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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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يف بيئــة الرشكــة األنيقــة، وبابتســامة دافئــة، يشــر إصبــٌع إىل القــم الــذي كان عليــك أن تقــرأه، وهــو يعلــن العواقب 
الــي ســتواجهها حالًيــا: الغرامــة املطبوعــة، وهــي، كبــايق بنــود العقــد، قــد أحيطــت بطبقــات مــن التعقيــد والتعتــم، 

لــي يــم تجاهلهــا حــى فــوات األوان. 
 

مت اقــراح الغرامــة املطبوعــة يف هــذا املعــرض كمجــاز مرســل وفّعــال للنظــام االقتصــادي املزيــف الــذي عشــناه، 
وانهيــاره، واآلثــار املرتبــة عــن محــاوالت إنعاشــه. يتوســط املعــرض مــرشوع “اإلبريق املكســور” التعاوين لنتاشــا صدر 
ا 

ً
ــف

ّ
ــا مــن ســياقات اإلنهيــار املــايل األخــر يف قــرص، ومكش

ً
حقيقيــان، ومارينــا كريســتودوليدو وبيــر إراميــان، منطلق

ــة متعــددة. باإلضافــة لهــذا املــرشوع، دعــا مركــز بــروت للفــن مجموعــة مــن الفنانــن لإلســتجابة  عــن خيــوط عاملي
للواقــع االقتصــادي اللبنــاين بالتحديــد، بركــز عــى الرصاعــات املشــركة بــن هذيــن الســياقن املتوســطين، ومــا 

وراءهمــا. 

يتكــون مــرشوع “اإلبريــق املكســور” مــن نســخة طبــق األصــل عــن غرفــة اجمتاعــات يف بنــك يف قــرص، وعــرض لفيلــم 
مدتــه ٧٠ دقيقــة، يف رشفــة املزانــن فــوق الغرفــة بالضبــط. يظهــر املــرشوع إعــادة متثيــل للمفاوضــات الحامســة يف 
البنــك، والــي قضــت بالحجــز عــى مــزل عائلــة يف قــرص. مت ارتجــال املشــاهد باالعمتــاد عــى مــا تتذكــره العائلــة، كمــا 
ــا للكامــرا: “برأيكــم، مــا الــذي يجــب 

ً
يجيــب عــدد مــن األشــخاص يف الفيلــم، عــن ســؤال طرحــه أحــد املمثلــن متوجه

أن يفعلــه موظــف البنــك؟” 

مت صنــع غرفــة البنــك وأجزائهــا املختلفــة بالتعــاون مــع رايســا أنجيــي، وســتيليوس كالينيكــو، وأوريســتيس الزوراس، 
وفيصــل مــروة، ونايــا ســافا، وماريــا تومــازو، وإمييديــو فاســكز، وقــد أرشف كّل واحــد منهــم عــى جــزء مــن الغرفــة.  
نتجــت نســخة بــروت مــن العمــل محلًيــا، ليعكــس املــرشوع بوضــوح شــديد كيــف تعمــل إجــراءات التقشــف 

ُ
أ

واتفاقيــات اإلنقــاذ والديــون والتاريــخ االســتعماري عــى بنــاء وترمــز الهشاشــة اليوميــة والعنــف الخبيــث والقلــق 
الجــذري.

 
فــت 

ّ
ل

ُ
يتوســع معــرض الغرامــة املطبوعــة عــى هــذه الثميــات واملواضيــع، عــر ١١ مســاهمة فنّيــة، منهــا ٧ مســاهمات ك

ــا، تحــاور بشــكل أكــر خصوصيــة األزمــة املاليــة يف لبنــان، ووقائعهــا املختلفــة، وآثارهــا وتداعياتهــا وعامّياتهــا. 
ً
حديث

ــت 
ّ
رضــت علينــا الغرامــة املطبوعــة لحالتنــا اإلقتصاديــة قــًرا، ومنــذ أن ُمنعنــا التدقيــق فيهــا يف ٢٠١٩،  حل

