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In a slick corporate interior setting and with a warm smile, 
a finger points to the section you should have read and 
whose consequences you are currently facing: the fine 

print, like the rest of the contract, is couched in opacity 
and complexity, so as to be dismissed until it is too late.

 
In this exhibition, the fine print is proposed as an 

operative synecdoche for a rigged economic system, its 
collapse, and the implications of its so-called recovery. 
The Broken Pitcher, a collaborative project by Natascha 

Sadr Haghighian, Marina Christodoulidou and Peter 
Eramian, forms the central component of the exhibition, 

departing from the context of the recent financial 
meltdown in Cyprus and unraveling its various global 
threads. In addition to hosting this project, Beirut Art 
Center has invited artists to respond more specifically 
to the Lebanese economic reality, with an eye to think 

across shared struggles between these two Mediterranean 
contexts and beyond.

 
The Broken Pitcher consists of a reconstructed meeting 
room in a bank placed in the exhibition space and a 70 

min film, screening on the mezzanine floor, exactly above 
the set. It shows a reenactment of a crucial negotiation 

at a bank over the foreclosure of a family home in Cyprus. 
The scene was improvised following the recollections 
of an affected family. Various individuals respond to a 

question asked by one of the actors through the fourth 
wall: ‘’In your opinion, what should the bank employees 
do?’’ The bank room set and its parts were conceived 

collaboratively together with Raissa Angeli, Stelios 
Kallinikou, Orestis Lazouras, Faysal Mroueh, Nayia Savva, 
Maria Toumazou and Emiddio Vasquez who each took on 
a separate aspect of the set. For the Beirut iteration, the 
set and its artworks were reproduced locally. The Broken 
Pitcher reflects how financialisation, austerity measures, 
debt and colonial histories, construct and codify everyday 

precarity, insidious violence and radical unsettling.
 

Fine Print expands on these themes and motifs with 
eleven additional artistic contributions, including seven 
new commissions that more specifically address the 
financial crisis in Lebanon, its realities, consequences 
and vernaculars. Since 2019, when the fine print of our 
financial conditions couldn’t but finally be scrutinized, 

metal sheets have replaced the glass doors of Lebanese 
financial institutions. Facades have fallen, thresholds 
wrecked and defaced, surveillance cameras and ATMs 

smashed. The works in Fine Print revisit the past, explore 
personal affiliations, and expose the changing materiality 

cladding and clouding financial institutions and cash 
liquidity. Probing the construction of value based on 

relationships of exchange, the exhibition splinters the 
larger print of “a country in collapse” to comprehend who 
profits from such a diagnostic and who pays the price for 

it.
 

Subverting institutional display protocols, Petra Serhal 
situates the construction of the Lebanese political 

economy and monetary policy in the historical context 
following independence. Helene Kazan unearths the 

colonial lineage of control over resources and territory 
in her film installation, all while grounding abstract 

notions of financialisation and risk in a slow observation 
of the landscape. The eerie familiarity of the past returns 

in Chyrstèle Khodr’s recounting of the circumstances 
surrounding Intra Bank’s downfall in 1966. The ecological 

dimension of this extractive legacy is revisited in 
Mahmoud Safadi’s living sculpture, where the structured 

relationships between food, land and capital are laid 
bare and juxtaposed with strewn bodies and forgotten 
mythologies. Drawing parallels between the cycles and 

vocabularies of neoliberal economics, and those of 
romantic relationships, Khodr’s contributions echo the 
linguistic manifestations of polite institutional violence 
present in Carey Young’s works. In Firas El Hallak and 
Christian Zahr’s contributions, the scale of the body 

encounters the materiality of the digital and architectural 
interfaces that regulate the relationship between banking 

institutions and the individual. In his autobiographical 
installation, Levi Orta collaborates with Núria Güell to 
re-read the sale of his cursed familial home and the 

discovery of a worthless treasure against the backdrop of 
inflation and revolutionary possibility.
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Levi Orta in collaboration with Núria Güell
The Curse Of The West Corner House
2022, installation, dimensions variable
 
In The Curse Of The West Corner House, Levi Orta reflects on the series 
of transactions required to finalize the sale of his family home in Havana, 
Cuba.  The artist takes cues from the B-movie trope of the cursed 
or haunted house, where a family moves in and makes a mysterious 
discovery: a million pesos containing the signature of Che Guevara from 
the era of his tenure as president of the National Bank of Cuba. At the 
time of finding however, the money had become entirely devalued due to 
hyperinflation. The artist constructs a narrative through which his family’s 
occupancy of the house is presented as an elaborate metaphor for a 
Revolutionary horizon, cut short by a debilitating financial crisis.

Levi Orta graduated from the Instituto Superior de Arte de La Habana in 
2010, the Catedra of Arte Conducta in 2009 and the HWP Askhal Alwan in 
Beirut in 2016. He has received multiple awards including the Ciutat de 
Palma “Antoni Gelabert” Prize for Visual Arts, the Botín Foundation Plastic 
Arts scholarship, the MonteMadrid Generations scholarship, and the 
Maretti Award. As a result of the research processes of his work, Levi Orta 
also holds the titles of: Lord of Sealand, Secretary General of the One 
Man Party, Official Painter of Gunther IV, and more recently the National 
Record of Cuba in three categories of the Rubik’s cube.

Núria Güell does not think of the artistic practice as a cultural practice, 
but quite the opposite: as a socially and politically necessary practice in 
which the cultural and the established are brought into play. Güell has 
a Bachelor of Fine Arts from the University of Barcelona (Spain) and has 
continued her studies at the Cátedra Arte de Conducta in Havana (Cuba) 
and at Soma (México). She also collaborates with various self-managed 
social centers. More info: nuriaguell.com

ليفي أورتا بالتعاون مع نوريا غويل. »لعنة بيت الركن الغربي«

٢٠٢٢، تجهزي فين، متعدد املقاسات

يتأمل ليفي أورتا يف هذا العمل، سلسلة املعامالت املطلوبة إلنهاء بيع مزنل عائلته يف هافانا يف كوبا. يأخذ 

الفنان احاالت من أفالم الـ B-movies اليت لطاملا تناولت املنازل امللعونة أو املسكونة، ومثل ما يحدث يف هذه 

ا: مليون بزيو ممهورة بتوقيع تيش جيفارا من حقبة واليته 
ً

األفالم، تنتقل العائلة إىل املزنل وتكتشف أمًرا غامض

كرئيس للبنك الوطين يف كوبا. ورغم ضخامة املبلغ، إال أن قميته انخفضت بشدة بسبب التضخم املفرط الذي أىت 

منذ تلك الفرتة يف كوبا. يبين الفنان رسًدا ُيقدم من خالله إقامة عائلته يف املزنل وكأنها  استعارة تفصيلية ألفق 

ثوري، اخترصته أزمة مالية قاهرة.

