
١٤ �ّوز – ٢٤ ترشين األول ٢.١٦



٢

جوانا حاجي توما 
وخليل جريج

باحة املتحف 
أدريان لحود 

باحة املتحف 
أدريان لحود 

باحة املتحف 

القاعة العربيّة 
مروة ارسانيوس 
القاعة العربيّة 
مروة ارسانيوس 
القاعة العربيّة 

بالتعاون مع سامر فرنجية

صدر هاغيغيان
ناتاشا 

من�ة القديري

إ��يك لوييس

نيكوالس مانغان

س ماركيز
بيدرو نيڤي

صافية املرية

مروان رش�وي

كل� بينتيكوست

ماركو بيلهان

جيّسكا خزريك أو 
نادي شهود الزور

ي
ي بلوج

سام

 أورسوال بي�ن 
وباولو تاڨاريس

ث
ن إير

ديزاي

القّيمتان عىل املعرض: ناتاشا برتيس¡-باشيليه ونورا رازيان
الفنانون املشاركون: مروة ارسانيوس بالتعاون مع سامر فرنجية، سامي بلوجي، أورسوال بي�ن وباولو تاڨاريس، 

"ديزاين إيرث"، جوانا حاجي توما وخليل جريج، إمري هون�، جيّسكا خزريك أو نادي شهود الزور، أدريان لحود، 
إ��يك لوييس، نيكوالس مانغان، صافية املرية، بيدرو نيڤيس ماركيز، ماركو بيلهان، كل� بينتيكوست، من�ة القديري، 

مروان رش�وي، وناتاشا صدر هاغيغيان.
 ،Cedar Environmental ،رشكاء املعرض: الجامعة األمريكيّة يف ب�وت - مكتبات الجامعة

Château Marsyas ، السفارة السويرسيّة يف لبنان، السفارة الفرنسيّة يف لبنان، الفرات للنرش والتوزيع، 
  . V4 Advisorsو ، Salem International Group (SIG) ،مر.ت¡، بيكاسو

تصميم وغرافيكّيات املعرض: مايند ذي غاب
تصميم املنشورة: مايند ذي غاب

طباعة: بيبلوس برينتينغ
تعريب: نرسين نادر وفادي طفييل

#LTAW #artandecology #sursockmuseum

إمري هون�
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مأزوم»  وقٍت  يف  واإليكولوجيا  الفن  اآلن:  الجوية  «النرشة  معرض  يعالج 
مسائل ملّحة عىل ارتباط بتغّ� املناخ ووقوع كارثة إيكولوجية يف املستقبل، 
وتأث� ذلك عىل اللحظة الراهنة عاطفيًا وسياسيًا واقتصاديًا وأخالقيًا. في� 
يتحّول البرش من عمالء بيولوجي¡ – أي عمالء يؤثّرون يف بيئتهم املبارشة – 
إىل عمالء جيولوجي¡ يؤثّرون يف أÌاط األرصاد الجوية والتنوع البيولوجي يف 
الكرة األرضية، Ïة حاجة إىل أسلوب جديد لفهم بصمتنا عىل الكرة األريض. 
يشمل مصطلح «إيكولوجيا» هنا القوى اإلقتصادية واإلجت�عية والتاريخية 
واإليكولوجي  الثقايف  اإلرث  من  األرضية.  الكرة  مع  عالقتنا  تطبع  التي 
والتهديد  املوارد  باستخراج  املتعلقة  القاسية  املاّدية  الحقائق  إىل  للبرتول 
الذي يلوح يف األفق بتعاظم حروب املوارد، تتطرق األع�ل املعروضة إىل 
املسائل اإليكولوجية امللّحة التي ß يتم استكشافها بشكل واٍف حتى اآلن 

من منظار إقليمي.

املعرض الذي يتضّمن أع�ًال من توقيع ١٧ فنانًا محليًا ودوليًا يقّدم Ìوذًجا 
بطريقة  املعارض  تنظيم  مع  ترتافق  التي  والفرص  التحّديات  عن  أيًضا 

مستدامة وشّفافة.

ما هي عالقة اإليكولوجيا بالنزاع؟ كيف ترتبط منظومة اقتصادية äنظومة 
إيكولوجية؟ ما معنى أن يكون بإمكاننا رؤية مواد بالستيكية من الفضاء؟ ما 

هو عدد الكوارث التي تتسب بها األحوال الجوية سنويًا؟

نتوّسع أكë يف طرح كل هذه املواضيع يف إطار برنامج غني من العروض 
السمعية البرصية، والنقاشات، واملحادثات، وحلقات العمل، والجوالت.

املطبوعات

تحت  مطبوعات   خمسة  من  خاصة  سلسلة  املعرض  مع  بالتزامن  تصدر 
عنوان «ِقوام العاß: نار، حجر، خشب، س�ء، ماء» من تحرير أشكان سپوند. 
برّادة  عمر  ارسانيوس،  مروة  أندرسون،  أنجيال  املنشورات:  يف  املُساهمون 
وسارة ريغز، أورسوال بي�ن وباولو تاڨاريس، أيوين تشاردرونيت، أديب دادا، 
إيرث»)،  («ديزاين  رانيا غصن  Forensic Architecture، حمزة هاموش¡، 
رازميغ كوشيان، الرا خالدي، جيّسكا خزريك، كابواð كيوانغا، أدريان لّحود، 
برونوين الي، إريكا يل وزوي تود، نامق ماكيك، فادي منصور، صافية املرية، 
تان،  بيل¡  بوڨينيّيل،  إليزابيث  ماركيز،  نيڨيس  بيدرو  ميليتوبولوس،  أنجيال 

فرنسواز ڨ�جي، وإليزابيث ڨون سامسانو.
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سامي بلوجي
ولد في ١٩٧٨، لوبومباشي، جمهورية الكونغو الديمقراطية 

يعيش ويعمل بين لوبومباشي، جمهورية الكونغو الديمقراطية وبروكسل، بلجيكا

٢٠١٢ رابط رقم ١، مدينة كاواما،
تفصيل عن موقع تنقيب حَريف #١، ٢٠١١، ٢٠١٢

منجم مكشوف غارق يف بانفورا #١، موقع تنقيب معد� حريف، 
٢٠١٠، ٢٠١٢

٢٠١٢ نفق تنقيب حريف، ٢٠١١،

هذه الصور األربع ملناظر تخطف األنفاس، ومناجم مفتوحة تغمرها املياه، 
الفوتوغرافية  الصور  من  أوسع  سلسلة  من  مأخوذة  النمل،  بحجم  وعّ�ل 
الكونغو  جمهورية  يف  كاتانغا  مقاطعة  يف  كولويزي  يف  املناجم  ملنطقة 
مناجم  يف  الحَريف  التعدين  توثيق  عىل  بلوجي  سامي  عمل  الد�وقراطية. 
الصينية  الحكومة  ُمِنحت  عندما  و٢٠١١،   ٢٠٠٩ ب¡  والكوبالت،  النحاس 
اإلذن لالستث�ر يف هذه املناجم مقابل قيامها بإعادة تأهيل البنى التحتية 
يف الكونغو. وقد تعّمد الفنان أن يكون الحضور البرشي يف هذه الصور غ� 
ذي أهمية، يف إشارة إىل سنوات االستغالل االستع�ري وما بعد االستع�ري 
منزل  عن  ملصق  مع  العّ�ل  ملساكن  فوتوغرافية  صورة  تقرتن  للموقع. 