ُ
منــذ أن ف

الصفائــح املعدنيــة محــل الواجهــات الزجاجيــة للمؤسســات املاليــة واملصــارف اللبنانيــة. لكــن الواجهــات املعدنيــة 
ســقطت، وتحطمــت العتبــات وكامــرات املراقبــة وأجهــزة الــرصاف اآليل. تعيــد األعمــال يف معرض الغرامــة املطبوعة 
النظــر إىل املــايض، وتستكشــف االنمتــاءات الشــخصية، وتكشــف عــن التغــرات املاديــة الــي تكســو املؤسســات املالية 
عمتهــا. يســر املعــرض أغــوار عالقــات القميــة املبنيــة عــى عالقــات التبــادل، وترشيــح الطبعــة 

ُ
والســيولة النقديــة وت

الكــرى مــن “بلــد يف حالــة انهيــار” لفهــم أعمــق للجهــات املســتفيدة مــن هــذا التشــخيص والجهــات الــي تدفــع مثنــه. 

 
عــر إعــادة خلــط بروتوكــوالت العــرض املؤســي، تضــع بــرا رسحــال بنــاء االقتصــاد الســيايس اللبنــاين والسياســة 
النقديــة يف ســياقاتها  التاريخيــة ملرحلــة مــا بعــد االســتقالل، كمــا تكتشــف هيلــن كازان عــن اإلرث االســتعماري يف 
الســيطرة عــى املــوارد واألرايض يف تجهزهــا  الســيمنايئ، الــذي ُيــريس مفاهــم مجــردة لألمــوال واحتســاب املخاطــر، 
ــة للمــايض يف رسدهــا للظــروف  ــة املرعب ــا. أمــا كريســتيل خــرض، فتســتحرض األلف ــطء منظــًرا طبيعًي ــل بب

ّ
ــا يحل بيمن

املحيطــة بســقوط بنــك انــرا يف عــام ١٩٩٦، ويعيــد محمــود الصفــدي النظــر يف البعــد البيــي للموروثــات االســتخراجية 
يف منحوتتــه الحّيــة، حيــث يكشــف عــن العالقــات املهيكلــة بــن الغــذاء واألرض ورأس املــال، يف متاســها مــع األجســاد 
املتناثــرة واألســاطر املنســية. تــردد كتابــات كاري يونــغ وأصــداء اللباقــة اللغويــة املؤسســاتية وعنفهــا، يف دورات 
االقتصــاد النيوليــرايل ومصطلحاتــه، وربطهــا بالعالقــات الرومانســية يف أعمــال كريســتيل خــرض، ويف أعمــال فــراس 
الحــالق وكريســتيان زهــر، تلتقــي كتلــة الجســد مباديــة الواجهــات الرقميــة واملعماريــة الــي تنظــم العالقــات بــن 
املؤسســات املرصفيــة والفــرد. أخــًرا، يف ســرته الذاتيــة، يتعــاون ليفــي أورتــا مــع نوريــا غويــل إلعــادة قــراءة عمليــة 

بيــع مزلــه العائــي امللعــون واكتشــاف كــز عــدمي القميــة يف ظــّل التضخــم واالحمتــاالت الثوريــة.

الفنانون املشاركون: 

ناتاشا صدر هاقيقيان

مارينا كريستودوليدو

بير إراميان

– مع –

رايسا أنجيي

ستيليوس كالينيكو

أوريستيس الزوراس

فيصل مروة

نايا سافا

ماريا تومازو

إمييديو فاسكز

نوريا غويل + ليفي أورتا

فراس الحالق

هيالين قازان

كريستيل خرض

محمود الصفدي

برا رسحال

كاري يونغ

كريستيان زهر



1 THE BROKEN PITCHER

a. Peter 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 x 86 cm.

يرت إراميان ، “طاولة مستديرة”، ٢٠٢١،  خليط من اإلمسنت وطبقة عازلة من رغوة 
البوليسرين، 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 ٨٦ مس.

b. Stelios 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.

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

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

فيصل مروة، “مخطط إستيا”، ٢٠٢١، ملف وريق بحجم A4 يحتوي عى أوراق 
ومستندات مصّورة.

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

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

f. Raissa Angeli, Trummerkind, 2021, wood, iron, hinges, 
padlocks, wheels, bows, 220 x 150 x 150 cm.

