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OMAR MISMAR is a visual artist based in Beirut. His practice is project driven, 
probing the entanglement of art and politics, and the aesthetics of disaster. 
Mismar takes up conflict and its representations via form deliberations, 
material interventions, and translation strategies, using the performative as 
gesture and rehearsal. He participated in exhibitions at the San José Museum 
of Art, Tabakalera, MoMA, Home Works 8, Video- Brasil, Oakland Museum, Leslie 
Lohman Museum, and Hamburg Phototriennale among others. Mismar taught 
at California College of the Arts, The University of San Francisco, Académie 
Libanaise des Beaux Arts, and The American University of Beirut, and is the art 
editor of Beirut’s literary and art journal Rusted Radishes.

ــة،  ــع ممارســته عــر مشــاريع متنوع ــروت، تندف ــم يف ب ــان تشــكييل يق عــر ممســار فن
تســر أغــوار التشــابكات بــن الفــّي والســيايس، وجماليــات الكارثــة. يتنــاول ممســار 
الــراع ومتثيالتــه عــر مــداوالت المنــاذج والتدخــالت املاديــة واســرتاتيجيات الرتجمــة، 
ُمســتخدًما األداء كبــادرة وتجربــة. شــارك ممســار يف معــارض عديــدة يف متحــف ســان 
VideoBrasil، ومتحــف  Home Works 8 و  MoMa و  Tabakalera و  و  للفنــون  خوســيه 
أوكالنــد، ومتحــف Leslie Lohman، و Hamburg Phototriennale وغرهــا، كمــا قــام 
واألكادمييــة  فرانسيســكو،  ســان  وجامعــة  للفنــون،  كاليفورنيــا  كليــة  يف  بالتدريــس 
ملجلــة  فــي  محــرر  وهــو  بــروت،  األمريكيــة يف  والجامعــة  الجميلــة،  للفنــون  اللبنانيــة 

بــروت. والفنيــة يف  األدبيــة   Rusted Radishes

“It’s not visible yet, Abou Farid,” Omar responds in his latest film to the archaeology inspector and conservator 

of Ma’arrat Al-Numan Museum in Idlib, Syria. In Confiscated Imaginaries, Omar Mismar’s first institutional solo- 

exhibition in Lebanon, making visible what might no longer be here manifests through various mechanisms, and 

the works become documents of their own condition.

Consisting of a film, a viewing apparatus, and a series of mosaics, Confiscated Imaginaries presents Mismar’s 

recent body of work, which traces layers of displacement from bodies, to property records and cultural heritage; 

along with the counter acts of preservation which attempt to resist the systemic effacements resulting from the 

Syrian war. A Dubious Prototype (2020), a convoluted slide carousel of sorts, holds blue translucent documents 

only legible when the apparatus slides them before a light bulb. Blueprints drawn by hand here, in a refugee 

camp in the Bekaa valley, imagine homes there in Syria. In his Studies in Mosaics Series (2019-2020), Mismar 

expands his thinking on conflict representation in relation to preservation. Tattoos transposed in stone become 

indexical markings and emblems of embodied desires. A whatsapp message enters a vanished mosaic while 

in an adjacent piece the protectors of endangered mosaics are inlaid in one. The flickering images in the film, 

Abou Farid’s War (2021), are adjusted, returned to, challenged and built upon through conversation. In the face 

of irreversible destruction, the exhibition proposes that the transmuted forms of homes and heritages in the 

hands and imaginaries of their caretakers are a witness to their own survival.