تخرج ليفي أورتا من املعهد العايل للفنون يف هافانا يف عام ٢٠١٠، و Catedra of Arte Conducta يف عام ٢٠٠٩ 

 Ciutat de Palma  و برنامج فضاءات داخلية ألشكال ألوان يف بريوت يف عام ٢٠١6. حاز عديد الجوائز ومنها

 MonteMadrid للفنون التشكيلية، ومنحة Botín للفنون البرصية، ومنحة مؤسسة »»Antoni Gelabert

Generations، وجائزة Maretti. حصل ليفي أورتا، بسبب أبحاثه وأعماله عىل العديد من األلقاب واألومسة، 

ومنها ملك بّر البحر، واألمني العام للحزب ذا الرجل الوحيد، والرسام الرمسي لـ Gunther IV ، كما حاز مؤخًرا عىل 

الرقم القيايس يف ٣ فئات يف حّل مكعب روبيك يف كوبا.

ال تعترب نوريا غويل أن املمارسة الفنية هي ممارسة ثقافية بحتة، بل عىل العكس متاًما، تنظر غويل للمارسة 

ا. حصلت غويل 
ً
الفنّية كممارسة رضورية اجمتاعًيا وسياسًيا يمت فيها خلط أوراق الثقافة وما هو مؤسس مسبق

 Cátedra Arte de عىل بكالوريوس يف الفنون الجميلة من جامعة برشلونة )إسبانيا( وواصلت دراستها يف

Conducta يف هافانا )كوبا( ويف سوما )املكسيك(، كما تتعاون مع العديد من املراكز االجمتاعية املدارة ذاتًيا. 

nuriaguell.com :للزميد من املعلومات

Firas El Hallak, Now That We Have Lingered:  
An Immersive exploration of a wait, a sleeping fern in the chest. 
2022, Virtual Reality installation, 6 minutes on loop

with spatial audio by Anthony Sahyoun, production management by 
Anthony Zouein, and support by Elissa Assaf, Aia Atoui, Ali J. Dalloul and 
Tunefork Studios.

Now That We Have Lingered restages the claustrophobic wait in ATM 
queues. All too common since the uprising of October 2019, these 
processions were the result of the collective punishment inflicted on 
bank depositors in the form of discretionary capital controls.
Using virtual reality to trigger an embodied observation, the artist 
immerses the viewer in a dull yet defamiliarizing journey. Immobilized 
and constricted, the viewer can only look around to navigate a growing 
anxiety. As they wait, they are interpellated by the artist’s lingering 
stream of consciousness, making their wait all the more estranging. 
Stuck in front of a broken ATM, we are left there unresisting, subjected 
to a decaying infrastructure and modes of control, as mere avatars of the 
spectral subjectivity of value.

Firas El Hallak is a Lebanese multidisciplinary audio-visual artist working 
in the fields of film, installation and new-media art. He has written and 
directed films, comics, documentaries and music videos. El Hallak earned 
an MA in Visual and Scenic Arts from the Holy Spirit University of Kaslik 
and a postgraduate degree in Digital Storytelling at KASK School of Arts 
in Belgium.

٣٣

Carey Young, Terms and Conditions
2004, single channel video, 3 mins 25 secs, looped

  Terms and Conditions is a short video which features a besuited female 
presenter speaking to camera in a welcoming tone whilst standing in an 
idyllic agricultural landscape, replete with references to the painterly 
landscape tradition. Her speech appears to discuss the ‘site’ but the text 
is actually a composite of disclaimers from corporate websites. In the 
rural setting, the speech seems both absurd and curiously apt.

كاري يونغ، »الرشوط واألحكام« 

٢٠٠٤، فيديو بقناة واحدة ،٣ د و٢٥ث، ُيعاد

يظهر مقطع فيديو القصري، مذيعة محرتفة تتحدث إىل الكامريا بنربة ترحيبية بيمنا تقف يف مشهد طبيعي 

شاعري ميلء باإلحاالت إىل املناظر الطبيعية يف اللوحات. يبدو أن حديثها يناقش »املوقع«، ولكن النص يف 

الحقيقة، ليس إال مزيج من نصوص إخالء املسؤولية من مواقع اإلنرتنت الخاصة بالرشكات. يبدو الخطاب هذا، 

يف البيئة الريفية، عبثًيا ومناسًبا يف آن.

٣٤

يف بيئة الرشكة األنيقة، وبابتسامة دافئة، يشري إصبٌع إىل القمس الذي كان عليك 
أن تقرأه، وهو يعلن العواقب اليت ستواجهها حالًيا: الغرامة املطبوعة، وهي، 
كبايق بنود العقد، قد أحيطت بطبقات من التعقيد والتعتمي، ليك يمت تجاهلها 

حىت فوات األوان. 
 

مت اقرتاح الغرامة املطبوعة يف هذا املعرض كمجاز مرسل وفّعال للنظام 
االقتصادي املزيف الذي عشناه، وانهياره، واآلثار املرتتبة عن محاوالت إنعاشه. 

يتوسط املعرض مرشوع “اإلبريق املكسور” التعاوين لنتاشا صدر حقيقيان، 
ا من سياقات اإلنهيار املايل األخري 

ً
ومارينا كريستودوليدو وبيرت إراميان، منطلق

ا عن خيوط عاملية متعددة. باإلضافة لهذا املرشوع، دعا مركز 
ً
ف

ّ
يف قربص، ومكش

بريوت للفن مجموعة من الفنانني لإلستجابة للواقع االقتصادي اللبناين بالتحديد، 
برتكزي عىل الرصاعات املشرتكة بني هذين السياقني املتوسطيني، وما وراءهما. 