ومسبح يف املدينة، يف تجسيٍد لحلٍم يوطوø يف هذه األرض الديستوبية.

مطبوعة ذات صلة
«قوام العا£: نار» 

مع مساه�ت من الرا خالدي، أشيل 
ممبي، إليزابيث بوڨينيّيل، فرنسواز 

ڨ�جي، وإليزابيث ڨون سامسانو.

محادثة ذات صلة
محادثة مع فنان: سامي بلوجي

الخميس ١٣ ترشين األول،
١٩:٠٠ إىل ٢٠:٣٠

ðاألوديتوريوم، الطابق السفيل الثا
ðالدخول مجا يف اللغة اإلنكليزية |

سامي بلوجي
، مدينة كاواما، ٢٠١٢

سامي بلوجي
، مدينة كاواما، 

سامي بلوجي
رابط رقم ١

سامي بلوجي
رابط رقم 

سامي بلوجي

طباعة رقمية بالحرب النفاث عىل ورق "باريتا"
الحقوق للفنان وغال�ي إ�ان فارس
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بيدرو نيڤيس ماركيز
ولد في ١٩٨٤، لشبونة، البرتغال  

يعيش ويعمل بين لشبونة، البرتغال ونيويورك، الواليات المتحدة

٢٠١٣ حدود النمو،
٢٠١٦ جدول زمني بديل لحدود النمو: من اإليكولوجيا إىل التجريد،

عاملي،  ودراسات  أبحاث  مركز  وهو  روما»،  «نادي  كلّف   ،١٩٧٢ العام  يف 
عل�ء من اختصاصات متعّددة إعداد تقرير عن البيئة البرشية ومستقبلها، 
بتمويل من «مؤسسة فولكسفاغن». كان التقرير الذي حمل عنوان "حدود 
النمو" محاكاًة للنمو االقتصادي والسّكاð يف سياق املوارد املحدودة. أشارت 
املحاكاة إىل وجود حدود ممكنة جًدا للنمو االقتصادي ترتاجع بعدها نوعية 
الحياة، وتُستنَفد املوارد الطبيعية بصورة داüة. يُعيد الفيديو األول «حدود 
يف  األول.  التقرير  يف  الواردة  والبيانات  املحاكاة  يف  النظر   (٢٠١٣) النمو» 
«جدول زمني بديل لحدود النمو» (٢٠١٦)، يستخدم ماركيز إطار «البيئات» 
العام – äا يف ذلك كيف يتم تصّورها وÌذجتها وتجسيدها – وسيلًة للتفك� 
يف األزمة اإليكولوجية واالقتصادية الراهنة، فيتكّهن حول املنحى الذي �كن 
بتقرير «حدود  املتعلقة  الراهنة  األحداث  القريب  املستقبل  أن تسلكه يف 

النمو» األول.

مطبوعة ذات صلة
«قوام العا£: سµء»

مع مساه�ت من عمر برّادة وسارة 
ريغز، أدريان لّحود، كابواð كيوانغا، بيدرو 

نيڨيس ماركيز، وبيل¡ تان.

برنامج أفالم ذات صلة
قوام العا£: سµء

إطالق مطبوعة وعرض أفالم

الخميس ٢٩ أيلول، من ١٩:٠٠ إىل ٢١:٠٠

ðاألوديتوريوم، الطابق السفيل الثا

يف اللغة اإلنكليزية

ðالدخول مجا
 :ßبالتزامن مع إطالق مطبوعة «قوام العا

س�ء»، يُعرَض الفيلم القص� «أين نجلس إىل 
Where to Sit at the?) «مائدة العشاء؟

Dinner Table) (٢٠١٣) لبيدرو نيڤيس ماركيز، 
وفيلم «دونا هاراواي: رواية القصص من أجل 

Story Telling for Earthly) «بقاء دنيوي
Survival) (٢٠١٦) لفابريزيو ت�انوفا، وفيلم 

Can the Sun) «هل �كن أن تكذب الشمس»
Lie) (٢٠١٤) لسوزان شوبيل.

بيدرو نيڤيس ماركيز 
جدول زمني بديل لحدود النمو: من اإليكولوجيا إىل التجريد، ٢٠١٦

 ثانية، باأللوان، بدون صوت 
جدول زمني بديل لحدود النمو: من اإليكولوجيا إىل التجريد، 

 ثانية، باأللوان، بدون صوت 
جدول زمني بديل لحدود النمو: من اإليكولوجيا إىل التجريد، 

 رشيط فيديو رسوم متحركة رقمي، ٤ دقائق ٤٢
الحقوق للفنان وغال�يا أومربتو دي مارينو 
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كلير بينتيكوست
ولدت في ١٩٥٦، بالتيمور، الواليات المتحدة – تعيش وتعمل في شيكاغو، 

الواليات المتحدة

أمور فا¹، ٢٠١٦
إنتاج متحف رسسق

Cedar Environmental شكر خاص لـ

«أمور فا{» عبارة التينية تُرتَجم عادًة بـ «حب القدر»، وهو مبدأ يتحّدث 
عنه عدد كب� من الفالسفة يف التقليد الرواقي يف إشارة إىل عيش ملء الحياة 
يف اللحظة الراهنة. في� نواجه التأث�ات العاملية لتغّ� املناخ، هل ال يزال 

ممكًنا أن نحّب قدرنا؟

البحر  سابًقا  تستوطن  كانت  متحّجرة   Cyclobatis لسمكة  هي  الصورة 
الدافئ يف املكان املسّمى حاليًا لبنان. الحياة األحفورية أو املتحّجرة – التي 
شاكرابار{  ديبش  املؤرخ  يربط  ثقافتنا.  محرّك  هي   – البرتول  شكل  تتخذ 
الوقود األحفوري بإحدى أعمق القيم يف الثقافة الغربية. «... �كن القول بأن 
الحرية كانت الفكرة املتكررة األهم يف الروايات املدّونة يف التاريخ البرشي 
عىل امتداد مئت¡ وخمس¡ عاًما... رصح الحريات املعارصة يقوم عىل قاعدة 
حرياتنا  معظم  اآلن،  حتى  التوسع.  يف  اآلخذة  األحفوري  الوقود  استخدام 
هل  اآل{:  هو  املطروح  السؤال  للطاقة».  الكثيف  االستهالك  عىل  تعتمد 
�كننا فهم مص� يتشاركه عدد ال يحىص من الكائنات األخرى، البرشية وغ� 
البرشية؟ املوجب األسايس يف «حب القدر» هو رسم مص� نستطيع أن نحبّه.

مطبوعة ذات صلة
«قوام العا£: ماء» 

مع مساه�ت من مروة ارسانيوس، أنجيال 
أندرسون، أيوين تشاردرونيت، أديب دادا، 

جيّسكا خزريك، وأنجيال ميليتوبولوس.

جولة ذات صلة
جولة يف الشوف

مع طوð شكر

الثالثاء ١٩ �وز، من ١٠:٠٠ إىل ٢٠:٠٠
السبت ١٧ أيلول، من ١٠:٠٠ إىل ٢٠:٠٠

األحد ٩ ترشين األول، من ١٠:٠٠ إىل ٢٠:٠٠

السبت ١٥ ترشين األول، من ١٠:٠٠ إىل 
٢٠:٠٠

يف اللغت¡ العربية واإلنكليزية

بدل املشاركة للشخص الواحد: ٣٠٠٠٠ ل.ل.

