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مهرجان الصورة عمان 

اكة مع عدد من المؤسسات المحلية  يعد مهرجان الصورة عمان الذي تم تأسيسه عام 2011 بتنظيم من دارة التصوير وبال�ش

ي التوثيقي، ويستمر لمدة شهر كامل.
ي المنطقة، يختص بفن التصوير الفوتوغرا�ف

ي عالم التصوير �ف
اً �ف ف والعالمية، حدثاً مم�ي

، والتوسع عالميا لتوف�ي  ف ف�ي ي االردن والمنطقة، خلق ملتقى للمح�ت
يهدف المهرجان إىل لفت أنظار جمهور أك�ب لهذا الفن �ف

ي مستدام. 
فرص تبادل ثقا�ف

ومع مشاركة ما يزيد عن 200 مصور من جميع انحاء العالم لعرض اعمالهم، ومع مرور السنوات، جذب المهرجان أعداد 

ي العاصمة عمان. باالضافة إىل كونه أحد أطول 
ون �ف ي ينتظره الكث�ي

ف والحضور، مما جعله حدثا ثقا�ف ايدة من المشارك�ي ف م�ت

 . ف كاء والفنان�ي ي تضم هذا العدد الكب�ي من ال�ش
ي عمان والمنطقة ال�ت

الفعاليات الثقافية مدة �ف

ي عام 2012 ”الثورة/
بعد إقامة المهرجان دورته االوىل، تم اختيار موضوع ليتمحور المهرجان حوله، حيث كان الموضوع �ف

ي عام 2014 كان الموضوع ”معا“، وموضوع ”المستقبل“ عام 2016، و ”الهوية“ عام 
“، أما �ف ي عام 2013 ”أنا والكب�ي

“، و�ف التغ�ي

201٧، و “مسكن” عام 201٨، أما هذا العام للدورة الثامنة فقد تم اختيار موضوع “ترحال” .

باالضافة للمعارض العديدة، يقام خالل المهرجان عدد من ورشات العمل متقدمة، لقاءات، اقامات فنية، قراءات اعمال، 

منشورات، ومسابقات مختصة. 

The Image Festival Amman 

The Image Festival Amman, dedicated to Documentary Art Photography, Organized by 
Darat Al Tasweer and in partnership with local and international institutes, was established 
in 2011. A single major event That lasts a full month, dedicated to photography in the 
region – aims to gather more professionals together, attract a wider audience, expand 
internationally and create opportunities for sustainable cultural exchange.
 
Altogether, more than 200 photographers from all over the world presented their art 
works in the framework of the Festival. The Festival attracts a wider audience every year, 
since its inception, and involves both professional and amateur photographers. It is as 
well the longest cultural event to happen in Amman and the region that associates a great 
number of partners and artists. 

After	 the	first	edition	 in	2011,	a	 theme,	 that	guidelines	 the	Festival,	 is	proposed:	 [	Re	 ]	
Evolution in 2012, Macro & Me in 2013, Together in 2014, Future in 2016, Identity in 2017, 
Home in 2018, and Wandering will be the theme of the 8th edition.

In	addition	 to	 the	many	exhibitions	 related	 to	 the	 theme,	 the	Festival	offers	advanced	
workshops, meetings, portfolio reading by professionals, residential creations, 
publications as well as a photographic competition.
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منظمة   المهرجان   

 
ي االأردن، أعمال مطبوعة من 

ة من مهرجان الصورة عمان، حيث نستضيف الأول مرة �ف ف نقدم لكم هذا العام دورة مم�ي
سلسلة المعارض المتنقلة لوكالة الصور العالمية “ماغنوم”، للمصور التشيكي / الفرنسي جوزيف كوديلكا تحت عنوان 

“الغجر”.
 

ة.  ف ، بإنعكاسات توثيقية مجتمعية مم�ي ف “ترحال” هو عنواننا الذي تندرج تحته أعمال المصورين المشارك�ي
ات متعددة، هذا العام وصلنا  يزداد مهرجان الصورة عمان تنوعا كل عام، فلكل دورة طابع مختلف، تحديات جديدة وخ�ب

ي تستضيف 23 
ي هذه الدورة وال�ت أعمال من جميع أنحاء العالم، ما دَفعنا لقبول عدد أك�ب من المصورين وهذا ما ي�ش

معرضا فرديا، ٥ معارض جماعية، ومعرض أرشفي. 
 

ي عالم التصوير، نفتح آفاق 
ات لمهرجان الصورة عمان تستغرق ما يقارب ٩ اشهر، ننطلق فيها برحلة استكشاف �ف التحض�ي

اكات لننتج حدثا يليق بنا، ويبقينا عىل الخريطة الثقافية العالمية. جديدة كل عام، ونكّون عالقات و�ش
  

كاء، ونخص بالذكر الداعم الرئيسي للدورة الثامنة; مؤسسة عبد الحميد  ف وال�ش ، ونشكر كل الداعم�ي ف ف لحدث مم�ي متطلع�ي
شومان. 

 
ليندا   الخوري
دارة   التصوير 

Curator 

We present to you this special edition of the Image Festival 
Amman, hosting one of “Magnum Photos’” touring 
exhibitions,	for	the	first	time	in	Jordan,	showing	the	work	
of Czech/French photographer Josef Koudelka under the 
name “Gypsies”. 

“Wandering”	is	the	theme	for	this	year’s	edition,	reflecting	
the	 different	 social	 perspectives	 of	 the	 participating	
photographers. 

The Festival gets more and more diverse every year, with 
a speciality to each edition, carrying new challenges, and 
experiences.

This year we received applications from all over the world, 
which encouraged us to host more exhibitions, what 
makes this edition rich in contant, with 23 solo exhibitions, 
5 group exhibitions and 1 archival exhibition. 

The preparations of the Image festival Amman takes over 
9 months, where we explore the world of photography, 
with fresh prospects, and new partnerships every year, in 
order to guarantee the quality of such an event, to keep us 
on the global cultural map. 

We look forward to this special event, and we thank all our 
sponsors and partners, notably the main sponsor for the 
8th edition of the Image Festival Amman; Abdul Hameed 
Shoman Foundation. 

Linda Al Khoury 
Darat Al Tasweer 
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Darat Al Tasweer 

Darat Al Tasweer is a specialized center dedicated to photography, we provide 
photography courses, workshops, host exhibitions, competitions and trips 
engaging all photography lovers. Darat Al Tasweer aims to inspire and introduce 
the art and craft of photography and its new technologies to both amateurs and 
professional photographers in Jordan. 

Darat Al Tasweer was established in 2007 at the heart of Jabal Al Lweibdeh, one 
of the oldest areas in Amman. It developed to become a creative space dedicated 
to	the	Art	of	Photography	in	Jordan,	offereing	various	learning	and	participation	
opportunities at international exhibitions and competitions. 

دارة التصوير  

ي يهدف لدمج تقنيات التصوير القديمة والحديثه وإدراج مفهوم التصوير 
مركز متخصص بفن التصوير الفوتوغرا�ف

ي المجال وإقامة فعاليات مختلفة من معارض ومسابقات 
كفن برصي، من خالل عقد دورات تدريبية متخصصة �ف

. ي
وورشات عمل وبرامج تبادل ثقا�ف

ي وهواة  ي أحضان جبل اللويبدة، أحد أقدم جبال عمان. حيث جذبت الدارة مح�ب
تأسست دارة التصوير عام 200٧ �ف

ي االردن، وفتح آفاق جديدة 
ي من خاللها تر�ت هذا الفن �ف

التصوير. ومع مرور الوقت أصبحت المساحة ابداعية ال�ت

ي معارض ومسابقات عالمية. 
ف بالمشاركة �ف للمهتم�ي

Linda Al Khoury

Born in 1979, In Amman – Jordan, Linda was fascinated by photography as a child 
and	began	taking	pictures	at	the	age	of	13	when	she	was	given	her	first	110	mm	
compact	camera.	In	1998	Linda	took	her	first	course	in	black	and	white	photography	
followed by special studies in 2002 at The Saint Spirit University / Keslik, in Lebanon. 
in 2007, with her accumulated experience, Linda establish Darat Al Tasweer. 
Linda has been teaching photography since 2005, she works as a professional 
photographer specialized in architecture, dedicating time for her passion to the 
art of documentary photography. 
In 2013, Linda established Fann Wa Chai ‘Art Gallery & Tea Bar’ a cultural space in 
Amman that aims at engaging the public with arts and culture. 

ليندا الخوري 

ي شغف رافق ليندا منذ الصغر. بدأت الهواية بالمراقبة لتصبح 
من مواليد 1٩٧٩ عمان االردن، التصوير الفوتوغرا�ف

ي خيالها. طورت ليندا الهواية بالدراسة منذ 
ا منذ عمر 13 وسيلة لتسجيل ما يدور من حولها وما يتشكل �ف الكام�ي

ي لبنان 
ي جامعة الروح القدس الكاسليك �ف

ي التصوير �ف
ي عام 2002 دراسات متخصصة �ف

عام 1٩٩٨ وأتمت بعدها �ف

ي جميع مجاالت التصوير التجاري والتدريب، أسست ليندا دارة التصوير عام 200٧ 
ة لسنوات عدة �ف وبعد الخ�ب

 ، ي التصوير المعماري والداخىلي
فة مختصة �ف ي منذ عام 200٥، وتعمل كمصورة مح�ت

تدرب ليندا التصوير الفوتوغرا�ف

ي والتوثيقي. 
ي التصوير الف�ف

وتخصص من الوقت لشغفها �ف

ي عام 2013 مساحة ”فن وشاي“ الثقافيه بهدف دمج الثقافة والفنون بالعامة، حيث يجذب المكان 
كما أسست ليندا �ف

ف بالثقافة، وينظم فعاليات متعددة من معارض وأمسيات ثقافية مدموجة بطبيعة المكان الهادئ. رواد من المهتم�ي
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جوزيف كوديلكا

ي 
ان �ف ته المهنية كمهندس ط�ي ي نفس الوقت الذي بدأ فيه مس�ي

ي 1٩٥0.  �ف
ي مورافيا، التقط صورة االأوىل عندما كان طالبا �ف

جوزيف كوديلكا، ولد �ف
ي عام 1٩6٧.