يتكون مرشوع “اإلبريق املكسور” من نسخة طبق األصل عن غرفة اجمتاعات 
يف بنك يف قربص، وعرض لفيلم مدته ٧٠ دقيقة، يف رشفة املزيانني فوق الغرفة 
بالضبط. يظهر املرشوع إعادة متثيل للمفاوضات الحامسة يف البنك، واليت قضت 
بالحجز عىل مزنل عائلة يف قربص. مت ارتجال املشاهد باالعمتاد عىل ما تتذكره 

العائلة، كما يجيب عدد من األشخاص يف الفيلم، عن سؤال طرحه أحد املمثلني 
ا للكامريا: “برأيكم، ما الذي يجب أن يفعله موظف البنك؟” 

ً
متوجه

مت صنع غرفة البنك وأجزائها املختلفة بالتعاون مع رايسا أنجييل، وستيليوس 
كالينيكو، وأوريستيس الزوراس، وفيصل مروة، ونايا سافا، وماريا تومازو، 
نتجت 

ُ
وإمييديو فاسكزي، وقد أرشف كّل واحد منهم عىل جزء من الغرفة.  أ

نسخة بريوت من العمل محلًيا، ليعكس املرشوع بوضوح شديد كيف تعمل 
إجراءات التقشف واتفاقيات اإلنقاذ والديون والتاريخ االستعماري عىل بناء 

وترمزي الهشاشة اليومية والعنف الخبيث والقلق الجذري.
 

يتوسع معرض الغرامة املطبوعة عىل هذه الثميات واملواضيع، عرب ١١ مساهمة 
ا، تحاور بشكل أكرث خصوصية األزمة املالية 

ً
فت حديث

ّ
ل

ُ
فنّية، منها ٧ مساهمات ك

رضت علينا 
ُ
يف لبنان، ووقائعها املختلفة، وآثارها وتداعياتها وعامّياتها. منذ أن ف

الغرامة املطبوعة لحالتنا اإلقتصادية قرًسا، ومنذ أن ُمنعنا التدقيق فيها يف ٢٠١٩،  
ت الصفائح املعدنية محل الواجهات الزجاجية للمؤسسات املالية واملصارف 

ّ
حل

اللبنانية. لكن الواجهات املعدنية سقطت، وتحطمت العتبات وكامريات املراقبة 
وأجهزة الرصاف اآليل. تعيد األعمال يف معرض الغرامة املطبوعة النظر إىل 

املايض، وتستكشف االنمتاءات الشخصية، وتكشف عن التغريات املادية اليت 
عمتها. يسرب املعرض أغوار عالقات 

ُ
تكسو املؤسسات املالية والسيولة النقدية وت

القمية املبنية عىل عالقات التبادل، وترشيح الطبعة الكربى من “بلد يف حالة 
انهيار” لفهم أعمق للجهات املستفيدة من هذا التشخيص والجهات اليت تدفع 

مثنه. 

 
عرب إعادة خلط بروتوكوالت العرض املؤسيس، تضع برتا رسحال بناء االقتصاد 

السيايس اللبناين والسياسة النقدية يف سياقاتها  التاريخية ملرحلة ما بعد 
االستقالل، كما تكتشف هيلني كازان عن اإلرث االستعماري يف السيطرة 

عىل املوارد واألرايض يف تجهزيها  السيمنايئ، الذي ُيريس مفاهمي مجردة 
ل ببطء منظًرا طبيعًيا. أما كريستيل خرض، 

ّ
لألموال واحتساب املخاطر، بيمنا يحل

فتستحرض األلفة املرعبة للمايض يف رسدها للظروف املحيطة بسقوط بنك 
انرتا يف عام ١٩٩6، ويعيد محمود الصفدي النظر يف البعد البييئ للموروثات 
االستخراجية يف منحوتته الحّية، حيث يكشف عن العالقات املهيكلة بني 

الغذاء واألرض ورأس املال، يف متاسها مع األجساد املتناثرة واألساطري املنسية. 
ترتدد كتابات كاري يونغ وأصداء اللباقة اللغوية املؤسساتية وعنفها، يف 

دورات االقتصاد النيوليربايل ومصطلحاته، وربطها بالعالقات الرومانسية يف 
أعمال كريستيل خرض، ويف أعمال فراس الحالق وكريستيان زهر، تلتقي كتلة 
الجسد مبادية الواجهات الرقمية واملعمارية اليت تنظم العالقات بني املؤسسات 
املرصفية والفرد. أخرًيا، يف سريته الذاتية، يتعاون ليفي أورتا مع نوريا غويل 

إلعادة قراءة عملية بيع مزنله العائيل امللعون واكتشاف كزن عدمي القمية يف ظّل 
التضخم واالحمتاالت الثورية.

قمس بالقرم«
ُ
پرتا رسحال، »ال ت

٢٠٢٢، تجهزي متعدد الوسائط، متعدد املقاسات 

مع املمصمة البرصية: مايا الشامي، املؤرخ االقتصادي: هشام صفي الدين، مساعد اإلنتاج: دانيال شويري 

يف يوم كذبة نيسان من العام ١٩6٤، افتتح مرصف لبنان، أو مرصف املصارف ، وبارش أعماله. احتفلت الحكومة 

اللبنانية بهذا اإلفتتاح كخطوة رئيسية  نحو االستقالل املايل بعد ٢٠ عاًما من االستقالل السيايس. وكان قانون 

نشأ عربه مرصف لبنان 
ُ
الرسية املرصفية يف لبنان، الذي صدر عام ١٩٥6، قد سبق قانون النقد والتسليف الذي أ

والذي صدر يف ١٩6٣. ساهم  اللوبي املرصيف ممثال باألخوين رميون وبيار إده ،  يف صياغة هذين القانونني اللذين 

بت  
ّ
أصبحا ركزييت النظام  املايل يف لبنان وُحددت اللرية كعملة وطنية ، وبارش مرصف لبنان بطباعتها.  تقل

قمية اللرية اللبنانية بحسب الظروف االقتصادية والسياسية.  لذلك، كان مفهوم استقرار اللرية، كما مفهوم 

 ترّوج له  الحكومات ووسائل اإلعالم.
ً
اإلستقالل السيايس، وهما

 

يستجوب هذا املرشوع املال ووظائفه واستعماالته وقميته.  فينظر للمال كعمل فين، أو كأداة بروباغندا 

استعملها الحكام كرمز للقوة. 