األماكن محدودة، يرجى الحجز مسبًقا. �كن 
.ðحجز التذاكر عرب موقعنا اإللكرتو

ينطلق الباص من متحف رسسق عند الساعة 
العارشة صباًحا. الغذاء غ� مشمول.

 ðتتمحور هذه الجولة يف الشوف مع الفنان طو
شكر حول التاريخ/التواريخ القد�ة والحديثة لهذه 

املنطقة، والتي أّدت دوًرا أساسيًا يف تكوُّن لبنان 
الحديث.

كلÁ بينتيكوست 
أمور فا¹، ٢٠١٦

مياه ملّوثة من الينابيع اللبنانية، زجاج منفوخ 
يدوي?ا، ورق أعيد تدويره، الفتة مطبوعة

3.0-Citron /  صورة سمكة سيكلوباتيس:
CC-BY-SA

إنتاج متحف رسسق 
Cedar Environmental شكر خاص لـ
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جولة ذات صلة
جولة ساّمة عىل نهر بÁوت

مع أديب دادا

األحد ١٧ �وز، من ١٧:٠٠ إىل ١٩:٠٠

مكان التجمع: محطة املحروقات عند 
تقاطع كورنيش النهر وشارع أرمينيا/جرس 

برج حمود

ðيف اللغة العربية | الدخول مجا

األماكن محدودة، يرجى الحجز مسبًقا. 
.ðكن حجز التذاكر عرب موقعنا اإللكرتو�

جولة عىل منطقة نهر ب�وت مع املهندس 
املع�ري أديب دادا والعديد من املتحّدث¡، 

ملعاينة التحّول الذي شهده نهر ب�وت من نهر 
طبيعي إىل وضعه الراهن كموقع سام، وإمكانات 

إعادة تأهيله يف املستقبل كمساحة عامة.

محادثة ذات صلة
ِقوام العا£: ماء

إطالق مطبوعة وحلقة نقاش

الخميس ٢٨ �وز، من ١٩:٠٠ إىل ٢١:٠٠

ðاألوديتوريوم، الطابق السفيل الثا

ðالدخول مجا يف اللغة اإلنكليزية |
إطالق مطبوعة «ِقوام العاß: ماء» تليه حلقة 

نقاش مع املهندس املع�ري أديب دادا، 
واالختصايص يف مجال املاء، نديم فرج الله، 
و«ب�وت سيندروم» (كريم شهيب وساره 

شميتييل)، والفنانة جيّسكا خزريك. يدير املحادثة 
رئيس تحرير املطبوعات أشكان سپوند.

ناتاشا صدر هاغيغيان
(bioswop.net من مصدر) ولدت في ١٩٦٢، ألمادا – تعيش وتعمل في لسبوا

٢٠١١-٢٠١٦ دي باسو،

يتألّف عمل «دي باسو» من حقيبة يد للسفر، تتحرّك وتتحطّم مراًرا وتكراًرا 
التحطّم  عمليّة  وتُصدر  بالستيكيّة.  مياه  قنينة  ومن  ميكانيّ>،  نحو  وعىل 
صوتًا يتّم تضخيمه عرب Ïاð شاشات ,أل فضاء املعرض برّمته. العمل هو 
تفّكر بالسفر، وباقتصاديّات التَلف، وبالحركة التي ال تتوقّف لألع�ل الفنيّة 

.ßوالفّنان¡ عرب العا

صافية المرية
ولدت في تاكوما، الواليات المتحدة – تعيش وتعمل في لندن، المملكة المتحدة

٢٠١٤ الحوت حوت حوت،

مقطع الفيديو هو تحية مؤثّرة إىل الحوت األحدب العرø الذي يواجه خطر 
نفسه.   øالعر األحدب  الحوت  نظر  وجهة  من  الفيديو  م  ويُقدَّ االنقراض، 
السادس»  الج�عي  «االنقراض  بـ  يُعرَف  ما  إىل  أيًضا  الفيديو  يلّمح رشيط 
البيولوجي غ�  للتنّوع  الرسيع  التقلّص  ، أي  األنëوبوسيني»  أو «االنقراض 
يتقّفى  أسايس.  البرشي يف شكل  النشاط  بسبب  األرضية  الكرة  يف  البرشي 
للحوت األحدب  األرشيفية  اللقطات  يرافق  الفنان، من خالل رسد شاعري 
بدًءا  وأسبابه  األحدب  الحوت  يتهّدد  الذي  الوشيك  االنقراض  أثر   ،øالعر
إىل  وصوًال  الهواية  سبيل  وعىل  الزيت  عىل  للحصول  الحيتان  اصطياد  من 
م مقطع الفيديو  تدم� موطنه بواسطة صناعة صيد الحيتان يف الخليج. يُقدَّ
د، يف ح¡ يُصوَّر  من وجهة نظر الحوت، حيث يظهر البرش كنوٍع غاٍز ومهدِّ

الحوت كنوٍع اجت�عي وواٍع. 

صافية املرية
الحوت حوت حوت، ٢٠١٤

فيديو من قناة واحدة، دقيقتان و٤١ ثانية
الحقوق للفنان وذي ث�د الين

شكر خاص: كريايتف تايم. ساهمت مؤسسة روبرت روشنربغ يف إنجاز هذا العمل. اللقطات من غيتي إمدجز.
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ماركو بيلهان
ولد في ١٩٦٩، شمبيتر بري غوريتشي، يوغوسالڤيا  

يعيش ويعمل بين سانتا باربرا، الواليات المتحدة، سلوڤينيا والتڤيا

املنظومة ٦٧ – غÁ ماّدي؛ عمل من سلسلة «ريزولوشن»، ٢٠١٦
Zavod Projekt Aktolإنتاج متحف رسسق و

«املنظومة ٦٧ – غ� ماّدي عمل من سلسلة «ريزولوشن» عبارة عن تركيب 
لبنان  يف  التكتونية-اإليكولوجية  التصّدعات  خريطة  يوثّق   ðصو{-مكا
املعارص من خالل رسد برصي وسمعي/صو{. العمل الذي يتضّمن مقابالت 
التكتيكية  لبناني¡ معني¡ وعل�ء وموظّف¡ يف وسائل اإلعالم  مع مواطن¡ 
املنظومة  بتلّوث  تتسبب  بلسانهم، وعرًضا مللوِّثات مركّبة  وسياسي¡، وآراًء 
اإليكولوجية، يهدف إىل التحريض عىل الفهم، ويطرح عالمات استفهام حول 

أساسيات املستقبل اإليكولوجي للدولة اللبنانية.

مروان رشماوي
ولد في ١٩٦٤، بيروت، لبنان – يعيش ويعمل في بيروت، لبنان

هدر، ٢٠١٦

صنعها  التي  الرقعة  تلك  الهادئ،  املحيط  يف  العظيمة  النفايات  بقعة  من 
اإلنسان وباتت تُرى من الفضاء الخارجّي، إىل حفر املطامر العميقة يف أنحاء 
لبنان، حيث يدفن البالستيك، واملعادن، واملواد الكيميائيّة، وباقي الفضالت 

الّساّمة، فقد غدا اإلنسان محاطًا بفضالته.