“بعــد مــا بــن، يــا أبــو فريــد” يقــول عــر يف فيلمــه األخــر رًدا عــى املفتــش واملحافــظ األثــري يف متحــف معــّرة النعمــان يف إدلــب 

بســوريا. يتجــى إبــراز مــا مل يعــد موجــوًدا مــن خــالل آليــات مختلفــة يف “تخّيــالت مصــادرة”، وهــو أول معــرض مؤســي فــردي 

ــا لحاالتهــا الخاصــة.
ً
لعــر ممســار، الــذي تصبــح فيــه األعمــال وثائق

يقــّدم املعــرض مجموعــة أعمــال حديثــة لعــر ممســار، تشــمل عــى فيلــم، وجهــاز عــرض، وسلســلة مــن الفسيفســاء، وتتتبــع 

ــي تحــاول مقاومــة األرضار  ــال الحفــظ والرتمــم ال ــايف وأعم ــرتاث الثق ــكات وال ــات التهجــر عــر األجســاد، وســجالت املمتل طبق

ــه )A Dubious Prototype( )٢٠٢٠(، مــن  ــون منــوذج أويل مشــكوك في ــف العمــل املعن ــة الناتجــة عــن الحــرب الســورية. يتأل املنهجي

مــا يشــبه مجموعــة ملتفــة تحمــل املســتندات الشــفافة الزرقــاء الــي ميكــن قراءتهــا فقــط عندمــا يقــوم الجهــاز بتحريكهــا أمــام 

 يف يف ســوريا. 
ً

املصبــاح الكهربــايئ. تتخيــل املخططــات املرســومة باليــد عــى هــذه األوراق، يف مخــم لالجئــن يف ســهل البقــاع منــازال

يف دراســات يف الفسيفســاء )Studies in Mosaics Series( )٢٠١٩-٢٠٢٠(، يوســع ممســار تفكــره يف متثيــل الــراع وارتباطهــا بآليــات 

ــل. تدخــل رســالة whatsapp يف  ــة يف الحجــر عالمــات مــؤرشة وشــعارات للمســتقبل املتخي ــح األوشــام املنقول ــا، تصب الحفــظ، هن

ــم  ــا، وُيعــّدل وميــض الصــور يف فيل ــا ويحفظونه ــن يحمونه ــع فسيفســاء أخــرى باألشــخاص الذي رّص
ُ
فسيفســاٍء متالشــية، بيمنــا ت

حــرب أبــو فريــد )٢٠٢١( وٌيرجــع إليهــا ملحادثتهــا والبنــاء عليهــا عــر املحادثــات. يقــرتح املعــرض، أن تكــون األشــكال املنقولــة للمنــازل 

 عــى نجاتهــا، يف وجــه الدمــار الــذي ال رجعــة منــه. 
ً
والــرتاث الــي تحملهــا أيــدي حفظتهــا شــاهدة
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AHMAD AND AKRAM PROTECTING HERCULES
Studies in Mosaics, Syria, 2019-2020, mosaic, 200cm × 130cm

Ahmad and Akram Protecting Hercules depicts two men sandbagging a mosaic of 
Hercules to protect it from destruction at the Ma’arra Mosaic Museum in Syria, 
which was barrel bombed in June 2015 in a military op- eration. In a context of 
destruction and dispossession of Syria’s cultural heritage due to both ISIS’ 
looting activities and the regime’s military operations, such images, mostly taken 
in a moment of urgency with mobile phones, become records of what might be 
destroyed or looted: indexes of what might no longer be there.

كرم يحميان هرقل
ٔ
حمــد وا

ٔ
ا

سلســلة دراســات يف الفسيفســاء، ســوريا، ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفســاء ، ٢٠٠ × ١٣٠ مس

ــل  ــاس رمــل عــى فسيفســاء لهرق كي
ٔ
ــالن ا ــل” رجــالن يهي ــان هرق كــرم يحمي

ٔ
ــد وا حم

ٔ
ــل “ا يصــور عم

لحمايتهــا مــن الدمــار يف متحــف املعــرة للفسيفســاء يف ســوريا، الــذي مت قصفــه بالراميــل املتفجــرة 
صبحــت مثــل هــذه الصــور الــي يــم التقاطهــا يف 

ٔ
يف حزيــران مــن العــام ٢٠١٥ يف عمليــة عســكرية. ا

الغالــب عــى عجــل بالهاتــف املحمــول، تشــبه ســجالت ملــا قــد يــم تدمــره، يف ســياق تدمــر وســلب 
نشــطة النهــب الــي يتعاقــب عليهــا تنظــم الدولــة اإلســالمية والعمليــات 

