متنوعــة يف النهــر ســتحمل يف داخلهــا هــذا التغــري، 
وســتظل عرضــة ملــا ختّلفــه الطبيعــة عليهــا، إىل ان 

تــذوب نهايــًة يف النهــر وختتفــي. 

اهم محطات اإلقامة:
اللقاء مع الفنانني الزائرين، ورشة عمل مع النحالني، وصناعة أحجار امللح مع السيد بسام يوسف.  

 





أشرف مطاوع

مخرج أفالم مستقل. طلوب البدك ياه،
بس ما تقيل عرف عن حالك .

عىل رؤوس األصابع 
جتهيز سمعي برصي مرتبط باملوقع

خمس قنوات، HD، ملون، سترييو

كأنها زيارة أخرية ملرج / سهل برسي قبل انشاء 
السد وحتوله لبحرية. 

يف الزيارات األخرية / الوداع، تستعيد الذكريات، 
تسمع أصوات من مّروا، حتاول التقاط تفاصيل 

إضافية، وتأمل أال ختونك الذاكرة يف القادم من األيام. 

نصائح للراغبني مبشاهدة العمل:
ادخل إىل هذا املنزل املهجور، راقب جدرانه واستمع 

أحاديث من التصقوا طويالً بأرضهم. 

نصائح لزائري جزين:
جتول يف القرية، اتبع قنوات املياه، اصعد كل 

األدراج التي تراها، واكتشف زواريب جزين. تعّرف 
عىل فرانسوا احللو، واسأله عن محفوراته.

اهم محطات اإلقامة بالنسبة لك:
اللقاء مع الفنانني الزائرين، النزهات الطويلة ، واألهم ، بوظه بشري وشعارها »عم حنرتق تتبوردوا«، 

 





كريستني كتانة

 ولدُت يف كانون الثاين
 وبرجي الدلو

نقطة التحول 
 جتهيز صويت مرتبط باملوقع

منذ شهرين سألني فريتز هورتسمان )فنان 
متخصص باملياه( إن كنت أستطيع ان أقلد أصوات 

املياه يف لبنان ألرسلها إليه. وكوين لم أستطع أن 
أسجل أي يشء أكرث من صوت املياه يف األنابيب 

يف بيتي ، قررت أن اشارك يف اإلقامة الفنية يف 
جزين، املستودع التارخيي للمياه. جمعت أصوات 

اخلباز وصاحب املحل واحلريف واملسافر ومعلم 
املدرسة والكوميديان والعب الدوتا والطفل الصغري 

والكثريين غريهم. أتوق ليك أريق هذا الدلو ليك 
تدفق املياه يف القرية مجدًدا وترتك انطباعاتها عىل 

األماكن فيها.

جزين هي اإلبتسامات الدافئة لكبريي السن كريم وأنطوانيت جيلسان عىل كنبتهما يف حديقة املنزل اجلميلة، جزين هي منزل أنطوانيت املليئ 
بالتحف وقصص عن اإلميان واملعجزات، جزين هي الصباح يف مطبخ أنطوانيت وبعد الظهر يف باصها، جزين هي تقليد أييل كوميدي ألي شخص أو 
حيوان أو يشء تتمناه، جزين هي التفاح األصفر الذي يهدينا إياه شوقي يف الصباح، جزين هي عيون غريس الدامعة، جزين هي جوالت حبيب يف 

القرية التي تنتهي عىل سطح الذكريات.



اهم محطات اإلقامة:
اجللوس عىل رشفة أوبريج وهبة يوميا مع محمود وحسني

واملســتقبل فتســقط االنتفــاالت بــني احلــارض واملــايض 
مــن أجــل النظــر يف تصــورات ال ميكــن قياســها للوقــت 

واخلــرة. ويف طــرح وهمــي جديــد يســأل مــرشوع 
أنســني، تومــورو كيــف ميكــن للعنــارص الطبيعيــة 
واخلــراب أن تتعايــش مــع مــا هــو غــري طبيعــي مــع 
مــرور الوقــت، وأيــن ميكــن لتخطيــط احلــدود بــني 
االثنــني أن يبــدأ وينتهــي. مــا هــي أشــكال احليــاة 
اجلديــدة التــي تظهــر؟ ولعــّل أشــكال الّرغبــة قــد 

تظهــر أيضــا مــن خــالل هــذه االعتبــارات. فكيــف 
ميكــن لهــذه الرتســيمات أن تســمح بقــراءات متعــددة 

ومختلفــة الطبقــات لألعمــال الفنيــة املتعــددة 
التخصصــات وســياقاتها؟ يقــدم علــم البيئــة عدســة 

للتحقيــق يف الهيئــات امللّوثــة،  وغــري العمليــة، 
واملصطنعــة وحــاالت الوقــت التــي تتعايــش معهــا. 