أربع منحوتات متجانسة، مؤلّفة من مواد هي فضالت يوميّة أعيد تدويرها. 
املواد  حياة  دورة  إىل  االنتباه  يلفت  «هدر»،  عنوان  يحمل  الذي  والعمل، 
يف ثقافة االستهالك املعارصة التي نحياها، ويسائل مفهوم الهدر والتبذير، 

ويدعونا إىل إعادة النظر باملفاهيم السائدة املتعلّقة باملنفعة والج�ل.

ورش عمل ذات صلة
ما الذي يجب فعله؟ ماذا فعلت؟

مع ماركو بيلهان

الجمعة ١٥ �وز، من ١٤:٠٠ إىل ١٦:٠٠

فضاء املحرتفات، الطابق السفيل األول

ðالدخول مجا يف اللغة اإلنكليزية |

األماكن محدودة، يرجى الحجز مسبًقا. 
.ðكن حجز التذاكر عرب موقعنا اإللكرتو�

ندوة عن الرصد البيئي املواطني، وعلم 
الخرائط، واسرتاتيجيات جمع البيانات.

مدرسة صيفّية

١٩-٢٤ �ّوز 
مواقع وأوقات مختلفة

مدرسة صيفيّة من تنظيم بيل¡ تان 
تعالج امل�رسات املدنيّة اإليكولوجيّة  

يف مدينة ب�وت.

محادثة ذات صلة
منزل النفايات صفر

السبت ٢٤ أيلول، من ١٦:٣٠ إىل ١٨:٠٠

ðاألوديتوريوم، الطابق السفيل الثا

ðالدخول مجا يف اللغة اإلنكليزية |
تتشارك بيا جونسون، مؤلفة «منزل النفايات 

 ،(٢٠١٣) (Zero Waste Home) «صفر
أرسارها ومعاناتها من أجل تحقيق مستوى 

صفري من النفايات.

مروان رشµوي – هدر، ٢٠١٦
٤تركيب نحتي من ٤تركيب نحتي من ٤ مكّعبات مصنوعة من مواد أعيد سبكها، تتضّمن عبوات مياه بالستيكية وأغطيتها وعبوات 

مرشوبات غازية من األلومينيوم وإطارات مطاطية وورق مقّوى وقاعدة من الحديد املقاوم للصداء ( ستانلس ستيل) 
تركيب نحتي من 

مرشوبات غازية من األلومينيوم وإطارات مطاطية وورق مقّوى وقاعدة من الحديد املقاوم للصداء ( ستانلس ستيل) 
تركيب نحتي من 

الحقوق للفنان وغال�ي صف�-زملر (ب�وت وهامبورغ) - إنتاج متحف رسسق
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جيّسكا خزريك أو نادي شهود الزور
ولدت في ١٩٩١ بين بغداد، العراق، وبيروت، لبنان

تعيش وتعمل بين كامبردج، الواليات المتحدة وبيروت، لبنان

النفايات تأكل تواريخكم، ٢٠١٦
٢٠١٦ كل الورود التي ُرميت عىل رأيس تعود متلهفة،

إنتاج متحف رسسق

التي أدخلت إىل  الّسامة،  بالنفايات  االتّجار  إعادة استجوابها لقضيّة  خالل 
لبنان من إيطاليا بطريقة غ� مرشوعة يف العام ١٩٨٧ – حيث جرى طمر 
بعضها جزئي?ا يف موقع ال يبعد سوى ثالث دقائق عن املكان الذي نشأت فيه 
الفّنانة – تعë خزريك عىل آالف الصور يف مخترب عاß العقاق� واإليكولوجيا 
محّقق¡  ثالثة  أحد  هو  واألخ�  ماليشيف.  بيار  الّساّمة،  باملواد  واملختّص 
توثيًقا  أجرى  ماليشيف  وكان  القضيّة.  يف  للتحقيق  ُعيّنوا  رسمي¡  علمي¡ 
 ëلبنان عىل مدى أك مكثًّفا ملواقع الطمر، ك� ألنواع األزهار والنباتات يف 

من خمسة عقود، حيث التقط آالف الصور املتعلّقة بعمله التوثيقّي ذاك.

وبعد مّيض سبعة أعوام فُرض إغالق القضيّة وأوقف ماليشيف بتهمة شهادة 
القضيّة،  تلك  الضوء عىل دور ماليشيف يف  إلقاء خزريك  الزور. ونتج عن 
الذي  الزور  شهود  نادي  ظهور  وأبحاثه،  صوره  مجموعات  اكتشافها  وعن 
,ثّل منربًا متعّدد االهت�مات سيقيم مركز أبحاثه األّول يف بصاليم، تحديًدا 
يف املخترب السابق لذاك العالِم يف اإليكولوجيا واملختّص يف املواد الّساّمة، عىل 
أن يكون هدفه أرشفة عمل ماليشيف وإتاحته للجمهور الذي يزور املركز 

وعرب شبكة اإلنرتنت. وينتظر افتتاح املركز يف العام ٢٠١٨.

٢٠١٦ العودة إىل النورماندي أو أنتم لستم يف التحأرىض،
إنتاج متحف رسسق

١٩٧٥خالل «معركة الفنادق» يف العام ١٩٧٥خالل «معركة الفنادق» يف العام ١٩٧٥، äطلع الحرب األهليّة اللبنانيّة، جرى 
احتالل العديد من تلك الفنادق وتحويلها إىل مواقع عسكريّة. واحد من تلك 
الفنادق املحتلّة كان فندق النورماندي، الذي، بحسب عدد من الشهادات، 
أبقي ركامه يف مكانه لفرتة طويلة من الزمن، ثم راح يضاف إليه ركام من 
مواقع أخرى، فازداد وتوّسع ليغدو مطمر النورماندي مكّب النفايات الرئيس 
يف ب�وت خالل الحرب. ومع توّسع املكب و,ّدده نحو البحر، أضيف إليه 
ركام البنايات املدّمرة ونفايات سّكان ب�وت، ُمحيًال البحر إىل حوٍض للع�رة 
املحطّمة والنفايات. ويف ذلك العام نفسه، عقد مجلس اإلÌاء واإلع�ر اتفاقًا 
مع رشكة سوليدير يخّولها، بتفويض من الحكومة، تنفيذ عمليات استصالح 
املكّب، يف مقابل حّصة تبلغ ٢٩١،٨٠٠ مرت مربّع من األرض القابلة للتطوير 

العقاري واإلع�ري يف منطقة الواجهة البحريّة الجديدة.    

مطبوعة ذات صلة
 «قوام العا£: ماء» 

مع مساه�ت من مروة ارسانيوس، 
أنجيال أندرسون، أيوين تشاردرونيت، 
أديب دادا، جيّسكا خزريك، وأنجيال 

ميليتوبولوس.

