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Beirut Art Center is pleased to announce the first 
institutional presentation of Public Works Studio (PW): a 

multidisciplinary research, advocacy and design collective 
based in Beirut. Since its formation in 2012, the collective 
has been observing how the systematic commodification 
of land has deprived people of basic rights; namely the 

right to produce, belong to, appropriate and change 
lived space, as well as the right to shape individual 

and collective memories of it. PW has had to find the 
visual language to grapple with the sheer breadth of the 
ecological and social challenges in Lebanon, as well as 

to contend with the sprawling yet invisible nature of the 
interconnected webs of neoliberalism.

 

PW’s work fits into a broader zeitgeist of independent 
monitoring groups and watchdogs in Lebanon. Using 
a wide array of often participatory research, analysis 
and visualization tools, their work takes a grassroots 

approach to knowledge production and dissemination. 
The proliferation of such initiatives has given rise to 
a rich visual language spanning documentary film 

formats, infographic, cartographic and archival materials, 
collaborations with artists, among others. 

 

For this exhibition, Beirut Art Center has proposed a 
spatial and narrative through line as one way to select 

and sequence material from a much more expansive and 
ongoing body of work. We have conceived of the element 

of dust as the mute narrator of the exhibition, taking 
viewers across multiple struggles, through varying scales 
of landscape and urban fabric: from the vast crater of a 
quarry, to the dense concrete facades of Beirut, and into 

the smallest room in any given apartment.
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Ground to Dust begins with the particle clouds that hang over the 
cement quarries of Koura. Clouds that shroud the ecological catastrophe 
below, as well as the complex machinations of a web of stakeholders. 
An efficient incision cuts from the quarries to the Cimenterie Nationale 
along the Chekka coast: the cement commodity chain, stretching from 
mountain to sea, has governed the shape of an entire landscape and the 
social fabric within it.
 
PW’s work around Koura details but one example of a bottom-line 
approach to development, one reliant on mono-industry, at the cost of 
infusing toxicity in landscape and inhabitants alike

يبدأ معرض أرض وغبار بجسميات الغيوم اليت تتدىّل فوق محاجر اإلمسنت يف الكورة. غيوٌم تشهد عىل الكارثة 

دة اليت ترمسها شبكة أصحاب املصالح والسالسل النفعية املنبثقة منها. 
ّ
البيئية القامئة تحتها، وعىل املكائد املعق

 إىل محجر امسنت السبع، لتشكل سلسلة من السلع 
ً

ا وصوال
ّ

تشق محاجر اإلمسنت ُجرحها عىل ساحل شك

 اإلمسنتية، متتد من الجبل إىل البحر، وتحدد أشكال املشهد الطبيعي والنسيج اإلجمتاعي القامئ عليه.

 من األمثلة الكثرية عىل الطرق الجذرية اليت يعمتدها 
ً

ليس عمل أشغال عامة حول منطقة الكورة سوى مثاال

حملها مسومه للمشهد الطبيعي وساكنيه عىل حد سواء. 
ُ
حاديته، ويف األمثان اليت ت

ُ
التطوير العقاري، يف أ

Far from their source, these specks of limestone dust, now packaged 
and inventoried, become the material that gives form to the built 
environment in the city and without. They enter machines of other 
kinds, of city planning and large-scale construction for instance. Here, 
both people and land become mere drawing units, and lived experience 
is reduced to square meter assets for speculation. Against the grain 
of this top down world view, emerges a polyphony of stories about 
steadfastness and holding ground. The dust of the quarry becomes the 
concrete walls people call home, walls that succumb to multiple blows, 
and turn into rubble, only to be backfilled again into the city. 

وبعيًدا عن مصدرها، تصبح غبائر الحجر الكليس، اليت ُوضّبت، وُدّونت يف دفاتر الحسابات، املادة اليت تعطي 

شكلها للبيئة املبنية يف املدينة وخارجها. تدخل هذه املواد يف ماكينة من نوع آخر، ماكينة من التخطيط والبناء 

ا ُيقاس باملرتات املربعة  مًّ
َ

الواسع النطاق. يصبح الناس هنا، كما األرض، وحدات للرمس، وتصبح التجارب الحياتية ك

واحمتاالتها كسلع قابلة للتخمني. لكن، ويف مجابهٍة لهذا النهج الجارف، تظهر رسديات متعددة الجوانب، رسديات 

ا لألماكن اليت يمسيها الناس بيوتهم،  جدران تستسلم بعد ذلك 
ً
عن المصود واإلرصار. ُيصبح غبار املحاجر جدران

للرضبات املتعددة، مث تتحول لردم، ردم ُيعاد ضخه يف املدينة. 