ي �ف
ي براغ. تم تفّرغ للتصوير الفوتوغرا�ف

ي تشيكوسلوفاكيا والم�ح �ف
عام 1٩61، بدأ ايضاّ تصوير الغجر �ف

ي 
اغ، ون�ش صوره تحت الحروف االأوىل P.P )مصور براغ( خوفاً من االنتقام منه ومن عائلته. �ف ي ل�ب

، صّور كوديلكا الغزو السوفي�ت ي العام التاىلي
�ف

عام 1٩6٩، حصل بشكل مجهول عىل جائزة روبرت كابا الذهبية للنادي الصحفي لما وراء البحار، عىل تلك المجموعة من الصور.

ي عام 
ي عام 1٩٧0 وانضم بعد ذلك بوقت قص�ي إىل مؤسسة ماغنوم للصور. �ف

غادر كوديلكا تشيكوسلوفاكيا للحصول عىل اللجوء السياسي �ف
ي كتابه 

ا بانورامية وأصدر مجموعة من هذه الصور �ف . منذ عام 1٩٨6، صّور بكام�ي ف ي عام 1٩٨٨، المنفي�ي
1٩٧٥، أصدر كتابه االأول، الغجر. و�ف

ف 201٧. ي ذلك غزو براغ 6٨ )200٨(، وكان آخرها، مصنع المنفي�ي
ي ع�ش كتابا من أعماله ، بما �ف

ي عام 1٩٩٩. وقد ن�ش كوديلكا أك�ش من اث�ف
الفو�ف �ف

ي نيويورك، معرض هايوارد؛ لندن، متحف 
ي �ف

ي متحف الفن الحديث والمركز الدوىلي للتصوير الفوتوغرا�ف
وقد أقيمت معارض هامة الأعماله �ف

ي باريس.
؛ لوس أنجلوس، قرص طوكيو؛ باريس، ومركز بومبيدو �ف ي

دام، معهد شيكاغو، متحف جيه بول جي�ت ستيديليجك للفن الحديث؛ أمس�ت

الغجر

ف عامي 1٩62 و 1٩٧1، سافر جوزيف كوديلكا ع�ب مسقط رأسه تشيكوسلوفاكيا، ومنها اىل رومانيا الريفّية، هنغاريا وفرنسا واسبانيا. كان موضوعه  ب�ي
. منجذباَ بأسلوب حياتهم، طقوسهم وعاداتهم، اتخذ كوديلكا أسلوب الحياة البدويّة عىل نفسه، وغالًبا ما كان يسافر  ي

الرئيسي هو الغجر الروما�ف
ا، حقيبة ظهر، وحقيبة النوم، فقد كان يسافر لهدف اهتمامه بالموضوع. بالقليل الكام�ي

صور كوديلكا تصور بساطة حياة الغجر، حيث أنه ال يعرض وضعهم كمشكلة اجتماعية ينبغي إصالحها بطريقة أو بأخرى. بدال من ذلك، فإنه 
ي من الغبطة، العجب، والحزن والغموض.

، ويظهر حياتهم كمزيج بدا�أ ف يظهر الغجر كغرباء دائم�ي

Josef Koudelka

Josef	 Koudelka,	 born	 in	 Moravia,	 made	 his	 first	 photographs	
while a student in the 1950s. About the same time that he started 
his career as an aeronautical engineer in 1961 he also began 
photographing Gypsies in Czechoslovakia and theater in Prague. 
He turned full-time to photography in 1967.
The following year, Koudelka photographed the Soviet invasion 
of Prague, publishing his photographs under the initials P. P. 
(Prague Photographer) for fear of reprisal to him and his family. 
In 1969, he was anonymously awarded the Overseas Press Club’s 
Robert Capa Gold Medal for those photographs.
Koudelka left Czechoslovakia for political asylum in 1970 and 
shortly thereafter joined Magnum Photos. In 1975, he brought 
out	 his	 first	 book	 Gypsies,	 and	 in	 1988,	 Exiles.	 Since	 1986,	 he	
has worked with a panoramic camera and issued a compilation 
of these photographs in his book Chaos in 1999. Koudelka has 
had more than a dozen books of his work published, including 
Invasion Prague 68 (2008), and, most recently, La Fabrique 
d’Exils (2017).
Significant	exhibitions	of	his	work	have	been	held	at	the	Museum	
of Modern Art and the International Center of Photography, 
New York; the Hayward Gallery, London; the Stedelijk Museum 
of Modern Art, Amsterdam; the Institute of Chicago; the J. Paul 
Getty Museum, Los Angeles; the Palais de Tokyo, Paris; and the 
Pompidou Centre in Paris.

Gypsies

Between 1962 and 1971, Josef Koudelka travelled through his 
native Czechoslovakia and beyond to rural Romania, Hungary, 
France and Spain. His main subject was the Romany Gypsies. 
Drawn to their nomadic lifestyle, rituals and customs, Koudelka 
took on a nomadic lifestyle on his own, often travelling with little 
more than a camera, rucksack and a sleeping bag as he journeyed 
into his subject matter.
Koudelka’s stark images depict the simplicity of Gypsy life, but he 
does not present their situation as a social problem that should 
somehow	be	fixed.	Instead,	he	shows	the	Gypsies	as	perpetual	
outsiders, and their lives as a primal mix of glee and wonder, 
sorrow and mystery.

Josef Koudelka, Paris, France, 2015
© Antoine d’Agata / Magnum Photos
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 Mimmo Jodice

Mimmo Jodice was born in Naples. His name is well known in the 
history of Contemporary Photography. 
In	 early	 1960’s	 he	 began	 to	 experiment	 different	materials,	
abstract forms and all linguistic and technical aspects of 
Photography. 
During the 1970’s he was in contact with the most important 
avant-garde artists, such as Warhol, Beuys, Kounelis, De 
Dominicis, Paolini, Sol Lewitt, Kosuth and many others. 
In 1969 he began teaching Photography at the Academy of Fine 
Arts in Naples, where he taught until 1994. 
His	first	solo	exhibition	was	held	in	Urbino	in	1968.	Since	1980	
he	developed	a	new	perspective	in	which	human	figure	was	no	
longer	the	protagonist.	A	double	thread	runs	through	his	work: 
a surreal and uneasy vision of urban landscapes, and a research 
of his roots and the myths of Mediterranean. 

Mediterranean

Mimmo Jodice’s artistic shots dedicated to the Mediterranean 
interpret at best the spirit of Italian cultural diplomacy in the 
geographical space who’s our country is a vital center, crossroad 
of past and present, crucible of cultures and traditions. This 
constitutes the core of Jodice’s extraordinary study, between 
statutes and human faces, ancient ruins of history and plentiful 
landscapes that seem to hope for a bright future. Now more than 
ever, this call of the shared cultural heritage which characterises 
the Mediterranean as a place of peaceful coexistence and 
richness of dialogue and contamination, is necessary to build 
bridges	against	the	walls	of	indifference	and	intolerance.	

ي
ميمو جودت�ش

ي أوائل الستينيات بدأ بتجربة مواد مختلفة وأشكال مجردة، 
ي المعارص.  �ف

تاريخ التصوير الفوتوغرا�ف ي
.  اسمه معروف �ف ي نابوىلي

ي �ف
ولد ميمو جودتسش

ي .
وجميع الجوانب اللغوية والتقنية للتصوير الفوتوغرا�ف

، سول لويت، كوسوث  ي
، مثل وارهول، بويز، كونيليس، دي دومينيكيس، بولي�ف ف ف الطليع�ي خالل السبعينيات، كان عىل تواصل مع أهم الفنان�ي

ون. هم كث�ي وغ�ي

ي عام
ي أوربينو �ف

ي نابوىلي ح�ت عام 1٩٩4 . أقيم معرضه الفردي االأول �ف
أكاديمية الفنون الجميلة �ف ي

ي �ف
عام 1٩6٩ بدأ تدريس التصوير الفوتوغرا�ف ي

�ف
ي رؤية 

. فكرتان مزدوجتان سيطرتا عىل عمله تتمثالن �ف ي هو الالعب االساسي
نسا�ف 1٩6٨، ومنذ عام 1٩٨0 طّور منظوراً جديداً لم يعد فيه الشكل االإ

ية، وبحثه عن جذوره وأساط�ي منطقة البحر االأبيض المتوسط. ي المناطق الحرصف
�يالية غريبة للمناظر الطبيعية �ف

البحر الأبيض المتوسط

ي تعد مركًزا حيويًا، 
يطالية ال�ت ي أحسن أحوالها، روح الدبلوماسية الثقافية االإ

ي الفنية لمنطقة البحر االأبيض المتوسط �ف
تفّ� لقطات ميمو جودتسش

ية، واالآثار  ف التماثيل والوجوه الب�ش ، وبوتقة للثقافات والتقاليد. هذا ما يشكل جوهر دراسة جوديس االستثنائية، ب�ي ي والحارصف
ف الما�ف يتقاطع ب�ي

ق.  ي مستقبٍل م�ش
ي تبدو كاالأمل �ف

ة ال�ت القديمة للتاريخ والمناظر الطبيعية الوف�ي

ك الذي يصف منطقة البحر المتوسط كمكان للتعايش السلمي وثراء الحوار،  ي المش�ت
اث الثقا�ف ي نداء ال�ت

، والمتمثل �ف االآن، أك�ش من أي وقت م�ف
وري لبناء الجسور ضد جدران الالمباالة والتعصب. رصف
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Ed Kashi

Ed	Kashi	 is	a	photojournalist,	filmmaker,	speaker	and	educator	
dedicated to documenting the social and political issues of our 
times. A member of VII Photo Agency, Kashi has been recognized 
for his complex imagery and compelling rendering of the human 
condition through his sensitive eye and intimate connectivity to 
his subjects. Along with numerous awards from POYi, UNICEF, 
World Press Photo, American Photography, and other prestigious 
institutions, Kashi’s images have been published and exhibited 
worldwide, in addition to generating nine books. In partnership 
with	his	writer	and	filmmaker	wife,	Julie	Winokur,	the	non-profit	
Talking Eyes Media was founded in 2002.

Abandoned Moments

If	the	decisive	moment	reflects	the	reality	of	a	situation	in	tune	
with the photographer’s intuition, composition and timing, 
then the abandoned moment is the consequence of a fractional 
instant of surrender. The results reveal imprecise and transitory 
glimpses	filled	with	frenetic	energy,	embodying	a	spiritual	aspect	
of what only photography can do; capture a moment that will 
never occur again.