جولة ذات صلة
جولة ساّمة

أي يشء إال التواجد تحت األرض: 
النورماندي كµ نريده

مع جيّسكا خزريك أو نادي شهود الزور

األحد ٣١ �وز، من ١٧:٠٠ إىل ١٩:٠٠

مكان التجمع: موقع بناء بنك املوارد، 
قرب املركز الرئيس لبنك عودة يف وسط 

مدينة ب�وت

ðالدخول مجا يف اللغة العربية |

األماكن محدودة، يرجى الحجز 
مسبًقا. �كن حجز التذاكر عرب موقعنا 

.ðاإللكرتو
يدعو نادي شهود الزور الشهود من ميادين 

الحياة واإلنشاءات والهندسة الجيوتقنية 
والهيدرولوجيا وعلم األلسنية والنظرية 

الفضائية للقيام بجولة عىل مكب النورماندي.
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إمري هونير
ولد في ١٩٧٧، اسطنبول، تركيا – يعيش ويعمل في اسطنبول، تركيا

صحراء، ٢٠٠٥
سامون، ٢٠٠٥

املطبوعتان الصغ�تان، املوجودتان يف مكان مجهول إÌا مألوف، عبارة عن 
مشهَدين موجَزين يف إطار رواية أوسع عن مستقبل محتمل. عمل هون� 

يفّكك ويعيد تخيّل العنارص املع�ريّة واملكانيّة واملاديّة لعاملنا.

نيكوالس مانغان
ولد في ١٩٧٩، غيلونغ، فيكتوريا، استراليا – يعيش ويعمل في ملبورن، استراليا

أضواء قدÖة، ٢٠١٥
(Salem International Group SIG) شكر خاص لـ

«أضواء قد�ة» عبارة عن تركيب فيديو من قناتَ¡ يستكشف عالقة البرشية 
التاريخية والثقافية واالقتصادية مع الشمس كمصدر للطاقة الفيزيائية والقوة 
امليثولوجية. يستند هذا العمل إىل بحوث واسعة النطاق أجراها الفنان حول 
القوة الفيزيائية واملفهومية للشمس، وينظر يف العالقة ب¡ الطاقة والتحّول 
االجت�عي عرب استكشاف الروابط ب¡ حجر الشمس لدى األزتيك ومصنع 
للطاقة الشمسية الحرارية يف جنوب إسبانيا والتأريخ الشجري، وهو عبارة 

عن طريقة علمية لتحديد التواريخ باالستناد إىل أÌاط حلقات األشجار.

الحصول  يتم  التي  الشمسية  الطاقة  بواسطة  الفيديو حًرصا  تركيب  يعمل 
عليها عن طريق ألواح شمسية تم تركيبها يف املتنزه يف متحف رسسق، والتي 

تُحّول نور الشمس إىل ضوء كاشف.

غالبًا ما يستخدم نيكوالس مانغان مصادر الطاقة البديلة لتشغيل تركيباته، 
واملفهومية  الفيزيائية  البنى  إىل  االنتباه  بلفت  اهت�مه  من  انطالقًا  وذلك 

التي تدعم Ìط عيشنا.

برنامج أفالم ذات صلة
(Containment) عرض فيلم «احتواء»

إخراج بيرت غاليسون وروب موس

ðاألوديتوريوم، الطابق السفيل الثا

ðالدخول مجا
«احتواء» (Containment) هو يف جزء منه 

بحث رصدي جرى تصويره يف مصانع األسلحة 
ويف فوكوشي� وأع�ق األرض – ويف جزئه 

اآلخر رواية غرافيكية – ويتأرجح ب¡ ماٍض 
غ� سهل ومستقبل بعيد خيايل ومضطرب، 
مستكشًفا فكرة أن ال يشء يبقى عىل حاله 
غ� سهل ومستقبل بعيد خيايل ومضطرب، 
مستكشًفا فكرة أن ال يشء يبقى عىل حاله 
غ� سهل ومستقبل بعيد خيايل ومضطرب، 

مع مرور آالف السن¡.

مطبوعة ذات صلة
«قوام العا£: سµء» 

مع مساه�ت من عمر برّادة وسارة 
ريغز، أدريان لّحود، كابواð كيوانغا، 

بيدرو نيڨيس ماركيز، و بيل¡ تان. 

نيكوالس مانغان
أضواء قدÖة، ٢٠١٥

نيكوالس مانغان
أضواء قدÖة، 

نيكوالس مانغان

فيديو إيتش دي من قناتَ¡، صوت، 
طاقة فولتية ضوئية من دون تيار كهربا2

الحقوق للفنان وسوتون غال�ي
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ديزاين إيرث
رانية غصن: ولدت في ١٩٧٧، بيروت، لبنان 

تعيش وتعمل في كامبردج، الواليات المتحدة

الهادي الجزائري: ولد في ١٩٧٠، الجزائر، الجزائر
يعيش ويعمل في ان اربور، الواليات المتحدة  

«جزيرة داس، خام داس»، ما بعد النفط، ٢٠١٦
«رقعة الشطرنج الكربى ملضيق هرمز»، ما بعد النفط، ٢٠١٦
«جزيرة بوبيان، كان يا ما كان جزيرة»، ما بعد النفط، ٢٠١٦

يتطرق مرشوع «ما بعد النفط»، من خالل الرسوم التكّهنية عن املستقبل 
ما بعد النفطي، إىل املستقبل من منظار نقدي ويعرض جغرافيات النفط 
ما  يف  املقلقة  املسائل  خريطة  املشاريع  ترسم  الخليج.  منطقة  يف  الراهنة 
(مضيق  الرتانزيت  ولوجستيات  داس)،  (جزيرة  التنقيب  äواقع  يتعلق 
يُِربز  املجموع،  يف  بوبيان).  (جزيرة  املناخ  لتغّ�  البطيء  والعنف  هرمز)، 
ر املنظومة النفطية يف املنطقة، ويدعونا إىل  مرشوع «ما بعد النفط» تجذُّ
يُِربز  املجموع،  يف  بوبيان).  (جزيرة  املناخ  لتغّ�  البطيء  والعنف  هرمز)، 
ر املنظومة النفطية يف املنطقة، ويدعونا إىل  مرشوع «ما بعد النفط» تجذُّ
يُِربز  املجموع،  يف  بوبيان).  (جزيرة  املناخ  لتغّ�  البطيء  والعنف  هرمز)، 

تخيّل التداعيات الطويلة األمد ملثل هذه العالقة الخام مع الكرة األرضية.

منيرة القديري
ولدت في ١٩٨٣، دكار، السنغال – تعيش وتعمل في أمستردام، هولندا

طيف ١، ٢٠١٦
إنتاج متحف رسسق

للؤلؤ والنفط لونًا واحًدا، فه� عند طرف¡ متناقض¡ يف سلّم ألوان الطيف. 
جوهري?ا  أمرًا  التاريخ  من  مختلفة  مراحل  يف  املاّدت¡  هات¡  استث�ر  وكان 

.øللحياة الثقافيّة واالقتصاديّة يف منطقة الخليج العر

والتاريخي  الثقايف  باإلرث  البحث  يف  الفّنانة  لعمل  متابعة  ١» هو  «طيف 
لتجارة اللؤلؤ، وللتحّوالت االجت�عيّة واالقتصاديّة الكربى التي حلّت عندما 

تّم استبدالها باالقتصاد املرتكز عىل النفط.

وتُوحي هذه املنحوتات الغريبة، التي تستلهم أشكال رؤوس آالت التنقيب 
إىل  ويُنظر  آخر.  كوكب  من  بأجسام  البحار،  أع�ق  يف  للحفر  املستخدمة 
ماّدة النفط كعنرص غريب طارئ أّدى إىل تبديل الرسديّة التاريخيّة للمنطقة 

بأرسها، عىل نحو دراماتيّ>.