رايسا أنجييل، “ترومركيند”،٢٠٢١، خشب، حديد، مفصالت، أقفال، عجالت، 
أقواس، ٢٢٠ × ١٥٠ × ١٥٠ مس.

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 عى ورق. ٣٨ × ٥٤ × ٥ مس.

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

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

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

أورستيس الزوراس، “كريس غرفة االجمتاعات”، ٢٠٢١ ، كريس “ميتافورا”، 
عينة من قماش Oresteaser، ٤٠ × ٤٠ × ١٠٠ مس.

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

أورستيس الزوراس، “مشاعات غرفة االجمتاعات”، ٢٠٢١، أنابيب معدنية، عينة 
من قماش Oresteaser، ٤٥ × ٤٥ × ١٩٠ مس.

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)

إميديو فاسكزي، “S.R.S )متالزمة غرفة املرض(”، ٢٠٢١، أكياس حفظ النقود 
 .Mono واألدلة ، مضخة هواء، بالستيك، خرطوم، مكّر صوت، حلقة صوت

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(.

l. 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 القرصية والعربية واألملانية واإلسبانية واإلنجلزية
مرجم باللغتن العربية واالنجلزية
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2 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

ليفــي أورتــا بالتعــاون مع نوريا غويل. »لعنــة بيت الركن الغربي«
٢٠٢٢، تجهز فين، متعدد املقاســات

 B-movies يتأمــل ليفــي أورتــا يف هــذا العمــل، سلســلة املعامــالت املطلوبــة إلنهــاء بيــع مــزل عائلتــه يف هافانــا يف كوبــا. يأخــذ الفنــان احــاالت مــن أفــالم الـــ
ــا: مليــون بــزو ممهــورة 

ً
الــي لطاملــا تناولــت املنــازل امللعونــة أو املســكونة، ومثــل مــا يحــدث يف هــذه األفــالم، تنتقــل العائلــة إىل املــزل وتكتشــف أمــًرا غامض

بتوقيــع تــي جيفــارا مــن حقبــة واليتــه كرئيــس للبنــك الوطــين يف كوبــا. ورغــم ضخامــة املبلــغ، إال أن قميتــه انخفضــت بشــدة بســبب التضخــم املفــرط الــذي أىت 
منــذ تلــك الفــرة يف كوبــا. يبــين الفنــان رسًدا ُيقــدم مــن خاللــه إقامــة عائلتــه يف املــزل وكأنهــا  اســتعارة تفصيليــة ألفــق ثــوري، اخترصتــه أزمــة ماليــة قاهــرة.

تخــرج ليفــي أورتــا مــن املعهــد العــايل للفنــون يف هافانــا يف عــام ٢٠١٠، و Catedra of Arte Conducta يف عــام ٢٠٠٩ و برنامــج فضــاءات داخليــة ألشــكال ألــوان 
ــون التشــكيلية،  ــة، ومنحــة مؤسســة Botín للفن ــون البرصي ــا  Ciutat de Palma »Antoni Gelabert« للفن ــز ومنه ــد الجوائ ــاز عدي ــام 2016. ح ــروت يف ع يف ب
ومنحــة MonteMadrid Generations، وجائــزة Maretti. حصــل ليفــي أورتــا، بســبب أبحاثــه وأعمالــه عــى العديــد مــن األلقــاب واألومســة، ومنهــا ملــك بــّر البحــر، 
واألمــن العــام للحــزب ذا الرجــل الوحيــد، والرســام الرمســي لـــ Gunther IV ، كمــا حــاز مؤخــًرا عــى الرقــم القيــايس يف ٣ فئــات يف حــّل مكعــب روبيــك يف كوبــا.