حدد قوانني البناء يف لبنان أكرث وضوًحا، عندما تفرض عىل 
ُ
يف حدود هذه الجدران، تصبح األيديولوجيات اليت ت

ا يف املجمتع. يعترب ما يمّسى بـ«غرفة الخادمة« أحد األمثلة عىل ذلك، إذ ال يفرض القانون 
ً

الطبقات األكرث تهميش

 لضوء المشس أو التهوئة بشكل طبيعي، كذلك األمر بالنسبة للمطبخ، 
ً

اللبناين أن تكون هذه الغرف معرضة

وغرفة الغسيل وغرفة املونة، ما مل تزد مساحتها عن ٨ مرت مربع. تتحّول الحياة رمسًيا بذلك، إىل جوهٍر للخدمات 

ُيحدد وجود العمال املزنليني، ويفصلهم وُيخفيهم عن »أماكن املعيشة«. 

٣٣

Within these concrete walls, the driving ideologies of building code 
become most explicit when dealing with society’s most marginalized 
populations. 8 square meters define the boundaries of what is allocated 
for service rather than living in any given apartment, the confines of the 
domestic worker. The so-called “maid’s room” is among the household 
spaces that are not legally required to have access to daylight or 
ventilation, along with the kitchen, laundry room, and pantry. Human life 
is formalized into a service core, further constricted and made invisible 
with time. 

٣٤

يرّس مركز بريوت للفن أن يعلن عن أول عرض مؤسيس الستوديو أشغال عامة، 
وهو مركز بحث وتمصمي تعاوين وجماعي متعّدد السياقات، مقره بريوت.

دأب املركز منذ تأسيسه يف عام ٢٠1٢، عىل مراقبة آثار التحويل املمنهج لألرض 
إىل سلعة وحرمان الناس حقوقهن\م األساسية، كالحق يف إنتاج مكان للعيش 
واالنمتاء إليه، والتكّيف فيه وتغيريه، وكذلك الحق يف تكوين ذكريات فردية 

وجماعية حوله. توّجب عىل أشغال عامة إيجاد اللغة املرئية املناسبة للتعامل مع 
 عن مواجهة الطبيعة 

ً
الزتايد الهائل للتحديات البيئية واالجمتاعية يف لبنان، فضال

الالمتناهية وغري املرئية لشبكات النيوليربالية املرتابطة.

يتناسب عمل أشغال عامة مع الروحية اليت تعمل وفقها املجموعات الناشطة 
 تشاركية إلنتاج املعرفة 

ً
 يف لبنان واليت يّتخذ عملها مقاربة

ً
 واجمتاعيا

ً
سياسيا

بشكل جماعي ونرشها عرب استخدام مجموعة واسعة من أدوات البحث 
والتحليل والتصّور. أدى انتشار مثل هذه املبادرات إىل ظهور لغة برصية ثرية 

تمشل املقاالت املكتوبة، واألفالم الوثائقية، واملواد املعلوماتية، ورمس الخرائط 
وأرشفة الوثائق، والتعاون مع الفنانات/ين، وغريها من املواد املتنوعة.

بالعودة إىل هذا املعرض، اقرتح مركز بريوت للفن إقامة رسد مكاين يكون مبثابة 
 .

ً
 وتنوعا

ً
طريقة الختيار املواد وتسلسلها من بني مجموعة أعمال أكرث عمقا

يف تصّورنا، ارتأينا أن يكون “الغبار” الراوي الصامت للمعرض، بحيث نأخذ 
املشاهدات/ين مبا يشبه الزنهة عرب رصاعات متعددة، من خالل مقاييس مختلفة 
من املناظر الطبيعية والنسيج الحرضي: من فوهة املقلع الشاسعة إىل الواجهات 

 إىل أصغر الغرف يف الشقق السكنية.
ً
الخرسانية املتكاتفة يف بريوت، وصوال

The exhibition includes a live component in the form of a Public Works 
Studio outpost: a library of print publications and online projects 
produced over the span of a decade and an open forum where a series 
of meetings, symposiums and participatory interventions will be held 
throughout the exhibition. Rather than approach the format of the 
exhibition with any kind of finality, PW has created a site as unstable as 
the environments it investigates. 