ي
إد كا�ش

 ، ي
ي وكالة VII للتصوير الفوتوغرا�ف

ي عرصنا، عضو �ف
مصور صحفي، صانع أفالم، متحدث ومعّلم مختص بتوثيق القضايا االجتماعية والسياسية �ف

ية من خالل نظرته الحساسة وتعلقه بمواده. وقد تم تقدير صوره المعقدة وتقديمه المقنع للحالة الب�ش

، اليونيسف، صور الصحافة العالمية، وجائزة التصوير االأمريكي  إىل جانب العديد من الجوائز ال�ت حاز عليها، منها جائزة صور العام الدوىلي
ه لتسعة كتب خاصة. ي جميع أنحاء العالم، باالإضافة لن�ش

ي وعرضها �ف
ها من مؤسسات مرموقة، تم ن�ش صور كاسش وغ�ي

كة غ�ي ربحية بإسم العيون المتكلمة لوسائل االعالم عام 2002. اكة مع زوجته الكاتبة السينمائية، جوىلي وينكر، أسس �ش بال�ش

لحظات مهجورة

إذا كانت اللحظة الحاسمة تعكس واقع موقف يتناغم مع حدس المصور وتكوينه وتوقيته، فإن اللحظة المهجورة هي نتيجة لحظية قرصية 
مكانيات المليئة بالطاقة المحمومة، تجسد جانًبا روحًيا لما يمكن أن يفعله التصوير.  لالستسالم. وتكشف النتائج عن لمحات غ�ي دقيقة ومليئة باالإ

فالتقاط اللحظة لن تحدث مرة أخرى أبًدا.

ي بعض االأحيان، يكون االأمر مجرد مسألة ترك 
ف عاماً، تجولت، وصنعت صور كشفت عيوب لحضّية تجسد اللحظة المهجورة. �ف لمدة أربع�ي

ا تلتقط الضوء، بحيث تستحوذ شدة الحياة وحالتها الفورية واللحظة غ�ي المروية. الكام�ي
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Jean-Michel de Tarragon

Born 1945 in France. He became a Catholic priest in 1972. Since 1973 
he is in East-Jerusalem as a permanent member of the French Ecole 
Biblique. He studied cuneiforms (PhD) and old canaanite languages, 
teached ancient history connected to the Bible. He participated in 
the archaeological digs of the Ecole Biblique since 1973, and became 
the assistant photographer of the archaeological activities of Ecole 
in Jordan and in the Gaza Strip. Retired from active teaching, he is 
now full time in charge of the photo-collection of the Ecole Biblique 
in Jerusalem. 

Wandering in the Middle East

This selection includes 28 old photographs from the collection of 
the Dominican Fathers of Ecole Biblique in Jerusalem which was 
made according to the academic tradition of this institution to have 
field-trips.	 Those	 trips	were	 all	 over	 the	Near-East,	 from	historic	
Palestine, through Transjordan and, in the South, to the Negeb 
and Sinai. During those trips, a lot of photographs were taken, 
which have been gathered today in digital format. Most of those 
photographs were never shown to the public, are unpublished, 
and are a tribute to the Image Festival Amman, 8th edition.

جان   ميشيل   تاراجون

ي القدس 
ي فرنسا عام 1٩4٥، وأصبح قسيس كاثوليكي عام 1٩٧2، ويقيم �ف

ولد جان ميشيل تاراجون �ف
ي مدرسة الكتاب المقدس الفرنسية. نال جان-ميشيل الدكتوراة 

قية منذ عام 1٩٧3 كعضو دائم �ف ال�ش
ي 

نجيل .شارك �ف ي الكتابة المسمارية واللغات الكنعانية القديمة، وّعلم التاريخ القديم المتصل باالإ
�ف

التنقيبات االأثرية لمدرسة الكتاب المقدس منذ عام 1٩٧3، وأصبح المصور المساعد لالأنشطة االأثرية 
ي قطاع غزة. بعد إستقالته من التدريس الدائم، يعمل االآن بشكل 

ي االأردن و�ف
التابعة للمدرسة - �ف

ي القدس. 
دائم مسؤوالً عن المجموعة الفوتوغرافية لمدرسة الكتاب المقدس �ف

ق   الوسط ي   ال�ش
ترحال   �ف

تضم هذه المجموعة 2٨ صورة ارشيفية قديمة من مجموعة االآباء الدومينيكان من المدرسة االنجيلية 
الرحالت  امتدت  المؤسسة.  تقاليد  من  تعد  تعليمية  ميدانية  رحالت  كانت ضمن  ي 

وال�ت القدس،  ي 
�ف

ي الجنوب النقب وسيناء. 
ق االأردن،  و�ف ف التاريخية،  �ش ق االوسط، من فلسط�ي لجميع انحاء ال�ش

ي تم تحويلها اىل ملفات رقمية, 
الصور، وال�ت ة من  التقاط مجموعات كب�ي الجوالت تم  خالل هذه 

ي دورته الثامنة.
ها. نقدمها للعرض لمهرجان الصورة عمان �ف اغلب هذه الصور لم يتم عرضها، او ن�ش

©École Biblique
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Fakhri Al-Gazal
 
Born in 1981 in Akouda, Fakhri El Ghezal is a Tunisian 
photographer, videographer and director. He graduated in Fine 
Arts from the Higher Institute of Fine Arts of Tunis and in Art 
and Communication from the Institute of Fine Arts in Nabeul. 
His two work-in-progress projects, Weld El Gannériya and Black 
Unit, received the Olfa Rambourg Prize and The Rosa Luxemburg 
award. His photography have been presented at international 
exhibitions and festivals.

A trip to Redeyef 

A trip to Redeyef is a serie about Redeyef, a mining town in the 
south  of Tunisia. In 2012, Fakhri  took part in a residency program, 
organized by the tunisian platform SIWA. An artistic laboratory in 
which i experimented a sort of photographic cartography of the 
lieu. After four years, and multiple round-trips, A trip to Redeyef 
emerged as the result of a wandering, a trip in and through the 
representation of this town with its long history of militancy and 
rebellion.	And	what	has	become	of	it:	a	ghost	town	inhabited	by	
roaming	figures,	floating	in	uncertainty.	

فخري الغزال

. تخرج من المعهد  ي أكودا، مصور و صانع أفالم و مخرج تونسي
ولد فخري الغزال عام 1٩٨1 �ف

ي نابل. حصل 
العاىلي للفنون الجميلة بتونس بتخصص الفن والتواصل من معهد الفنون الجميلة �ف

ه والوحدة السوداء.  الغان�ي وعي ولد  عىل جائزة اولفا رامبورغ وجائزة روزا لوكسنبورغ عىل م�ش
ي معارض مهرجانات عالمية. 

شارك بأعماله الفوتوغرافية �ف

رحلة إىل الرديف

ي عام 2012، شارك 
ي جنوب تونس. �ف

رحلة إىل الرديف هي سلسلة عن رديف، وهي مدينة تعدين �ف
ي إبداعي، قدمت فيه 

وع مخت�ب ف�ف ي برنامج إقامة نظمته المنصة التونسية SIWA، م�ش
فخري �ف

هذه المنصة نوًعا من رسم الخرائط الفوتوغرافية للموقع.
الرديف”  إىل  “رحلة  وع  م�ش وإيابًا، وصل  ذهابًا  رحالت  عدة  تضمنت  سنوات،  أربع  مرور  بعد 
كنتيجة للتجول ع�ب هذه المدينة متمثلة بتاريخها الطويل من التشدد والتمرد. ما أصبحت: مدينة 

. ف ي حالة من عدم اليق�ي
أشباح تسكنها شخصيات متجولة، تطفو �ف

©Fakhri El Ghezal
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Tariq Dajani

Tariq Dajani is a photographer and printmaker. Born to a 
Palestinian father and English mother he spent his early years 
moving between the Middle East and Europe, gaining an 
appreciation	of	different	 cultures	and	 traditions.	A	passion	 for	
art and music lead him to explore various outlets for creative 
expression, until he eventually chose a career in photography. 
During periods of working in London, Stockholm and Dubai, he 
established a distinctive style which resonates with truth and 
emotion. Dajani’s work is contemporary, yet he is a purist by 
heart, displaying intellectual depth and classical realism.

Hikāyāt  (stories)

The exhibition consists of a series of hand-crafted photogravure 
prints combined with Arabic writings by poets Mahmoud 
Darwish and Samih al-Qasim, and mystics Rumi and Gibran. 
Dajani uses old family photographs and other material to create 
poetic	 stories	 and	 ideas	 that	 reflect	 his	 personal	 feelings	 and	
thoughts, and his constant search for spiritual and earthly 
identity. The work is dark and evocative, hinting of separation 
and pain, loss and death. At the same time, the depth of human 
emotion displayed in the pictures provides future hope and 
optimism.

ي
طارق الدجا�ف

ق  ف ال�ش ية وق�ف طفولته ب�ي ف انكل�ي ي وأم 
ي التصوير والطباعة. ولد الأب فلسطي�ف

ي يعمل �ف
طارق الدجا�ف

.قاده شغفه بالفن  ف االأوسط وأوروبا مكتسباً بذلك القدرة عىل تقدير الحضارات والتقاليد المختلفة للمكان�ي
بداعية إىل أن إختار التصوير مهنة له. كتشاف مخارج عديدة لطاقته االإ والموسيقى الإ

ي أسس طارق طابعاً فنياً خاصاً به فيه صدى الحقيقة والشعور.  ف لندن وستوكهولم ود�ب خالل عمله ب�ي
ي ويظهر عمقاً فكرياً وواقعية كالسيكية.

عمل طارق معارصة لكنه يميل إىل النقاء الف�ف

حكايات

ي ممزوجة 
يتكون المعرض من سلسلة من الصور المصنوعة يدوياً بطريقة photogravure أو الحفر الضو�أ

ان والرومي. ف ج�ب بكتابات للشاعرين محمود درويش وسميح القاسم و الفيلسوف�ي
ي صوراً عائلية قديمة ومواداً أخرى ليخلق قصصاً شعريّة  تعكس مشاعره وأفكاره 

يستخدم طارق الدجا�ف
و بحثه الدائم عن هويته الروحانية والدنيوية. يمكن وصف االأعمال بأنها مظلمة وتعبق بالذكر ياتوتوحي 
ي الصور 

نسانية الظاهرة �ف ي الوقت نفسه يزّودنا عمق المشاعر االإ
بالفراق و االألم والفقدان والموت. لكن �ف

باالأمل والتفاؤل.

©Tariq Dajani 
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Elsie Haddad      
   
Born 1982, Elsie Haddad is a Beirut-based documentary 
photographer.
She likes to push the limits of the genre sometimes bringing her 
own	fiction	to	the	story.
Her work revolves around transition and change, as well as 
around	places	that	hold	memories	and	been	witness	to	different	
eras and events. She is interested in people with rich life stories 
and experience, and look for ways of sharing it. 

