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03/08/2021

Artist Talk | Anastas
Brothers

04/08/2021

Film Screening

Fukuoka
(2019)

88 mins. | Korean, Japanese and
Mandarin with Arabic subtitles
Director: Zhang Lu
This is a film about the ability to let
go. Director Zhang Lu anchors the plot
in realism, in the here and now. And
yet the unexpected power outage, the
full moon in the night sky and the TV
tower that seems to disappear and
reappear all invoke a ghost story, as
Lu resurrects his characters’ haunted
pasts. The smooth camerawork
explores the marvellous locations just
as delicately as he does the souls of his
protagonists.

2021/08/04
عرض فيلم

فوكووكا
)2019(

 ماندارين مرتجم للعربية، ياباين، دقيقة | كوري88
 ويــدور حــول فكــرة،هــذا الفيلــم مــن إخــراج زانــغ لــو
 يحــدد فيــه املخــرج فكــرة.القــدرة علــى النســيان
 إالّ أن، يف الزمــان واملــكان الحال َّيــن،الفيلــم يف الواقــع
َّ
 وظهــور البــدر،املتوقــع للتيــار الكهربــايئ
االنقطــاع غــر
ً يف الســماء ليـ
 وبــرج التلفزيــون الــذي يبــدو وكأنَّــه،ـا
ّ
 كلهــا تســتحرض قصــة،اختفــى ثــم ظهــر مــن جديــد
 وفيمــا يعيــد زانــغ لــو إحيــاء شــخصياته مــن.أشــباح
 يستكشــف التصويــر الســلس،ماضيهــم املســكون
املواقــع الرائعــة بحساســيّة تضاهــي حساســيّة
.استكشــافها ألرواح أبطالــه

Notes on
architecture
in the
Middle East
& beyond
Born into a family of architects, Elias
and Yousef Anastas graduated with
master’s degrees in architecture,
while Yousef graduated with a
second master’s degree in structural
engineering.
They founded Local Industries in
2012, a community of bold artisans
and designers dedicated to industrial
furniture-making, and the research
department “Scales” in 2016.
Their studio’s work brings together
architecture practices, furniture
fabrication, research projects and
cultural initiatives.
Their works include Qamt, which was
acquired by the Victoria and Albert
Museum in London; Radio alHara, a
community-based online radio station;
the Hebron Courthouse Project; and
Stonematters, an experimentationbased research into the possibilities
of stone use in contemporary
architecture.
Elias and Yousef will also soon launch
“The Wonder Cabinet” in Bethlehem,

2021/08/03

ّ حديث
فنان | األخوان أنسطاس

تعليقات حول
،العمارة
يف الرشق
األوسط وما
ورا َءه

ولد األخوان إلياس ويوسف أنسطاس لوالد ْين
 وتخرّجا بشهادة ماجستري يف الهندسة،معماريني
 وتابع يوسف دراسته ليحصل على درجة،املعمار يّة
.املاجستري يف الهندسة اإلنشائية
 “الصناعاتLocal Industries أسس األخوان
مؤسسة تجمع
 وهي،2012 املحليّة” العام
ّ
ّ
 ثم،واملصممني املتفرّغني لصناعة األثاث
الحرفيّني
 “مقاييس” سنةScales أسسا دائرة األبحاث
ّ
، إذ تجمع أعمالهما يف املشغل بني العمارة،2016
 واملبادرات، واملشاريع البحثيّة،وصنع األثاث
.الثقافية
 الذي يقتنيه متحف،” “قمت:من أعمال األخوين
ً
إضافة إىل إنشائهما
،فيكتوريا وألربت يف لندن
، وهي إذاعة مجتمعية عرب اإلنرتنت،”“راديو الحارة
 وهو مرشوع تجرييب يبحث،”و”شؤون الحجارة
.يف إمكانية استخدام الحجر يف العمارة املعارصة
Wonder Cabinet كما سيطلق األخوان إلياس
 وهو عمل ثقايف،“خزانة العجائب” يف بيت لحم
ُ
ّ يخلق منصة إنتاج تجمع
.الفنانني والحرفيني

a cultural endeavour to create an
art production platform that brings
artisans and artists together.

01/08/2021

Just Don’t
Think I’ll
Scream (2019)

75 mins. | France | French with Arabic
subtitles
Director: Frank Beauvais
This film, which takes place in January
2016, as described by the director:
“The love story that brought me to
this village in Alsace, where I live,
ended six months ago. At 45, I am now
alone, without a car, a job or any real
prospects, surrounded by luxuriant
nature, the proximity of which is not
enough to calm the deep distress
into which I am plunged. France, still
in shock from the November terror
attacks, is in a state of emergency. I
feel helpless, I suffocate with
contained rage. I am lost and I watch
four to five films a day. I decide
to record this stagnation, not by picking
up a camera but by editing shots from
the stream of films I watch.”

2021/08/11
عرض فيلم

فقط ال تعتقد
أننــــــي سأرصخ
)2019(

 دقيقة| بالفرنسية مرتجم للعربية75
 وتدور أحداثه،هذا الفيلم من إخراج فرانك بوفيي
ّ .2016 يف كانون الثاين
قصة الحب اليت أتت يب
إىل هذه القرية يف األلزاس حيث أسكن انتهت قبل
ّ
سن الخامسة واألربعني
 وأنا اآلن يف.ستة أشهر
ً
ّ  أو أي، وليس لدي ّ عمل، وال أملك سيارة،وحيدا
َّ
ٌ
ولكنها
،محاط بطبيعة غنيّة
،مستقبل حقيقي
ّ
تخفف من الكآبة
ليست قريبة بما يكفي بحيث
ُ وقع
ْ اليت
 فرنسا اليت ال تزال يف حالة.ت فيها
صدمة من الهجمات اإلرهابيّة اليت وقعت يف
، أشعر بأنَّين عاجز. يف حالة طوارئ،ترشين الثاين
، أنا ضائع.وأختنق من الغضب املكبوت يف داخلي
 أقرّر أن.ًوأشاهد أربعة إىل خمسة أفالم يوميا
، ليس من خالل كامريا،أقوم بتسجيل هذا الركود
بل من خالل القيام بمونتاج للقطات من األفالم
ٍ
.اليت أشاهدها

07/08/2021

Performance and
Discussion

Mic vs. Mic
This event will host a number of
Palestinian artists, particularly those
interested in hip-hop. Mic vs Mic
interviews the artists and explores
a selection of their audio and visual
artworks. Live performances will
be held by the participating artists:
Abul3ees, DAM, El Far3i, Makimakkuk
and Stormtrap.
Mic vs. Mic explores the role of art
in shaping revolution and freedom,
the contribution of the voices of
young Palestinians to resistance and
liberation and creating new artistic
tools to change the social and political
reality.
The event will be held at the
Foundation’s Theatre on Saturday, 7
August, from 6:00 to 8:00 P.M.

