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االستغالل غري التجاري

تــم إنتــاج املعلومــات الــواردة يف هــذا الكتالــوج لالســتخدام الشــخيص واملنفعــة العامــة ألغــراض غــري تجاريــة، وميكــن 

ــة  ــن مكتب ــرى م ــح أخ ــل ودون تصاري ــرى، دون أي مقاب ــة أخ ــة طريق ــا أو بأي ــزء منه ــا أو ج ــا كله ــادة إصداره إع

ــب اآليت فقــط: ــا نطل اإلســكندرية؛ وإمن

يجب عىل املستغلني مراعاة الدقة يف إعادة إصدار املصنفات.	 

اإلشارة إىل مكتبة اإلسكندرية بصفتها »مصدر« تلك املصنفات.	 

ال يعــد املصنــف الناتــج عــن إعــادة اإلصــدار نســخة رســمية مــن املــواد األصليــة، ويجــب أال ينســب إىل مكتبــة 	 

اإلســكندرية، وأال يشــار إىل أنــه تــمَّ بدعــٍم منهــا.

االستغالل التجاري

يحظــر إنتــاج نســخ متعــددة مــن املــواد الــواردة يف هــذا الكتالــوج، كلــه أو جــزء منــه، بغــرض التوزيــع أو االســتغالل 

التجــاري، إال مبوجــب إذن كتــايب مــن مكتبــة اإلســكندرية. وللحصــول عــىل إذن إلعــادة إنتــاج املــواد الــواردة يف هــذا 

الكتالــوج، يرجــى االتصــال مبكتبــة اإلســكندرية، ص. ب. 138، الشــاطبي 21526، اإلســكندرية، مــر.

secretariat@bibalex.org :الربيد اإللكرتوين





هو هيباتيا + الكهـرباء



هو هيباتيا + الكهـرباء

هيباتيــا الســكندرية عالمــة رياضيــات وفلــك وفيلســوفة، لقيــت حتفهــا 
علــى أيــدي أعــداء العلــوم والفكــر عــام 415. وأســتطيع فــي كلِّ مــرة أزور 
فيهــا مدينــة اإلســكندرية أن أستشــعر دقــات قلــب هيباتيــا فــي كلِّ امــرأة 

أقابلهــا؛ وهكــذا أقــع فــي غــرام المدينــة وقاطنيهــا.

وفــي عــام 2017، لــم يــزل الفكــر والمعرفــة مهدديــن حــول العالم، بل يصبح 
التهديــد أشــدَّ إن كانــا متمثليــن فــي المــرأة. ولهــذا الســبب، أود أن أشــيد بــكلِّ 
ــُر عــن ذكائهــا المرهــف مــن خــال  امــرأة تمثــل هيباتيــا فــي يومنــا هــذا، وتعبِّ
الفــن. إنــه كــورال مــن عشــرة أعمــال فنيــة تنبعــث منــه أنشــودة تحريــر؛ تكــون 
ــا + ــو هــو هيباتي ــان أخــرى. نعــم، فــن الفيدي ــا أو ســعيدة فــي أحي ــادة أحياًن  ج

 الكهرباء.

حســب المعتقــد الغربــي فــإن الفــن المصــور نافــذة مفتوحــة علــى العالــم، 
إلــى  النظــر  يمكــن  البشــرية. ولكــن  العيــن  خلــق إلرضــاء  قــد  العالــم  وكأن 
ــر فــي اإلنشــاءات الشــهيرة  األمــور بطريقــة أخــرى. علــى ســبيل المثــال، فكِّ
حســن  المصــري  المعمــاري  المهنــدس  صممهــا  التــي  القرنــة  قريــة  فــي 
فتحــي؛ وهــي قريــة قريبــة مــن األقصــر. تتميــز هــذه اإلنشــاءات بمصابيــح 
كبيــرة ذات قضبــان تســمح بمــرور ضــوء الشــمس بإلقــاء أشــعته علــى الجــدران 
واألرضيــات. وهكــذا ال تواجــه العيــن المحيــط الخارجــي، بــل الحيــز الداخلــي. 
تقــع هــذه األعمــال العشــرة فــي نقطــة التقــاء هاتيــن الحركتيــن الممكنتيــن 
للعيــن: إلــى الداخــل والخــارج، إلــى النفــس واآلخــر، إلــى القريــب وإلــى العالــم. 
فــإن كان هنــاك صفــة مميــزة فــي فــن الفيديــو، فهــي حتًمــا تقــع فــي نقطــة 

االلتقــاء تلــك.