The Sand along the way

Being in Amman, close to the desert, I wanted to leave the city in 
search for silence.
The further I went from the city the less people I saw; yet, 
there was always a reminder, always a noise. Man made objects 
interrupting the wilderness and the silence I was looking for. The 
city and its people were fading into the desert. The landscape 
will soon be totally transformed ...and the vast and serene planes 
become yet another town with narrow & busy street.

إل�ي حداد

ي التصوير الوثائقي. 
ي لبنان. وجدت اهتماما �ف

ولدت إلسي حداد عام 1٩٨2، تعلمت التصوير �ف
ي بعض االأحيان أن تدفع حدود هذا النوع من التصوير إىل جلب خيالها الخاص إىل 

تحب �ف
القصة.

ي تحمل ذكريات وشهدت عىل 
، وكذلك حول االأماكن ال�ت يدور عملها حول التحول والتغي�ي

ات وقصص غنية، وتبحث عن  عصور وأحداث مختلفة. تهتم باالأشخاص الذين لديهم خ�ب
طرق لمشاركتها.

الرمال عىل طول الطريق

الصمت.كلما  عن  بحثاً  المدينة  مغادرة  ي 
�ف أرغب  كنت   ، الصحراء  من  بالقرب  عمان،  ي 

�ف ي 
كو�ف

ابتعدت عن المدينة كلما قل عدد االأشخاص الذين رأيتهم؛ ومع ذلك، كان هناك تذك�ي دائم، 
ية والصمت الذي كنت أبحث عنه. كانت المدينة وشعبها  ية تقطع ال�ب وصوتاً دائم. كائنات ب�ش
بالكامل، والحقول الشاسعة والهادئة ستصبح  ي الصحراء. سوف يتحول المشهد قريباً 

يتالسش �ف
مدينة أخرى ذات شارع ضيق ومزدحم.

©Elsie Haddad
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Salem Bouchagour

Salem Bouchagour  a self-taught photographer from Algeria 
born in 1985, Interested in the Bedouin life in Algeria. 
He	participated	in	different	photography	exhibitions,	and	got	his	
work published in some photography magazines. 

Bedouins

Started the work on this project in 2015, it revolves around 
portraits of Bedouin people in the Algerian desert. 
They have no homes and do not dwell in cities, considering the 
desert as their home, moveing from one area to anoth.er in 
search of basic life resources. 
 I see in their faces the harshness of the desert.
The most challenging part of this project is to reach those
bedouins as they get in the desert far from the city hustles. 
 

سالم بوشاقور

ي 
�ف البدوية  بالحياة  مهتم   ،  1٩٨٥ عام  ي 

�ف ولد  الجزائر،  من  ي 
فوتوغرا�ف مصور  بوشاقور  سالم 

ي 
�ف اعماله  من  الصور  بعض  ون�ش  ي 

الفوتوغرا�ف التصوير  معارض  من  الكث�ي  ي 
�ف شارك  الجزائر، 

مجالت مختصة ومواقع للتصوير.

البدو

ي الصحراء الجزائرية، 
وع عام 201٥، يدور هذا العمل حول صور للبدو �ف ي هذا الم�ش

بدأ العمل �ف
ون الصحراء موطنهم  يتنقلون  ي المدن، فهم يعت�ب

هؤالء الناس ليس لديهم منازل وال يسكنون �ف
ف عىل  ك�ي ال�ت وع  ي هذا الم�ش

الوسائل االساسية للعيش. احاول �ف من منطقة إىل أخرى بحثاً عن 
ي الصحراء . وإختيار التصوير باالأبيض واالأسود 

تفاصيل وجوههم الأنها تحاكي قسوة العيش �ف
ي كيفية الوصول إىل هؤالء 

وع تكون �ف الأنه يمنح الصور سحراً خاصاً وبعداً إنسانيا. صعوبة الم�ش
ي مناطق معزولة بعيداً عن صخب المدن.

البدو الأنهم يعيشون �ف
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 Thilo Remini

Born in 1987, Thilo Remini is a Swiss photographer currently 
living in Amman/Jordan. After traveling the world, he studied 
International Development and obtained further education in 
documentary photography & photojournalism in Vienna/Austria. 
He would later become one of the few photographers to be 
embedded with a special unit of the German Army, following the 
deployment of his own brother to Afghanistan. 

Forgotten Life - The Story of Nisreen

Forgotten Life sheds a light on the story of a single mother and 
her four children living in Hebron’s H2 Zone in Palestine. In this 
isolated area, where radical Israeli settlers cause increasingly 
difficult	 living	 conditions	 for	 the	 majority	 of	 the	 Palestinian	
population, Nisreen’s family faces almost daily harassment, 
oppression and restrictions of movement. This portrait of 
a family tells about what it means on going through severe 
traumatic experiences and on overcoming these. With their 
peaceful stance, they maintain a glimpse of hope on a constantly 
shaking ground in a very unsettling region. 

ي
تايلو   ريم�ف

ي عمان. بعد جولة حول العالم، درس 
ي مصور سوي�ي مقيم حالياً �ف

ولد عام 1٩٨٧، تايلو ريم�ف
النمسا.   - فيينا  الوثائقي والصحفي من  التصوير  ي 

الدولية وحصل عىل عدة شهادات �ف التنمية 
بعد عودة أخيه من أفغانستان قرر أن ينضم إىل أحد وحدات القوات الخاصة االألمانية لتوثيق 

تجاربهم.

الحياة   المنسية  -  قصة   ن�ين

ي   الجزء   الواقع  
وع   الحياة   المنسية   يعرض   قصة   أم   عزباء   وأطفالها   االأربعة   وحياتهم   �ف م�ش

 تحت   سيطرة   جيش   االحتالل   االإ�ائيىلي    من   مدينة   الخليل،   تحت   هذا   الحصار   حيث   يتواجد  
ي   المنطقة   لمضايقات   واعتداءات.  

 مستوطنون   إ�ائليون   متطرفون  . يتعرض   الفلسطينيون   �ف
ي   التنقل   والحركة  . تحاكي   هذه   الصور  

ي   من   صعوبة   �ف
ي   خوف   دائم،   وتعا�ف

 تعيش   ن�ين   وعائلتها   �ف
كون   بصمة   من   االأمل   ي   مثل   هذه   الظروف   ومحاولة   العيش   معها  . بصمودهم   ي�ت

 مع�ف   العيش   �ف
ي   منطقة   لم   ترى   السالم   واالستقرار   منذ   زمن.  

 �ف
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Pedro David

Photographer, visual artist. Lives and works in Nova Lima and Belo 
Horizonte – Brasil, got his bachelors in Social Communication & 
Journalism from PUC-Minas, in 2001. Attended graduate in Arts 
and contemporaneity in the Guignard School (UEMG, 2002).
He	exhibited	his	work	in	different	countries,	and	received	several	
prizes, and published 4 books. 

Route Root 

During much of my childhood, the north of Minas Gerais meant 
a mythical place, from where my father returned after long trips, 
his luggage loaded with tales, adventure stories and unusual 
gifts. Adding the experiences on the farms of my mother’s 
uncles, in the interior of Bahia, these were the bases for the 
creation of my magical childhood world.
I searched for places, people and situations that I could already 
feel  did not exist beyond my imagination.

بيدرو ديفيد

ازيل. حصل عىل  ال�ب ليما وبيلو هوريزنتو،  ي مدينة نوفا 
مصور وفنان برصي، يعيش ويعمل �ف

باالإضافة اىل   .2001 التواصل االجتماعي والصحافة من PUC ميناس عام  ي 
�ف البكالوريوس  درجة 

درجة الفنون المعارصة من مدرسة جوجنارد عام 2002
ه أربعة كتب  ي دول مختلفة، وحصل عىل العديد من الجوائز. باالضافة اىل ن�ش

عرض أعماله �ف
من اعماله.

طريق الجذر

ايس مكانًا أسطوريًا، حيث عاد والدي  ، كان شمال والية ميناس ج�ي ي
خالل الجزء االأك�ب من طفول�ت

ة.  ف مرّة بعد رحالت طويلة، وحقائب سفره محملة بالحكايات وقصص المغامرات والهدايا المم�ي
ي المناطق الداخلية من باهيا ، كانت هذه هي االأساس 

ي مزارع أعمام أمي، �ف
ات �ف إضافة الخ�ب

ي السحرية.
نشاء عالم طفول�ت الإ

، لم أجدهم. أولئك  ي خياىلي
ون �ف ف ًا من السفر بحًثا عن هؤالء االأسالف المم�ي عندما تمكنت أخ�ي

اب. ي شق الطريق، الطريق ال�ت
الذين ولدوا قلقي والرغبة �ف

 . ي
لقد بحثت عن أماكن وأشخاص ومواقف الأشعر أنها غ�ي موجودة خارج مخيل�ت

©Pedro David
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Siniša Vlajković

Siniša	 Vlajković	 was	 born	 in	 Belgrade,	 Serbia	 in	 1969.	 After	
graduating in Regional Planning, he switched to advertising 
and subsequently worked as an art director in Belgrade, 
London, Beirut and Dubai. In parallel, he engaged in a series of 
personal photography projects, documenting his impressions 
of the Middle East and the Balkans. The resulting work has 
been	 exhibited	 internationally	 and	 has	 featured	 in	 high-profile	
publications.

Genius Loci

Genius Loci is a term often used by architects to describe the 
permeating spirit of a place. Social landscapes that form this 
series of photographs are the result of a sequence of haphazard 
road trips around less familiar corners of the United Arab 
Emirates - an experience that gradually became an introspective 
journey through space and time.

سينيشا فاليكوفيتش

قليمي، ثم قرر االتجاه نحو مجال التسويق  ي بلغراد رصبيا عام 1٩6٩. درس  التخطيط  االإ
ولد �ف

ة عىل سلسلة من  ، عمل خالل تلك الف�ت ي وت، ود�ب ي بلغراد، لندن، ب�ي
ي �ف

عالن، عمل كمدير ف�ف واالإ
ق االأوسط والبلقان. عرضت أعماله  المشاريع الشخصية، وثق فيها تجاربه وانطباعاته عن ال�ش

ي عدة منصات مهمة. 
ت �ف حول العالم ون�ش

عبقرية المكان

تم  المكان.  روح  يسود  الذي  الطابع  لوصف  المعماريون  يستعمله  مصطلح  المكان”  “عبقرية 
يوم  ي 

�ف المتحدة  العربية  مارات  االإ حول  رحالت  عدة  خالل  الصورية  المجموعة  هذه  التقاط 
ي البالد. لم يَُخطط لهذه الرحالت بأي شكل، لكنها حملت 

الجمعة، والذي يعد عطلة رسمية �ف
هدفاً واحداً؛ وهو إيجاد أماكن غ�ي مألوفة، كانت يوماً تضج بالحياة، لتصبح رحلة ع�ب المكان 

والزمان. 