ٔ
الــرتاث الثقــايف الســوري وا

ــا مل يعــد موجــًودا. العســكرية للنظــام، وتتحــول لفهــارس مل

A DUBIOUS PROTOTYPE
2019 – 2020, carbon paper, acrylic, light bulb, stepper motor driven 3 axis linear 
actuators, biodegradable 3D printed plastic, metal stand

Floor plans and maps feature houses, quarters, and rooms signed off with initials, 
followed by the name of the town: Reef Halab, Khanasir, Deir el Zour, Tal Abyad, 
Al Qusayr, Raqqa... Like an index of indexes, blueprints drawn by hand here, a 
refugee camp in the Bekaa valley in Lebanon, im- agine homes there, Syria. Like a 
carousel projector, the apparatus keeps slides, but it confiscates the projection, 
defers the slideshow.

ويل مريب
ٔ
منوذج ا

ــل  ــوع قابـ ــتيك مطبـ ــاور ، بالسـ ــدرج بثـــالث محـ ــرك متـ ــة، محـ ــك، ملبـ كريليـ
ٔ
ــون، ا ٢٠١٩-٢٠٢٠، ورق كربـ
ــة ــيبة معدني ــل، سـ للتحلـ

لهــا موقعــة باألحــرف األوىل، يليهــا امس 
ّ

ُتظهــر املخططــات والخرأيــط البيــوت واألحيــاء والغــرف، ك
بيــض،والقصــر،والرقــة...ومثــــل فهــــرس للفهــــارس 

ٔ
البلــــدة: ريــــف حلــب،وخنــارص،وديــرالــزور،وتــال

يــــل املخططــــات املرســــومة باليــــد هنــــا، يف مخــــم لالجٔيــــن يف ســــهل البقــــاع يف لبنــــان، املنــــازل 
ّ
تتخ

هنــــاك يف ســــوريا. يحتجــــز جهــــاز العــــرض الدأيــــري الرشأيــــح، وئوجــــل ٕاظهارهــــا مصــــاًدرا العــرض.
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LOOTING SCENE (LAST SEEN 2014)
Studies in Mosaics series, Syria, 2019-2020, mosaic, 85 cm × 130 cm

Looting Scene (Last seen 2014) is based on an image attachment sent
in a WhatsApp chat conversation. Upon a visit to the site where the mosaic 
initially lay, the image sender—some contemporary version of a monument 
man—noticed that the mosaic had vanished. He notifies the receiver on the other 
end of the phone by sending an image of the mosaic taken on a previous visit, with 
the poignant remark: I am sorry!!!!! The image acts as the evidence of a work that 
has been looted, and the mosaic a petrification of this moment of exchange.

ســاحة النهب )شــوهد آخر مرة يف ٢٠١٤(
سلســلة دراســات يف الفسيفســاء ، ســوريا ، ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفســاء ، 8٥ × ١٣٠ مس

يعمــد العمــل عــى صــورة مرفقــة مت إرســالها يف محادثــة عــى WhatsApp. عنــد زيــارة املوقــع األســايس 
ــد اختفــت.  ــر - أن الفسيفســاء ق ــار مبعــى أو بآخ للفسيفســاء، الحــظ مرســل الصــورة - وهــو رجــل آث
يرســل الرجــل صــورة الفسيفســاء الــي اختفــت إىل املتلقــي عــى الطــرف اآلخــر املحادثــة ويكتــب: أنــا 

نهــب، فميــا تحتجــز الفسيفســاء لحظــة التبــادل تلــك.
ُ
آســف !!!!! تصبــح الصــورة دليــل عــى عمــل ال

I’LL TAKE TOUCHING YOU COLD OVER NEVER SEEING YOU
Studies in Mosaics series, Syria, 2019-2020, mosaic, 170 cm × 118 cm

I’ll take touching you cold over never seeing you holds reproductions of tattoos 
from people Omar Mismar met in refugee camp 007, in the town of Qab Elias 
in the Bekaa valley, Lebanon. A form of body inscription that epitomizes the 
materialization of the index, a tattoo is meant to be shown and performed as a 
sign. Tattoos are marks of belonging and pro- jections of the self into the future.