وعــىل هــذا النحــو، كيــف ميكننــا إعــادة تصــور 
العنــارص الطبيعيــة عندمــا تتغّيــر تصوراتنــا ببــطء؟ 
كيــف ميكــن للتفكــري ملــّدة زمنّيــة معّينــة أن يســمح 
لنــا بالتفكــري يف الوقــت الــذي مــى أو ميــي، أو 

خــارج احلــدود؟

أ.ك. بورنز )ب. ١975( فنان متعدد التخصصات 
مدّرس ومقّره يف نيويورك.

أوركيد شو، 2٠١3، فيديو إتش دي، ملّون،سترييو، 
١3:24 دقيقة.

باسم مجدي )ب، ١977( فّنان ومقّره الّرئييس يف 
بازل سويرسا والقاهرة يف مرص.

نو شوتينغ ستارز، 2٠١6، سوبر ١6مم، ورسوم 
متحّركة »جي أي أف« محّولة إىل »فول إتش 

دي«، ملّون سترييو، ١4:٠5 دقيقة.
لور بروفوست )ب، ١978( فّنانة ومفّرها يف لندن.

سوالو، 2٠١3، فيديو، ملون، سترييو، ١2:٠6 دقيقة
سارة رارا )ب. ١983( فّنانة تعيش وتعمل يف لوس 

أجنلوس.
ذي بولينايرتز، 2٠١4، فيديو إش دي، ملون، 

سترييو، 65 دقيقة
ستيف رودين )ب. ١964( فّنان يعيش ويعمل يف 

باسادينا يف كاليفورنيا.
االتّصال واالستجابة )إنسان وآلة(، 2٠١7، ملون، 
سترييو، ومزج وحدات عىل مكرات الصوت، 2٠ 

دقيقة.



سوزي هالجيان

سوزي هالجيان كاتبة وقّيمة مستقلة
ترتكز يف لوس أجنلس 

أنسني، تومورو
أ.ك. بورنز وباسم مجدي ولور بروفوست وسارة رارا 

وستيف رودين
معرض مرتبط باملوقع بتنسيق سوزي هالجيان

حياول »أنسني تومورو« أن تعيد الّنظر يف موضوع 
الوقت والتسلسل الزمني من خالل البحث يف 

البيئة كموقع للّتأمل والتفكري. وتعتر بلدة جزين 
يف جنوب لبنان نقطة انطالق للمرشوع. وتُعَتَبر 

شالالتها، التي يتم سماعها باستمرار وسيلَة إلعادة 
النظر يف موضوع التدفقات واخلرات من خالل من 

التحقيق الشخيص واالجتماعي للطبيعة. ومتّثل 
أعمال الفيديو والصوت املنّفذة من قبل الفّنانني 

أ.ك. بورنز وباسم ماغدي ولور بروفوست وسارة رارا 
وستيف رودين واملعروضة يف األماكن العاّمة ومرآب 

خاص يف أرجاء جزين، وسائل متعّددة إلعادة 
الّنظر، والّتعديل وإعادة تصّور الوقت والّتزامن 

اخلطي.
ويستكشــف مســار املــرشوع البلــدة رابطــاً مركزهــا 

اجلديــد باملركــز القديــم. وبينمــا تــم جتهيــز عمــل 
الصــوت املكّلــف حديثــاً مــن قبــل روديــن يف ســاحة 

مســتديرة عامة،ُوِضعــت أعمــال الفّنانــني اآلخريــن 

يف املســاحات التــي تتبــع مســاراً قّلــت فيــه الّتنّقــالت 
بالقــرب مــن وســط البلــدة القديــم، محــّددًة بشــكٍل 

جــزيئّ  تطويــر نظــام القنــاة يف جزيــن. تتزامــن 
أصــوات البيئــة – أي تدفقــات امليــاه - مــع األصــوات 
االســتبطانّية لألعمــال املعروضــة خالقــًة توتّــراً بــني 
كل مــا هــو طبيعــي ومنتــوج، ومقّدمــًة نوعــاً آخــر 

مــن املشــاركة مــع املواقــع املختــارة. يســأل املــرشوع مــن 
خــالل رســم اخلرائــط: كيــف ميكننــا إعــادة النظــر يف 
الوقــت مــن خــالل انعــكاس املواقــع اإليكولوجيــة، 

ســواء املدمــرة منهــا أو التــي يف صــدد التنميــة؟ كيــف 
يؤثــر ســياق جزيــن عــىل كيفيــة فهمنــا للثغــرات 
والعالقــات بــني الطبيعــة ومــا هــو غــري طبيعــي؟

»ينمــو الكثــري مــن خــالل النباتــات الغريبــة امللموســة 
واحليوانــات الهادئــة والعديــد مــن أنــواع الكائنــات 