2021/08/07

حوار يَّة وعروض أدائية

Mic Vs. Mic

نستضيف يف هذه الحوارية عد ًدا من الفنانني
، وبالتحديد املهتمني بالهيب هوب،الفلسطينيني
لنحاورهم ونستعرض مجموعة مختارة من
 كما ستتضمن.أعمالهم الصوتيَّة والبرص يَّة
ً
،عروضا أدائية مبارشة للفنانني املشاركني
الفعالية
 مايك، الفرعي، عاصفة، الدام، أبو العيس:وهم
.مكوك
 دور الفن يفMic vs Mic تستكشف حوارية
 ومساهمة صوت الشابات،تشكيل الثورة والحرية
،والشباب الفلسطينيني يف املقاومة والتحرير
وخلق أدوات فنية جديدة لتغيري الواقع االجتماعي
.والسيايس يف فلسطني
7 ستقام الحوارية يف مرسح املؤسسة يوم السبت
.ً من الساعة السادسة وحىت الثامنة مساء،آب

11/08/2021

2021/08/11

Artist Talk, Aissa H. Deebi

ّ حديث
 عيىس دييب،فنان

My Daily
Practice with
Art/Archive

ممارسيت
اليومية مع
األرشيف/الفن

Dr. Aissa H. Deebi is the director of the
Painting and Printmaking Program at
VCU Arts, Qatar. An artist, writer and
curator based between Geneva and
Doha, Deebi has held various academic
leadership positions, including chair
of the Department of Art and Design
at Montclair State University, United
States; founder and director of
the Visual Cultures Program at the
American University in Cairo; visiting
reader in contemporary Middle Eastern
art at Birmingham City University,
UK; and visiting international faculty
at Centro de Estudios Superiores de
Diseño de Monterrey, Mexico.
Deebi’s early work investigates the
complexity of daily practices in post1948 Palestine: Days Like This (1997);
My Dream House (1999). Later, Deebi’s
work tackles the themes of immigration
and alienation, which culminates in his
PhD research, providing critical analysis
of diaspora as a creative space.
In tandem with his scholarly work,
Deebi produced a body of artworks that
interrogate the complex phenomena
of cultural-migration and diaspora
realities as experienced by an adult
Palestinian-immigrant-artist in post-11
September America: This Is How I Saw
Gaza (2017); Motherland (2016); and
Tal El Samak (2011).

 عيىس دييب مدير مرشوع الرسم والطباعة يف.د
 وفنان وكاتب،جامعة فرجينيا كومنولث يف قطر
ّ .وقيّم يعمل ما بني الدوحة وجنيف
تقلد دييب
ّ مناصب أ كاديمية
 من بينها رئاسة قسم،عدة
،الفن والتصميم يف جامعة مونت كلري األمريكية
كما أسس مرشوع الثقافات البرصية يف الجامعة
ً
فضال عن منصبه كقارئ زائر
األمريكية يف القاهرة؛
يت
ْ  يف جامع،يف الفن املعارص يف الرشق األوسط
. وسديم املكسيكية،بريمنغهام سييت اإلنجلزيية
ّ
تقصت أعمال دييب املبكرة تعقيد املمارسات اليومية
” ومنها “أيام كهذه،1948 يف فلسطني ما بعد
ّ
تصدت
 بينما،)1999( ”) و”بيت أحالمي1997(
،أعماله الالحقة ملوضوعات الهجرة واالغرتاب
وبلغت ذروتها يف بحث الدكتوراة الذي قدم فيه
ً
.تحليل نقديًّا للشتات كفضاء إبداعي
دييب

His work has been exhibited globally,
including at Art Dubai; The Palestinian
Art Court – Al Hoash, Jerusalem;
Birzeit University Museum; Çanakkale
Biennale, Turkey; Kunsthalle
Osnabrück, Germany; The 55 Venice
Biennale, Italy; Art Lab Gnesta,
Sweden; Berlin Art Laboratory; Art
Space Gallery, Sangmyung University,
Seoul; Darb 1718, Cairo; Kunstverein,
Germany; the Queens Museum of
Art, New York; Haus am Lützowplatz,
Berlin; Galerie Tanit, Beirut; Beirut Art
Fair; Asia-Pacific Triennial, Taipei; and
VCU Art Gallery, Qatar.

 أنجز دييب مجموعة،وبالزتامن مع إنتاجه األكاديمي
أعمال ُتسائل الظاهرة املعقدة للهجرة الثقافية
وواقع الشتات كما عاشها فنان فلسطيين بالغ يف
 ومن.سبتمرب/ أيلول11 املهجر يف أمريكا ما بعد
 األرض األم،)2017(  هكذا رأيت غزة:تلك األعمال
ُ .)2011(  تل السمك،)2016(
وعرضت أعماله
ّ يف دول
عدة منها فلسطني واإلمارات وتركيا وأملانيا
.وإيطاليا والسويد وكوريا الجنوبية

17/08/2021
21/09/2021
19/10/2021

2021/08/17
2021/09/21
2021/10/19

"نقاشات عن ُبعد عرب "زووم

Online Conversations via Zoom

Culture in
Crisis, Crisis
in Culture
7:00 – 9:00 P.M.

In the upcoming “Culture in Crisis,
Crisis in Culture” series of online talks
the A.M. Qattan Foundation will invite
academics, writers, filmmakers and
film curators to identify the prominent
changes that Arab cinema—and
Palestinian cinema in particular—has
witnessed during the past decade, in
light of what came to be known as the
Arab Spring.
Early this year, some major Arab and
international cultural magazines rushed
to publish articles on the changes
that Arab cinema had witnessed in
the last decade, tracing back to the
Arab Spring. This stems from cinema’s
historical ability to adapt and evolve
in correspondence with the political
and social needs (and restrictions)
of the era it depicts. Ten years ago,
the Arab World witnessed a defining
moment when Tunisian president Zine
El Abidine Ben Ali fled the country,
becoming the first of a series of Arab
presidents to soon follow suit and
step down. Almost overnight, many
constraints in the Arab World that were

الثقافة يف
 األزمة يف،األزمة
الثقافة
 مسا ًء9:00 – 7:00 الساعة

previously imposed on filmmaking by
tyrannical regimes were lifted. As a
result, many filmmakers were granted
the space and confidence to raise their
voices in their art as well as on the
streets, and film their realities with a
freedom never experienced before.
Regardless of the political and
economic turn of events, which
reversed progress in some countries,
the major impact the Arab revolutions
have had on people’s tools of selfexpression, particularly cinema,
cannot be denied. Considering this,
the upcoming series of conversations
will seek to answer the following
questions: How did the diverse Arab
cinematic languages respond to the
revolutions that swept the region in the
past decade? Can we really attribute
the remarkable development in Arab
cinema to the Arab revolutions, or
should we read this development
within a broader cultural, political,
economic and social context that takes
the history of the region into account?
Where can we situate Palestinian
cinema in all of this?

 األزمة،ضمن سلسلة لقاءات "الثقافة يف األزمة
، وكتاب، ستتم استضافة أ كاديميني،"يف الثقافة
 لنقاش أهم،ومخرجني ومربمجي عروض أفالم
التغيريات اليت طرأت على السينما العربية بشكل
 والسينما الفلسطينية بشكل خاص بعد مرور،عام
عقد على بدء ما اصطلح على تسميته بـ"الربيع
."العريب

 ال يمكننا أن،)الحماسة (وعززتها يف أماكن أخرى
ننكر األثر النوعي الذي أحدثته الثورات العربية على
،أدوات املجتمعات العربية يف التعبري عن أنفسها
 ستسعى، يف ضوء هذا.اليت من أهمها السينما
سلسلة اللقاءات املقبلة إىل اإلجابة عن األسئلة
 كيف استجابت اللغات السينمائية املختلفة:التالية
يف الوطن العريب مع الثورات اليت اجتاحت املنطقة
يف العقد املنرصم؟ هل بإمكاننا بالفعل إيعاز التطور
امللحوظ يف السينما العربية للثورات العربية أم علينا
قراءة هذا التطور ضمن سياق ثقايف وسيايس
واقتصادي واجتماعي أوسع يأخذ تاريخ املنطقة
بعني االعتبار؟ وأين موقع السينما الفلسطينية
يف كل هذا؟