مطبوعة ذات صلة
«قوام العا£: حجر» 

مع مساه�ت من رانية غصن («ديزاين 
إيرث»)، حمزة هموش¡، نامق ماكيك، 

فادي منصور، وصافية املرية.

محادثة ذات صلة
ِقوام العا£: حجر

إطالق مطبوعة وحلقة نقاش

الخميس ٢١ �وز، من ١٩:٠٠ إىل ٢١:٠٠

ðاألوديتوريوم، الطابق السفيل الثا

ðالدخول مجا يف اللغة اإلنكليزية |
إطالق مطبوعة «ِقوام العاß: حجر» تليه حلقة 

نقاش مع املهندس املع�ري فادي منصور، 
والفنانة من�ة القديري، والفنانَ¡ جوانا حاجي 

توما وخليل جريج، واملصمم نامق ماكيك. 
يدير املحادثة رئيس تحرير املطبوعات أشكان 

سپوند.

مطبوعة ذات صلة
مطبوعة «قوام العا£: حجر»

مع مساه�ت من رانيا غصن («ديزاين 
إيرث»)، حمزة هاموش¡، نامق ماكيك، 

فادي منصور، وصافية املرية.

برنامج أفالم ذات صلة
و (A Fire) عرض أفالم: «نار»

«إخراج الكارثة من باطن األرض ١» 
(Unearthing Disaster I)

الجمعة ٢٩ �وز، من ١٩:٠٠ إىل ٢٠:٣٠

ðاألوديتوريوم، الطابق السفيل الثا

ðالدخول مجا يف اللغة اإلنكليزية |
عرض فيلم «نار» (A Fire) (١٩٦١، إخراج 

ابراهيم غولستان)، و«إخراج الكارثة من باطن 
 ،٢٠١٣) (Unearthing Disaster I) «األرض ١

إخراج أنجيال ميليتوبولوس)، مع مقدمة ألشكان 
سپوند، رئيس تحرير سلسلة املطبوعات «ِقوام 

العاß: خشب، حجر، ماء، س�ء، نار».
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أورسوال بيمان وباولو تافاريس 
أورسوال بيمان: ولدت في ١٩٥٥، زوريخ، سويسرا  

تعيش في زوريخ، سويسرا وتعمل في جميع أنحاء العالم 
أورسوال بيمان: ولدت في 

تعيش في زوريخ، سويسرا وتعمل في جميع أنحاء العالم 
أورسوال بيمان: ولدت في 

باولو تاڨاريس: ولد في ١٩٨٠، كامبيناس، ساو باولو، البرازيل 
يعيش ويعمل في ساو باولو، البرازيل

قانون الغابة، ٢٠١٤

التأث�ات  يف  النظر  عند  الدويل  للقانون  الحالية  الن�ذج  حدود  هي  ما 
املتفاوتة لتغّ� املناخ؟ من أجل فهم النطاق العاملي للتغي�ات التي تطال 
كوكبنا، والبحث عن Ìاذج بديلة لفهم العاß الطبيعي، علينا أن ننظر إىل 

.ßة يف مختلف أنحاء العاüرصاعات قا

الرتكيب املتعدد الوسائط تحت عنوان «قانون الغابة» هو Ïرة تعاون ب¡ 
الفنانة أورسوال بي�ن واملهندس املع�ري والخب� يف التخطيط املديني، باولو 
الكوزمولوجيا  مع  الغربية  القانون  علم  Ìاذج  تقاطع  يف  وينظر  تاڤاريس، 
(علم الكونيات) املحلية الخاصة بـ«الغابة الحية». يستند الرتكيب إىل بحوث 
عند  والتعدين  النفط  مناطق  يف  وتاڤاريس  بي�ن  أجرتها  النطاق  واسعة 
حدود الغابة املطرية يف اإلكوادور، لينظر يف سلسلة من القضايا القانونية 
البارزة واملفصلية التي رفعها السكان األصليون من أجل التصّدي لعمليات 

التعدين واستخراج املوارد يف أرضهم.

مطبوعة ذات صلة
مطبوعة «قوام العا£: خشب» 

مع مساه�ت من أورسوال بي�ن 
وباولو تاڨاريس، ، إريكا يل وزوي تود، 

Forensic Architecture، رازميغ كوشيان، 

وبرونوين الي.

محادثات ذات صلة
محادثات عن الفن السويرسي: 

أورسوال بيµن

باالشرتك مع السفارة السويرسيّة يف لبنان
بدعم من مؤّسسة فيليب جرب

الجمعة ١٥ �وز، من ١٩:٠٠ إىل ٢١:٠٠
ðاألوديتوريوم، الطابق السفيل الثا

ðالدخول مجا يف اللغة اإلنكليزية |
عرض رشيطَي الفيديو التكّهَن¡: «الطقس العميق» 

(Deep Weather) (٢٠١٣) و«ما دون األطليس» 
(Subatlantic) (٢٠١٥) للفنانة أورسوال بي�ن 

ومناقشته� معها.

قوام العا£: خشب
تقديم املطبوعة وحلقة نقاش

الجمعة ٧ ترشين األول، من ١٩:٠٠
إىل ٢١:٠٠

ðالدخول مجا يف اللغة اإلنكليزية |
إطالق مطبوعة «قوام العاß: خشب» يليه حلقة 

نقاش äشاركة مساهم¡ ومتحّدث¡. تدير النقاش 
نورا رازيان، رئيسة قسم الربامج واملعارض يف 

متحف رسسق.

قانون الغابة، ٢٠١٤
تركيب فيديو من قناتَ¡، ٤١ دقيقة 

تركيب من الخرائط والوثائق واألشياء. مطبوعة «قانون الغابة» | سلفا 
جوريديكا» من تحرير أورسوال بي�ن وباولو تاڨاريس، متحف يرود ارت، 

جامعة والية ميشيغان (٢٠١٤).
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جوانا حاجي توما وخليل جريج
ولدا في ١٩٦٩، بيروت، لبنان – يعيشان ويعمالن بين باريس، فرنسا و بيروت، لبنان

عدم تطابق، ٢٠١٦
إنتاج مشرتك مع مؤّسسة الشارقة للفنون

الرتّسبات  يُش� إىل قطعٍ يف سجّل  تقنّي  تعب�  مصطلح «عدم تطابق» هو 
الجيولوجيّة أّدى إىل فجوة، أو صدع يف الزمن.

الرتّسبات  يُش� إىل قطعٍ يف سجّل  تقنّي  تعب�  مصطلح «عدم تطابق» هو 
الجيولوجيّة أّدى إىل فجوة، أو صدع يف الزمن.

الرتّسبات  يُش� إىل قطعٍ يف سجّل  تقنّي  تعب�  مصطلح «عدم تطابق» هو 

أركيولوجيّة،  ورسومات  فوتوغرافيّة،  صور  من  التجهيزّي  العمل  ويتألّف 
بناء  مواقع  من  أخذت  أرضيّة  مواد  عيّنات  تحليل  عىل  تستند  ورسديّات، 
والتي   ،ðّاألسطوا الشكل  الرتبة هذه، ذات  عيّنات  يف ب�وت. واستخدمت 
استخرجت بواسطة  آلة حفر خاّصة، يف تحليل األرض قبل بدء البناء عليها. 
وتُفصح العيّنات عن طبقات مختلفة عديدة ,ثّل بقايا من حضارات قد�ة 
متنّوعة ومن الحياة املعارصة أيًضا، وهي تش� إىل غموض التاريخ الجغرايف 
للمكان. وهذه املواد – العيّنات تُقرأ، يف حقبتنا «األنëوبوسينيّة»، كأفعال ال 
كطبقات أرضيّة. وجرى تحويل هذا املزيج اإليكولوجي واألريض، يف العيّنات 
الجيولوجيّة، إىل وسيلة فنيّة وفوتوغرافيّة تُنتج رسديّة خياليّة جديدة و,ثيًال 

جديًدا لب�وت، وهي تلفت انتباهنا إىل البقايا الشاعريّة والخفيّة للتاريخ.