©Siniša	Vlajković
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Headquartered in Madrid (Spain), the Instituto Cervantes is a Spanish governmental
organization with a network of 78 centers in 44 countries throughout the world. The Instituto
Cervantes was created in 1991 with the main purpose of teaching and promoting the Spanish
language and culture worldwide.

The centre organizes regular, intensive and special Spanish language courses, and provides
online Spanish language courses (AVE Global). Our institution is carried out official examinations
to certify the knowledge of Spanish language with the highest international prestige: Diplomas
DELE and the Certificate of the International Service for Spanish Language Assessment (SIELE).
Furthermore, the centre also organizes teacher training workshops and seminars.

The centre also provides library services and organizes cultural events.



Rocío Villalonga

Born in 1966 in Spain, Rocio holds a PhD in Fine Arts at the Miguel 
Hernández University. Her interdisciplinary artistic work is in the 
field	 of	 installations,	 public	 art,	 photography	 and	 video,	 and	
addresses issues of a social, political and personal nature. Rocio 
held	her	first	solo	exhibition	in	1987	at	the	Technological	Institute	
of Bandung, Indonesia. She has participated in many art fairs and 
exhibited her work in national museums all over the world. 

Uprooting Memories

This	 series	 is	more	 like	 a	 visual	 poem.	 It	 is	 set	 up	 of	 different	
8mm	 films	 taken	 by	my	 father	 in	 the	 1960s	 in	 different	 cities	
like, Montevideo, New York and London. I build a discourse 
with	 this	material	 and	 shape	 images	 of	 the	 films	 in	which	 the	
images overlap, merge and dialogue, and screen them with 
three analogue projectors. I record the resulting work in a digital 
format and save the frames that build up “Uprooting memories” 
to create a photographic series and accompany it by the resulting 
video.

روثيو بيّيالونغا

الجميلة من جامعة  الفنون  ي 
الدكتوراه �ف ي إسبانيا، فنانة تحمل شهادة 

العام 1٩66 �ف ي 
ولدت �ف

كيب، والفن العام،  ّ متشعب التخصصات فهو يشمل كل من ال�ت ي
ميغيل إيرنانديث. عملها الف�ف

والتصوير، والفيديو. أعمالها تخاطب عدة قضايا منها ما هو  اجتماعي وسياسي ومنه ما هو ذو 
الكائن  التكنولوجي  المعهد  ي 

�ف لها عام 1٩٨٧  أول معرض فردي  الفنانة  أقامت   . طابع شخ�ي
ي ش�ت 

ي بأندوج - إندونيسيا. هذا وكانت قد شاركت أعمالها بالكث�ي من المعارض والمتاحف �ف
�ف

القاّرات.

الذكريات المجتّثة

قام  )٨ملم(  متحركة  أفالم  أخذت عىل شاكلة  مرئية  المجموعة عىل هيئة قصيدة  تبدو هذه 
ي عدة مدن كمونتيبيديو ونيويورك ولندن، وبدوري 

ي �ف
ي ستينيات القرن الما�ف

بالتقاطها والدي �ف
ي ما بينها لتبدو 

أقوم ببناء حوار من هذه الصور الشكلّية والماديّة عىل هيئة متداخلة ومندمجة �ف
وكأنها تخاطب بعضها البعض، الأقوم بعد ذلك بعرضها من خالل ثالثة أجهزة عرض، ثم أبا�ش 
عنه هذا  نشأ  ما  الصورية وهذا  اللقطات  وأحفظ  رقمي  نظام  الناتجة عىل  االأعمال  بتسجيل 

المعرض الذي يحمل عنوان “الذكريات المجتّثة” المرفق معه الفيديو الناتج عنه. 

©Rocío Villalonga
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Mohammed Zakaria

Born in Doha, Qatar in 1986, moving to Amman, Jordan shortly 
after, where he currently lives and works. 
Zakaria’s passion for the arts started from shooting and making 
skateboarding videos in his early 20s, after which switching 
from the moving image to the still one.
His interest in photography lies in the honesty of the medium. 
His	current	practice	is	defined	as	a	means	of	research	into	an-
thropological and philosophical curiosities.

Sakan

Whereas the most common usage of the term “sakan” is in 
the sense of “housing”, I am more interested in its alternate 
definitions	as	“motionlessness”	and	“tranquility”.	This	collection	
of photographs was produced in an attempt to deconstruct my 
notion of home in ways that closely parallel the semantic qualities 
of “sakan”- to unlearn and relearn the concept by wandering 
through the physical environment I call home. Sakan is an inquiry 
into the way my true self manifests in the physical environment.

محمد زكريا

ة، حيث يقيم ويعمل حالياً.  ة قص�ي ي الدوحة، قطر عام 1٩٨6 وانتقل اىل عمان بعدها بف�ت
ولد �ف

لج، وانتقل بعدها من  ف ينياته، حيث بدأ بتصوير افالم ال�ت ي مطلع ع�ش
بدأ شغف زكريا للفنون �ف

الصورة المتحركة للصورة الثابتة.
. يمكن تعريف ممارسته  للتعب�ي الفوتوغرافية كوسيط  ي صدق الصورة 

بالتصوير يقع �ف اهتمامه 
وبولوجية. ي فضوالت فلسفية وان�ش

الفنية الحالية كبحث �ف

سكن

ي   مهتم   بتعريفاته  
ي   المأوى”،   إال   أن�ف

ف   أن   أك�ش   استخدامات   مصطلح   “سكن”   شيوعاً   تع�ف ي   ح�ي
�ف

ي   محاولة  
 االأخرى   مثل   “انعدام   الحركة”   و   “هدوء   النفس”  . تم   انتاج   هذه   المجموعة   من   الصور   �ف

 لتفكيك   مفهوم   المسكن    بطرق   توازي   الصفات   الداللية   لـ   “سكن”  -  للتخلص   من   الفكرة   وإعادة  
ي  . سكن   هو   استكشاف   للتقاطعات  

ي   أطلق   عليها   مسك�ف
ي   البيئة   المادية   ال�ت

 تعريفها   ع�ب   التجول   �ف
ي   تظهر   فيها   نفسي   الحقيقية  

ي   الطريقة   ال�ت
ي   المادي،   وتحقيق   �ف

ف   مسك�ف ي   الوحدة   وب�ي
ي   �ف

ف   مسك�ف  ب�ي
ي   البيئة   المحسوسة . 

 �ف
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M’hammed Kilito

M’hammed Kilito is a Moroccan photographer based in Rabat. His 
interest lies in the small details of everyday life that can provide 
information on Morocco’s current state. The daily observations, 
the encounters he makes and the stories he is told inspire him to 
work on socio-political themes such as the deep divisions based 
on class and heritage, migration, identity and social determinism.

Cinema camera

In 2018, These hands celebrate its 10th anniversary, M’hammed 
kilito	follows	the	film	tracks	to	try	to	find	the	real	characters	who	
have	moved	him	so	much	on	the	screen	and	offer	them	to	pose,	
this time, in front of his camera; to explore and question too … 
Ten years later, what has become of them? Some people accept 
to be photographed, others refuse, the grocer of miracles and 
Dkaiki are no longer of this world.

محمد   كيليطو

ة  ي أعماله عىل التفاصيل الصغ�ي
ي من مدينة الرباط، يصب اهتمامه �ف محمد كيليطو مصور مغر�ب

ي المغرب. تلهمه تفاعالته اليومية مع االأفراد 
ي تروي ماهية الحياة �ف

ي حياتنا اليومية ال�ت
الموجودة �ف

لالنقسامات  تتطرق  وسياسة  اجتماعية  مشاريع  عىل  للعمل  يسمعها  ال�ت  والقصص  واالأشياء 
المبنية عىل الطبقية، الهجرة، والهوية االجتماعية. 

ة   السينما    كام�ي

ي محمد كيليطو عىل خطى فلم )هذه االأيدي( الذي م�ف عىل صنعه 10 سنوات باحثاً عن 
يم�ف

ته  ي تركت أثراً فيه من خالل الشاشة طالباً منهم أن يقفوا أمام كام�ي
الشخصيات الحقيقية ال�ت

10 سنوات؟ بعضهم وافق، رفض آخرون، ورحل  ليجيبوا عن سؤاله…  ماذا حصل لهم بعد 
البعض االآخر عن هذا العالم.  

©M’hammed Killito
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  Mira Khlaif

A practicing Architect, Mira Khleif spends a lot of her time behind 
the lens, she uses photography, her education and conceptual 
skills to capture moments, spaces and emotions, which convey 
ideas through a photographic artistic image. She is a member at 
Darat al Tasweer organisation in Amman, Jordan. What initially 
started as a hobby turned quickly into a semi professional artistic 
expression. 

A walk through Fontainebleau Forest

Born and raised in the rocky, desert landscapes of Jordan, the 
forest was a mystery, an alien land I had yet to explore. To 
connect	with	nature	one	must	wander,	allowing	nature	to	flow	
through and in turn circulate within one’s self. Fontainbleau 
France replaced the sand with trees, rocks with boulders and 
wind with air. I wandered, and I found.

ا   خليف م�ي

ية   تها   التعب�ي ي   الكث�ي   من   الوقت   خلف   العدسة،   تستعمل   التصوير   وخ�ب
معمارية   ومصورة   تق�ف

 بالتقاط   اللحظات،   االماكن   والمشاعر،   ما   ينتج   عمال   برصيا   يحمل   العديد   من   الوجهات   البرصية  
ي   عمان،   االردن  . 

ي   دارة   التصوير   �ف
 الجمالية  . عضو   �ف

افية. ا   بالهواية   ووصل   عىل   شبه   االح�ت ي   بدأ   عند   م�ي
التصوير   الف�ف

ي   غابة   فونتينبلو
التجول   �ف

ي نظري 
ي االردن، الغبات دائما كانت �ف

ي الطبيعة الجبلية الصخرية والصحراوية �ف
ت �ف ولدت وك�ب

ي مجهولة عىلي أن اكتشفها.
غامضة، ارا�ف

ف الطبيعة واالرض يجب عىل الشخص أن يتجول فيها بتعمق، ح�ت  يصبح جزء  لخلق رابط ب�ي
ال يتجزأ من المكان. 