مارك ميرسييه



Hypatia of Alexandria was a mathematician, an astronomer 
and a philosopher who was murdered in 415 by the enemies 
of science and thought. Every time I came to Alexandria, I 
could feel Hypatia’s heartbeats in each woman I met. This is 
how I fell in love with the city and its inhabitants.

In 2017, intelligence and knowledge are still threatened all 
over the world, and it became worse if they were embodied by 
women. This is why I chose to pay a tribute to all the nowadays 
Hypatias who express their sensitive intelligence with art. Ten 
artworks forming a choir from which a song of emancipation—
sometimes serious, sometimes happy—rises. The video art is 
Hypatia + Electricity.

A western tradition holds that pictorial art is a window open 
on the world, as if the world had been created to please 
the human eye. However, things can be seen differently. For 
instance, think about the famous construction in Gourna—a 
village next to Luxor—built by the Alexandrian architect 
Hassan Fathy. It features large barred windows allowing the 
daylight to reach the walls and the ground. The eye does 
not face outwards but inwards. These ten artworks stand at 
the conjunction of these two possible movements of the eye: 
inside and outside, the inner-self and the other, the intimate 
and the world. If there is a specificity of video art, it lies at this 
intersection.

Marc Mercier

is Hypatia  + Electricity 
Video Art



is Hypatia  + Electricity 
Video Art
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السير الذاتية واألعمال الفنية
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السير الذاتية واألعمال الفنية



إزميــــــرالدا دا كوستــــــا 
Esmeralda Da Costa

)البرتغال/ فرنسا(
(Portugal/France)

إزميرالــدا دا كوســتا فنانــة بصريــة مقيمــة فــي باريــس، ولــدت عــام 1982. درســت 
ــة  ــز أبحاثهــا البصري ــاز عــام 2011. تركِّ ــة نيــس، وتخرجــت بامتي بفيــا أرســون فــي مدين
علــى القطــع الصوتيــة والمرئيــة التــي تجمــع بيــن التســجيات الحقيقيــة واالرتجــاالت 
ــع إزميرالــدا الصــور واألصــوات التــي تصنــع مكتبتهــا وتغــذي  وروايــة القصــص. تجمِّ
تصــور  والصــورة.  الصــوت  بيــن  العاقــة  بتقصــي  ُتعنــى  مــا  دائًمــا  التــي  أعمالهــا 
إزميرالــدا الشــخصيات فــي خضــم الحركــة، وتغمســهم فــي ســياقات بصريــة شــائعة 
ذكرياتنــا  لتســتدعي  الصــورة  داخــل  األصــوات  تنغمــر  كذلــك  ومســموعة.  ورمزيــة 

البصــري.  وتوســع اإلدراك 

Born in 1982, Esmeralda Da Costa is a visual artist based in 
Paris. She studied at Villa Arson in Nice and graduated cum laude 
in 2011. Her visual research focuses on sound pieces and videos 
that combine real recordings, improvisation and storytelling. 
Esmeralda gathers images and sounds that make up her library 
and feed into her works which always investigate the relationship 
between the sound and the image. She depicts characters in 
action and immerses them in visual settings that are common, 
symbolic, and audible landscape. The sound submerges into the 
image calling our memories and amplifying visual perception.