إيميريك لويسي
ولد في ١٩٨٣، باريس، فرنسا 

يعيش ويعمل بين باريس، فرنسا والشرق األوسط

حرب املاء األخÁة: أنقاض مستقبل، ٢٠١٦

يحاول الفنان إمريك لوييس، من خالل سلسلة من الصور الفوتوغرافية التي 
للسيطرة  اندلعت حرب  األثري حيث  العراق يف موقع غ�سو  التُِقطت يف 
عىل املاء نحو العام ٢٦٠٠ ق.م.، أن ينظر إىل املستقبل عن طريق املايض. 
يشّكل التنافس عىل السلطة والنفوذ ب¡ القوى اإلقليمية، والحرب األهلية 
يف سوريا، ووجود «الدولة اإلسالمية» التي تسعى إىل السيطرة عىل السدود 
يف إطار أهدافها االسرتاتيجية، وفرض تركيا سيطرتها عىل تدفّق مياه نهَري 
املنبع، عوامل مسبِّبة لعدم االستقرار والتشّنجات يف  دجلة والفرات لجهة 

العراق واملنطقة.

محادثات ذات صلة
محادثة: فرانسواز ڤÁجي

SCAC من السفارة الفرنسيّة  بدعم من الـ
يف لبنان

الخميس ٢٢ أيلول، من ١٩:٠٠ إىل ٢١:٠٠

ðاألوديتوريوم، الطابق السفيل الثا

ðالدخول مجا
بالتزامن مع إطالق مطبوعة «قوام العاß: نار»، 
تلقي فرانسواز ڤ�جي، املساِهمة يف املطبوعة 
واملنظِّرة االجت�عية، محارضة عن العالقة ب¡ 
تلقي فرانسواز ڤ�جي، املساِهمة يف املطبوعة 
واملنظِّرة االجت�عية، محارضة عن العالقة ب¡ 
تلقي فرانسواز ڤ�جي، املساِهمة يف املطبوعة 

االستع�ر والعبودية وعرص األنëوبوس¡.

ِقوام العا£: حجر

إطالق مطبوعة وحلقة نقاش

الخميس ٢١ �وز، من ١٩:٠٠ إىل ٢١:٠٠

ðاألوديتوريوم، الطابق السفيل الثا
ðالدخول مجا يف اللغة اإلنكليزية |

إطالق مطبوعة «ِقوام العاß: حجر» تليه حلقة 
نقاش مع املهندس املع�ري فادي منصور، 

والفنانة من�ة القديري، والفنانَ¡ جوانا حاجي 
توما وخليل جريج، واملصمم نامق ماكيك. يدير 
املحادثة رئيس تحرير املطبوعات أشكان سپوند. 

محادثة ذات صلة
محادثة مع فنان: اÁÖيك لوييس
بدعم من الـ SCAC من السفارة 

الفرنسيّة يف لبنان

السبت ١٧ �وز، من ١٧:٣٠ إىل ١٨:٣٠

ðاألوديتوريوم، الطابق السفيل الثا
 ðيف اللغة الفرنسية | الدخول مجا
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مروة ارسانيوس بالتعاون مع سامر فرنجية
مروة ارسانيوس: ولدت في ١٩٧٨، واشنطن، الواليات المتحدة – تعيش وتعمل في بيروت، لبنان

سامر فرنجية: ولد في ١٩٧٨، بيروت، لبنان – يعيش ويعمل في بيروت، لبنان

غرفة القراءة، ٢٠١٦

القراءة»، مصّنفات تاريخيّة  العمل، الذي يحمل عنوان «غرفة  يجمع هذا 
مرجعيّة يف قواعد التعليم الرئيسة وتحرير الذات عرب التعلّم، فيقّدم ٣٠٠

الراهنة  العامليّة  لحظتنا  يف  للتفّكر  مدخًال  تكون  أن  يف  تصلح  مطبوعة 
حقل  عىل  استناًدا  الكتب  اختيار  وجرى  والسياسيّة.  التاريخيّة  وجذورها 
رأس  أزمة  ضمنها  من  باملعرض،  املرتبطة  واألسئلة  املوضوعات  من  واسع 

املال، والعاملثالثيّة، العدالة البيئيّة، واإليكو- نسويّة.

بعض األسئلة التي املرتبطة äجموعة الكتب املختارة: ما هو اإلرث العاملي 
�كننا  كيف  والعاملثالثيّة؟  كالعروبة  السياسيّة،  املايض  ملشاريع  املعارص 
غ�  نحو  وعىل  املاضية،  التحّرريّة  السياسات  هذه  مع  جديد  من  الوصل 
يف  مغايرة  طريقة  نسويّات   – اإليكو  تقّدم  هل  سوداوّي؟  أو  نوستالجّي 

التفك� تخرجنا من لحظة األزمة اإليكولوجيّة الراهنة؟ 

خالل فرتة املعرض، ستُحيى «غرفة القراءة» عرب تنظيم حلقات قرّاء ملناقشة 
الكتب والنصوص. يرجى مراجعة موقعنا عىل اإلنرتنت لإلطالع عىل األنشطة 

املتعلّقة بهذا األمر.

أدريان لّحود
ولد في ١٩٧٥، سيدني، أستراليا – يعيش ويعمل في لندن، المملكة المتحدة

٢٠١٦ شكل الكسوف،
إنتاج مشرتك مع متحف رسسق

بخلق  يرتبط  (ما  األنëوبوجينّي  الجّوي  الهباء  حركة  املرشوع  هذا  يتتبّع 
من  البرش  حركة  ك�  الجنوب،  إىل  الش�ل  من  وتطّوره)  البرشّي  الجنس 
الجنوب إىل الش�ل. والهباء الجّوي، الذي ينبعث نتيجة العمليات الصناعيّة 
يحلّق  حتّى  األجواء  إىل  الرياح  وتحمله  الش�يل  األرضيّة  الكرة  نصف  يف 
عاليًا فوق املحيط األطليس، يقوم بالتفاعل مع اإلشعاعات الشمسيّة، ُمبّدًال 
درجات حرارة املحيط ومؤثّرًا عىل كثافة فصل الرطوبة يف منطقة «الساحل» 
الكربى).  الصحراء  أسفل  أفريقيا  ش�ل  وسط  يف  القاحلة  شبه  (املنطقة 
وتُعترب خسارة األرض الصالحة للزراعة من عواقب شّح املياه املستفحل يف 
«الساحل»، وذاك أمر يُصّعد من الرصاعات ويؤّدي إىل حركة انزياح برشّي 

نحو مدن مثل الغوس ونحو سواحل جنوب أوروبا.