الدقيقــة. واملنشــأة املهجــورة ليســت ســوى قفــار. 
عنــد متضيــة الوقــت يف اخلــراب أو يف جــواره، ليــس 
علينــا محاولــة اســتعادته بــل البحــث عــن أشــكال 

احليــاة التــي يتــم إنشــاؤها مــن قبــل التخــيل التــام عــن 
اخلــراب، يف ظــل اخلــراب. إّن أشــكال احليــاة وليــس 

اخلــراب هــي الّتــي ســتحدد املســتقبل واملســتقبل هــو 
املــكان الــذي نتوجــه إليــه«  - حبســب »راكــس ميديــا 

كوليكتيــف«.
حيــّث املعــرض عــىل فهــٍم متسلســٍل للمــايض واحلــارض 



اهم محطات اإلقامة:
ال زلت يف طور اإلكتشاف

من هي جزين

ورشة عمل حتث عىل اكتشاف جزين واقعا وختيال 
من خالل السؤال من هي جزين بالنسبة اليك؟ 

ستوضع طاوالت داخل او عىل رصيف بعض 
املحالت يف ارجاء املدينة ليتسنى للمشاركني عمل 

منحوتاتهم من الصلصال. 
 

غيمة يف جدار

اعمال حنتية من الشمع تثبت عىل بعض 
اجلدران يف املدينة، تعكس فكرة االعمال 

غنى مدينة جزين باملياه. يتم اشعال 
املنحوتات الشمعية يف نهاية الصيف 

كدعوة للتفكري برؤيا جديدة.

محاولة مستميتة لتغري اجتاه التيار

يسلط املرشوع الضوء عىل عمل االنسان 
ضد الطبيعة وذلك مند ما يسمى الثورة 

الصناعية ساعيا بهذا املنهج لتدمريها 
وفناءه.

فن تركيبي

إله املاء ال يروي

يناقش املرشوع دور الدين يف املجتمعات، 
وسعيها خللق الهة للقمع والسيطرة 

والنفوذ. عمل حنتي



مو عبداهلل

يقال عىل االرجح انه ولد عىل الضفة الرشقية لنهر دجلة، يف يوم 
صيفي حار يف أيار/مايو، تقريبا يف وقت القيلولة ... ولد واقفا، 
قالت القابلة أن هذا سيجلب احلظ، لم يعلق عىل األمر. كما 

يعتقد أنه درس الفن والتصميم يف هولندا أو إجنلرتا، ورمبا سافر 
إىل إيطاليا أو بلدان أخرى؛ عىل الرغم من ذلك، فإن لويس 

التاسع عرش لم يوظفه كرسام او كشاعر؟

َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاء ُكَلّ َشْيٍء َحٍيّ

حبث إلدراك سلوكية املاء وإداءه وصفاته مع ما حييط 
وحياط. هكذا هي مداخاليت الفنية يف مدينة جزين 

حتاول التمثل حبيوية مائها الذي يغذي رشايني احلياة 
فيها. مداخاليت املجسمة تتحول يف سلوكيتها وصفاتها 
وإدائها، تقاوم اطر املرجعيات، ترتكب املعايص وجتادل 

املعروف، تظهر وختتفي، ال ترتك اثرا حني تعود 
مبرسوم جمهوري. 

 
مداخاليت هي دعوة مفتوحة اىل قراءة عالقة 

املواطن مع مدينته مبنظور أخر وتعزيز روح املسؤولية 
باحلفاظ عىل التنوع االجتماعي والبيئي، وقد 

تلهم افراد ومؤسسات بأفكار عن كيفية تطوير 
إمكانيات املدينة ومناظرها الطبيعية. ومن ناحية 

أخرى تنشد هذه املشاريع اىل إرشاك الناس يف السؤال 
عن دور الفن يف املجتمع، وما هو نوع الفن الذي ميكن 

أن يظهر او يستجيب ل »حاجتهم«؟
 

لنتخيل بان الفردوس ها هنا 

صنعت جرة يف شق جدار لبيت مهجور، اعالها لوح 
مثبت عليه أوراق وبقربها أقالم ملونة تدعوا اجلزينيني 

 لرسم أو كتابة عن حلم املدينة التي ينشدون. 

ما بني بني 
تركيب معماري من اخلشب يركز عىل إمكانيات 
)املنطقة الرمادية( ما بني الفضاء اخلاص والعام 

واملباين املهجورة والبناء العشوايئ وايضا حتويل البناية 
املهجورة اىل منصة لتقديم مساهمات اجلزينيني





خريطة مخترصة للمواقع
-

 للخريطة الكاملة الرجاء اإلطالع عىل املرفق أو عىل خريطة جوجل التفاعلية
http://bit.ly/2rIg1Rb :رابط اخلريطة 
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