راك
ٔ
ن ال ا

ٔ
ا عىل ا

ً
ملســك ميت

ٔ
ن ا

ٔ
ل ا

ّ
فض

ٔ
ا

سلســلة دراســات يف الفسيفســاء، ســوريا ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء ١٧٠ x ١١8 مس

ــار يف مخـــم  نـــاس قابلهـــم عـــر ممسـ
ٔ
ــاد ا جسـ

ٔ
وشـــام كانـــت عـــى ا

ٔ
ــذا العمـــل نســـخا مـــن ا يحمـــل هـ

شـكال 
ٔ
الالجٔيـــن رقـــم ٠٠٧ يف بلـــدة قـــب اليـــاس يف ســـهل البقـــاع يف لبنـــان. ويعـــد الـــومش شـــكال مـن ا

ن يـــٔودى كرمـــز.
ٔ
نيظهـــر وا

ٔ
النقـــش عـــى الجـــم الـــي تبلـــور ماّديـــات الفهرســـة،ٕاذ يـــراد مـــن الـــومش ا
األوشـــام عالمـــات عـــى اإلنمـاء،وعـــى اســـقاطات الـــذات يف املســـتقبل.
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SPRING CLEANING
Studies in Mosaics series, Syria, 2022, mosaic, 200 cm × 220 cm

Spring Cleaning replicates in mosaic a minky blanket, typically made of polyester 
fibers. Light but bulky, such blankets are a common house- hold item that travel 
with refugees and immigrants despite the journey, offering warmth and a sense 
of familiarity. In springtime, the blankets are hung outside in the sun to air and 
disinfect. Mismar reads these banners as visual code of displacement.

غسلة الربيع
سلســلة دراســات يف الفسيفســاء، ســوريا، ٢٠٢٢، فسيفاء، ٢٠٠ x ٢٢٠ مس

يعيــد هــذا العمــل انتــاج بطانيــة مــن ماركــة مينــي املصنوعــة غالًبــا مــن البوليســرت بالفسيفســاء، تلــك 
ــا مــع املهجريــن  ــي تســافر غالًب ــة ال ــات الخفيفــة والضخمــة يف آن، وهــي مــن األغــراض املزنلي البطاني
ــق هــذه البطانيــات يف الربيــع 

ّ
عل

ُ
والالجئــن رغــم تعــب الرحلــة، لتعطيهــم الــدفء والشــعور باأللفــة. ت

مّشــس وتنظــف، ويســتقرأها ممســار كعالمــات بريــة ترمــز للرتحــال.   
ُ
يف الخــارج لــي ت

HUNTING SCENE 
(STILL FROM A YOUTUBE VIDEO OF A BARREL BOMB FALLING ON DARAYA)
Studies in Mosaics series, Syria, 2019-2020, mosaic, 280 cm × 157 cm

In Hunting Scene (Still from a YouTube video of a barrel bomb falling on Daraya), a 
terribly familiar bombing strategy employed by the Syrian regime is coupled with 
now-familiar footage recorded on the spot by cit- izens and uploaded to YouTube. 
Each mosaic tessera is equivalent to one pixel of the original Internet image, an 
attempt to re-think the traditional Syrian mosaic practice from a contemporary 
digital perspective.

مشــهد الصيــد )لقطــة مــن فيديو يوتيوب للحظة ســقوط برميل عىل دار يا(
سلســلة دراســات يف الفسيفســاء، ســوريا، ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء ٢8٠ x ١٥٧ مس

ــذا العمـــل اســـرتاتيجية القصـــف الشـــهرة الـــي يســـتعملها النظـــام الســـوري، وتقـــرتن  تظهـــر يف هـ
بالفيديوهـــات الـــي صــــارت مألوفــــة اآلن ملواطنــــن يصــــورون القصــــف يف لحظتــــه ويحملونــــه عــــى 
يوتيــــوب. كل حجــــر مــــن الفسيفســــاء يعـــادل بيكســـل واحـــد مـــن الصـــورة األصليـــة املوجـــودة عـــى 