يتمضن املعرض عنرًصا حًيا يمتثل يف مساحة لستوديو أشغال عامة، وهي مكتبة تتمضن منشورات مطبوعة 

ومشاريع رقمية مت إنتاجها عرب عقد من الزمن، باإلضافة إىل منتدى مفتوح لسلسلة من اللقاءات، والندوات 

 من أن يقارب استوديو أشغال عامة املعرض بطريقة تركز عىل املنتج 
ً
واملداخالت طوال فرتة املعرض. وبدال

النهايئ، فضلنا أن نخلق فضاًءا يشبه البيئة اليت ُيسائلها، بتنوعها وعدم استقرارها. 

٥
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a a“(in)justice in planning” - 4 
independent short films 
by a team of 4 artists in 
collaboration with the Public 
Works team, based on the 
research entitled “Urbanism in 
Lebanon: The impact of master 
plans on everyday life”

Collaborating artists: Hashem 
Adnan (“Returning to the 
Field”, pre-production phase), 
Majd Al-Hamwi (“Intoxicated 
Suburbia”, pre-production 
phase), Ghassan Halwani ( 
“They Only See Land in Square 
Meters”, 17”), Saseen Kawzaly 
(“The Old Man and the Quarry”, 
pre-production phase)

ربعــة 
ٔ
عــن )غيــاب( العــدل   التخطيــط - ا

نجزهــا فريــق مــن 
ٔ
لة ا

ّ
فالم قصرية مســتق

ٔ
ا

شــغال 
ٔ
ربــع فنانني بالتعــاون مــع فريــق ا

ٔ
ا

عامــة، بنــا ًء عــىل بحــث بعنــوان “المتّدن 
طــات الرٔييســية عىل 

ّ
ثري املخط

ٔ
يف لبنــان: تا

 الحيــاة اليوميــة”

الفنانــون املتعاونــون: هــامش عدنــان )عائد 
إىل الحقلــة, مرحلــة مــا قبــل اإلنتــاج( 
، مجــد الحمــوي )الضاحيــة املنتشــية, 

مرحلــة مــا قبــل اإلنتــاج(، غســان حلــواين 
 
ً
متــارا

ٔ
)مل يعــودوا يــروا يف األرض ســوى ا

مربعــة, , 2021, 17”( ، ساسني كــوز يل 
)الرجــل العتيــق, مرحلــة مــا قبــل اإلنتاج(.

bCross-sectional survey on 
rental market trends in Beirut 
and systemic state practices 
in times of steep currency 
devaluation (2021).

 التجاهــات ســوق 
ً
مســًحا مقطعيا

ثيـر ممارســات 
ٔ
االيجــارات يف بريوت وتا

وقـات االنخفـاض 
ٔ
الدولـة املنهجيـة يف ا

الحـاد يف قميـة العملــة )2021(.

c Sana’s story and living in
a Mar Mikhael neighborhood 
(2018). 1’11”

c قصـة سـناء والسـكن يف حّي مـار مخايـل
1’11’‘ .)2018(

Interviews with residents 
affected by the port explosion 
(2020). 1’58”

Interviews with the residents 
of Mar Mikhael (2017). 5’40”

 
ٔ
مقابـالت مـع مترّضريـن مـن تفجري املرفـا

1’58’‘ .)2020(

مقابـالت مــع ســكان مــار مخايــل 
5’40’‘.)2017(

املبـاين املهجـورة. النـاس بعدهـا بتتهّجـر. 
صوتنـا لقوانني تمضن الحـق يف السـكن 

باشـورة )2018(.

e e

f fThe buildings are deserted. 
People are still getting evicted . 
Our vote is for laws supporting 
the right to housing. Bashoura 
(2018).