مطبوعة ذات صلة
"قوام العا£: سµء"

مع مساه�ت من عمر برّادة وسارة 
ريغز، إدريان لّحود، كابواð كيوانغا، 

بيدرو نيڨيس ماركيز، وبيل¡ تان.

محادثة ذات صلة
محادثة مع فنان: أدريان لّحود

السبت ١٦ �وز، من ١٩:٠٠ إىل ٢٠:٠٠

باحة املتحف، الطابق األريض
 ðيف اللغة اإلنكليزية | الدخول مجا

مطبوعة ذات صلة
مطبوعة «قوام العا£: نار» 

مع مساه�ت من مروة ارسانيوس، 
أدريان لّحود، إليزابيث بوڨينيّيل، 
فرنسواز ڨ�جي، وإليزابيث ڨون 

سامسانو.

سُتحيى «غرفة القراءة» قي األوقات 
التالية:

األربعاء ٢٠ �وز، من ١٩:٠٠ إىل ٢١:٠٠، 
مع لينا املنذر

السبت ٣٠ �وز، من ١٦:٠٠ إىل ١٨:٠٠، 
مع نادية بو عيل
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البرنامج
الخميس ١٤ تموز

جولة  ١٩:٠٠ – ٢٠:٣٠
النشرة الجوية اآلن

جولة  مع  القّيمَتين  والفنانين   المشاركين

الجمعة ١٥ تموز
ورشة  عمل  ١٤:٠٠ – ١٦:٠٠

ما الذي يجب فعله؟ ماذا فعلت؟
مع ماركو بيلهان

محادثة  ١٩:٠٠ – ٢١:٠٠
محادثات عن الفن السويسري:

أورسوال بيمان
محادثات عن الفن السويسري:

أورسوال بيمان
محادثات عن الفن السويسري:

السبت ١٦ تموز
جولة  ١٦:٠٠ – ١٧:٣٠

النشرة الجوية اآلن
جولة  مع  القّيمَتين  والفنانين   المشاركين

محادثة  ١٧:٣٠  – ١٨:٣٠
محادثة مع فنان: ايميريك لويسي

محادثة  ١٩:٠٠ – ٢٠:٠٠
محادثة مع فنان: أدريان لّحود

األحد ١٧ تموز
جولة  ١٧:٠٠ – ١٩:٠٠

جولة ساّمة على نهر بيروت
مع أديب دادا

جولة ساّمة على نهر بيروت
مع أديب دادا

جولة ساّمة على نهر بيروت

الثالثاء ١٩ تموز
جولة  ١٠:٠٠ – ٢٠:٠٠

جولة في الشوف
مع طوني شكر

ورشة عمل ١٩ – ٢٤ تّموز 
مدرسة صيفّية

األربعاء ٢٠ تموز
محادثة  ١٩:٠٠  – ٢١:٠٠

تنشيط غرفة القراءة
مع لينا المنذر

الخميس ٢١ تموز
محادثة  ١٩:٠٠ – ٢١:٠٠

ِقوام العالم: حجر
إطالق مطبوعة وحلقة نقاش

الجمعة ٢٢ تموز
محادثة  ١٦:٠٠ – ١٧:٣٠

من أشكال االستثناء إلى أشكال االنحالل
بلين تان

برنامج األفالم  ١٩:٠٠ – ٢٠:٣٠
”كارت بالنش“ إلى رشا سالتي

الخميس ٢٨ تموز
محادثة  ١٩:٠٠ – ٢١:٠٠

ِقوام العالم: مياه
إطالق مطبوعة وحلقة نقاش

الجمعة ٢٩ تموز
برنامج األفالم  ١٩:٠٠ – ٢٠:٣٠

عرض أفالم: ”نار“ و ”إخراج الكارثة من
باطن األرض ١“

عرض أفالم: ”نار“ و ”إخراج الكارثة من
باطن األرض 

عرض أفالم: ”نار“ و ”إخراج الكارثة من

السبت ٣٠ تموز
محادثة  ١٦:٠٠ – ١٨:٠٠

تنشيط غرفة القراءة
مع نادية بو علي

األحد ٣١ تموز
برنامج العائلة  ١١:٠٠ – ١٣:٠٠

أصدقاء خياليون: مخلوقات ضوئية ليلية 
معّبأة في قناٍن صغيرة

أصدقاء خياليون: مخلوقات ضوئية ليلية 
معّبأة في قناٍن صغيرة

أصدقاء خياليون: مخلوقات ضوئية ليلية 

مع جونك مونكيز
جولة  ١٧:٠٠ – ١٩:٠٠

جولة ساّمة
أي شيء إال التواجد تحت األرض: 

جولة ساّمة
أي شيء إال التواجد تحت األرض: 

جولة ساّمة

النورماندي كما نريده
مع جيّسكا خزريك أو نادي شهود الزور

النورماندي كما نريده
مع جيّسكا خزريك أو نادي شهود الزور

النورماندي كما نريده

السبت ١٠ أيلول
ورشة عمل  ١٦:٠٠ – ١٨:٠٠

صناعة السماد ١٠١
مع زياد أبي شاكر وسيدر إنفايرنمنتل

األحد ١١ أيلول
برنامج العائلة  ١١:٠٠ – ١٣:٠٠

أصدقاء خياليون: مخلوقات ضوئية ليلية 
معّبأة في قناٍن صغيرة

مع جونك مونكيز

السبت ١٧ أيلول
جولة  ١٠:٠٠ – ٢٠:٠٠

جولة في الشوف
مع طوني شكر

األحد ١٨ أيلول
برنامج العائلة  ١٠:٠٠ – ١٢:٠٠

ورشة عمل عائلية عن البستنة في المدن
مع مونيكا فابيان

الخميس ٢٢ أيلول
محادثة  ١٩:٠٠ – ٢٠:٣٠

محادثة مع فرانسواز ڤيرجي

السبت ٢٤ أيلول 
ورشة عمل  ١١:٠٠ – ١٣:٠٠

أمور منزلي المنبت: ورشة عمل 
عن البستنة في المدن

مع مونيكا فابيان

محادثة  ١٦:٣٠ – ١٨:٠٠
منزل النفايات صفر

بيا جونسون

الخميس ٢٩ أيلول
جولة  ١٩:٠٠ – ٢١:٠٠

قوام العالم: سماء
إطالق مطبوعة وعرض فيلم

األحد ٩ تشرين األول
جولة  ١٠:٠٠ – ٢٠:٠٠

جولة في الشوف
مع طوني شكر

الجمعة ٧ تشرين األول
محادثة  ١٩:٠٠ – ٢١:٠٠

قوام العالم: خشب
إطالق مطبوعة وحلقة نقاش

الخميس ١٣ تشرين األول
محادثة  ١٠:٠٠ – ٢٠:٣٠

محادثة مع فنان: سامي بلوجي

الجمعة ١٤ تشرين األول
برنامج العائلة  ٢٠:٠٠ – ٢١:٣٠

(Containment) عرض فيلم: احتواء
إخراج بيتر غاليسون وروب موس

السبت ١٥  تشرين األول
جولة  ١٠:٠٠ – ٢٠:٠٠

جولة في الشوف
مع طوني شكر



متحف نقوال إبراهيم رسسق
شارع مطرانيّة الروم األورثوذوكس

األرشفيّة، ب�وت، لبنان
www.sursock.museum