المباراة
11.12 دقائق – 2015 

مثلهــا مثــل أوليمبيــا ذات الياقــة الســوداء للرســام مانيــه، تضــع إزميرالــدا دا كوســتا 
قفــازات الماكمــة الســوداء وتحــدق فــي الناظريــن إليهــا. يــدور األمــر حــول االنتصــار 
فــي عراكْيــن: أحدهمــا ضــد التلصــص بالنظــر، والثانــي ضــد النفــس. وليــس هنــاك فائــز 
ــا نرغــب فــي الفــوز.  ــه إن كن ــا أن ندخــل في ــراك المــرء ضــد نفســه، ولكــن علين فــي ِع
ولكــن، مــا الدليــل علــى أن إزميرالــدا دا كوســتا ال تغــش فــي المبــاراة فــي حيــن إن 
حيلهــا البارعــة تقســم جســدها وتصنــع منــه نســًخا وتمــدده؟ كذلــك تتمتــع المؤديــة 
ومصــورة الفيديــو إزميرالــدا دا كوســتا بــذوق راٍق فــي األلــوان؛ فاألحمــر واألســود 

يتماشــيان أحدهمــا مــع اآلخــر بشــكل مثالــي.

Match
11:12 minutes – 2015

Like Manet’s Olympia with her black collar, Esmaralda  
Da Costa puts her black boxing gloves on and looks at her 
onlookers. It is about winning two fights: against voyeurism and 
against oneself. The fight against oneself can have no loser, but 
we must take the fight if we wish to win. But, what is the proof 
that Da Costa does not cheat? Her perfect tricks split her body, 
multiply it, and expand it. Performer and videographer, Esmeralda 
also has the sense of colors: red and black, a perfect match.



شيريل باجيريك
Cheryl Pagurek

 (Canada)  )كنــدا(

شــيريل باجيريــك فنانــة معنيــة بالصــورة والفيديــو تقيــم فــي أوتــاوا، بكنــدا. حصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي 
الفنــون الجميلــة مــن جامعــة فيكتوريــا. عرضــت أعمالهــا فــي معــارض عديــدة فــي شــتى أنحــاء كنــدا، وعرضــت أفامهــا 
فــي كنــدا وكثيــر مــن البلــدان. فــازت شــيريل بتكليــف مــن برنامــج مدينــة أوتــاوا للفــن العــام لصنــع فيلــم الفيديــو 
»تيــارات«؛ حيــث يعــرض بشــكل مســتمر علــى شاشــة LED خارجيــة منــذ عــام 2011. ُعــرض فيلمهــا »أجســام الميــاه« 
الــذي أنتــج عــام 2013 فــي محافــل فنيــة عامــة فــي مــدن عديــدة؛ كمــا ُعــرض فيلمهــا »فنجــان الشــاي األصفــر: الجئــون 
فــي البحــر« الــذي أنتــج عــام 2016 فــي المهرجــان الدولــي لفــن الفيديــو فــي كازابانــكا، وغيــره مــن األحــداث الفنيــة.

Cheryl Pagurek is a photo and video artist based in Ottawa, Canada. She received 
her Master of Fine Art degree from the University of Victoria. Her work has been showcased 
in numerous exhibitions across Canada and her videos have been screened widely in 
Canada and several countries. Cheryl was awarded a commission by the City of Ottawa 
Public Art Program to create Currents, a permanent outdoor LED video display that was 
installed in 2011. Her video Bodies of Water (2013) was screened in public art events in 
several cities. Also, her video Yellow Tea Cup: Refugees at Sea (2016) was screened at 
the Festival International d’Art Vidéo de Casablanca and other occasions.



فنجان الشاي األخضر: جموع
6.25 دقائق – 2017 

يســجل فيلــم »فنجــان الشــاي األخضــر: جمــوع« مشــاهدة مصــورة ألحــداث جاريــة 
معروضــة داخــل فنجــان شــاي عتيــق. يركــز الفيلــم علــى مجموعــة مــن االحتجاجــات 
ــر الطيــف األيديولوجــي.  ــد عب ــة التــي تمت والمســيرات والصلــوات والشــعائر الجماعي
لهــذه  المتفجــرة  الطاقــة  احتــواء  الضعيــف  الصينــي  الفنجــان  يســتطيع  وبصعوبــة 
اللحظــات. يتحــول األفــراد بأعدادهــم الهائلــة إلــى هويــة جماعيــة كبــرى تصبــح أكثــر 
قــوة فــي االحتفــال والدعــم واألســى وأحياًنــا الغضــب الشــديد. وهكــذا يصبــح الفنجان 
نافــذة علــى العالــم تدمــج الماضــي مــع الحاضــر، والخــاص مــع العــام، والنظــام مــع 

الفوضــى.