يلقي العمل نظرة عىل فرتة تأسيس اقتصاد لبنان بعد االستقالل، واألحداث القانونية والسياسية اليت أرست 

النظام  املايل الحايل وحددت نقاط قوته وقدرته عىل المصود، خاصة يف أوقات االنهيار، وذلك بهدف فهم حارض 

ومستقبل واقعنا اإلقتصادي املجهول املصري . يمتثل أحد أجزاء العمل يف  ٥6 ورقة عملة من فئة األلف لرية 

تبت عليها مقتطفات  متنوعة من  الترشيعات القانونية والتقارير اإلعالمية اإلقتصادية. أما الجزء 
ُ

لبنانية، وقد ك

خرفت  برأس اإلله  الروماين جانوس  
ُ
الثاين من العمل، فيتخذ شكل التجهزي الفين حيث يعرض لرية  ذهبية ز

  من كتيب عن 
ً
قت اللرية  فوق منصة زجاجية تتمضن نصا

ّ
وباقتباس من مرسحية شكسبري روميو وجولييت. ُعل

مرشوع بناء مرصف لبنان عام ١٩6٤ ، وقد نرشه مجلس تنفيذ املشاريع اإلنشائية  ، وهو قمس يف وزارة األشغال 

العامة والنقل.

پرتا رسحال فنانة متعددة املجاالت تتخصص يف الفنون الحية والكوريغرافيا . تهمت يف أعمالها وأبحاثها بتجربة 

الجمهور يف العروض الحية ودورهم يف هذه التجارب الفنية والكوريوغرافية. يسائل عملها غالًبا اللغة والصوت 

وعالقاتهما مع الحركة والفضاء، وينظر للجسد كأرشيف، ويحايك التشظي، والفقدان، والتجسد. 

كريستيان زهر، »ان ماربل وي ترست« 

٢٠٢٢، أحجار خفان، باطون، حديد، رخام كارارا، ٢.٨ x ٢.٨ x 6م

أعمال البناء: عدنان حزمة

أعمال الحديد: طالب الصاج وعطا الرسحان. 

صبح املمارسات التقليدية للكسوة يف البناء كأنها أسطح مصقولة، وطبقة بعد األخرى، تخفي الهياكل الخرسانية 
ُ
ت

تشكل عرب الشؤون املالية. مبحاكاة بعض التفاصيل اليت قد تبدو 
َ
ل وت

ّ
شك

ُ
الشائعة، وتكشف عن كرة ضخمة ت

 لقمي املؤسسات املالية.
ً

بسيطة، يكشف العمل عن الربوتوكوالت املعمارية اليت اسُتعملت لتكون واجهة

يف تزييف معماري ُيرّسع فيه التصّدع وُيعرض، ُيرفع الجدار الخرساين ذا الست أمتار وتحمله دعامة معدنية. 

ومن خالل عكس لعوب  لعمليات البناء، تطغى املونة الالصقة بني األحجار عىل ملعان وقّوة الرخام، يف مشهد 

يستدعي املشاهد للتفكري يف التناقض بني املسؤوليات التسويقية للجدار الرخامي، وعالقته المضنية بالتخيالت 

االجمتاعية الجمعية.

كريستيان زهر معماري وفنان يقمي يف بريوت. تخرج زهر من األكادميية اللبنانية للفنون الجميلة، وعمل عىل 

الخطوط املشرتكة بني العمارة وتنسيق املناظر، والتمصمي والفن. 

لّحات االجمتاعية واالقتصادية، إذ 
ُ
 وتركزي عىل املادية، فتعرّب طرق عمله عن امل

ٌ
 أثرية

ٌ
تظهر يف أعمال زهر، خصوصية

صبح فيها املواد حفريات للرسديات املحلية والتكنولوجيا والتواريخ واإلستدالالت الثقافية املتنوعة.
ُ
ت

٥

٧
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a aPeter Eramian, Round Table, 
2021, concrete mix with 
polystyrene foam based 
insulating mortar, earth, glazed 
ceramic throat lozenges, hot 
rolled steel and galvanized iron 
sheet table top, galvanized iron 
pipe, found cast
iron base. Made with Rumen 
Tropchev, 150 cm ø x 86 cm

يرت إراميان ، “طاولة مستديرة”، ٢٠٢١،  
خليط من اإلمسنت وطبقة عازلة من رغوة 

البوليسرتين، تراب، أقراص للحلق من 
خزف مزجج، فوالذ ملفوف وألواح حديد 

مغلفنة، أنابيب حديد مغلفن، وقاعدة 
حديدية مصبوبة مسبقة الصنع. صنعت 

بالتعاون مع رومن تروبشيف، ١٥٠ x ٨6 مس 

bStelios Kallinikou, Mouflon, 2019, 
archival pigment print, framed, 
51x75 cm

ستيليوس كالينيكو، “موفلون”، ٢٠١٩، 
طباعة أرشيفية باألصباغ، مع إطار، ٧٥ 

x ٥١ مس

c Stelios Kallinikou, Ziziros, 
2021, video, duration:23:20 
min, smartphone, charger

c ستيليوس كالينيكو، “زيزيروس” ٢٠٢١
فيديو، ٢٣:٢٠ دقيقة، هاتف ذيك، شاحن

Faysal Mroueh, The Estia 
Scheme, 2021, paper folder 
with A4 photocopies

Nayia Savva, The Invisible 
Hand, 2021, rubber, wool, 
metallic blinds, 140 x 280 cm