اإلنرتنـــت، يف محاولــة إلعـــادة التفكــر يف حرفــة الفسيفســـاء الســـورية مبنظـــور رقمـــي معـــارص.
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FANTASTICAL SCENE [SIC]
Studies in Mosaics series, Syria, 2019-2020, mosaic, 190 cm × 126 cm

Fantastical Scene [sic] depicts wild bestiaries in hunt-like scenes, a common and 
familiar imagery for mosaics around the Mediterranean, but swaps the heads of 
the lion and the bull while keeping their bodies un- changed. In Arabic, lion is al 
assad and bull is al thawr. In mosaic speak, such a maneuver produces an error. 
The translation device, [sic], in the work’s title, calls attention to this error as it 
intentionally reproduces it in a fantastical whim that surrenders al assad to his 
eternal prey.

]SIC[ مشــهد خيايل
سلســلة دراســات يف الفسيفســاء، ســوريا ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء ١٩٠ x ١٢٦ مس

ــائعة  ــور شــ ــي صــ ــد، وهــ ــاهد الصيــ ــبيهة مبشــ ــاهد شــ ــة يف مشــ ــات بريــ ــل حيوانــ ــذا العمــ ــور هــ يصــ
ــدل فيهـــا دون  ـّ ومألوفــــة للفسيفســــاء حـــول البحـــر األبيـــض املتوسـط،لكـــن رؤوس األســـد والثـــور تتب
ــدل جسـديهما.يشـرالعمـــل لغًويـــا إىل األســــد، أي الحيــــوان ورأس النظــــام الســــوري يف آن مً عــــا،  تبـّ
وهــــو جنــــاس لغــــويُ يرتجــــم يف خطــــأ يف الفسيفســــاء. تشـــر كلمـــة، ]SIC[ يف عنـوان العمـل إىل هـذا 

الخطـــأ يف الرتجمـــة، إذ يعيـــد إنتاجـــه عـــن قصـــد يف نـــزوة خياليـــة تســـلم األســـد لفريســـته األبديـــة.

ABOU FARID’S WAR
2021, single-channel video, color, sound, 31 min 20 sec

Archaeology inspector and conservator Abou Farid shares part of his im- age 
library documenting the condition of mosaic works in the aftermath of several 
raids on Ma’arrat Al-Numan Museum in Idlib, Syria as well as the independent 
preservation efforts that ensued. The images give way to an aleatory conversation 
interweaving questions of cultural heritage and territory, preservation techniques 
and destruction, traceability and looting, and the production and circulation of 
images in times of war.

بو فريد
ٔ
حرب ا

ون، مع صوت، ٣١ د و٢٠ ث، ٢٠٢١
ّ
فيديــو مــن قنــاة واحــدة، مل

يشــــاركنا مفتــــش اآلثــــار ومرممهــــا أبــــو فريــــد جــــزً ءا مــــن مكتبــــة صــــوره الــــي التقطهــــا لتوثيــــق 
حالــــة العديــــد مــــن الفسيفســــاء عقــــب عــــدة مداهمــــات عــــى متحــــف معــــرة النعمــــان يف إدلــــب يف 
ســــوريا، ولتوثيــــق جهــــود الحفــــظ املســـتقلة الـي تلـت ذلـك. تفســـح الصـور الطريـق ملحادثـة متشـّعبة 
ــع  ــات التتبــ ــر، وإمكانيــ ــظ والتدمــ ــات الحفــ ــايف واألرض، وتقنيــ ــرتاث الثقـ ــئلة الـ ــع أسـ ــابك مـ تتشـ

والنهــــب، وإنتــــاج الصــــور وتداولهــــا يف أوقــــات الحــــرب.
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شكر وتقدير
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scope Ateliers / تحضــر الرســوم املتحركــة: نــدمي زبليــت

st_age للفــن املعــارص بالتعــاون مع أشــكال ألوان و TBA21 Thyssen Bornemisza Art بتكليــف مــن
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