Green Tea Cup: Collectivities
6:25 minutes – 2017

Green Tea Cup: Collectivities records contemporary news 
footage projected into a vintage tea cup. It focuses on group 
dynamics in protests, marches, vigils, and rituals spanning the 
ideological spectrum. The fragile china can barely contain the 
explosive energy of those moments. With their huge numbers, 
individuals transform into a larger collective identity, empowered 
in celebration, support, mourning, and sometimes rage. The cup 
becomes a window into the world, merging the past and the 
present, the private and the public, order and chaos.



شيريل باجيريك
Cheryl Pagurek

 (Canada)  )كنــدا(



فنجان الشاي األصفر: الجئون في البحر
دقيقتان و58 ثانية – 2016 

يســجل فيلــم »فنجــان الشــاي األصفــر: الجئــون فــي البحــر« مشــاهدة مصــورة 
ألحــداث جاريــة معروضــة داخــل فنجــان الشــاي العتيــق الخــاص بجدتــي المهاجــرة. يصبــح 
الفنجــان نافــذة علــى العالــم؛ حيــث يأتــي باألحــداث العالميــة إلــى المنــزل لتمســي 
قريبــة. كذلــك يســتدعي التوتــرات ونقــاط التقاطــع بيــن الخــاص والعــام، والماضــي 
والحاضــر، والنظــام والفوضــى. ويعبــر اإلطــار الســياقي المتمثــل فــي فنجــان الشــاي 
ل إدراكنــا فــي حيــن نحــاول أن نفهــم البعــد  عــن ترشــيح التجــارب الشــخصية التــي ُتشــكِّ

اإلنســاني لألحــداث.
Yellow Tea Cup: Refugees at Sea 
2:58 minutes – 2016

Yellow Tea Cup: Refugees at Sea records contemporary news 
footage projected into my immigrant grandmother’s vintage 
tea cup. The cup becomes a window into the world, bringing 
the world’s events closer to home. It evokes the tensions and 
intersections between the private and the public, the past and 
the present, order and chaos. The contextualizing frame of the 
tea cup acknowledges the filter of individual experience through 
which our perceptions are shaped as we try to comprehend the 
human dimension of reported events.



 (Tunisia) )تونس(

نيسان القسنطيني 

جامعــة  فــي  التجريبيــة  الســينما  فــي  مســاعد  أســتاذ  القســنطيني  نيســان 
تونــس. درســت فــي أكاديميــة الفنــون الجميلــة بتونــس، وجامعــة مــارك بلــوك فــي 
ستراســبورج، وجامعــة الســوربون فــي باريــس. شــاركت فــي االجتمــاع الدولــي األول 
لإلعــام الرقمــي الــذي نظمتــه وزارة الخارجيــة الفرنســية، وُمنحــت فتــرة تدريــب فــي 
االســتوديو القومــي للفــن المعاصــر فــي لــو فريســنوي، وفــي مدرســة الصــور لــي 

ــن. جوبلي

Nicène Kossentini

Nicène Kossentini is an assistant professor of Experimental 
Cinema at the University of Tunis. She studied in the Academy 
of Fine Arts in Tunis, the Marc Bloch University in Strasbourg, and 
the Sorbonne University in Paris. Kossentini participated in the First 
International Digital Media Meeting organized by the French 
Ministry of Foreign Affairs and won an internship at the Le Fresnoy – 
Studio National des Arts Contemporains and at the Gobelins – 
L’École de l’Image.



آخر الكالم
4.00 دقائق – 2017 

يســجل فيلــم »آخــر الــكام« قــراءة لمقطــع عــن الحــب مــن »الفتوحــات المكيــة« 
البــن عربــي. طــوال الفيلــم تصبــح القــراءة أصعــب أو تســتحيل نتيجــة لتجمــد الشــمع 
المنســكب علــى النــص. وهكــذا، تدخــل القارئــة التــي تظــل متواريــة عــن األنظــار فــي 
ســباق مــع الزمــن؛ وهــي تحــاول قــراءة أكبــر قــدر ممكــن مــن الكلمــات قبــل أن يغطيهــا 
الشــمع المتســارع. وقرابــة نهايــة الفيلــم، تصبــح القــراءة متقطعــة بشــكل كبيــر نتيجــة 

لعــدم وضــوح النــص برمتــه.
Last Words
4:00 minutes – 2017

Last Words records the reading performance of an excerpt on 
love from Ibn Arabi’s Meccan Revelations. Throughout the video, 
the reading performance is made more difficult or impossible 
due to the solidification of wax being poured over the text. The 
performer off screen is caught into a race against time, trying to 
read as much words as possible before the text is blurred. Toward 
the end of the video, the reading is abruptly interrupted as the 
text is blurred on its entirety.