 سارعت أهم املجالت الثقافية،يف مطلع العام
العربية والعاملية الستعراض أهم التغيريات
،اليت شهدتها السينما العربية يف اآلونة األخرية
وقراءة هذه التطورات كاستجابة حتمية للثورات
 من منطلق قدرة السينما التاريخية على،العربية
إعادة إنتاج نفسها بما يتواكب مع احتياجات
ُ (ومحددات) املرحلة اليت وجدت
ِّ لت
 قبل.عب عنها
 شهد العامل العريب لحظة فاصلة بقيام،عرشة أعوام
الرئيس التونيس زين العابدين بن علي بمغادرة
 ليصبح أول زعيم يتنحى جانباً من سلسلة،البالد
من الزعماء العرب الذين لحقوا به إثر انتفاضة
 رُفعت القيود، وبني اللحظة واألخرى.شعوبهم
الصارمة اليت كانت تفرضها أنظمة الحكومات
ً
 وأصبح،ًشكال ومضمونا
،املستبدة على األفالم
،لدى صانعي األفالم املساحة والثقة لرفع صوتهم
 وتصوير عواملهم بحرية مل،يف الفن كما يف الشارع
.يسبق لهم أن اختربوها
ّ بغض النظر
عما تلى تلك الفرتة من أحداث
 أفرتت يف بعض األماكن تلك،سياسية واقتصادية

18/08/2021

Film Screening

25/08/2021

Film Screening

Lapü (2019)

75 mins. | Spanish with Arabic
subtitles
Directors: César Alejandro Jaimes
and Juan Pablo Polanco
In the middle of the Guajira Desert,
Doris, a young Wayuu woman, exhumes
her cousin’s remains to see her for the
last time. Through a sensory journey,
this ritual leads her to confront death
and blend the world of dreams with the
world of the living.

2021/08/25
عرض فيلم

البو

)2019(

 دقيقة| باإلسبانية مرتجم للعربية75
 وسزيار،هذا الفيلم من إخراج خوان بابلو بوالنكو
 تقوم، وسط صحراء كواخريا.أليخاندرو جايمز
ّ  بنبش،دوريس وهي شابة من شعوب الوايو
جثة
 أ ّدى بها.ابنة عمها حىت تلتقي بها للمرّة األخرية
 إىل،الحسية
 من خالل هذه الرحلة،هذا الطقس
ّ
.مواجهة املوت ومزج عامل األحالم بعامل األحياء

The Stone
Speakers
(2018)

92 mins. | Bosnian, Croatian, Serbian,
English with Arabic subtitles
Director: Igor Drljaca
Present-day Bosnia-Herzegovina is still
reeling from the civil war of the early
1990s. The Bosnian economy never
recovered and the country remains
divided. To cope, many towns have
transformed themselves into unique
tourist destinations that bring together
history, religion, politics and folklore.
The tourist sites promoted are not only
a reflection of people’s attempts to
make a livelihood, but are also a means
to promote and establish competing
narratives about the country’s past,
present and future. The Stone Speakers
explores four towns in BosniaHerzegovina through tourism, slowly
unravelling these competing narratives.

2021/08/18
عرض فيلم

حديث الحجارة
)2018(

 دقيقة| باإلنجلزيية مرتجم للعربية92
 وتدور أحداثه يف،هذا الفيلم من إخراج إيغور درياكا
 تعاين املنطقة حاليًا من تبعات.البوسنة والهرسك
الحرب األهلية اليت اندلعت خالل تسعينيات
َ
ّ يتعاف
،قط
 فاالقتصاد البوسين مل.القرن املايض
 ومن أجل التكيف مع.وال تزال البالد منقسمة
ّ  تحولت بلدات،األوضاع
عدة إىل مقاصد سياحية
، والسياسة، والدين،فريدة تجمع بني التاريخ
 وال تعكس هذه املقاصد السياحية.والفلكلور
اليت يتم ترويجها محاوالت الناس إليجاد سبل
ً ، بل تشكل،للرزق فحسب
 وسيلة إلرساء،أيضا
الرسديات املتنافسة حول مايض البلد وحارضه
 يستكشف “حديث الحجارة” أربع.ومستقبله
 ويفكّك على،بلدات بوسنية من خالل السياحة
.مهل هذه الرسديات املتناحرة

01/09/2021

Film Screening

2021/09/01
عرض فيلم

ّ
Mother,
. أنا أختنق،أمي
I Am
هذا فيلمي
Suffocating.
األخري عنك
This Is My Last Film
About You.
(2019)

76 mins. | English with Arabic subtitles
Director: Lemohang Jeremiah Mosese
The wastelands and crowded streets
of an African country are traversed by
a woman bearing a wooden cross on
her back. She is followed by sellers,
beggars and passersby, outraged
voices, pitious and curious glances.
Parallel to her, among a herd of sheep,
a lamb toddles its way from the faraway mountains into the heart of the
city only to find itself dangling, skinned
and headless on a butcher’s shoulder.
In the meantime, in a roofless house
under the scorching sun, a woman
persistently knits a garment, unwinding
a thread coiled over her son’s face.
Mother, I Am Suffocating. This Is My
Last Film About You. is a symbolic
social-political voyage spiralling
between religion, identity and collective
memory.

)2019(

 دقيقة| باإلنجلزيية مرتجم للعربية76
هذا الفيلم من إخراج موسيس ليموهانج
 تسري امرأة تحمل صليبًا خشبيًا على.جرييمياه
ظهرها يف القفار ويف الشوارع املزدحمة يف بلد
، واملارّون، واملتس ّولون، ويالحقها الباعة،أفريقي
. والشفقة، ونظرات الفضول،واألصوات الغاضبة
 ويسري أحد،ويسري بموازاتها قطيع من الخراف
 فيجد،الخراف من الجبال البعيدة إىل قلب املدينة
ّ نفسه
 ومسلوخ الجلد ومقطوع الرأس على،معل ًقا
ّ
 وتحت لهيب، يف تلك األثناء.كتف أحد الجزارين
 تحيك، ويف بيت ال سقف له،الشمس الحارقة
ّ
ّ
فتحل الخيط الذي يلتف
،بكل تصميم
امرأة ردا ًء
.حول وجه ابنها
ّ
 هذا فيلمي األخري عنك” هو رحلة، أنا أختنق،“أمي
رمز يّة اجتماعيّة سياسيّة عن مجتمع يتأرجح بني
.الدين والهويّة والذاكرة الجمعية

The project is implemented by the A.M
Qattan Foundation in partnership with
Mohammed V University in Morocco,
Cairo University in Egypt and the
Centre for Modern Oriental Studies
in Germany, through a grant from the
Volkswagen Foundation.
Hard copies of the newspaper can be
obtained from the Leila Miqdadi AlQattan Library.

31/08/2021

Publication Launch

Al-Mubtada’
Newspaper
Paves the Way for Discussions about
the Millennial Generation

Al-Mubtada’ newspaper stemmed from
a set of interventions and discussions
about Millennials, exploring ways of
sustaining inherited Palestinian values
across generations and the Millennials’
roles in reshaping them to pave the
way for future Palestinian projects.
What values and structures are
currently and will continue to be
upheld by Millennials? What will
be this generation’s future role and
vision? What will be their (proposed)
solution to the Palestinian cause?
What is their opinion of solidarity and
revolution? What is their relationship
with globalisation? How do they view
the roles of civil society and political
organisations? What does the land,
economy and culture mean to them?
What will be their relationship with other
generations and the neoliberal project?
Writers and editors Ahmad Jaber and
Hakim Khater designed the audiovisual
elements and newspaper. Project
participants include: Ibrahim Karaja,
Ahmad Al-Aqraa, Ahmad Jaber, Ashraf
Hamdan, Anas Abu-Oun, Hakeem
Khater, Hammoudeh Trad, Adania
Shibli, Mohammad Jamil–Shi’rap, Yara
Abbas and Yasmeen Qa’dan.
Al-Mubtada’ newspaper is published
in conjunction with a project entitled
“Liminal Spaces as Sites of SocioCultural Transformation and Knowledge
Production in the Arab World.”