The apartments are empty. 
Loans are suspended. Our vote 
is for laws supporting the right 
to housing. Ras Beirut (2018).

g Interviews with fishermen in 
Dalieh (2018). 14’21”

مقابـالت مــع صياديــن الداليــة )2018(. 
14’21’‘

الشــقق فاضيــة. القــروض وقفــت. 
صوتنــا لقوانني تمضن الحــق يف الســكن. 

س بريوت )2018(.
ٔ
را

g

h h

i iThe Neighborhoods, one year 
after the bombing (2021). 11’28” 

Radio Mar Elias: An audio piece 
about the history of the camp 
and the stadium, in the voices 
of the residents (2018). 12’58” 

األحيــاء بعــد مــرور ســنة عـىل تفجري 
 بـريوت )2021(. ‘’28’11

ٔ
مرفــا

j j كلنــا عالهــوا ســوا: قطعــة صوتيــة حــول
صــوات 

ٔ
تاريــخ مخمّي مار الياس وامللعــب با

الســكان )2018(. ‘’58’12

ة مفتوحة 
ً

بعــد مــن االمسنت” - مســابق
ٔ
مرشوع “ا

بالتعــاون مــع “نقابــة املهندسني يف بريوت” 
وتحــت رعايــة “اتحــاد بلديــات الكــورة” )2019(.

Beyond Cement project - competition 
in collaboration with the Order of 
Engineers & Architects in Beirut and 
Tripoli, and under the auspices of the 
Union of Koura Municipalities (2019).

“Planning in Lebanon
Manufacturing Landscapes of 
Inequality” project (2018).

Research component of “A Maid 
For Each” documentary site for 
the domestic labor market in 
Lebanon, an extension of the 
documentary film Makhdoumin 
by Maher Abi Samra.

Audio pieces developed as part 
of “The Architect, The Law, The 
Sponsor, and The Maids Room” 
for the Sharjah Architecture 
Triennale (2019).

مرشوع “ٕانتــاج الل مســاواة يف تنظـمي األرايض 
اللبنانية )2018(.

محتــوى بحـثـي ملرشوع “مخدومني” موقــع وثائقــي 

لســوق العمالــة املزنليــة يف لبنــان وهــو امتــداد 

بــي مسرا.
ٔ
لفيلــم مخدومني للمخــرج ماهــر ا

قطـع صوتيـة مّت تطويرهـا كجـزء مـن تجهـز تحـت 

عنـوان “املهنـدس/ة، والقانـون، والكفيـل/ة 

وغرفـةالخادمـة”، ُُعـرض ترينـايل الشـارقة 

جيـال املسـتقبل” - ٢٠19
ٔ
للعمـارة“حقـوق ا

d
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»استوديو أشغال عاّمة« هو مؤسسة لألبحاث واملنارصة متعّددة التخّصصات، تمشل مهندسات وممصمني 
 يف قضايا العرمان والعدالة املكانية يف لبنان، مع تركزي خاص 

ً
 وإبداعّيا

ً
وباحثات وحقوقيني منخرطون نقدّيا

عىل الحقوق البيئية والسكنية والحق يف تمنية متكاملة وحزّي عام ُمتاح.عرب مقاربة متجذرة يف مفهوم الحق 
يف املدينة، نهدف اىل االستجابة الفعالة لألسباب الجذرية النعدام املساواة يف املدن اللبنانية والتحّديات املزمنة 
اليت تعيق بناء حزّي مديين دامج وعادل. منذ التأسيس يف العام ٢٠1٢، جمعنا بني البحوث والدراسات من جهة، 
 عىل نحو متساٍو. وعملنا عىل إرساء 

ً
 من أجل القضايا العامة من جهٍة أخرى، فتغذي بعضها بعضا

ّ
والنضال املحيل

ز تشارَك املعارف وترّسخ الحق يف املعرفة والوصول إىل املعلومات.
ّ
ثقافٍة تحف

Public Works Studio is a multidisciplinary research, advocacy and design 
collective based in Beirut. Since its formation in 2012, the collective 
has been observing how the systematic commodification of land has 
deprived people of basic rights; namely the right to produce, belong 
to, appropriate and change lived space, as well as the right to shape 
individual and collective memories of it. PW has had to find the visual 
language to grapple with the sheer breadth of the ecological and social 
challenges in Lebanon, as well as contend with the sprawling yet invisible 
nature of the interconnected webs of neoliberalism.
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