فيصل مروة، “مخطط إستيا”، ٢٠٢١، 
ملف وريق بحجم A4 يحتوي عىل أوراق 

ومستندات مصّورة

نيا سافا، “اليد الخفية”، ٢٠٢١، مطاط، 
صوف، ستائر معدنية، ١٤٠ × ٢٨٠ مس

 رايسا أنجييل، “ترومركيند”،٢٠٢١، 
خشب، حديد، مفصالت، أقفال، عجالت، 

أقواس، ٢٢٠ × ١٥٠ × ١٥٠ مس

e e

f fRaissa Angeli, Trümmerkind, 
2021, wood, iron, hinges, 
padlocks, wheels, bows, 220 x 
150 x 150 cm

Maria Toumazou, No title, 
2021, chairs from Metafora 
marketplace, dimensions 
variable

g Maria Toumazou, Residency 
drawing series on window, 
2017, found aluminium 
window, digital print on paper. 
38 x 54 x 5cm

ماريا تومازو، “سلسلة رسومات عىل 
النافذة من اإلقامة”، ٢٠١٧، نافذة ألومنيوم 
ُمسبقة الصنع، طباعة رقمية عىل ورق. ٣٨ × 

٥٤ × ٥ مس

ماريا تومازو، “بدون عنوان”، ٢٠٢١، كرايس 
من سوق “ميتافورا”،  األبعاد متعددة

g

h h

i iOrestis Lazouras, Meeting 
Room Chair, 2021, Metafora 
chair, Oresteaser knit sample 
40 x 40 x 100 cm

Orestis Lazouras, Meeting 
Room Hanger, 2021, metal 
tubes, Oresteaser knit sample, 
190 x 45 x 45 cm

أورستيس الزوراس، “كريس غرفة 
االجمتاعات”، ٢٠٢١ ، كريس “ميتافورا”، 
 × ٤٠ × ٤٠ ،Oresteaser عينة من قماش

١٠٠ مس

j j أورستيس الزوراس، “مشاعات غرفة 
االجمتاعات”، ٢٠٢١، أنابيب معدنية، عينة 

من قماش Oresteaser، ٤٥ × ٤٥ × ١٩٠ مس
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The Broken Pitcher
اإلبريق املكسور
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k

Emiddio Vasquez, S.R.S. (Sick 
Room Syndrome), 2021, tamper 
proof money and evidence 
bags, air pump, plastic hose, 
subwoofer, mono sound loop. 
Outside AC unit: 83cm x 73 x 
30cm, (when infl ated ~ +10cm 
each side) / Interior AC unit: 
80cm x 30cm x 28cm (when infl 
ated ~ +5cm each side)

k إميديو فاسكزي، “S.R.S )متالزمة غرفة 
املرض(”، ٢٠٢١، أكياس حفظ النقود واألدلة 

، مضخة هواء، بالستيك، خرطوم، مكرّب 
صوت، حلقة صوت Mono. وحدة التكييف 

الخارجية: ٨٣ × ٧٣ × ٣٠ مس، )عند النفخ 
~ + ١٠ مس لكل جانب( / وحدة التكييف 

الداخلية: ٨٠ × ٣٠ × ٢٨ مس )عند النفخ ~ + ٥ 
مس لكل جانب(

k
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Carey Young, Cautionary Statement
2007, vinyl text, dimensions variable

Cautionary Statement is a text piece based on ‘forward looking 
statements’, a type of corporate disclaimer published in American annual 
reports. Forward-looking statements allow companies to discuss the 
future whilst not being held to account if such statements do not come 
to pass. The language of Young’s disclaimer seems to ask the viewer 
not to ‘rely on’ any future-oriented words used by the gallery, although 
it remains unclear to whom the collective term ‘we’ mentioned in the 
disclaimer actually refers to.

Carey Young (b. 1970, lives and works in London) has developed her 
artistic practice from a cross-fertilization of disciplines including 
business, law, politics, science and communication. The tools and 
language of these different fields act as material for her installations, 
performances, text works and photographs and videos.

كاري يونغ، »بيان تحذيري« 

٢٠٠٧، نص فينيل، متعدد املقاسات

يرتكز هذا العمل النيص عىل »البيانات التطلعية«، وهي نصوص إخالء مسؤولية تعمتدها الرشكات األمريكية 

يف تقاريرها لنهاية العام. تتيح هذه البيانات للرشكات القدرة عىل مناقشة املستقبل بدون أي مسؤولية عىل 

رسيها يونغ يف أعمالها، تطلب من املشاهد عدم 
ُ
الوعود اليت قد تعطيها.  يبدو، أن لغة إخالء املسؤولية اليت ت

»االعمتاد عىل« أي كلمات تذكر املستقبل يف املعرض، عىل الرغم من عدم وضوح  الفريق الذي تشري إليه كلمة 

»نحن« املذكورة يف إخالء املسؤولية.

تعيش كاري يوتغ املولودة عام ١٩٧٠ وتعمل يف لندن، وقد طورت ممارستها الفنية عرب التلقيح املتبادل بني 

التخصصات املتعددة ومنها األعمال والقانون والسياسة والعلوم واالتصاالت. تعمل األدوات واللغة الخاصة 

بهذه املجاالت املختلفة كمواد لرتكيباتها وعروضها وأعمالها النصية والصور ومقاطع الفيديو اليت تنتجها.