2021/08/31
إصدار جديد

إطالق جر يدة
»«املبتدأ
ُ ”جريدة “املبتدأ
نتاج مجموعة من التدخالت الفنيّة
ٍ
واملجتمعية املستوحاة من نقاشات حول جيل
ٍ
ّ
وتقدم تص ّورًا عن عالقة األجيال الشابة
،”“األلفية
” تطرح “املبتدأ، لذا.ّبتخيّل املستقبل الفلسطيين
تساؤالت حول تلك األجيال ودورها يف الحفاظ
،على املوروث القيمي أو تفكيكه وإعادة تشكيله
لصوغ مستقبل للمرشوع الفلسطيين الجمعي
ٍ
.والفردي
ما القيم والهياكل اليت حملها وسيحملها جيل
األلفية معه؟ ما دوره وتخيله للمستقبل؟ كيف
ّ
الحل السيايس للقضية الفلسطينية؟ ما رأي
يكون
هذا الجيل بموضوع التضامن والثورات؟ عالقتهم
بالعوملة؟ كيف يرون دور مؤسسات املجتمع املدين
، واالقتصاد،والسيايس؟ ماذا تعين لهم األرض
والثقافة؟ عالقتهم باألجيال األخرى واملرشوع
.النيوليربايل؟ وأسئلة أخرى غريها
عمل املحرّران والكاتبان أحمد جابر وحكيم خاطر
على بناء الجريدة وصياغتها من املواد املكتوبة
والبرصية والسمعية واإلنتاجات اليت ُن ّفذت خالل
ّ  وشارك يف املرشوع.التدخالت الفنية
:كل من
 أرشف، أحمد جابر، أحمد األقرع،إبراهيم كراجة
، عدنية شبلي، حمودة طراد، أنس أبو عون،حمدان
. ياسمني قعدان، يارا عباس،دمحم جميل– شعراب
ويأيت إصدار الجريدة كجزء من مرشوع “الفضاءات
البينية كمساحات تحتضن التحوالت الثقافية
واالجتماعية وإنتاجات معرفية بديلة يف العامل
 بالرشاكة بني مؤسسة عبد املحسن،”العريب
 وجامعة دمحم الخامس يف،القطان يف فلسطني
 ومركز الدراسات، وجامعة القاهرة يف مرص،املغرب
 وبتمويل من مؤسسة،الرشقية الحديثة يف أملانيا
.فولكسفاغن
تتوفر نسخ مطبوعة من الجريدة يف مكتبة ليلى
. القطان-املقدادي

08/09/2021

2021/09/08

Our Voice of
the Earth,
Memory &
the Future

عرض فيلم

صوتنا يف
األرض والذا كرة
واملستقبل
)1981(

(1981)
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105 mins. | Spanish with Arabic
subtitles
Directors: Marta Rodríguez and Jorge
Silva

هذا الفيلم من إخراج مارتا رودريغز وجورجي
 ويطغى عليه موضوع االضطهاد املتواصل،سيلفا
،للفالحني والسكان األصليّني يف كولومبيا
 وبينما هدفت األفالم السابقة.ونضالهم الطويل
إىل تحليل هذه الظروف مستخدمة لغة متأثرة
َّ ،باملاركسية
ْ
املخرجي الالحقة أصبحت
فإن أعمال
.أ كرث تأثّرًا بالبحث يف نشأة الحياة األصليّة

The dominant subject of the directors’
films is the centuries-long oppression
of farmers and indigenous peoples
in Colombia and their equally long
resistance. While the early films
analysed these conditions using a
vocabulary informed by Marxism,
Indigenous cosmogony became more
influential in their later work.
The clarification process is unthinkable
without the critical participation of
the Indigenous farmers in the film.
The images no longer function as
argumentative proof of eyewitness
accounts, but rather form a tightly
woven system of signs: furrows in the
landscape, the backs of animals, the
gestures of monuments, the myths and
masks of the people and the breath
that brings musical instruments to life.
“Our cinema must also be beautiful, as
beautiful as possible,” noted Silva when
the film first screened at the Forum in
1982.

عملية التوضيح هذه ممكنة بفضل املشاركة
ّ
 فلم تعد،للفلحني األصليّني يف الفيلم
الحاسمة
ّ
 بل أصبحت،الصور تعمل كأدلة من شهود العيان
ً
ً
 الوديان:محكما من العالمات
نظاما
تشكل
 إيماءات، ظهور الحيوانات،يف املشهد الطبيعي
ُ
 والنفس الذي، األساطري وأقنعة الناس،النصب
 “أفالمنا يجب أن تكون.يحيي اآلالت املوسيقيّة
ً جميلة
 هكذا قال جورجي،” أجمل ما يكون،أيضا
سيلفا عن الفيلم خالل عرضه االفتتاحي يف
.1982 الفوروم سنة
وتهدف إعادة اإلنتاج الرقمي لهذا الفيلم إىل
 اليت،االحتفاء بالسينما السياسيّة ألمريكا الالتينية
ال تضع الثقافة األصليّة يف مقارنة رومانسيّة مع
. بل ترى فيها جماليّة املقاومة،الحداثة
This digital restoration honours an
important work of Latin American
political cinema—one that doesn’t posit
Indigenous culture in romantic contrast
to modernity, but rather recognises in it
an aesthetic of resistance.

11/09/2021
Exhibition

Palestine
from Above
According to legend, the prophet Moses
caught glimpses of the Holy Land twice
in his lifetime – both from the towering
heights of mountains surrounding
Palestine: the first, from Mount Sinai
when he received the tablets of the ten
commandments; and the second, from
the heights of Mount Nebo across the
Jordan when he led the Israelites to
‘the land of milk and honey’. He died
before fulfilling his mission to tread the
sacred land.
Historically, Palestine has always been
a place where the sacred landscape
is gazed from above –regardless of
different ideological doctrines and
positions. From parables portraying the
sudden blood rush that occurs when
prophets and heroes viewed the holy
landscape from the heights for the first
time and were immediately tempted
to dominate the geography, to the
Israeli unmanned aerial assault vehicle
(the heron TP drone), constant raids
on Palestinians, raises fundamental
questions about the environment and
de-territorialisation. The holiness of the
Palestinian landscape has been a curse
to those who have lived there, who
were always seen as an affliction on its
sacredness or as a part of the exotic
Orient that lies under the colonial
disposal.
Viewing Palestine from the sky is
historically part of a clear colonial war
of subjugation and control, waged
through cutting-edge photography,
cartography, remote sensing and

surveillance, hand-in-hand with the
operations of armies on the ground.
In contemporary times, it has become
a complex technology of security,
hence deterrence. With the support of
computer-aided algorithms, feature
and facial recognition, and remote
audio surveillance, juxtaposed with
layers of on-ground metadata from
the health, social, and educational
sectors, as well as social media, the
Israeli government accumulates hybrid
complex datasets that aim at analysing
and predicting patterns of behaviour
within the Palestinian population for
purposes of its security apparatus and
biopolitics.
Reading the aerial gaze on Palestinian
geography does not only concern
itself with the interpretation of what is
depicted on aerial photographs, maps,
or films. It requires scrutinising the
politics behind placing the technology
up in the sky, and the reasons behind
the generation of these images. What
has been produced from the sky cannot
be understood without contextualising
and examining it in terms of the
realities on the ground, unseen from
the sky.
This exhibition juxtaposes layers
of historic material with films and
artworks. Archival material that depicts
power and colonial hegemony is
unpacked, and sometimes subverted,
by means of artistic agency that
dismantles the colonial, historical, and
contemporary constructs.
Curatorial Committee:
Salim Tamari, Yazid Anani, Zainab Azarbadegan and
Zeynep Çelik
Artworks by: Amer Shomali and Dia’ Azzeh, Andrew
Yip, DAAR/Decolonizing Architecture Art Research
(Sandi Hilal and Alessandro Petti), Gian Spina,
Jack Persekian, Khaled Hourani, Khaled Jarrar,
Nida Sinnokrot, Riwaq–Centre for Architectural
Conservation (Mohanad Yaqubi), Soledad Salame,

