
Beirut Art Center is pleased to announce Race for the Surface, a solo 
exhibition by Nadim Choufi. For his first institutional showing, Choufi 
presents The Sky Oscillates Between Eternity and Its Immediate 
Consequences (2021), the winner of the first edition of Art Jameel’s digital 
commissions. The film explores how the future of smart cities relies 
on the promise of “sustainable” closed systems in the face of health 
and ecological crises. Two protagonists narrate how the control and 
exploitation of environmental life cycles and organisms are the blueprint 
to achieve such futuristic visions. Cohabiting the space alongside the 
film, is Full Body Stretch, a series of sculptures made of PVC tubing, 
silicon appendages, fiberglass membranes and squirting cloudy fluids. 
The sculptures, commissioned by Beirut Art Center, function like clunky 
incontinent waste management systems, full of inefficient twists, turns, 
and leaks. Across this body of work, Choufi playfully prods the doctrine 
that technology can solve all of mankind’s problems. Rather than address 
the deeply ingrained social and political causes of these problems, this 
belief system only deflects the issues of the present to some notion of a 
better future.
 
Even in the act of restoring the natural world, the Human reveals His 
underlying desire for domination. Closed systems designed as controlled 
replicas of the world to save the world, become erotic power plays with 
nature, testing how long to keep it in a chokehold before finally allowing 
it the “perfect” gasp of air. The future is lured in by CGI renderings of 
sustainable living colonies, closed carnal loops, pulsating sexy electric 
blue in their veins, to inject an optimal life into life.

These dream designs for a sustainable planet projected in the post-
organic era, still use the crutch of nature in their visuals, staging the 
scene across lush valleys and mountains. But being a part of an endless 
metabolic cycle, it turns out, is not so much an invitation to relax in a 
picturesque resort, rather it is a strictly scheduled model of governance 
for all landscapes and organisms, yourself included, to churn at the 
desired speed.   
 
What began as a world view to uplift life has now reduced life forms 
to productive infrastructure in order to stay on time. Yet the future 
can’t possibly be all work, can it? You, the inhabitant of the colony will 
have to take a break at some point. You might lie down simply because 
it feels good, you might dream of a lover or meet with friends on the 
street to witness something together. Something other than watching 
yourselves burn out from exhaustion. These kinds of future events are 
not accounted for in the design of the colony. They are leaks of energy 
in the ecosystem, but do not think of them as flaws. Yes, they are 
entropic expressions, but they are necessary if you are to outlive the set 
paradigms of a future placed on you.

Nadim Choufi lives in Beirut and primarily works with video, 3D 
animation, and sculpture. Nadim’s work spins around scientific progress 
and its non-neutrality, often focusing on the materiality of designed 
organisms, language, products, and bodies. He has exhibited his work 
regionally and internationally most recently at Sharjah Art Foundation in 
Sharjah, The New School in New York, and Macao in Milan.
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يعيش ندمي شويف يف بريوت ويعمل بشكل أسايس بالفيديو والرسوم املتحركة ثالثية األبعاد والنحت. يدور 
مة واللغة  مصَّ

ُ
ز عىل مادية الكائنات الحية امل

ّ
عمل ندمي حول التقّدم العلمي وعدم حياديته، وغالًبا ما يرك

 يف مؤسسة الشارقة للفنون يف الشارقة 
ً
 ودولًيا مبا يف ذلك مؤخرا

ً
واملنتجات واألجسام. عرض الفنان أعماله إقلمييا

والنيو سكول يف نيويورك وماكاو يف ميالنو.
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يترشف  مركز بريوت للفن أن يعلن عن معرض “ التكالب عىل سطح الحياة”، وهو معرض فردي للفنان ندمي 
الشويف. يقدم شويف، يف أول عرض مؤسيس له، فيلًما بعنوان  “ما بني الخلود وتلّبد الغيوم” )٢٠٢١( ، وهو 

الفيلم الذي حاز عىل جائزة برنامج “فن جميل” للتكليفات الفنية الرقمية بنسختها األوىل.

تجري أحداث فيلم الخيال العلمي يف بيئة مستعرمة فضائية عىل كوكب األرض، وُيستكشف من خاللها 
مستقبل املدن الذكية اليت تعمتد عىل أنظمة مستدامة مغلقة يف مواجهة األزمات الصحية والبيئية. ومع ذلك، 

ومن خالل تجارب شخصيتني محوريتني يف الفيلم، تصبح ديناميات التحكم واستغالل دورات الحياة البيئية 
ُرق التحكم يف دورات الحياة البيئية 

ُ
والحياتية مخططات أولية لتحقيق هذا املستقبل. تروي الشخصيتان ط

والكائنات الحية واستغاللها يف املخطط األسايس لتحقيق مثل هذه الرؤى املستقبلية.