٣١١
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Participating artists:

Natascha Sadr Haghighian
Marina Christodoulidou
Peter Eramian
with
Raissa Angeli
Stelios Kallinikou
Orestis Lazouras
Faysal Mroueh
Nayia Savva
Maria Toumazou
Emiddio Vasquez

Firas El Hallak
Helene Kazan
Chrystèle Khodr
Levi Orta+Núria 
Güell
Mahmoud Safadi
Petra Serhal
Carey Young
Christian Zahr
 

الفنانون املشاركون: 

اتاشا صدر هاقيقيان
مارينا كريستودوليدو

بيرت إراميان
– مع –

رايسا أنجييل
ستيليوس كالينيكو
أوريستيس الزوراس

فيصل مروة
نايا سافا

ماريا تومازو
إمييديو فاسكزي

نوريا غويل + ليفي أورتا
فراس الحالق
هيالين قازان

كريستيل خرض
محمود الصفدي

برتا رسحال
كاري يونغ

كريستيان زهر

Interactive Map

Click on the number for more 
information about the artwork

خريطة تفاعلية

انقر عىل الرقم ملزيد من
 املعلومات حول العمل الفين

Click here for the 
exhibition map

أنقر هنا لخريطة املعرض

Petra Serhal, O, Swear Not By The Moon
2022, mixed media installation, dimensions variable

with visual designer Maya Chami, economic historian Hicham Safieddine,
and production assistant Daniel Choueiry 

On April Fool’s Day 1964, Banque Du Liban (BDL), or the bank of 
banks, opened for business. The Lebanese government celebrated 
its inauguration as a major step towards the country gaining financial 
autonomy after 20 years of political independence. The 1963 Law of 
Money and Credit, which created the BDL, was preceded by the 1956 
Law of Banking Secrecy.  Both laws were supervised by the banking 
lobby represented by the brothers Raymond and Pierre Edde. The laws 
became the pillars of Lebanon’s financial system and its currency, the 
Lira, printed by the BDL. The value of the Lebanese Lira has fluctuated 
in response to economic and political circumstances. A stable Lira, like 
political independence, has therefore been an illusion, propagated by 
government and media narratives.
 
This project is a questioning of money, its function, use and value. It 
looks at money as a work of art; a propaganda tool used throughout 
history by state authorities and ruling classes as a symbol of power. 
With the aim of understanding the present and future of our uncertain 
realities, O, Swear Not By the Moon looks back at the founding period of 
Lebanon’s post-independence economy, including the legal and political 
events that shaped the current financial system and its unbreakable 
power, even and perhaps especially in times of collapse. One part of the 
project consists in the public circulation of one-thousand Lebanese Lira 
bills with 56 varying inscriptions quoting banking laws and media reports. 
A second part of the work is inan installation form, putting on display 
a gold coin where the head is adorned with the Roman God Janus and 
the tail is inscribed with a quote from Shakespeare’s Romeo and Juliet. 
The coin is suspended over a glass platform carrying an  excerpt from 
a 1964 booklet about the construction of the BDL, published  by the 
Construction Projects Execution Council, a department at The Ministry of 
Public Works and Transportation.

Petra Serhal is a multidisciplinary artist working in live-art and 
choreography. Her work draws from her ongoing research on the 
experiential aspect of performance and on the role of the audience in 
the performative and choreographed experience. Her work often deals 
with language and sound in relation to movement and space while 
seeing the body as an archive, and addressing notions of fragmentation, 
absence, and embodiment.

Christian Zahr, In Marble We Trust
2022, concrete blocks, cement, metal, Carrara marble, 2.8 x 2.8 x 6m 

with masonry by Adnan Hamze, and metal work by Taleb el-Saj and Aata’ 
Al Serhan.

Conventional practices of cladding act as polished surfaces. Layer by 
layer, they conceal otherwise common concrete structures, and reveal 
a sphere that shapes and is shaped by its financial affairs. Simulating 
seemingly minor details, In Marble We Trust unravels architectural 
protocols that have long sought to be the projected facade of the values 
of financial institutions. 
An architectural counterfeit where decay is accelerated and put on 
display, the 6-meter high concrete brick wall is propped up by a metallic 
brace. Through an absurd reversal of the construction process, the shine 
and strength of marble is overridden by the damp grime of mortar, and 
the viewer is confronted with an invocation between the marble wall’s 
marketed liabilities and its implicit relationship with collective social 
imaginaries.

Christian Zahr is an architect and artist based in Beirut. A graduate of 
the Académie Libanaise des Beaux-Arts, he works at the intersection 
of architecture, landscape design, object design, and art. With an 
archaeological peculiarity and a focus on materiality, his processes 
express socio-economical urgencies where materials become excavations 
of local narratives, technologies, histories, and intercultural inferences.

محمود الصفدي، »منظر برشوحات #١ أدونيس وبلوتوس يف حقل«

٢٠٢٢، منحوتات متعددة الوسائط، رفوف أرشيفية، أضواء LED, نظام رّي، جص، نباتات حّية متنوعة، متعدد 

القياسات

يف هذا املنظر متثال مصنوع من عنارص حية وصناعية يف مزرعة عمودية مبنية عىل أرفف تخزين أرشيفية. تتكون 

املزرعة من أضواء منو ونظام ري ونباتات متنوعة، باإلضافة إىل شخصيات منحوتة من الجبس يف إشارة إىل 

العالقات التاريخية بني األرض وإنتاج الغذاء والتدفق العاملي لرأس املال. تاريخًيا، كانت املحاصيل املالية - مثل 

زرع إلنتاج السكر والحرير واالتجار بهما مع الغرب، يف حني كانت البطاطس والطماطم 
ُ
قصب السكر التوت- ت

والحبوب منتجات ثانوية بقيت من مآثر ما أورده االستعمار األوروبي إىل لبنان وكانت تزرع  لالستهالك املحيل.

تتشابك األشكال البرشية يف منتصف املشهد وتنسكب، إذ تستلهم أشكالها من األساطري الرشقية والغربية 

زرع 
ُ
وعالقاتها باملوت والطقوس والطبيعة. أجساد من الطني كأنها ترقد يف فراش من أزهار شقائق النعمان ت

سنوًيا لالحتفال بأدونيس، وتردد صدى النهر الذي يتحول إىل اللون األحرم ليك يروي وفاته. تشري األجزاء 

الجسدية األخرى اليت تحتوي عىل املاء أو النباتات الحية إىل الرابط بني الرثوة املادية والفضل الطبيعي الذي 

رس يف اإلله اليوناين بلوتوس، تدعونا هذه األجساد، بوضعياتها الكالسيكية، واملنترشة يف مشهد مستقبيل ما-
ُ
غ

بعد عضوي، إىل إعادة النظر يف الرتابط التاريخي الذي تحمله االقتصادات الدولية عىل األرض وعالقته برسدياتنا 

وأجسادنا.