ــا  ــة اجمتاعًي ــة كممارســة رضوري ــل للمارســة الفنّي ــا، تنظــر غوي ــل عــى العكــس متاًم ــة، ب ــة بحت ــة هــي ممارســة ثقافي ــل أن املمارســة الفني ــا غوي ــر نوري ال تعت
ا. حصلــت غويــل عــى بكالوريــوس يف الفنــون الجميلــة مــن جامعــة برشــلونة )إســبانيا( 

ً
وسياســًيا يــم فيهــا خلــط أوراق الثقافــة ومــا هــو مؤســس مســبق

ــا.  ــا( ويف ســوما )املكســيك(، كمــا تتعــاون مــع العديــد مــن املراكــز االجمتاعيــة املــدارة ذاتًي ــا )كوب وواصلــت دراســتها يف Cátedra Arte de Conducta يف هافان

nuriaguell.com :للزميــد من املعلومات
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3 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.

فــراس الحــالق، »اآلن وقــد بقينــا وانتظرنــا: بحث غامــر يف اإلنتظار، رساخس نامئة يف الصدر.«
عاد

ُ
٢٠٢٢، تجهــز فــين عــر الواقع االفرايض، ٦ دقائق ت

 .Tunefork ول، اســتوديوهات
ّ
مبشــاركة: صوت محيط: انطوين صهيون، مدير اإلنتاج: أنطوين زوين، دعم: إليســا عســاف، آية عطوي، عي ج. دل

يعيــد العمــل تجســيد االنتظــار الخانــق يف طوابــر أجهــزة الــرصاف اآليل، تلــك الطوابــر الــي شــاعت بشــكل كبــر منــذ انتفاضــة ترشيــن يف ٢٠١٩، وكانــت نتيجــة 
ــرض عــى املودعــن عــى شــكل كابيتــال كونــرول.

ُ
العقــاب الجماعــي الــذي ف

ــة ولكنهــا غــر مألوفــة. ال يســتطيع املشــاهد أن  ــة ممل ــان املشــاهد برحل ــد العمــل تجســيد اللحظــة، لحظــة يحيــط بهــا الفن باســتخدام الواقــع االفــرايض، يعي
 

ً
فــت حولــه للتغلــب عــى قلقــه املتصاعــد. وأثنــاء اإلنتظــار، يســتجوب تيــار وعــي الفنــان املســمتر املنتظريــن، جاعــال

ّ
يتحــرك، فيصبــح مقيــًدا، ال يســتطيع إال التل

 أفاتــارات للذاتيــة 
ّ

ــم، لســنا إال
ّ

ــرك عالقــن أمــام جهــاز رصاف آيل مكســور، بــال مقاومــة، ونشــهد اهــراء البــى التحتيــة وأمنــاط التحك
ُ
انتظارهــم أكــر غرابــة. ن

الطيفيــة للقميــة.

فــراس الحــالق فنــان برصي-مسعــي متعــدد املجــاالت، مــن الســيمنا، إىل التجهــز الفــين وفنــون الوســائط الجديــدة. كتــب وأخــرج العديــد مــن األفــالم، والقصــص 
املصــورة، والوثائقيــات وفيديوهــات املوســيقى. حــاز الحــالق عــى شــهادة املاجســتر يف الفنــون البرصيــة واملرحيــة مــن جامعــة الــروح القــدس يف الكاســليك، 

وشــهادة عليــا يف الــرد الرقمــي مــن جامعــة KASK للفنــون يف بلجيــكا. 

l
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11

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 يونــغ، »الرشوط واألحكام« 
٢٠٠٤، فيديــو بقنــاة واحــدة ،٣ د و٢٥ث، ُيعاد

يظهــر مقطــع فيديــو القصــر، مذيعــة محرفــة تتحــدث إىل الكامــرا بنــرة ترحيبيــة بيمنــا تقــف يف مشــهد طبيعــي شــاعري مــيء باإلحــاالت إىل املناظــر الطبيعيــة 
يف اللوحــات. يبــدو أن حديثهــا يناقــش »املوقــع«، ولكــن النــص يف الحقيقــة، ليــس إال مزيــج مــن نصــوص إخــالء املســؤولية مــن مواقــع اإلنرنــت الخاصــة 

ــا ومناســًبا يف آن. ــة الريفيــة، عبثًي ــدو الخطــاب هــذا، يف البيئ بالــرشكات. يب

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 يونــغ، »بيان تحذيري« 
٢٠٠٧، نص فينيل، متعدد املقاســات