الحجرية،  بالجبال  والصخور   باالشجار،  الرمال  ي 
بارص�ت ي 

�ف بدلت  فرنسا،  ي 
�ف فونتينبلو  غابات 

 . والريح بالهواء. ترحلت وتجولت ووجدت الكث�ي

©Mira Khleif 
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Paola Farran

Paola Farran is a Canadian artist currently based in Amman. Born 
in Beirut with Italian origins, she has called many countries ‘home’ 
over the years. As a result, her art and photography explore the 
themes of acceptance and belonging, of impermanence, and of 
celebrating beauty in the simple acts of daily life. 

The things we leave behind

As inhabitants of this planet, we live our lives mostly unaware 
of how substantial our footprint is. Every step we take forms 
ripples in our environment, bringing contentment, strain, 
comfort, change...  
This photographic project zooms onto the smallest evidence of 
our wanderings - a witness of the wrinkles we imprint on our 
world, whether voluntary or not, whether lasting or ephemeral.

باول فران

مدار  عىل  إيطالية.  أصول  من  وهي  وت  ب�ي ي 
�ف ولدت  عمان،  ي 

�ف مقيمة  كندية  فنانة  فران  باوال 
ت العديد من البلدان وطناً لها. ونتيجة لذلك، تقوم أعمالها الفنية عىل استكشاف  ، اعت�ب ف السن�ي

ي الحياة اليومية.
مواضيع التقّبل واالنتماء وعدم الثبات، واالحتفال بأبسط االأشياء الجميلة �ف

كها خلفنا ي ن�ت
الأشياء ال�ت

ي 
�ف بصمتنا.  أهمية  مدى  ف  مدرك�ي غ�ي  حياتنا  نعيش  االأحيان  أغلب  ي 

�ف الكوكب،  الأننا سكان هذا 
. يرّكز هذا  ات  بيئتنا، تجلب االطمئنان والتوتر والراحة والتغي�ي كل خطوة نخطوها نحدث تأث�ي
ي عالمنا، سواء 

ي نصنعها �ف
وع  التصويري عىل أصغر دالئل تناقضاتنا؛ يشهد الهفوات ال�ت الم�ش

كانت بإرادتنا أم ال، وسواء كانت دائمة التأث�ي أو �يعة الزوال.

©Paola Farran
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Bashar Tabbaa 

Bashar Tabbah’s passion for photography, exploration and 
history has dominated his life for the past 15 years. Growing up 
in	 Jordan	 surrounded	 by	 historical	 treasures	 highly	 influenced	
his passion and outlook. He primarily focuses on sites of 
historical	and	cultural	significance	and	has	travelled	extensively,	
photographing over 380 locations internationally as well as 250 
in	Jordan.	In	December	2018	he	published	his	first	photography/
history	book,	titled	A	Map	and	a	Lens:	Jordan.

Stars and Stone

Stars and Stone is a photographic exploration of Jordan’s 
historical ruins under the veil of night; the project explores sites 
in a state very few have seen or experienced.
Initiated in 2017, this project is an expansion of night photography 
taken between 2014-2016. it now encompasses 25+ sites from 
around the kingdom.  

بشار طباع 

السنوات  مدى  عىل  حياته  عىل  والتاريخ  واالستكشاف  التصوير  ي 
�ف الطباع  بشار  شغف  سيطر 

شغفه  عىل  بشدة  أثرت  ي 
ال�ت التاريخية  بالكنوز  وأُحيط  االأردن  ي 

�ف نشأ  الماضية.  ع�ش  الخمسة 
ي المقام االأول عىل المواقع ذات االأهمية التاريخية والثقافية، حيث سافر لعدة 

ونظرته. يرّكز �ف
ي ديسم�ب 201٨ ن�ش كتابه االأول 

ي االأردن. �ف
مناطق، وصّور أك�ش من 3٨0 موقًعا دولًيا و 2٥0 موقًعا �ف

ي والتاريخي بعنوان “خريطة وعدسة: االأردن”.
للتصوير الفوتوغرا�ف

النجوم والحجر

ي االأردن اثناء الليل حيث يستكشف 
ي لالآثار التاريخية �ف

النجوم والحجر هو استكشاف فوتوغرا�ف
ي عام 201٧ ، وهو امتداد للتصوير الليىلي 

وع �ف وع مناطق شاهدها القليلون. بدأ هذا الم�ش الم�ش
أنحاء  جميع  من  موقًعا   2٥ من  أك�ش  االآن  وع  الم�ش يضم   .2016  -  2014 ف  ب�ي التقاطه  تم  الذي 

المملكة.
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Marwan Tahtah

Marwan Tahtah is a professional photographer who has been 
working for Lebanese newspapers since 2000. Besides his own 
projects, he has also worked on projects managed by the ICRC, 
the Goethe Institute and other organizations. Marwan’s work 
has been on display in many photography exhibitions in Beirut, 
Paris and Berlin. In June 2016, he received a Master Diploma 
in Photography from the École Nationale Supérieure de la 
Photographie in Arles, France.

Perfect homes for leaving 

In the diaspora camps, refugees have accumulated things as a 
substitute for life, as if they were anticipating any possibility of 
sudden migration or trying to preserve their memory. Sheets that 
turn into a second skin once the cold penetrates the tents. Wood 
furniture parts that are unable to accommodate tired bodies at 
the end of the day. Cages inside cages. Ladders that are unable 
to reach the memory they left behind, regardless of their height.

مروان طحطح

جانب  إىل   2000 العام  منذ  اللبنانّية  الصحافة  مجال  ي 
�ف يعمل  ف  مح�ت مصّور  طحطح  مروان 

الدولية للصليب االأحمر، معهد غوته،  باللجنة  الخاّصة، عمل ضمن مشاريع خاّصة  مشاريعه 
 . ف وت، باريس، وبرل�ي ي ب�ي

ي العديد من معارض الصور �ف
ومنّظمات أخرى.ُعرضت أعمال مروان �ف

ي من المدرسة الوطنية العليا 
ي التصوير الفوتوغرا�ف

ي حزيران 2016، حاز عىل شهادة ماجست�ي �ف
�ف

لفن التصوير فيآرل، فرنسا. 

بيوت مثالية للرحيل

أنهم  لو  كما  أغراضاً  راكموا  حيوات.  يُراكموا  ولم  أغراضاً  الالجئون  راكم  الشتات،  مخّيمات  ي 
�ف

اشف، تنبت جلوداً   يستبقون أي احتمال بهجرات �يعة، أو كأنهم يرّقعون ثقوب ذاكرتهم. �ش
د الخيم. قطع خشبية ال تتسع الأجساد آخر النهار. أقفاص داخل أقفاص.  ق ال�ب ف يخ�ت ثانية ح�ي

ي خّلفوها ورائهم.
ساللم مهما ارتفعت لن تبلغ الذاكرة ال�ت

©Marwan Tahtah
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Karsten Kronas

Karsten Kronas, born 1978 in Wiesbaden is a Germany based 
conceptual photographer, primarily working on documentary 
longtime projects. He is teaching conceptual photography at a 
Design School and currently realizing his Master Project at the 
University of Applied Sciences in Bielefeld. His award winning 
works are internationally shown at Festivals and Museums 
like Marta Herford, and Australian Centre for Photography in 
Sydney. Karsten Kronas holds a Diploma in Photography and 
Media after his studies at the University of Applied Sciences in 
Bielefeld and the Marmara University in Istanbul. 

Searching for Mr. X

Is Mr. X the one who stole my phone ? At least it was him who 
unexpectedly	 turns	 into	a	ghost:	Through	Dropbox-interface	
of my mobile, I saw every photograph Mr. X took with the 
mobile, saw him, his friends, a community, more detailed from 
the one I have seen before. I set out searching for Mr. X, a 
search that is never one for my stolen phone. The city I found is 
home to a community of young Eritreans. My search has long 
turned metaphorical after I went to Eritrea two years later.

ف كروناس كارس�ت

ي مجال 
ي فيسبادن،  ألمانيا، مصور يعمل بشكل أساسي �ف

ف كروناس، ولد عام 1٩٧٨ �ف كارس�ت
ي مدرسة للتصميم، وينهى دراسة الماجست�ي 

التصوير التوثيقي، يّدرس التصوير المفاهيمي �ف
ي عدة مهرجانات 

ي بليفيلد. عرضت أعماله الحاصلة عىل جوائز �ف
من جامعة العلوم التطبيقية �ف

ي 
ف عىل دبلوم �ف . حصل كارس�ت ي

ي سيد�ف
اىلي �ف ومتاحف مثل مارتا هيفورد ومركز التصوير االأس�ت

ي اسطنبول. 
ي بليفيلد ومارمرا �ف

ي العلوم التطبيقية �ف
ي جامع�ت

عالم بعد دراسته �ف التصوير واالإ

البحث عن السيد اكس

هل السيد إكس هو الشخص الذي �ق هاتفي؟ عىل االأقل هو الشخص الذي يتحول بشكل 
غ�ي متوقع إىل شبح: من خالل رابط الملفات عىل هاتفي، شاهدت كل صورة التقطها السيد 
ي المجتمع حوله، وبتفاصيل أك�ش من الصورة 

ي الهاتف المحمول، ورأيته مع أصدقائه، �ف
إكس �ف

ي 
ي رأيتها من قبل. بدأت البحث عن السيد إكس، وليس عىل هاتفي الم�وق. فالمدينة ال�ت

ال�ت
ي منذ زمن إىل مجاز بعد 

. فقد تحول بح�ش ف ي�ي ري�ت وجدت فيها موطن ِلمجتمع من الشباب االإ
. ف يا بعد ذلك بعام�ي أن ذهبت إىل إري�ت

©Karsten Kronas
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 Oqba Faraj

Born in Amman in 1972 of Palestinian origins, Oqba was attracted 
to photography at a young age. He studied photography at the 
University of Baghdad before he was forced to stop after the 
war erupted. He worked in commercial photography for years 
and developed his identity with artistic projects specializing in 
nature photography before taking on documentary projects.

Birds Migration

Birds	flock	migrates	since	thousands	of	years,	moving	 in	great	
distances though deserts, mountains and oceans. reaching to its 
final	destination	usually	at	the	same	time	every	year.
Some	of	those	birds	reach	up	to	50000	km	flying	distance	yearly	
and	 some	 flies	 without	 stopping	 over	 100	 hours	 with	 exact	
details directions.
The reasons of migration varies upon seasons, food and mating.
I let me lens capture birds reaching in their migration Jordan, 
documenting their kinds and beauty.