2021 /09/11
افتتاح معرض

ومعقدة تهدف إىل تحليل واستقراء األنماط
،السلوكية داخل املجموعات السكانية الفلسطينية
.خدمة ألهداف أجهزتها األمنية وسياستها الحيوية
، فقراءة النظرة الجوية للجغرافيا الفلسطينية،ًإذا
ال ترتبط فقط بتفسري ما تبيّنه الصور والخرائط
ً ولكنها تتطلب فحصاً دقيقا،واألفالم الجوية
،للسياسة اليت زرعت هذه التكنولوجيا يف السماء
 فال.واألسباب اليت تقف وراء توليد هذه الصور
 دون فهم،يمكن فهم ما تم إنتاجه يف السماء
السياق األريض ودراسته من منظور الحقائق
. اليت ال يمكن رؤيتها من فوق،املوجودة هناك
يقارن معرض "فلسطني من األعلى" بني طبقات
 ويحلل، وأفالم وأعمال فنية،من املواد التاريخية
املواد املؤرشفة اليت تعكس السلطة والهيمنة
 يف بعض، ويوظف ممارسات فنية،الكولونيالية
 ليهدم البىن الكولونيالية والتاريخية،األحيان
.واملعارصة
، سليم تماري، زينب أزيرباديجان، زينب شيليك:اللجنة القيّمية
.يزيد عناين
 جمعية دار للتخطيط، جاك برسكيان، آندرو ييب:أعمال فنية لـ
، جيان سبينا،)املعماري والفين (ساندي هالل وأليساندرو بييت
،)مركز املعمار الشعيب (مهند يعقويب- رواق، خالد حوراين،خالد جرار
 عامر شوملي وضياء، صويف حليب، صويف إرنست،سوليداد سالمة
. نداء سنقرط،العزة
 آيرين أنسطاس، االستقصاء املعماري، األخوان لوميري:أفالم لـ
 رائد الحلو (روزا، ديمة أبو غوش، بيري باولو بازوليين،ورينيه جابري
 مرشوع كامب (شاينا، كمال الجعفري، رانيا اسطفان،)لوكسمبورج
. نداء سنقرط، ناهد عواد،) ندا غوص، أشوك سوكوماران،أناند
ِ
أعمال فنية وتذكارات من مجموعة النحات فوزي نسطاس
.ومجموعة جورج األعمى
 دمحم، عمر جرار، عامر خليل، ضياء الجعبة، خالد فين:فريق اإلنتاج
. هيا كعابنة، نادر خوري،سمارة
. ياسمني عبد الهادي، فايز كواملة، أسماء املز يّن:التنسيق والبحث
Sophie Ernst, Sophie Halabi.
Films by: Dima Abu Ghoush, Forensic Architecture,
Irene Anastas and Rene Gabri, Kamal Jaafari,
Lumière brothers, Nahed Awwad, Nida Sinnokrot,
Pier Paolo Pasolini, Raed Helou (Rosa Luxemburg
Foundation), Rania Stephan, Studio CAMP (Shaina
Anand, Ashok Sukumaran and Nida Ghouse).
Artwork and memorabilia from the collections of
the Fawzi Nastas Sculpture Studio and the George Al
Ama Art Group
Production Team: Amer Khalil, Diaa Jubeh, Haya
Kaabneh, Khalid Fanni, Mohammad Samara, Nader
Khoury, Omar Jarrar.
Coordination and Research: Asma’ Mozayen, Fayez
Kawamleh, Yasmeen Abdulhadi.

فلسطني
من األعلى
تحيك قصص األنبياء أن سيدنا موىس رأى األرض
 وملحها يف كلتا املرتني،املقدسة مرتني يف حياته فقط
 شاهد النيب.من قمم املرتفعات املحيطة بفلسطني
،موىس األرايض املقدسة أول مرة من جبل سيناء
 واملرة،حيث نزلت عليه ألواح الوصايا العرشة
 على الطرف اآلخر من،الثانية من أعلى جبل نيبو
نهر األردن فيما كان يقود بين إرسائيل إىل "أرض
 ولكن وافته املنية قبل أن يصل،"اللنب والعسل
.إىل هناك وتطأ قدمه ترابها
على اختالف معتقداتهم- يذكر التاريخ أن كثريين
 رنوا إىل املشهد املقدس-ومواقفهم األيديولوجية
 فمن الحكايا اليت تصف.يف فلسطني من األعلى
كيف جرى الدم يف عروق األنبياء واألبطال لدى
 وكيف،رؤيتهم مشهد األرض املقدسة أول مرة
،أغراهم املنظر على الفور ببسط سلطانهم عليها
ّ
املسية
وحىت أخبار اآلليات اإلرسائيلية الهجومية
 تربز دائماً أسئلة،والغارات املستمرة على فلسطني
 فلطاملا كانت.مهمة حول قضايا البيئة واالنزتاع
قدسية املشهد الفلسطيين لعنة على سكانه
ً أو جزءا،الذين اعتربوا دائماً شوائب تعكّر قدسيته
من غرابة الرشق الخاضع لسيطرة االستعمار
.الكولونيايل
ً جزءا،ً تاريخيا،شكّل مشهد فلسطني من السماء
من حرب استعمارية واضحة ُشنت باستخدام
، ورسم الخرائط،أحدث أشكال تكنولوجيا التصوير
 اليت رافقت تحركات، والرصد،واالستشعار عن بعد
 وهدفت إىل الهيمنة على،الجيوش على األرض
، ويف األزمان املعارصة.املنطقة والسيطرة عليها
،تحول هذا املنظور إىل تكنولوجيا أمنية معقدة
 واليوم تستخدم.ووسيلة من وسائل الردع
،الحكومة اإلرسائيلية الخوارزميات املحوسبة
وإمكانية التعرف على الوجوه والخصائص والرصد
 وتستفيد من البيانات الوصفية،الصويت عن بعد
املأخوذة من القطاعات الصحية واالجتماعية
 إضافة إىل وسائل التواصل،والتعليمية املختلفة
االجتماعي لجمع مجموعات بيانات مدمجة

18/09/2021

Workshop and Film
Screening

Video Art
A two-day workshop on video art, one
of the important artistic sectors in
Palestine. Many artists tend towards
creating documentarian aspects of
film and may neglect the aesthetic
and experimental trends in visual
film production, whether in filming,
directing or content.
The workshop includes the educational
and cognitive aspects of video art:
Where it stands in the history of art
whilst considering some of its models,
productions and artists with references
to video art created in Palestine.
The program will also provide an
opportunity to explore 18 films
selected by the Film-Makers’
Cooperative in New York, to be shown
in two sections.
in the first, directors and artists explore
engaging with video art, allowing us
to identify the paths of its emergence
and the factors that made video art
possible. The second includes films
that exemplify how basic abstract
illustrations and animated visuals are
used in this genre.
The workshop aims to bring more
diverse perspectives of this art and to
address many types of artistic vision,
enriching both the work and the
dialogue between participants.