يرتكــز هــذا العمــل النــي عــى »البيانــات التطلعيــة«، وهــي نصــوص إخــالء مســؤولية تعمتدهــا الــرشكات األمريكيــة يف تقاريرهــا لنهايــة العــام. تتيــح هــذه 
رســيها يونــغ 

ُ
البيانــات للــرشكات القــدرة عــى مناقشــة املســتقبل بــدون أي مســؤولية عــى الوعــود الــي قــد تعطيهــا.  يبــدو، أن لغــة إخــالء املســؤولية الــي ت

يف أعمالهــا، تطلــب مــن املشــاهد عــدم »االعمتــاد عــى« أي كلمــات تذكــر املســتقبل يف املعــرض، عــى الرغــم مــن عــدم وضــوح  الفريــق الــذي تشــر إليــه كلمــة 
»نحــن« املذكــورة يف إخــالء املســؤولية.

تعيــش كاري يوتــغ املولــودة عــام ١٩٧٠ وتعمــل يف لنــدن، وقــد طــورت ممارســتها الفنيــة عــر التلقيــح املتبــادل بــن التخصصــات املتعــددة ومنهــا األعمــال 
والقانــون والسياســة والعلــوم واالتصــاالت. تعمــل األدوات واللغــة الخاصــة بهــذه املجــاالت املختلفــة كمــواد لركيباتهــا وعروضهــا وأعمالهــا النصيــة والصــور 

ــا. ــي تنتجه ــو ال ومقاطــع الفيدي
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5 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.

قمس بالقرم«
ُ
پــرتا رسحال، »ال ت

٢٠٢٢، تجهز متعدد الوســائط، متعدد املقاســات 

مع املمصمة البرصية: مايا الشــامي، املؤرخ االقتصادي: هشــام صفي الدين، مســاعد اإلنتاج: دانيال شــويري 

يف يــوم كذبــة نيســان مــن العــام ١٩٦٤، افتتــح مــرصف لبنــان، أو مــرصف املصــارف ، وبــارش أعمالــه. احتفلــت الحكومــة اللبنانيــة بهــذا اإلفتتــاح كخطــوة رئيســية  نحــو االســتقالل 
نشــأ عــره مــرصف لبنــان 

ُ
املــايل بعــد ٢٠ عاًمــا مــن االســتقالل الســيايس. وكان قانــون الريــة املرصفيــة يف لبنــان، الــذي صــدر عــام ١٩٥٦، قــد ســبق قانــون النقــد والتســليف الــذي أ

والــذي صــدر يف ١٩٦٣. ســاهم  اللوبــي املــرصيف ممثــال باألخويــن رميــون وبيــار إده ،  يف صياغــة هذيــن القانونــن اللذيــن أصبحــا ركــزيت النظــام  املــايل يف لبنــان وُحــددت اللــرة 
بــت  قميــة اللــرة اللبنانيــة بحســب الظــروف االقتصاديــة والسياســية.  لذلــك، كان مفهــوم اســتقرار اللــرة، كمــا مفهــوم 

ّ
كعملــة وطنيــة ، وبــارش مــرصف لبنــان بطباعتهــا.  تقل

 تــرّوج لــه  الحكومــات ووســائل اإلعــالم.
ً
اإلســتقالل الســيايس، وهمــا

 
يســتجوب هــذا املــرشوع املــال ووظائفــه واســتعماالته وقميتــه.  فينظر للمال كعمــل فين، أو كأداة بروباغندا اســتعملها الحكام كرمز للقوة. 

يلقــي العمــل نظــرة عــى فــرة تأســيس اقتصــاد لبنــان بعــد االســتقالل، واألحــداث القانونيــة والسياســية الــي أرســت النظــام  املــايل الحــايل وحــددت نقــاط قوتــه وقدرتــه عــى 
المصــود، خاصــة يف أوقــات االنهيــار، وذلــك بهــدف فهــم حــارض ومســتقبل واقعنــا اإلقتصــادي املجهــول املصــر . يمتثــل أحــد أجــزاء العمــل يف  ٥٦ ورقــة عملــة مــن فئــة األلــف لــرة 
تبــت عليهــا مقتطفــات  متنوعــة مــن  الترشيعــات القانونيــة والتقاريــر اإلعالميــة اإلقتصاديــة. أمــا الجــزء الثــاين مــن العمــل، فيتخــذ شــكل التجهــز الفــين حيــث 