يعاين الفنان متعدد املجاالت محمود الصفدي مفاهمي المتدن وتقاطعاتها مع العامل الطبيعي. يستعمل الصفدي 

الفيديو والتصوير والتجهزي ليك يسائل عالقاتنا الطبيعية وامليتافزييقية يف املكان املألوف، كما تستكشف أعماله 

الثقافة البرشية والطرق اليت تخلق الطبعة عربها أنظمتها املرتابطة بني ما هو طبيعي وما هو غري طبيعي.

٦
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Mahmoud El Safadi, Annotated landscape #1: Adonis and Plutus in a field
2022, Mixed media sculpture; Archival shelving, Led lighting, irrigation 
system, plaster, various living plants, Dimensions variable

Annotated Landscape #1 is a sculpture made of living and artificial 
elements that form a vertical farm constructed on archival storage 
shelving. The farm consists of grow lights, an irrigation system, various 
plants and plaster sculptural figures that reference a historical 
relationship between land, food production, and the international flow 
of capital. Cash crops such as sugar cane and mulberry trees were 
historically planted to produce and trade sugar and silk with the west, 
while potatoes, tomatoes, and grains are byproducts of European colonial 
exploits imported to Lebanon and grown for local consumption.

Human figures weave in between and spill out from the gridded 
landscape. Torsos draw inspiration from Eastern and Western mythology 
and their relationships to death, ritual and nature: terracotta bodies as if 
laying in a bed of Anemone flowers, planted annually to celebrate Adonis, 
echo the river turning red that commemorates his death. Other bodily 
segments containing water or living plants reference the link between 
material wealth and natural bounty that was instilled in the Greek god 
Plutus. Scattered in a seemingly post organic futuristic landscape, these 
bodies which hold classical poses ask us to reconsider the historical 
interdependence of international economies on land and its connection 
to our narratives and bodies. 

Multidisciplinary artist and filmmaker Mahmoud El Safadi examines 
notions of urbanism and their intersections with the natural world. He 
uses video, photography and installation to question our material and 
metaphysical relationship to familiar space. His work explores the ways 
human culture and nature create systems that are codependent and 
linked between the natural and the non-natural.

Return to Above
الرجوع إىل األعىل

ل« 
َ
كريستيل خرض، »طل

٢٠٢٢، بطاقات مطبوعة، ١ x ١ x ١ م

تركيب: عوض عوض وندمي دعيبس، تمصمي غرافييك: فيليبا دحروج

من قتل يوسف بيدس« تجهزي تفاعيل بدون ممثلني، ُيسائل حركة توّسع النيوليبريالّية وطرق عملها 

ا بواقع اإلنهيار االقتصادي الحاصل يف لبنان اليوم من خالل 
ً
وأيديولوجياتها، عرب دورات الخيبات العاطفية، باحث

الظروف اليت أحاطت بإفالس  »بنك إنرتا« عام ١٩66. 

ُيحاذي العرض األدايئ الذي يقام يف مرسح مركز بريوت للفن، عمالن هما »طلل« و«إىل مىت؟« يف فضاء العرض. 

ظم 
ُ
ويف امتداد للغة العامية للقطاع املايل يف أعال خرض، يشكل العمل املعنون »طلل« بيًتا من ورق يسائل ن

بناء القمية واستقرارها وطرق تسللها إىل  أكرث األماكن حمميية يف حياتنا اليومية. أما »إىل مىت؟« فهو عبارة عن 

الفتة تحمل جزًءا من كتاب فريدريك لوردون الذي يحمل نفس العنوان، وفيه يسعى لوضع حّد لألزمات املالية 

ولتقدمي استخدامات لغوية تشري باسمترار إىل الظروف واملمارسات الوقائية املطلوب فعلها. 
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Chrystèle Khodr, Until When?
2022, Ink on fabric, 4 x 2.3 m
With calligraphy by Kameel Zeidan, graphic design by Phillippa Dahrouj

9
Chrystèle Khodr, Ce qui reste
2022, Custom printed cards, 1 x 1 x 1 m
With installation by Awad Awad and Nadim Deaibes, graphic design by 
Phillippa Dahrouj

The artworks are part of an interactive performance titled Who Killed 
Youssef Beidas?, written by Chrystèle Khodr, with set design by Nadim 
Deaibes, sound design by Ziad Moukarzel, graphic design by Philippa 
Dahrouj, and production management by Walid Saliba

Taking as a starting point the circumstances of the downfall of “Intra 
Bank” in 1966, Who killed Youssef Beidas? is an interactive installation, 
conceived as a performance with no actors, that questions the expansion 
of neoliberalism, its mechanisms and ideologies, through the cycles of 
failed love relationships, reflecting on the reality of the financial collapse 
in Lebanon today

Adjacent to the performance which takes place in the auditorium 
of BAC, are two works Ce qui reste and Until When? located in the 
exhibition space. Extending the vernacular of financial paraphernalia and 
lingo in Khodr’s work, Ce qui reste is a house of cards that probes the 
construction of value, its stability, and how it infiltrates into the most 
intimate spaces of our everyday lives. Until When? is a banner inscribed 
with an excerpt from Frédéric Lordon’s book Until When? To put an end 
to financial crises and presents a use of language that perpetually hints 
at conditions and provisions to be realized.

10
Helene Kazan, Frame of Accountability: (Un)Touching Ground
2022, Video, sound, 16 min

TFrame of Accountability: (Un)Touching Ground is part of a film 
installation series, which looks at ‘risk’ as a lived condition produced 
through capitalist financial systems and violent modes of conflict. 
Focusing on ‘risk’ across Lebanon and Syria, with a view to understanding 
the wider regional and global consequences, the work gives an account 
of conflict between the Allied and Vichy French forces in 1941. As under 
the legal construct of ‘military necessity’ – two foreign forces fight for 
control and access to natural resources across the territory.