2021/09/18

15/09/2021

2021/09/15

الفيديو آرت

Olanda

أوالندا

ورشة عمل وعروض أفالم

 تتناول موضوع،ورشة عمل على مدار يومني
ّ
املهمة
 كأحد القطاعات الفنية،”“الفيديو آرت
 مقابل ميل الفنانني،وقليلة التناول يف فلسطني
 مع إهمال التوجهات الجمالية،إىل البعد التوثيقي
 سواء أ كان،والتجريبية يف اإلنتاج الفيلمي البرصي
. أم املحتوى، أم اإلخراج،ذلك يف التصوير
تغطي الورشة املجال التعليمي واملعريف لـ”الفيديو
 وتنظر يف بعض، فتقف على تاريخ هذا الفن،”آرت
 مع اإلشارة إىل مجموعة،نماذجه وإنتاجاته وفنانيه
.من تجارب اإلنتاج يف فلسطني
ً
فيلما
18 كما سيوفر الربنامج فرصة الستكشاف
ّ اختارتهم تعاونية
Film ( صناع األفالم يف نيويورك
،)Makers’ Cooperative in New York
.وقسمت األفالم إىل مجموعتني
ّ
يف األوىل؛ تستكشف مجموعة من املخرجني
والفنانني املختلفني كيفية التعامل مع “الفيديو
 إذ تتيح لنا هذه األعمال تحديد مسارات،”آرت
 والعوامل اليت جعلت إنتاج،”ظهور “الفيديو آرت
ً
 فتضم، أما املجموعة الثانية.ممكنا
هذا الفن
ً
 تظهر كيفية استخدام،أفالما لفنانني مختلفني
 واملرئيات،الرسوم التوضيحية التجريدية األساسية
.املتحركة يف هذا النوع من األفالم
تهدف الورشة لالنكشاف على وجهات نظر أ كرث
 والتطرق إىل أساليب،تعد ًدا حول هذا الفن
 ويعزز التبادل، ما يرثي التجربة،متنوعة يف الرؤية
.املعريف بني املشاركني

Film Screening

(2019)

154 mins. | Romanian with Arabic
subtitles
Director: Bernd Schoch
A sprawling mycelium. The starry
sky over the Romanian Carpathians.
The first two images introduce the
dimensions that are at the core of
Olanda: details and fine structures on
the one hand, constellations and the
bigger picture on the other. The focus
is on a seasonal asset of the area: the
mushroom. It is the foragers who are
nearest to them and the focus of the
film is on them: on walks through the
forest, in the tent camp, during car
rides and conversations. From here, it
follows the rhizome-like ramifications
that continue to branch out in the form
of money: to local and international
merchants, to an impromptu shoe
market in a clearing, to gambling
among colleagues. The film tells of
these trading cycles by assuming a
mushroom-like structure without ever
losing its centre of thought. Beyond
an analysis of economic structures,
however, it is also the sensual
document of a rhythm of everyday
life in the forest, as experienced by
foragers as the first link in the recycling
chain. In the film, it can be experienced
as an audio-visual mushroom trip into
the magical world of the Carpathian
forests.

عرض فيلم

)2019(
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ُ ٌ
.هذا الفيلم من إخراج بريند سكوتش
ّ غزل فطري
 والسماء تتألأل بالنجوم فوق.مرتامي األطراف
 ُتظهر أ ّول لقطتني.جبال الكاربات الرومانية
 التفاصيل والهياكل:يجسدها أوالندا
األبعاد اليت
ّ
 ومجموعات النجوم والصورة،الدقيقة من ناحية
ّ .األوسع من ناحية أخرى
يتم الرتكزي على الفطر؛
 العالّفون هم.أحد املنتجات املوسميّة يف املنطقة
ّ
 ويف معسكر،السري يف الغابة
َّ محل تركزي الفيلم على
 من هنا. والجوالت والحوارات يف السيّارة،الخيام
،يالحق الفيلم النتائج املتواصلة الشبيهة بالجذمور
 إىل التجار:واملستمرة يف التفرّع على شكل أموال
 إىل سوق أحذية مؤقت يقوم،املحليّني والدوليّني
 يتناول. إىل املقامرة بني الزمالء،بتصفية البضائع
هذا الفيلم دورات اإلتجار هذه من خالل افرتاض
. دون أن يفقد بوصلة تركزيه،بنية شبيهة بالفطر
 يشكّل، وبخالف تحليل البىن االقتصادية،إالّ أنه
 كما،حسياً إليقاع الحياة اليومية يف الغابة
ّ ًتوثيقا
ّ يعيشها
العلفون الذين يشكّلون الحلقة األوىل يف
 يمكن خوض، يف السينما.سلسلة إعادة التدوير
التجربة كرحلة فطر مرئيّة ومسموعة إىل العامل
.السحري لغابات الكاربات

22/09/2021

Film Screening

Retrospekt
(2018)

101 mins. | Dutch with Arabic subtitles
Director: Esther Rots
It is a brutally poetic, suspensepacked, modern-domestic fairy tale
seen through the eyes of Mette, a
successful young mother struggling
with life’s absurd purposelessness.
Mette is in the final phase of her
rehabilitation, when one day Miller
pays a visit, trying to get Mette to testify
against Frank—Miller’s boyfriend who
put Mette in a wheelchair. Mette can’t
seem to remember anything. When left
alone and in a haze of medication and
increasing anxiety, Mette has time to
reminisce.
In an escalating puzzle-like narrative,
we inhabit Mette’s consciousness
and see the events in the film unfold
through her fractured memory.
Trying to juggle daily pressures of
relationship, career and motherhood,
Mette inevitably, slowly, drowns in a
cacophony of repercussions. Blunt,
semi-operatic voices and music echo
her fragmented daydreams of the
events leading up to her accident.

2021/09/22

20/09/2021

اسرتجاع

Knowledge,
Ideology, and
Civilization:

عرض فيلم

)2018(
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 وهو فيلم،هذا الفيلم من إخراج إستري روتس
شاعري ومش ّوق إىل درجة قاتلة؛ هو القصة
،”ين “مييت
ْ  من خالل عي،الخرافية الحديثة املحلية
ّ
.األم الشابّة والناجحة اليت تواجه عبث الحياة
،تم ّر “مييت” يف املرحلة األخرية من إعادة التأهيل
 يف محاولة،حني يزورها “ميلر” يف أحد األيام
ّ
 صديق ميلر الذي:”ضد “فرانك
لجعلها تشهد
 وال يبدو.تسبّب يف إقعاد مييت يف كريس متحرك
 إال أنها ُترتك وحيدة مع،أن مييت تتذكر أي يشء
 فيسنح لها الوقت،غشاوة األدوية والقلق املزتايد
.ليك تتذكّر
 نسكن،ويف رواية متصاعدة شبيهة باألحجية
ّ
يتكشف
 وعي مييت يف فيلم-نحن املشاهدينّ
 وخالل سعيها للتعامل مع.املتصدعة
عرب ذاكرتها
،الضغوط اليومية يف عالقتها ومهنتها وأمومتها
 أصوات.تغرق شيئاً فشيئاً يف ضوضاء التداعيات
حادة شبه أوبرالية وموسيقى ترت ّدد يف أحالم
ّ
.املتشظية للتطورات اليت أ ّدت إىل الحادثة
اليقظة

Book Launch

An Attempt
at Understanding
History
Leila Miqdadi Al-Qattan Library
is celebrating the book launch of
Knowledge, Ideology, and Civilization:
An Attempt at Understanding History
by Dr. Ali Jarbawi, in conversation with
Dr. Lourdes Habash.
The book aims to understand history by
researching accumulated knowledge
and its relation to the formation of
civilizations. The author’s research
stems from the premise that history
is a continuous and uninterrupted
timeline as a result of an incessant
relationship expressed by forming
regional cultures, some of which turn
into global civilisations.
Dr. Ali Jarbawi is a Palestinian writer
and professor of political science
and international studies at Birzeit
University.