عقبة    فرج

ي   عمان   عام   1972   من   أصول   فلسطينية  . لفت   التصوير   نظره   منذ   الصغر،   إىل   أن  
ولد   عقبة   �ف

 التحق   بجامعة   بغداد   لدراسة   التصوير   لمدة   عام   انقطع   بعدها   عن   الدراسة   بسبب   الحرب  . عمل  
ي   مجال   التصوير   التجاري   لعدة   أعوام،   وطور   هويته   من   خالل   مشاريع   فنية   متخصصة  

 عقبة   �ف
ي   تصوير   الطبيعة   والطيور،   وأتبعها   بمشاريع   توثيقية

 �ف

هجرة   الطيور   

ف   الصحاري   والجبال   ف   مسافات   هائلة   ب�ي ف   قاطع�ي تقوم   ا�اب   الطيور   بالهجرة   منذ   االف   السني�ي
ي   العام   السابق . 

ي   وصلت   اليه   �ف
ي   نفس   الوقت   ال�ت

ي   النهاية   اىل   هدفها   �ف
 والمحيطات  . تصل   �ف

ي  
ي   رحلتها   اىل    0٥    ألف   كيلوم�ت   �ف

ي   تقطعها   �ف
بعض   االأنواع   من   الطيور   المهاجرة   تصل   المسافة   ال�ت

ي  
ان   بدون   انقطاع   لمدة   تصل    001    ساعة   مع   تحديد   دقيق   �ف  السنة  . والبعض   االخر   تستمر   بالط�ي

 االتجاهات  . 
اوج .  ف ف   البحث   عن   المناخ   الجيد   او   الطعام   او   لل�ت تختلف   أسباب   هجرة   الطيور   وتتنوع   ب�ي

ي   تصل   االأردن   سنويا،   محاوال   توثيق   الطيور  
ي   عىل   مجموعة   من   الطيور   المهاجرة   ال�ت

القي   عدس�ت
 باشكالها   وانواعها   بصور   جمالية.

©Oqba Faraj 
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Ziad Naitaddi

Born 1995  in Rabat-Morocco.  A self-taught visual artist, 
his interest in photography started while he was dreaming 
to	 become	 a	 filmmaker,	 attracted	 by	 the	 fugacity	 of	 this	
nondescript occasion of capturing a brief emotional moment in 
the	viewfinder.
Since 2013, he devoted his time to photography through a 
cinematic research which he explores in the form of documentary 
and	fiction.

Untitled Morocco

In trying to avoid capturing the expressions of faces, I reach
the inner world though the surrounding atmosphere, light and 
composition.
I am Exploring another emotional side of Morocco, though 
different	point	of	views,	 characters	and	generations.	Trying	 to	
express photographically these moments of life which are very
dark	and	seems	temporary	-	reflecting	deeply	an	eternal	state	of	
the human soul.

زياد نايت عدي

ي عندما كان يحلم ان يصبح 
من مواليد الرباط، المغرب 1٩٩٥، اهتم بالتصوير الفوتوغرا�ف

ي يلتقط فيها احساسا 
مخرجاً سينمائياً، إنجذب بتلك اللحظة الساحره، الفورية وال�يعة ال�ت

ا. منذ 2013، كرّس وقته وأصبح يعمل عىل مشاريعه الفوتوغرافية  انسانيا من خالل عدسة الكام�ي
ي ووثائقي.

ي – روا�أ
بشكل بحث سينما�أ

مغرب بدون عنوان

ظهار تعاب�ي الوجوه، احاول الوصول عىل العالم الداخىلي المخفي من ما يدور  ي الإ من خالل تجن�ب
من حولنا من حاالت، اضاءه وتشكيالت.

أكتشف وجه آخر للمغرب، من خالل وجهات نظر مختلفة، شخصيات متعدده واجيال. محاوالً 
ان اع�ب من خالل الصورة عن هذه اللحظات، ما يظهر ىلي معتمة ومؤقته، تعكس بعمق الحاله 

نسانية. الداخلية للروح االإ

©Ziad Naitaddi 
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  Mohammed Alsanani

Born in Ibb, Yemen 1997. interested in Photography since his early 
age, He took many photography workshops and courses, he is a 
member of many youth foundations dedicated to photography. 

 Cities of beauty

I took this collection of images in historical cities; Ibb and Sana, 
between the years 2017 and 2019. where I see the beauty of the 
two cities in the eyes of its people. I try to enhance my images 
using special techniques in post production. 

ي
محمد   الصنعا�ف

ي   منذ   الصغر،   شارك   بعدة  
اليمن 1٩٩٧ ،   مهتم   بالتصوير   الفوتوغرا�ف ي 

من مواليد مدينة إب �ف
ي   تع�ف  

ي   مجموعة   من   المؤسسات   الشبابية   ال�ت
 دورات   متخصصة   وورشات   عمل،   وعضو   �ف

 بالتصوير . 

ي   الجمال   
مدين�ت

ف 201٧ و 201٩، حيث أرى  ي مدينة الجمال إب ومدينة صنعاء التاريخية ب�ي
تم التقاط الصور �ف

ات برصية  ي عيون ساكنيها، أحاول إبراز اعماىلي التصويرية باضافة تأث�ي
ف منعكسا �ف جمال المدينت�ي
بمراحل ما بعد التصوير.

©Mohammed Alsanani  
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Samah Arafat

Samah is an amateur photographer who developed a passion for 
photography at a young age. This hobby gave her the chance 
to explore new horizons showing her own perspective to the 
world. Samah started to take photos using a compact camera 
until	 she	 owned	 her	 DSLR.	 Samah’s	 first	 accomplishment	was	
during	 her	 university	 years	 when	 she	 won	 the	 first	 prize	 in	 a	
National Photography competition which led her to improve and 
hone her skills.

 Chasing Sunsets

What lies behind every sunset is beauty that can’t be described 
and tranquility that can’t be matched. Every day; with the same 
habitude;	I	chase	this	golden	hour	at	which	different	shades	of	
colours blend perfectly together creating a breathtaking scene 
that brings joy, happiness and peace to the soul.
Chasing sunsets is a project that was triggered by a beautiful 
feeling which was continued over three years as a source of 
personal rejoicing and content. 

 
سماح   عرفات

،   منحتها   هذه   الهواية   متنفساً   ي   عمر   صغ�ي
ي   �ف

مصورة   هاوية   طّورت   شغفها   للتصوير   الفوتوغرا�ف
ظهار   العالم   من   وجهة   نظرها  . بكل   ما   لديها   من   حماس . بدأت    الكتشاف   آفاق   جديدة   ومساحة   الإ
ا   رقمية   ا   مدمجة    ومن   ثّم   أكملت   باستخدام   كام�ي ي   التقاط   الصور   ع�ب   كام�ي

 سماح   أوىل   محاوالتها   �ف
ي   مسابقة   تصوير   وطنية   خالل   مرحلة   دراسته   

افية  . أول   إنجاز   لها   كان   فوزها   بالمركز   االأول   �ف  اح�ت
الجامعية   والذي   دفعها   لتطوير   موهبِتها   وصقل   مهاراتها   بشكل   أعمق . 

ترّقب   الغروب   

ي ساعة الغروب، وكأنها 
ي كل يوم، تستوقف�ف

ه وجماٌل ال يمكن وصفه . �ف ف لكل غروب بصمة تم�ي
تام؛  بتكامل  المتجانسة  االألوان  من  مختلفة  ظالالً  تحمل  ي 

ال�ت اللحظة  سحر  الألتقط  ي 
تنادي�ف

ي الروح البهجة، والسعادة والكث�ي من السالم.
صانعة لوحة فنية ذهبية تحبس االأنفاس وتبعث �ف

ارته شعور جميل استمر عىل مدى ثالثة أعوام ليصبح  وع أطلق �ش ل“ترّقب الغروب” هو م�ش
 . ّ مصدراً لالبتهاج والرضا الشخ�ي ©Samah Arafat  
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Fadli Hadji

From Ghardaïa, South of Algeria, holds a Master degree in the 
English language, and a passionate photographer.
He participated in many national collective exhibitions of 
photography. 
Founder member of the “TADART”, a foundation aims to 
promotion	the	art	of	photography	for	the	benefit	of	the	society.	
The organiser of the event “ Printemps Photo” for 4 editions. 

Lost in the Land of Touareg

In a series of 10 pictures, “Lost in the Land of Touareg “ is a photo 
project that depicts the lifestyle of Tuareg people. Touareg are 
an Amazigh tribe that lives in the Sahara desert. Between the 
hostility of the nature and the emptiness of desert, the Touareg 
life is never easy among a nature where all the factors are against 
the humans. Visiting the land of Touareg and living their lifestyle 
is one the best memorable experiences that one can experiment.

فضىلي   حاجي

ية وهاوي  ف اللغة االنجل�ي ي تخصص 
إبن مدينة غرداية، جنوب الجزائر، حاصل عىل ماجست�ي �ف

ي عدة معارض وصالونات محلية جماعية للتصوير. عضو مؤسس 
. شارك �ف ي

التصوير الفوتوغرا�ف
الصورة،  ربيع  لتظاهرة  منظم   . ي

الفوتوغرا�ف التصوير  قية  ب�ت  َ تُع�ف مؤسسة  ارْْت،  تَدَّ لمؤسسة 
ه  ي إطار مسابقة يُختار فيها لكل دورة موضوع للمنافسة، ولن�ش

حدث سنوي يجمع المصورين �ف
. ي

اث والتبادل الثقا�ف للجمهور. مهتم بالسياحة، ال�ت

ي   أرض   الطوارق   
تائه   �ف

وع مصور يصف نمط عيش التوارق. ي أرض الطوارق” هو م�ش
ي سلسلة من 10 صور، “تائه �ف

�ف
ي الصحراء 

فريقيا، وجزء كب�ي منها يعيش �ف ى الإ التوارق قبيلة أمازيغية تستوطن الصحراء الك�ب
ي الفراغ الالمتناهي للصحراء، الذي تشق فيها القوافل 

ف حياتهم بقسوة العيش �ف الجزائرية. تتم�ي
ي تقتات من منتوجاتها 

غدوا  باحثة عن االأمن، الماء و الغذاء الأفراد االأ�ة، و كذا الكالأ للدواب ال�ت
تحلبها وتعجز صوفها،  كل صباح،  ترعاها  بعناية،  بها  البيت  ربة  تهتم  ي 

وال�ت التارقية،  االأ�ة 
ي 

وتسهر عىل إطعامها. زيارة أرض الطوارق ومحاكاة حياتهم هي إحدى المغامرات الشيقة ال�ت
تستحق التجربة.