ُ
لبنانيــة، وقــد ك

  مــن كتيــب 
ً
قــت اللــرة  فــوق منصــة زجاجيــة تتمضــن نصــا

ّ
خرفــت  بــرأس اإللــه  الرومــاين جانــوس  وباقتبــاس مــن مرحيــة شكســبر روميــو وجولييــت. ُعل

ُ
يعــرض لــرة  ذهبيــة ز

عــن مــرشوع بنــاء مــرصف لبنــان عــام ١٩٦٤ ، وقــد نــرشه مجلــس تنفيــذ املشــاريع اإلنشــائية  ، وهــو قــم يف وزارة األشــغال العامــة والنقــل.

ــة الجمهــور يف العــروض الحيــة ودورهــم يف هــذه التجــارب  ــا . تهــم يف أعمالهــا وأبحاثهــا بتجرب ــون الحيــة والكوريغرافي ــة متعــددة املجــاالت تتخصــص يف الفن پــرا رسحــال فنان
ــا اللغــة والصــوت وعالقاتهمــا مــع الحركــة والفضــاء، وينظــر للجســد كأرشــيف، ويحــايك التشــظي، والفقــدان، والتجســد.  ــة. يســائل عملهــا غالًب ــة والكوريوغرافي الفني
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6 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.

كريســتيان زهر، »ان ماربل وي ترســت« 
٢٠٢٢، أحجــار خفــان، باطــون، حديــد، رخام كارارا، ٢.٨ x ٢.٨ x ٦م

أعمــال البناء: عدنان حزمة
أعمــال الحديــد: طالب الصاج وعطا الرحان. 

صبــح املمارســات التقليديــة للكســوة يف البنــاء كأنهــا أســطح مصقولــة، وطبقــة بعــد األخــرى، تخفــي الهيــاكل الخرســانية الشــائعة، وتكشــف عــن كــرة ضخمــة 
ُ
ت

تشــكل عــر الشــؤون املاليــة. مبحــاكاة بعــض التفاصيــل الــي قــد تبــدو بســيطة، يكشــف العمــل عــن الروتوكــوالت املعماريــة الــي اســُتعملت لتكــون 
َ
ل وت

ّ
شــك

ُ
ت

 لقــم املؤسســات املاليــة.
ً

واجهــة
يف تزييــف معمــاري ُيــّرع فيــه التصــّدع وُيعــرض، ُيرفــع الجــدار الخرســاين ذا الســت أمتــار وتحملــه دعامــة معدنيــة. ومــن خــالل عكــس لعــوب  لعمليــات البنــاء، 
تطغــى املونــة الالصقــة بــن األحجــار عــى ملعــان وقــّوة الرخــام، يف مشــهد يســتدعي املشــاهد للتفكــر يف التناقــض بــن املســؤوليات التســويقية للجــدار الرخامــي، 

وعالقتــه المضنيــة بالتخيــالت االجمتاعيــة الجمعيــة.

كريســتيان زهــر معمــاري وفنــان يقــم يف بــروت. تخــرج زهــر مــن األكادمييــة اللبنانيــة للفنــون الجميلــة، وعمــل عــى الخطــوط املشــركة بــن العمــارة وتنســيق 
املناظــر، والتمصــم والفــن. 

صبــح فيهــا املــواد حفريــات للرديــات 
ُ
لّحــات االجمتاعيــة واالقتصاديــة، إذ ت

ُ
 وتركــز عــى املاديــة، فتعــّر طــرق عملــه عــن امل

ٌ
 أثريــة

ٌ
تظهــر يف أعمــال زهــر، خصوصيــة

املحليــة والتكنولوجيــا والتواريــخ واإلســتدالالت الثقافيــة املتنوعــة.
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7 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.