(Taiwan)     )تايوان(

ِيه يلي          
Yeh Yi-Li 

ــه يلــي فــي جامعــة تاينــان القوميــة للفنــون فــي تايــوان. أقامــت عــدًدا  تخرجــت ِي
كبيــًرا مــن المعــارض الفرديــة، وشــاركت فــي معــارض جماعيــة ومشــروعات فنيــة عامــة 
ــه يلــي إلهامهــا مــن الثقافــة الشــعبية،  ــز. تســتوحي ِي ــرة، ونالــت عــدًدا مــن الجوائ كثي
وتركــز علــى مــا يبــدو ضحــًا، ولكنــه فــي الواقــع مثيــر لاهتمــام ومفعــم بالمعنــى. 
وهكــذا تقــوم ِيــه بتقويــض المنطــق وإنشــاء قيــم جديــدة فــي بيئــة مــن الهــراء. ُتعنــى 
ــرة بيــن النــاس بعضهــم وبعــض، وبيــن  ــاٍل، وبالعاقــات الفات ــر مب أعمالهــا بمــا هــو غي
النــاس والطبيعــة. ودائًمــا مــا تقــع ســياقات قصصهــا المتقطعــة وغيــر المتصلــة بيــن 

الحقيقــة والخيــال.

Yeh Yi-Li graduated and obtained her Master of Fine Arts degree 
from National Tainan University of Arts, in Taiwan. She held several 
solo exhibitions and participated in numerous group exhibitions 
and public art projects. She has also received several awards.  
Yi-Li’s inspiration is pop culture; she focuses on what seems shallow, 
yet is in fact interesting and meaningful. Yi-Li deconstructs logic 
and creates new values in a nonsense environment. Her artworks 
focus on the indifferent, the distant relationships between people 
and between people and nature. The situations of her broken 
and unconnected stories are always inbetween truth and fiction.



مقدمة إلى مقصورة داميانغ 2
3.00 دقائق – 2014 

األنهــار الصافيــة والمنــازل العتيقــة وغابــات البامبــو الخضــراء والمقصــورات األنيقــة 
والُنخــب والقصائــد، كلهــا تعطــي الفنانــة إحساًســا فريــًدا باختــاط الزمــان والمــكان. 
المنظــر  داميانــغ. وُصمــم  لوصــف  القصــة  لروايــة  حامــل  بمثابــة  المقصــورة  تعمــل 
بهــدف اقتنــاص لحظــات الراحــة التــي تمثلهــا الطبيعــة واألشــياء والبشــر. تســتخدم 
ــه يلــي جســدها وأزياءهــا بمثابــة وســيط لانتقــال بيــن الزمــان والمــكان. وكثيــًرا مــا  ِي
ترتــدي أزيــاء مثــل زي الوحــش ذي القــوى الســحرية، أو الجنيــة، أو المــرأة الشــريرة. 

وتــؤدي الفنانــة دورهــا كطفلــة تلعــب بفطــرة بدائيــة.

Preface to Damyang Pavilion 2 
3:00 minutes – 2014

The crystal clear rivers, aged houses, verdant bamboo forests, 
elegant pavilions, and elites and poems, they all give the artist 
a peculiar feeling of time and space crisscrossing. The pavilion 
is adopted as a storytelling carrier to describe Damyang. The 
scenery creation is intended to capture leisure moments going by 
through the nature, objects and humans. Yeh Yi-Li uses her body 
and costumes as a medium to rapidly move between space 
and time. She often dresses up like a monster with magic power, 
a fairy, or a wicked woman. She performs with a child playing 
primitive-like instinct.