2021/09/20
إطالق كتاب

، األيديولوجية،املعرفة
:والحضارة

محاولة لفهم
التار يخ
تستضيف مكتبة ليلى املقدادي القطان يف
َ
، األيديولوجية،إطالق كتاب «املعرفة
املؤسسة
 علي. محاولة لفهم التاريخ» لكاتبه د:والحضارة
. لورد حبش. تحاوره د،الجرباوي
يقدم الكتاب محاولة لفهم التاريخ من خالل
 وعالقتها،البحث يف تراكم املعرفة املادية عرب الزمن
 وينطلق البحث من فرضية.بتكوين الحضارات
،مفادها أن التاريخ خط زمين متصل ال ينقطع
ً تتواىل تفاعالته وأحداثه
 نتيجة عالقة،تباعا
ّ  ُي،متواصلة
 يتحول،عب عنها بتكوين ثقافات محلية
.بعضها إىل حضارات عاملية
ٌ
وأستاذ يف
،كاتب فلسطيين
 علي الجرباوي.د
ٌ
العلوم السياسيَّة والدراسات الدولية يف جامعة
.بريزيت

29/09/2021

2021/09/29

Film Screening

عرض فيلم

The Last to
See Them

آخر من رآهم
)2019(
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(2019)

79 mins. | Italian with Arabic subtitles
Director: Sara Summa
“On a Saturday night in late summer
2012, the Durati family was killed
during the robbery of their house.” This
event, based on a true story, occurs at
the very end of Sara Summa’s debut
feature, The Last to See Them, and yet
this is not a spoiler. That first sentence
is the opening title card of the film,
telegraphing the main characters’ fates
in a few brief, tragic words.
The Last to See Them takes an
unorthodox storytelling approach,
exploring in immense detail the lives of
the four members of the Durati family
the day before the robbery. Despite her
characters’ inevitable demises, Summa
shows endless empathy for each family
member through a patient, observant
account of the minutiae of everyday
domestic life. As audiences grow more
attached to these characters, their
most casual lines of dialogue take
on unexpected gravitas. All plans for
the future feel like tiny stabs in the
audience’s heart.
Summa elicits arresting and peculiar
performances from her actors. There’s
a sense that each character is ‘going

through the motions’, trying to keep
up appearances and maintain order
even as each seems deeply unsettled
when witnessed in moments alone. The
characters seem almost possessed or
haunted—at the very least, overcome
by something intangibly askew.
The production team makes careful use
of space, choreographing a domestic
dance around the home reminiscent of
a stage play. The camera lurks in these
spaces like a fly on the wall. Helpless
to stop what’s coming, the audience is
left with the eerie, unsettling realisation
that they will, in fact, be the last to see
the characters alive.
Summa’s debut feature is a
revolutionary exercise as a sort of antifound-footage film. Artfully exploring
cinema’s unique ability to play with
temporality, it deftly probes major
existential questions about life and
how to best live it in the face of our
inevitable, unpredictable end.

 بينما يحايك األسئلة الوجوديّة الرئيسة،الزمان
 وكيف نحياها على أفضل وجه يف،حول الحياة
َّ
.املتوقعة
مواجهة نهايتنا الحتميّة وغري

َّ  ويحيك،سوما
ّ
قصة
هذا الفيلم من إخراج سارا
،2012  أواخر صيف العام،حدثت يف ليلة سبت
حني ُقتلت عائلة دورايت خالل عمليّة سطو على
ّ  ومع، تستند الحادثة إىل رواية واقعية.بيتهم
أن
 هذه املعلومة،قتل العائلة يحدث يف نهاية الفيلم
 فهذه.ال تفسد متعة املشاهد وال تحرق األحداث
الجملة األوىل ُكتبت على أول عنوان داخلي يف
ّ
مبش ًة بمصري الشخصيّات الرئيسيّة
،بداية الفيلم
َ
.ومقتضبة ومأساويّة
،فيه بكلمات قليلة
ً يتبىن الفيلم
 حيث،نهجا غري تقليدي يف الرسد
يستكشف أدق التفاصيل لحياة أربعة أفراد من
.عائلة “دورايت” يف اليوم الذي سبق عملية السطو
 تظهر سوما قدرة ال،وعلى الرغم من موتهم املحتم
متناهية على تقمص حياة كل فرد من األرسة من
خالل رصد أدق التفاصيل وأصغرها يف حياتهم
 وفيما يرتبط املشاهدون بهذه.اليوميّة األرس يّة
 يصبح للحوار العادي جداً وطأة،الشخصيات
ّ
ّ  فتبدو.غري متوقعة
كل الخطط املستقبلية وكأنها
.طعنات صغرية يف قلب املشاهد
ً ُتخرج سوما من ممثليها أدا ًء آرسًا ومم
 ثمة.زيا
،”إحساس بأن كل شخصية “تخوض الحركة
وتحاول أن تحافظ على املظاهر والنظام حىت
ّ لو كانت
كل شخصيّة على حدة تبدو شديدة
 تبدو.القلق عند مشاهدتها وحيدة للحظات
الشخصيّات مسكونة أو ملبوسة تقريباً –أو على
ّ
. يسيطر عليها يشء غري ملموس-األقل
 بحيث،يستخدم فريق اإلنتاج املكان بشكل جيّد
ّ
يصمم رقصة محليّة حول البيت بشكل يذكّر
 وتختئب الكامريا يف هذه.بالعمل على املرسح
 وفيما يعجز.األماكن مثل ذبابة على الحائط
 فهم يرتكون مع،املشاهدون عن وقف ما يحدث
إدراك قلق ومخيف بأنَّهم سيكونون بالفعل آخر
ٍ
.من يرى الشخصيات أحياء
ً
يعترب فيلم سوما األول تمرينا ثور يًّا يف نوع األفالم
َ
 فيستكشف.املكتشفة
املناهضة ألفالم التسجيالت
ّ بشكل
فن قدرة السينما الفريدة على اللعب مع

2021/10/27

2021/10/20

2021/10/13

2021/10/06

حيوانات الهثة

أطفال املوىت
)2018(

تراب

)2019(

انتحال
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 وتستذكر فيه امرأة،”هذا الفيلم من إخراج “يل يل
 بينما تستعرض،ذكريات شبابها يف السبعينيات
أمام أعيننا إعادة إنتاج ملشاهد حداثة املايض يف
 تقود تداعيات األحداث يف “حيوانات.الصني
 “ماذا حلمت عن حياتك:الهثة” للتساؤل
.”كمراهق؟ وكيف كانت؟