©Fadli Hadji  
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Wandering – Home

In this exhibition four Jordanian and four German photographers present their individual work on 
the theme “Wandering-Home”. 

Wandering - to move from one place to another, physically or mentally, with no clear destination, 
searching, roaming… It is this idea of moving that could be understood as a contrast to the ideas 
of home; of a secure and safe place of belonging – of permanence and stability. 

By juxtaposing these two terms, the exhibition provokes new questions and creates a photographic 
dialogue	through	which	the	two	concepts	can	be	explored	in	different	ways.

The	exhibition	takes	place	within	the	framework	of	the	Goethe-Institut’s	program	“ThemenRaum:	
Encounters”; a series of interdisciplinary cultural events, which runs from March until July 2019 
and focuses on the German-Jordanian exchange. Artists, experts and interested parties from both 
countries meet in exhibitions, concerts, dance and theatre performances, workshops and lectures. 

The exhibition is realized with the support of the German Jordanian University (GJU).

ترحال - مسكن

ف أعمالهم الفردية حول موضوع “ترحال - مسكن”. ف وأربعة مصورين ألماني�ي ي هذا المعرض، يقّدم أربعة مصورين أردني�ي
�ف

حال - لالنتقال من مكان إىل آخر، جسديًا أو عقلًيا، دون وجهة واضحة، أو البحث، أو التنّقل. ال�ت

ي يمكن فهمها عىل أنها تتناقض مع فكرة المسكن؛ إذ أنّه المكان االآمن لالنتماء والدوام واالستقرار.
إنها فكرة الحركة ال�ت

ف بطرق مختلفة. ، يث�ي المعرض أسئلة جديدة ويخلق حواًرا فوتوغرافًيا يمكن من خالله استكشاف المفهوم�ي ف ف هذين المصطلح�ي من خالل الجمع ب�ي

ي تستمر 
ي إطار برنامج معهد جوته “ThemenRaum: Encounters” ؛ سلسلة من الفعاليات الثقافية متعددة التخصصات ، وال�ت

يقام المعرض �ف
ي المعارض والحفالت 

اء المهتمة من كال البلدين �ف . يلتقي من خاللها الفنانون والخ�ب ي
ي االأرد�ف

من مارس ح�ت يوليو 2019 وتركز عىل التبادل االألما�ف
ات. الموسيقية والرقص والعروض الم�حية وورش العمل والمحارصف

يتم المعرض بدعم من الجامعة االألمانية االأردنية.

حسام منارصة 
مالمح من الصحراء

Husam Manasrah
Gilimpse of the desert  
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Hassan Albukaai
Memory  

حسان البقاعي 
ذاكرة

Khalid Odeh
Momentary Presence  

خالد عودة 
حضور لحظي
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Mo’taz Sulaiman
In the Beginning was Desert

ف سليمان مع�ت
ي البدء كانت الصحراء

�ف

Christian Himmelspach
(un)known  

كريستيان هيملسباخ
غ�ي معروف

133 134



ماكسيميليان مان
ة أورمية بح�ي

Maximilian Mann
Lake Urmia 

ف بول جرج�ف
خارج المسار

Paul Jürgens
Offroad
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Fabian Ritter 
Incendio   

فابيان ري�ت
الحريق
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 I wander in my dream

Lubna, Nisreen, Madleen and Shahed, wander daily in their dreams from inside the juvanil center.

Their dreams takes them to the future, and carries their hopes to leave for a better life.

Through photography training and documentary photography workshops, the girls turned their 
dreams	into	visual	scenes	reflecting	their	nostalgic	thoughts	for	a	future	that	is	safe	and	near.	

ي حلمي
أرحل �ف

ي أحالمهم يوميا من داخل مركز رعاية وتأهيل االحداث، فاالحالم تأخذهم للمستقبل، وتحملهم آمالهم 
ف وشهد يرحلون �ف ، ن�ين، مادل�ي لب�ف

للخروج لحياة افضل. 

ي 
، حّولت الفتيات أحالمهن لمشاهدات برصية تعكس ما يدور �ف ي

، والتصوير التوثيقي الف�ف ي
من خالل مشاريع تدريب عىل التصوير الفوتوغرا�ف

ي مستقبل قد يكون قريب.  
ف لمساحة آمنه �ف داخلهم من حن�ي

©Nisreen Q.
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International Women Photographers Award – edition 2019

The goal of IWPA is to promote women photographers around the world and act as a global 
platform. 
Gender equality is far from being a reality in the photography sector. Women photographers are 
less hired, exposed, purchased by museums or published than its male counterparts. 
IWPA, through its annual award, intends to bring to light the work, talent and vocations of women 
photographers of all nationalities. IWPA is both very inclusive, being open to all, and very selective 
with	a	highly	demanding	international	jury	who	choses	for	its	award	a	laureate	and	10	finalists.	

IWPA organizes an exhibition that travels to major cities and capitals across the Middle East and 
Europe in order to show the work of the awardees to a large and international audience.
 
The awardees for IWPA 2019: Wan Chee Chan (Chine - HK)
The	Finalists:	Solmaz	Daryani	(Iranian	-	UK)	|	Sydney	Lea	Lebour	(France)	|	Olya	Morvan	(Ukraine)	|	
Olga	 Kukush	 (Ukraine)	 	 |	 Maryam	 Firuzi	 (Iran)	 	 |	 Mahsa	 Ahrabi	 Fard	 (Iran)	 |	 Liliana	 Velasquez	
(Mexico)	|	Laura	Pannack	(UK)	|	Maria	Contreras	Coll	(Spain)	|	Felicia	Simion	(Rumania).

جائزة النساء الدولية للتصوير - لسنة ٢٠١٩

ف بعيدة عن أن تكون حقيقة واقعة  ف الجنس�ي هدف الجائزة هو تشجيع المصورات من جميع أنحاء العالم والعمل معاً كمنصة عالمية. المساواة ب�ي
ي حيث أن النساء المصورات بعكس الرجال أقل توظيًفا من قبل المتاحف.

ي مجال التصوير الفوتوغرا�ف
�ف

فم هذه الجائزة، من خالل ِمَنحها السنوية، تسليط الضوء عىل عمل ومواهب النساء المصّورات من جميع الجنسيات وتمتاز بأنها وبالرغم  تع�ت
ي العديدة من الجوائز وترشيحات نهائية ضمن أفضل 10.

من كونها متاحة للجميع، لكّنها تُحّكم من قبل لجنة دولية ذو كفاءة عالية تم اختيارها �ف

ق االأوسط وأوروبا بهدف عرض أعمال الفائزين  ي منطقة ال�ش
تُنّظم جائزة النساء الدولية للتصوير معرًضا يتنقل إىل المدن والعواصم الرئيسية �ف

. عىل جمهور كب�ي ودوىلي

ف ( ي شات ) الص�ي
جائزة النساء الدولية للتصوير - لسنة ٢٠١٩: وان �ش

وزي  ي ليا ليبور )فرنسا( | أوليا مورفان )أوكرانيا( | أولغا كوكوش )أوكرانيا( | مريم ف�ي
( يران - بريطانيا( | سيد�ف ي

المتأهالت للنهائيات: سولماز داريا�ف
يراس كول )اسبانيا( | فيليسيا سيمون  ف )المكسيك( | لورا باناك )المملكة المتحدة( | ماريا كون�ت ي فارد )ايران( | ليليانا فيالسك�ي )إيران( | مهسا إهرا�ب

)رومانيا(.
©Solmaz Daryani 
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The Newspaper

The Newspaper is one of Methrah for Arts and Culture’s projects, 
formed	by	three	youth	from	Madaba,	creating	three	characters:	
“Abu George - The Christian”, Abu Issa - The Villager” and “Abu 
Mousa - The Educated”, who showcase the social interactions 
and clashes amongst, bedunism, ruralism and modernism.

The Newsaper characters: 

Abu	George	(The	Christian):	Abdallah	Al	Dawat;	involved	in	the	
social and cultural voluntary work in Madaba and one of the 
founders of Methrah for Arts and Culture.
Abu	 Issa	 (The	 Villager):	 Abdallah	 Abu	 Mattar;	 a	 highschool	
student, involved in the social and cultural voluntary work in 
Madaba and one of the founders of Methrah for Arts and Culture.
Abu	Mousa	(The	Educated):	Mohammed	Ajarmah;	a	writer	and	
a gifted artist that works in theater for human development, 
involved in the social and cultural voluntary work in Madaba and 
one of the founders of Methrah for Arts and Culture.

نبذة   عن   الجريدة

ي   من   أحد   مشاريع   مؤسسة   مذراة   المدينة   للثقافة   والفنون   جاءت   فكرته   من   ثالث  
وع   ف�ف م�ش

 شباب   من   مادبا؛   بشخصيات   ”   أبو   جورج   –   المسيحي   ”   ،”   أبو   عيس   –   القروي   ”   ،”   أبو   موس –    
ية  .  ف   البدوية   والفالحية   والحرصف  المتعّلم   ،”   يجسدون   المشاهد   الفنية   المتنوعة   ب�ي

ي   ومناقشة   القضايا   المعارصة   وبعض   مظاهر   الحياة   من   خالل   صورة   وقصة  
هدفه   إحياء   الما�ف

ي   بقالب   كوميدي   وساخر،   ونذكر   من  
ضافة   إىل   الفيديو؛   كل   هذا   يأ�ت  تحمل   الطابع   القديم   باالإ

ي   والحارصف . 
ف   الما�ف  خاللها   وقائع   تاريخية   ودينية   واجتماعية   كمقارنة   ب�ي

شخصيات   الجريدة : 

ي مادبا ومن أحد 
ي �ف

ي العمل التطوعي والثقا�ف
أبو جورج )المسيحي(: عبدالله الضوات، منخرط �ف

مؤسسي مذراة للثقافة والفنون.
ي 

ي العمل التطوعي والثقا�ف
أبو عيس )القروي(: عبدالله أبو مطر، طالب ثانوية عامة منخرط �ف

ي مادبا ومن أحد مؤسسي مذراة للثقافة والفنون.
�ف

ي مجال الم�ح من أجل 
أبو موس )المتعّلم(: محمد عجارمة، كاتب وفنان موهوب يعمل �ف

ي مادبا ومن أحد مؤسسي مذراة للثقافة والفنون.
ي �ف

ي العمل التطوعي والثقا�ف
التنمية، منخرط �ف ©The Newspaper  
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