(Germany) )ألمانيا(

سوزان ويجنر 

درســت ســوزان ويجنــر فــي أكاديميــة الفنــون الجميلــة بميونــخ، وحصلــت علــى 
درجتهــا العلميــة فــي الهندســة، تخصــص هندســة الديكــور. نالــت المنحــة الدراســية 
الخاصــة بالهيئــة األلمانيــة للتبــادل العلمــي )DAAD( فــي الواليــات المتحــدة األمريكية. 
منــذ  العالــم  حــول  والعــروض  المعــارض  مــن  عديــد  فــي  ويجنــر  ســوزان   شــاركت 

عام 2002؛ كما شاركت في كثير من المسابقات الدولية وحازت عدًدا من الجوائز.

Susanne Wiegner 

Susanne Wiegner studied at the Academy of Fine Art in 
Munich. She obtained her Diplom-Ingenieur and graduated as 
an interior designer. She received the scholarship of the German 
Academic Exchange Service (DAAD) at the USA. Wiegner has 
been participating in numerous exhibitions and screenings 
around the world since 2002. She has also participated in several 
international competitions and received some awards.



مستقبل في الماضي
7.07 دقائق – 2015 

فيلــم »مســتقبل فــي الماضــي« رحلــة افتراضيــة فــي عالــم الخيــال الشــخصي، 
والمســاحات الســريالية، واألماكــن غيــر المتوقعــة. ويتألــف الفيلــم مــن مقطــع تصويــر 
واحــد للكاميــرا بــدون أي توقــف. وُيعــدُّ نمــط الديكــورات الداخليــة المختلفــة تــذكاًرا 

للوحــات إدوارد هوبــر. 

Future in the Past
7:07 minutes – 2015

Future in the Past is a virtual journey through the realm of 
personal imagination, surreal spaces, and unexpected places. It 
consists of only one continuous camera drive without any cuts. The 
style of the different interiors is a reminiscent of Edward Hopper’s 
paintings.



(Russia/Germany)
)روسيا/ ألمانيا(

كريستينا بوستيان 

ولــدت كريســتينا بوســتيان فــي روســيا عــام 1985. وفــي عــام 2003 انتقلــت إلــى 
ــا فــي برليــن. عملــت  ألمانيــا لتــدرس فــي جامعــة برليــن للفنــون، وهــي تقيــم حاليًّ
مصــورة ســينمائية ومحــررة أفــام فيديــو لحســاب كثيــر مــن فنانــي الفيديــو قبــل أن 
ــو واألفــام والتركيــب  ــون الفيدي ــة الخاصــة. تمــارس كريســتينا فن ــدأ أعمالهــا الفني تب
إنســانية معينــة  ثوابــت  تجــد  أن  فــي عملهــا  تحــاول  الفــراغ(؛ وهــي  فــي  )التجهيــز 
وتحافــظ عليهــا فــي ُصــور ســينمائية. هــذا، وتتخطــى هــذه الثوابــت حواجــز اللغــة، 

والحــدود الجغرافيــة، والمفاهيــم االجتماعيــة، والكيانــات السياســية.

Kristina Paustian

Kristina Paustian was born in Russia in 1985. In 2003, she moved 
to Germany to study at Berlin University of the Arts and is currently 
based in Berlin. She worked as Director of Photography and editor 
for several video artists before starting out as an artist herself. 
Paustian’s artistic practice covers video, film and installation. In her 
work, she tries to find and preserve a particular human constant 
into cinematographic forms. This constant goes far beyond 
language barriers, geographical borders, social concepts or 
political structures.



Positions
10:20 minutes – 2016

Positions shows armed women in a pose of defense. The viewer 
lingers at times in sight of the women, at times among them. The 
real action is located outside the visible area, so the audience 
cannot but guess what is happening in the protagonists’ field of 
vision. The film is a study of the role assignments and their fulfilment. 
It does not focus on self-defense against a particular person or 
group of people, but rather on resisting structures, systems or 
normative concepts about gender.