محمــود الصفــدي، »منظر برشوحــات #١ أدونيس وبلوتوس يف حقل«
٢٠٢٢، منحوتات متعددة الوســائط، رفوف أرشــيفية، أضواء LED, نظام رّي، جص، نباتات حّية متنوعة، متعدد القياســات

يف هــذا املنظــر متثــال مصنــوع مــن عنــارص حيــة وصناعيــة يف مزرعــة عموديــة مبنيــة عــى أرفــف تخزيــن أرشــيفية. تتكــون املزرعــة مــن أضــواء منــو ونظــام ري 
ونباتــات متنوعــة، باإلضافــة إىل شــخصيات منحوتــة مــن الجبــس يف إشــارة إىل العالقــات التاريخيــة بــن األرض وإنتــاج الغــذاء والتدفــق العاملــي لــرأس املــال. 
ــزرع إلنتــاج الســكر والحريــر واالتجــار بهمــا مــع الغــرب، يف حــن كانــت البطاطــس والطماطــم 

ُ
تاريخًيــا، كانــت املحاصيــل املاليــة - مثــل قصــب الســكر التــوت- ت

والحبــوب منتجــات ثانويــة بقيــت مــن مآثــر مــا أورده االســتعمار األوروبــي إىل لبنــان وكانــت تــزرع  لالســتهالك املحــي.

تتشــابك األشــكال البرشيــة يف منتصــف املشــهد وتنســكب، إذ تســتلهم أشــكالها مــن األســاطر الرشقيــة والغربيــة وعالقاتهــا باملــوت والطقــوس والطبيعــة. 
ــزرع ســنوًيا لالحتفــال بأدونيــس، وتــردد صــدى النهــر الــذي يتحــول إىل اللــون األحــر لــي 

ُ
أجســاد مــن الطــن كأنهــا ترقــد يف فــراش مــن أزهــار شــقائق النعمــان ت

ــرس يف اإللــه 
ُ
يــروي وفاتــه. تشــر األجــزاء الجســدية األخــرى الــي تحتــوي عــى املــاء أو النباتــات الحيــة إىل الرابــط بــن الــروة املاديــة والفضــل الطبيعــي الــذي غ

ــط التاريخــي  ــا هــذه األجســاد، بوضعياتهــا الكالســيكية، واملنتــرشة يف مشــهد مســتقبي ما-بعــد عضــوي، إىل إعــادة النظــر يف الراب ــاين بلوتــوس، تدعون اليون
الــذي تحملــه االقتصــادات الدوليــة عــى األرض وعالقتــه بردياتنــا وأجســادنا.

يعايــن الفنــان متعــدد املجــاالت محمــود الصفــدي مفاهــم المتــدن وتقاطعاتهــا مــع العــامل الطبيعــي. يســتعمل الصفــدي الفيديــو والتصويــر والتجهــز لــي يســائل 
عالقاتنــا الطبيعيــة وامليتافزيقيــة يف املــكان املألــوف، كمــا تستكشــف أعمالــه الثقافــة البرشيــة والطــرق الــي تخلــق الطبعــة عرهــا أنظمتهــا املرابطــة بــن مــا 

هــو طبيعــي ومــا هــو غــر طبيعــي.
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9

CHRYSTÈLE KHODR, UNTIL WHEN?
2022, Ink on fabric, 4 x 2.3 m

with calligraphy by Kameel Zeidan, graphic design by Phillippa Dahrouj

كريســتيل خرض، »إىل مىت؟«
 ٢٠٢٢، حــر عــى قمــاش ٤ x ٢،٣ م

خــط: كميــل زيدان، تمصــم غرافيي: فيليبا دحروج

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.

ل« 
َ
كريســتيل خرض، »طل

٢٠٢٢، بطاقــات مطبوعــة، ١ x ١ x ١ م

تركيــب: عــوض عــوض وندمي دعيبس، تمصــم غرافيي: فيليبا دحروج

مــن قتــل يوســف بيــدس« تجهــز تفاعــي بــدون ممثلــن، ُيســائل حركــة توّســع النيوليبرالّيــة وطــرق عملهــا وأيديولوجياتهــا، عــر دورات الخيبــات العاطفيــة، 
ــا بواقــع اإلنهيــار االقتصــادي الحاصــل يف لبنــان اليــوم مــن خــالل الظــروف الــي أحاطــت بإفــالس  »بنــك إنــرا« عــام ١٩٦٦. 