 PVC يمت  عرض مجمسات عىل شكل متدد كامل للجمس، وهي سلسلة من املنحوتات املصنوعة من أنابيب
وملحقات السيليكون وأغشية األلياف الزجاجية وتدفق السوائل الغامئة وذلك عىل أرض املساحة املخصصة لعرض 

الفيلم.

ميكن القول أن هذه  املنحوتات املكلفة من مركز بريوت للفن تعمل كأنظمة إلدارة النفايات غري الصلبة، واملليئة 
بالتقلبات واملنعطفات والترسيبات غري الفعالة. يريد الشويف، عرب مجموعة األعمال هذه اإلشارة  بشكل هزيل 

إىل املبدأ القائل بأن التكنولوجيا ميكن أن تحل جميع مشاكل البرشية. لكن هذه املعتقدات تقوم بتحريف قضايا 
 من معالجة األسباب االجمتاعية والسياسية 

ً
مشاكل الوقت الحارض الستبدالها بأفكار عن مستقبل أفضل بدال

الراسخة لهذه املشاكل.

يكشف اإلنسان عن رغبته الكامنة  يف الهمينة حىت يف عملية ترممي واستعادة  العامل الطبيعي. فتصبح األنظمة 
سٍخ مطابقة لألصل عن العامل إلنقاذ العامل، قوة شهوانية تتالعب بالطبيعة، وتخترب 

ُ
املغلقة، املمصمة أساًسا كن

كذلك املدة اليت تتحمل فيها االختناق قبل أن ُيمسح لها أخرًيا باستنشاق “لهثة”  الهواء “املثالية”.

تقوم التصورات الـ CGI بجذب املستقبل عرب بثها لتصورات شكلية للمستعرمات الحية املستدامة، والحلقات 
الجسدية املغلقة، وضخ نبضات كهربائية زرقاء مثرية  عربها، لحقن نبض مثايل يف الحياة.

ال تزال هذه “التصاممي الحلم”  لمنوذج كوكب مستدام ُيتوقع الوصول إليه يف حقبة ما بعد العضوية، تتعكز 
ضح أن كل ذلك ليس دعوة لالسرتخاء يف 

ّ
عىل الطبيعة يف صورها  املمتثلة  مبناظر الوديان والجبال الخصبة. وقد ات

منتجع خالب -ميثل جزًءا من دورة المتثيل الغذايئ اليت ال نهاية لها- كما يبدو للوهلة األوىل، بل هو منوذج منظم 
بدقة، لجميع املناظر الطبيعية والكائنات الحية، مبا يف ذلك أنت  نفسك، للتحرك  بالرسعة املطلوبة. 

ا كوجهة نظر عاملية لالرتقاء بالحياة إىل األفضل، جعل أشكال الحياة  تنحدر حالًيا إىل بنية تحتية منتجة 
ً
ما بدأ إذ

 أنه من غري املمكن  أن يكون املستقبل مبين بكامله عىل العمل، أليس 
ّ

من أجل البقاء يف الوقت املحدد. إال
كذلك؟ حىت أنت، يا ساكن املستعرمة، تحتاج ألخذ  اسرتاحة من وقت إىل آخر، فتستلقي ملجرد أن االستلقاء 

ا ما مًعا…قد تفعل  أي 
ً
يشعرك باالرتياح، أو قد تحلم بحبيب أو تخرج  لتقابل أصدقاء يف الشارع وتشهدون  شيئ

ا تشاهد نفسك تنهار وتحرتق من الشعور  باإلرهاق.
ً
يشء غري أن تبقى واقف

 
ها ترسيبات 

ّ
ال يمت أخذ هذه األنواع من األحداث املستقبلية بعني االعتبار عند تمصمي املستعرمة، عىل اعتبار أن

للطاقة يف النظام البييئ، وال يمت  التفكري فيها عىل أنها عيوب. لكنها تعابري حمتية، تعابري رضورية إن رغبت أن 
ا.

ً
يطول عيشك  يف مناذج  املستقبل املحددة املوضوعة لك مسبق
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