أوضاع
10.20 دقائق – 2016 

يظهــر فيلــم »أوضــاع« ســيدات مســلحات فــي وضــع دفــاع. يتباطــأ المشــاهد 
ــا فيمــا بينهــن. تحــدث المعركــة نفســها خــارج  ــا فــي النظــر إلــى الســيدات، وأحياًن أحياًن
حــدود الرؤيــة، وهكــذا ال يســتطيع المشــاهدون رؤيــة مــا يحــدث فــي مجــال رؤيــة 
ــام بالمهــام وتأديتهــا، وهــو ال  ــدور التكليــف بالقي ــة دراســة ل البطــات. الفيلــم بمثاب
يركــز علــى الدفــاع عــن النفــس ضــد شــخص مــا أو مجموعــة مــن األشــخاص، ولكــن علــى 

ــوع الجنــس. ــة عــن ن ِبنــى المقاومــة، والنظــم، والمفاهيــم المعياري



شــعًرا  دوميــه  ســاندرين  نظمــت  والفنيــة،  الفلســفية  دراســتها  إلــى  اســتناًدا 
ــر التقنــي والمكانــة األدائيــة للشــعر التــي  ــز علــى موضــوع التغيُّ متعــدد األوجــه يركِّ
ــر عنهــا مــن خــال التقنيــات الحديثــة. ومــن خــال اســتخدام المــواد المتمثلــة فــي  ُيعبَّ
الكلمــة بوصفهــا صــورة والصــورة بوصفهــا كلمــة موجهــة، فإنهــا تعمــل أيًضــا علــى 
التقــاء الفيديــو والشــعر الصوتــي باعتبارهمــا أداتيــن للتعبيــر. تتألــف أعمالهــا بشــكل 
أساســي مــن النصــوص، واألشــعار الرقميــة، والتكوينــات المركبــة للوســائط المتعددة، 

والعــروض الســمعية البصريــة بالتعــاون مــع المؤلفيــن.  

 (France) )فرنسا(

ساندرين دوميه
Sandrine Deumier

With her dual philosophical and artistic training, Sandrine 
Deumier constructed a multifaceted poetry focused on the 
issue of technological change and the performative place of 
poetry conceived through new technologies. Using material 
from the word as image and the image as a word vector, she 
also works at the junction of video and sound poetry considering 
them as a sensitive means of expression. Her work consists mainly 
of texts, digital poetry, multimedia installations and audiovisual 
performances in collaboration with composers.



أحالم قابلة للتحقيق
6.00 دقائق – 2017 

مــن خــال التنــوع الواضــح مــن األجســام الِســبرانية، تقــدم سلســلة »أحــام قابلــة 
للتحقيــق« تنوعــات خياليــة لحالــة الوعــي. وفــي هــذا العالــم الحالــم غيــر اإلنســاني، 
تتمــدد األجســام المتصلــة أو المعــززة ليتضــح أنهــا مجــرد انعكاســات آلالتهــم الفعالــة. 

وربمــا يكــون هــذا االنعــكاس حالــة أخــرى مــن حــاالت اإلنســان.

Affordable Dreams
6:00 minutes – 2017

Through the apparent variety of cybernetic bodies, the series 
Affordable Dreams presents fictional variations of the state of 
consciousness. In this dehumanized dream world, connected 
or/and augmented bodies stretch out to turn out to be just 
the reflection of their own affective machines. This reflection is 
perhaps another state of human being.



(Italy) )إيطاليا(

فرانشيسكا فيني
Francesca Fini

»أنــا فنانــة أدائيــة بشــكٍل أساســي. وحركــة الجســد – الــذي عــادة مــا يكــون جســدي – فــي المــكان والزمان أساســية 
فــي أعمالــي. أفامــي وأعمالــي الملموســة فصــول فــي قصــة ال نهايــة لهــا، وأنــا بطلتها« فرانشيســكا فيني.

فرانشيســكا فينــي مهتمــة بصنــع أفــام فنيــة ســريالية ترتبــط بالموقــع وترتكــز علــى األداء. أفامهــا إمــا تكــون 
متوســطة الطــول وإمــا طويلــة، تهــدف إلــى ترجمــة الموقــع الــذي تصــور فيــه. تبــدأ مشــروعاتها بالبحــث المتعمــق 
فــي الثقافــة والتاريــخ المحلييــن، وفــي األماكــن الممكنــة للتصويــر، والرمــوز واألشــياء والمــواد التــي ستســتخدم 

فــي العمــل، والعناصــر البشــرية المشــاركة فيــه.