،هذا الفيلم من إخراج كيلي كوبر وبافول ليسكا
ويستند إىل رواية إلفريدي يلينيك األسطور يّة
 كما أنتج الفيلم يف املواقع األصليّة.”“أطفال املوىت
القريبة من األماكن اليت نشأت فيها الروائيّة
.يلينيك الحاصلة على جائزة نوبل

 ويراقب،هذا الفيلم من إخراج نيكوالوس جريهالرت
 واملحاجر ومواقع البناء،فيه املخرج الناس يف املناجم
.الكربى وهم يف رصاع دائم لالستيالء على الكوكب
ّ ففي
 يقوم البرش بنقل مليارات األطنان،كل سنة
ّ
.والحفارات أو بالديناميت
من الرتاب بالرفوش

ً
فيلما ص ّوره أصدقا ٌء
 ستشاهدون،”يف “أطفال املوىت
 مم” من8 يف عطلة نهاية األسبوع بتقنية “سوبر
 وتراقبون كيف،مقاطعة سترييا العليا يف النمسا
.”تح ّول تدريجيًا إىل “قيامة أشباح عادوا من املوت

13/10/2021

ّ
تتعطل
 ويبدأ حني،هذا الفيلم من إخراج بيرت بارلو
 بعد عطلة-يض البرشة
ْ أبي- سيارة زوجني شابني
ّ قصرية أمضياها يف الت
 فيساعدهما رجل،زنه
ً  أ كرب-أسود البرشة.سنا ألهمهما بحكمته املبدعة
ّ بعد
 يكتشف الزوجان،ستة أشهر من تلك الحادثة
َّ
أن الكلمات اليت قالها الرجل ذاك قد ال تكون
 وباتا عاجز ْين عن، أصيبا بالرعب، وحينها.كلماته
تجاوز “جريمته” اليت أجربتهما على التساؤل حيال
.أصالة حياتهما وصدقها

عرض فيلم

)2018(

27/10/2021

Film Screening

Breathless
Animals
(2019)

68 mins. | Mandarin with Arabic subtitles
Director: Lei Lei
A woman recalls the memories of her
youth in 1970s China while a recreation
of the past unfolds before our eyes.
The scenes in Breathless Animals
inspire the question: “When you were
a teenager, what did you dream about
and how was your life?”

عرض فيلم

20/10/2021

Film Screening

Children of
the Dead
(2018)

90 mins. | German with Arabic subtitles
Directors: Kelly Copper and Pavol Liska
This adaptation of Elfriede Jelinek’s
monumental novel Die Kinder der
Toten—her most important publication
by her own assessment—was filmed
close to where the Nobel Prize laureate
grew up.
In Children of the Dead, a Super 8 holiday
film from Upper Styria slowly turns into a
resurrection of undead spooks.

عرض فيلم

Film Screening

Earth
(2019)

115 mins. | English with Arabic subtitles
Director: Nikolaus Geyrhalter
Geyrhalter observes people in mines,
quarries and large construction sites
in a constant struggle to appropriate
the planet, knowing that humans move
several billion tons of earth every year
with shovels, excavators and dynamite.

عرض فيلم

)2019(

06/10/2021

Film Screening

The
Plagiarists
(2019)

79 mins. | English with Arabic subtitles
Director: Peter Parlow
This film begins when a young White
couple’s car breaks down after a
weekend getaway. They’re then helped
by an older Black man, who inspires
them with his creative wisdom.
Six months later, they discover that the
words he spoke might not be his own.
They’re horrified, fixating on his ‘crime’
while forced to confront the originality
of their own lives.

28/10/2021

2021/10/28

ّ حديث
،فنان وحوار
ألكساندرا صوفيا حنضل

Artist Talk,
Alexandra Sophia Handal

Drifting into the
Haze to Reach
Another Beginning:

انسياق يف الضباب
:للوصول إىل بدايات أخرى

أوديسة فنانة

An Artist’s
Odyssey

What does it mean for an artist to begin
her creative trajectory from historical
fractures and absences? How can she
create an imagined collective that brings
into communion her disjointed parts?
With no official map to guide her, she
decides to drift into the haze where
the relationship between places and
people are linked by endless possible
constellations. In this undefined space,
her biological, adoptive and spiritual
ancestors are no longer separated by
the borders of national, regional and
local narratives. She gains access to
centuries-old knowledge from the
diverse societies that have shaped
her. What is perceived by others to
be unrelated, conflicting, exotic and
irrelevant to her/them, she can now
trace the sources. She brings the
knowhow she has acquired from other
trades into her art to cultivate a way of
seeing.

What her forebearers had to erase,
suppress and forget in order to survive
oppression across history becomes hers
to revisit now that she has identified
the multiple cultural lineages that
form her own. She chooses to create
a visual language with the breakages,
gaps and opacities that once alienated
her. A spirit in rejoice awakes from an
innermost world.
This talk will bring together the
Mediterranean and Caribbean in a
shared space of mourning to shine light
on intergenerational griefs. A.S. Handal
will be in conversation with Dr. Refqa
Abu-Remaileh.

ماذا يعين أن تبدأ فنانة مسارها اإلبداعي من
الرشوخ والغيابات التاريخية؟ كيف لها أن تخلق
منظومة متخيلة تجمع أعضاءها املفككة؟ وهكذا
 أن تنساق يف، دون تخطيط رسمي يوجهها،قررت
الضباب حيث العالقة بني األمكنة والناس ترتبط
.باحتماالت تعقيدات ال نهائية
 ال ينفصل أجدادها،ويف هذا الفضاء غري املحدد
البيولوجيون واملتبنون والروحيون بحدود
.الرسديات القومية واإلقليمية واملحلية بعد اآلن
فتظفر بمنفذ الكتساب معرفة بعمر قرن من
 وما استشف من.املجتمعات املتنوعة اليت شكلتها
قبل اآلخرين على أنه منفصل ومتضارب وغرائيب
 بات بمقدورها اآلن تتبع،لهم/وعريض بالنسبة لها
 استدخلت املهارة اليت حازت عليها من.مصادره
 فما.الحرف األخرى إىل فنها لتصقل طريقة للرؤية
كان على أسالفها محوه وقمعه ونسيانه من أجل
 بات ملكها لتعيد،النجاة من االضطهاد عرب التاريخ
 وقد حددت وتماهت مع األصول،النظر فيه اآلن
 اختارت، لذلك.الثقافية املتعددة اليت تشكلها
أن تخلق لغة برصية مع االنكسارات والفجوات
 لتستيقظ روح،والغموض الذي غرّبها ذات مرة
.من البهجة من عامل موغل يف العمق
ّ
يضم هذا الحديث البحر املتوسط مع الكارييب يف
 ليشع نورًا على األىس،فضاء متشارك من الشجن
. حنظل يف حوار مع د. ص. وستكون أ،عرب األجيال
.رفقة أبو رميلة

،مؤسسة عبد املحسن القطان هي مؤسسة تنموية
 تعمل يف تطوير الثقافة والرتبية يف، غري ربحية،مستقلة
، واملعلمني، عرب الرتكزي على األطفال،فلسطني والعامل العريب
.واملبدعني الشباب
 يف اململكة املتحدة1993 تأسست وسجلت العام
 وكرشكة خريية،)1029450 كمؤسسة خريية (رقم
 وبارشت العمل يف،)2171893 محدودة الضمان (رقم
QR(  كمؤسسة غري ربحية رقم1998 فلسطني العام
.)-0035-F
 الطرية رام هللا، شارع النهضة النسائية27
The A.M. Qattan Foundation (AMQF)
is an independent, not-for-profit
developmental organisation working in the
fields of culture and education in Palestine
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