Engaging feminist, decolonial and critical-legal methods, the work 
recontextualizes risk, as a complex of human and non-human voices 
give poetic testimony to its disproportionate effects. A visual (un)
touching attempts to undo a temporal and spatial distance constructed 
in distinguishing this violence as environmental or conflict based. The 
project investigates the revolutionary potential of such methods and 
practices of radical solidarity.

Helene Kazan is an artist and 2022 Graham Foundation Grant Awardee 
for project ‘Frame of Accountability’, also developed in support as Artist-
in-Residence at the School of Law, Westminster University (2022-23) 
and as 2018-2020 Vera List Centre Fellow, the New School, New York. 
Kazan is a senior lecturer in Critical Theory at the School of the Arts, 
Oxford Brookes University, and received her doctorate from the Centre 
for Research Architecture, Goldsmiths, University of London. Kazan has 
exhibited and published work in exhibitions and with museums and 
institutions internationally. www.helenekazan.co.uk

The Broken Pitcher (film)
Duration: 69mins
Languages:  
Cypriot Greek, Arabic, German, 
Spanish & English
Subtitled in Arabic & English

اإلبريق املكسور )فيلم(
املدة: 69 دقيقة

اللغات: اليونانية القربصية والعربية 
واألملانية واإلسبانية واإلنجلزيية

مرتجم باللغتني العربية واالنجلزيية

l l

فراس الحالق، »اآلن وقد بقينا وانتظرنا: بحث غامر يف اإلنتظار، رساخس نامئة يف الصدر.«
عاد

ُ
٢٠٢٢، تجهزي فين عرب الواقع االفرتايض، 6 دقائق ت

مبشاركة: صوت محيط: انطوين صهيون، مدير اإلنتاج: أنطوين زوين، دعم: إليسا عساف، آية عطوي، عيل ج. 
 .Tunefork ول، استوديوهات

ّ
دل

يعيد العمل تجسيد االنتظار الخانق يف طوابري أجهزة الرصاف اآليل، تلك الطوابري اليت شاعت بشكل كبري منذ 
رض عىل املودعني عىل شكل كابيتال كونرتول.

ُ
انتفاضة ترشين يف ٢٠١٩، وكانت نتيجة العقاب الجماعي الذي ف

باستخدام الواقع االفرتايض، يعيد العمل تجسيد اللحظة، لحظة يحيط بها الفنان املشاهد برحلة مملة ولكنها غري 
فت حوله للتغلب عىل قلقه املتصاعد. 

ّ
مألوفة. ال يستطيع املشاهد أن يتحرك، فيصبح مقيًدا، ال يستطيع إال التل

رتك عالقني أمام جهاز 
ُ
 انتظارهم أكرث غرابة. ن

ً
وأثناء اإلنتظار، يستجوب تيار وعي الفنان املسمتر املنتظرين، جاعال

 أفاتارات للذاتية الطيفية 
ّ

م، لسنا إال
ّ

رصاف آيل مكسور، بال مقاومة، ونشهد اهرتاء البىن التحتية وأمناط التحك
للقمية.

فراس الحالق فنان برصي-مسعي متعدد املجاالت، من السيمنا، إىل التجهزي الفين وفنون الوسائط الجديدة. 
كتب وأخرج العديد من األفالم، والقصص املصورة، والوثائقيات وفيديوهات املوسيقى. حاز الحالق عىل شهادة 

املاجستري يف الفنون البرصية واملرسحية من جامعة الروح القدس يف الكاسليك، وشهادة عليا يف الرسد الرقمي من 
جامعة KASK للفنون يف بلجيكا. 

٨

٩

كريستيل خرض، »إىل مىت؟«

 ٢٠٢٢، حرب عىل قماش ٤ x ٢،٣ م

خط: كميل زيدان، تمصمي غرافييك: فيليبا دحروج

هيالين قازان، »إطار املساءلة: )ال(َمّس األرض« 

إطار املساءلة: )ال(َمّس األرض،٢٠٢٢، فيديو، ١6 د

هذا العمل هو جزء من سلسلة تجهزيات فنية ألفالم تستقرئ »الخطر« عىل أنه حالة معيشية تنتجها األنظمة 

املالية الرأمسالية وأمناط الرصاع العنيفة. يقّدم العمل رسًدا للرصاع بني قوات الحلفاء وقوات فييش يف عام ١٩٤١، 

من منظور احتساب »املخاطر« يف جميع أنحاء لبنان وسوريا، بهدف فهم العواقب اإلقلميية والعاملية األوسع، 

وكما هو الحال يف البنية القانونية لـ »الرضورة العسكرية« - تقاتل قوتان أجنبيتان من أجل السيطرة والوصول 

إىل املوارد الطبيعية عرب اإلقلمي.

يعيد العمل، عرب إرشاك األساليب النسوية وغري االستعمارية والطرق النقدية-الترشيعية، صياغة احتساب 

املخاطر، حيث تقدم مجموعة معقدة من األصوات البرشية وغري البرشية شهادة شعرية عىل آثار العمل غري 

املتناسبة. تحاول املـ)ال(مسة املرئية محو املسافة الزمنية واملكانية اليت مت إنشاؤها لمتيزي هذا العنف عىل أنه بييئ 

أو أنه عنف قامئ عىل الرصاع، كما يبحث املرشوع يف اإلمكانات الثورية ملثل هذه األساليب واملمارسات للتضامن 

الراديكايل.

هيالين قازان فنانة حازت عىل جائزة منحة Graham Foundation لعام ٢٠٢٢ عن مرشوع »إطار املساءلة« ، الذي 

 Vera List مت تطويره كذلك يف اإلقامة الفنّية يف كلية الحقوق يف جامعة وسمتنسرت )٢٠٢٢-٢٠٢٣( ويف زمالة مركز

حارض قازان كذلك بشكل دوري يف النظرية النقدية يف كلية الفنون 
ُ
٢٠١٨-٢٠٢٠ وthe New School يف نيويورك. ت

بجامعة أكسفورد بروكس، كما حازت عىل الدكتوراه من مركز أبحاث الهندسة املعمارية، Goldsmiths، جامعة 

www.helenekazan.co.uk .لندن. عرضت قازان ونرشت األعمال يف معارض ومتاحف حول العامل

١٠
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