“I am basically a performer. The action of a body, generally 
mine, in space and time is essential in my work. My videos and my 
tangible works are the chapters of a never-ending story of which 
I am the protagonist.”–Francesca Fini

Francesca Fini is interested in creating art films that are 
surrealistic, site-specific, and performance-based. Her works are 
medium-length or long-feature films that aim to interpret the 
setting in which they are produced. Her projects start with deep 
research on local culture and history, possible locations for filming, 
the symbols, objects and materials to be used in the actions, and 
the human resources to be involved.



Dadaloop
10:00 – 2015

A Dadaist ratatouille of images in which food becomes a 
dream—or nightmare—and the reflection of schizophrenic diets 
in the claustrophobic frame of a self-portrait. For perfect view 
please wear 3D anaglyph glasses.

دادالووب
10.00 دقائق – 2015 

 – كابــوس  أو   – حلــم  إلــى  الطعــام  فيــه  يتحــول  الصــور  مــن  دادانــي  راتاتــوي 
وألفضــل  شــخصية.  لصــورة  خانــق  إطــار  فــي  منفصمــة  غذائيــة  لنظــم  وانعــكاس 

األبعــاد. ثاثيــة  نظــارة  ارتــِد  مشــاهدة 



(Egypt) )مصر(

سمر البراوي
Samar el-Barawy 

ولــدت ســمر البــراوي فــي اإلســكندرية عــام 1985، وتخرجــت فــي كليــة الفنــون 
الجميلــة، جامعــة اإلســكندرية. شــاركت فــي عديــد مــن المعــارض الجماعيــة المحليــة، 
ونالــت أوســكار صالــون الشــباب العشــرين عــام 2009. اختيــرت لانضمــام إلــى شــبكة 
فــن الفيديــو البحــر متوســطية، التــي أطلقتهــا المدرســة العليــا للفنــون بجامعــة إكــس 

إن بروفانــس بفرنســا.

Samar el-Barawy was born in Alexandria in 1985. She is a 
graduate of the Faculty of Fine Arts, Alexandria University. She has 
participated in several local group exhibitions. El-Barawy received 
the Oscar Award from the Twentieth Youth Salon, 2009. She was 
selected to join the Mediterranean Video Art Network launched 
by the École Supérieure d’Art Aix-en-Provence, France.



ترقيع
7.40 دقائق – 2012 

ا بنقاب من الزهور، وال يظهر في النهاية إال عيناها. وجه امرأة ُيغطى تدريجيًّ

Greffes/Graft
7:40 minutes – 2012

A woman’s face is gradually covered with a veil of flowers, 
showing only her eyes.

Greffes / Graft (7’40" – 2012) Samar Elbarawy (Egypte)

Le visage d’une femme se couvre progressivement d’un voile de fleurs, ne laissant apparaître que son 

regard.

A womans face is covered progressively with a veil of flowers, showing only her eyes

https://vimeo.com/45559247
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 GLIMPESES FROM
THE FIRST FORUM, 2013
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 GLIMPESES FROM
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مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية
جمال حسني

نائب مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية
محمد خميس

قسم المعارض والمشروعات الفنية
رئيس قسم المعارض والمشروعات الفنية

شروق طلعت
وحدة المشروعات الفنية

رئيس وحدة المشروعات الفنية
محمد سامي

أخصائي مشروعات فنية
أحمد عكاشة

فنيون
أيمن الخضراوي

أيمن عبد اللطيف
عبد السميع محمد

محمد أمين
يسري رمضان

المنسق الفني
لقطات الفيديو الرقمية والشعرية

صامويل بيستر

المدير الفني
لقطات الفيديو الرقمية والشعرية

مارك ميرسييه

وحدة اإلصدارات التعليمية والدعائية بقطاع التواصل الثقافي
رئيس الوحدة

مايسة عزب
تصميم جرافيك

أسماء حجاج
تحرير وترجمة

هند فتحي

إدارة النشر
مراجعة اللغة العربية

فاطمة نبيه
مراجعة اللغة اإلنجليزية
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