ً
باحث

ُيحــاذي العــرض األدايئ الــذي يقــام يف مــرح مركــز بــروت للفــن، عمــالن همــا »طلــل« و«إىل مــى؟« يف فضــاء العــرض. ويف امتــداد للغــة العاميــة للقطــاع 
ظــم بنــاء القميــة واســتقرارها وطــرق تســللها إىل  أكــر األماكــن حممييــة يف حياتنــا 

ُ
املــايل يف أعــال خــرض، يشــكل العمــل املعنــون »طلــل« بيًتــا مــن ورق يســائل ن

اليوميــة. أمــا »إىل مــى؟« فهــو عبــارة عــن الفتــة تحمــل جــزًءا مــن كتــاب فريدريــك لــوردون الــذي يحمــل نفــس العنــوان، وفيــه يســعى لوضــع حــّد لألزمــات 
املاليــة ولتقــدمي اســتخدامات لغويــة تشــر باســمترار إىل الظــروف واملمارســات الوقائيــة املطلــوب فعلهــا. 
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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

هيالين قازان، »إطار املســاءلة: )ال(َمّس األرض« 
إطار املســاءلة: )ال(َمّس األرض،٢٠٢٢، فيديو، ١٦ د

ــرصاع  ــاط ال ــة وأمن ــة الرأمسالي ــة املالي ــا األنظم ــة معيشــية تنتجه ــه حال ــة ألفــالم تســتقرئ »الخطــر« عــى أن ــزات فني ــزء مــن سلســلة تجه هــذا العمــل هــو ج
العنيفــة. يقــّدم العمــل رسًدا للــرصاع بــن قــوات الحلفــاء وقــوات فيــي يف عــام ١٩٤١، مــن منظــور احتســاب »املخاطــر« يف جميــع أنحــاء لبنــان وســوريا، بهــدف 
ــان مــن أجــل الســيطرة  ــان أجنبيت ــل قوت ــرضورة العســكرية« - تقات ــة لـــ »ال ــة القانوني ــا هــو الحــال يف البني ــة األوســع، وكم ــة والعاملي فهــم العواقــب اإلقلميي

ــم. ــوارد الطبيعيــة عــر اإلقل والوصــول إىل امل

يعيــد العمــل، عــر إرشاك األســاليب النســوية وغــر االســتعمارية والطــرق النقدية-الترشيعيــة، صياغــة احتســاب املخاطــر، حيــث تقــدم مجموعــة معقــدة مــن 
األصــوات البرشيــة وغــر البرشيــة شــهادة شــعرية عــى آثــار العمــل غــر املتناســبة. تحــاول املـ)ال(مســة املرئيــة محــو املســافة الزمنيــة واملكانيــة الــي مت إنشــاؤها 
ــل هــذه األســاليب واملمارســات للتضامــن  ــة ملث ــات الثوري ــا يبحــث املــرشوع يف اإلمكان ــرصاع، كم ــامئ عــى ال ــف ق ــه عن ــي أو أن ــه بي ــف عــى أن ــز هــذا العن لمتي

الراديــكايل.

هيــالين قــازان فنانــة حــازت عــى جائــزة منحــة Graham Foundation لعــام ٢٠٢٢ عــن مــرشوع »إطــار املســاءلة« ، الــذي مت تطويــره كذلــك يف اإلقامــة الفنّيــة يف 
حــارض قــازان كذلــك بشــكل دوري يف 

ُ
كليــة الحقــوق يف جامعــة وسمتنســر )٢٠٢٢-٢٠٢٣( ويف زمالــة مركــز Vera List ٢٠١٨-٢٠٢٠ وthe New School يف نيويــورك. ت

النظريــة النقديــة يف كليــة الفنــون بجامعــة أكســفورد بروكــس، كمــا حــازت عــى الدكتــوراه مــن مركــز أبحــاث الهندســة املعماريــة، Goldsmiths، جامعــة لنــدن. 
www.helenekazan.co.uk .عرضــت قــازان ونــرشت األعمــال يف معــارض ومتاحــف حــول العــامل
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