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The Image Festival #5 - Amman

From 2011 until 2014 The Institut Francais in Jordan in collaboration with Darat Al Tasweer, has organized 
4 editions of the Image Festival Amman, dedicated to Art Photography.
 
In April 2016, the 5th edition of the Festival will be organised by Darat Al Tasweer with the support of 
many venues and partners.
 
The Festival - single major event dedicated to photography in the region – aims to gather more 
professionals together, attract a wider audience, expand internationally and create opportunities for 
sustainable cultural exchanges.

Altogether, more than 100 Jordanian, French and other international photographers presented their art 
works in the framework of the Festival. The latter 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 and Future will be the theme of the 5th edition in 2016.
 
In addition to the many exhibitions related to the theme, the Festival offers workshops/meetings with 
guest photographers, portfolio reading by professionals, residential creations, publications as well as a 
photographic competition: open to amateur and professional Jordanians living in Jordan or abroad and 
residents in Jordan.



  مهرجان الصورة #5 – عمان

للصور مهرجانات  أربعة  بتنظيم  التصوير  دارة  مع  بالشراكة  الفرنسي  المعهد  قام   2014 عام  وحتى   2001 عام   منذ 
 مخصصة للتصوير الفني. هذا العام، وفي شهر نيسان 2016 سيقام المهرجان الخامس بتنظيم من دارة التصوير

وبالتعاون مع عدد من الشركاء

جمع إلى  المهرجان  يهدف  المنطقة.  في  الفوتوغرافي  للتصوير  مخصص  نوعه  من  فريد  حدث  المهرجان   يعد 
المزيد من المحترفين معH وإلى لفت أنظار جمهور أكبر والتوسع عالميH وتوفير فرص تبادل ثقافي مستدامة

 مع مرور السنوات ومع مشاركة ما يزيد عن 100 مصور من اOردن وفرنسا والعديد من الدول اOخرى، جذب المهرجان
 أعدادW متزايدة من المشاركين والحضور، مما جعله حدثH ثقافيH ينتظره الكثيرون في العاصمة. باQضافة إلى كونه

أحد أطول اOحداث الثقافية استمرارية في عمان والمنطقة، يضم هذا العدد الكبير من الشركاء  والفنانين

 ومن بعد إقامته الدورة اOولى للمهرجان تم اختيار موضوع ليتمحور المهرجان حوله في كل سنة.  كان الموضوع
 في عام 2012 هو: الثورة/التغير، وفي عام 2013 كان :أنا والكبير، أما في عام 2014 كان الموضوع هو: معH، وفي هذا

العام تم اختيار "المستقبل" كموضوع ليتم تمثيله في المهرجان في دورته الخامسة

العمل الشهر عددW من ورشات  الرئيسي للمهرجان، يقام خالل  بالموضوع  المتعلقة  العديدة  للمعارض   باQضافة 
 ولقاءات مع المصورين الضيوف، ومسابقة تصويرية متاحة للمبتدئين والمحترفين المقيمين في اOردن ولcردنيين

المقيمين خارج البالد



Curator
With our recognition of the importance of this cultural event for 
Jordan and the region, we at Darat Al Tasweer took the decision to 
continue organizing The Image Festival Amman in partnership with 
our remarkable cultural supporters of organizations and institutes 
in Jordan. 

The value of this festival goes beyond being a cultural activity to an 
amazing opportunity to network and build relations with 
photographers and institutions from all over the world. It enhances 
our main goal which revolves around continued cultural exchanges.

"Future" will be the topic of the 5th edition of the image festival this 
year, reflecting our vision for the future for this festival and 
“Future” in the eyes of our photographers.

The launching event for the festival will take place at the heart of 
Amman, at the historical Citadel which sits on the highest hill in 
Amman, Jebel al-Qala’a. The work Vestiges, An unprecedented 
exploration of ancient Greek and Roman sites, by International 
photographer Josef Koudelka will be displayed and accompanied by 
the great music of the Jordanian composer Tareq Al Nasser playing 
his piano. 

We look forward to a prosperous future in Jordan, thanking our 
enduring and new supporters and partners. 

Linda Al Khoury
Darat Al Tasweer



المنظمة

 إدراك منا Oهمية هذا الحدث الثقافي المميز في المنطقة واOردن، قررنا في دارة التصوير على المضي في إقامة
وتنظيم مهرجان الصورة في عمان سنويH، بالتعاون مع العديد من الجهات والشركاء

ومميزة، جديدة  وعالقات  آفاق  لنا  تفتح  التنظيم  فمرحلة  ذاته،  بحد  الحدث  على  المهرجان  هذا  أهمية  تقتصر   ال 
والتواصل مع مصورين من كل أنحاء العالم واستضافتهم تعكس هدفنا اOساسي بأهيمة التبادالت الثقافية

نحن نتطلع  خالله  من  والذي  المعروضة  اOعمال  كامل  يجمع  كإطار  "المستقبل"  عنوان  الدورة  لهذه   اخترنا 
لمستقبلنا في إقامة هذا المهرجان، ونفتح المجال Qبداعات المصورين بعكس نظرتهم للمستقبل

 سيفتتح المهرجان دورته الخامسة في وسط عمان من الموقع اOثري لجبل القلعة، محاطH بمشهد ساحر لعمان ال
 مثيل له، حيث سيتم عرض أعمال المصور العالمي جوزيف كوديلكا لمعرضه "بقايا" الذي استكشف من خالله بقايا
 الحضارة اليونانية والرومانية في العالم، على ألحان المؤلف والموزع الموسيقي اOردني طارق الناصر متجليا على

آالت البيانو

بنا ودعمنا الصورة عمان، شاكرين كل من وثق  نتطلع معH لمستقبل مزدهر لمهرجان   فمن هنا من قلب عمان، 
Qنجاح هذا الحدث

ليندا الخوري
  دارة التصوير



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 110mm 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. She dedicates time for her passion to the art of documentary photography and she is  
working on her long term project "Stories from the Mountains of Amman". The first phase along with 
other projects "Stories from Jabal Al Lweibdeh" were exhibited in different places around the world. 

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  
لتصبح بالمراقبة  الهواية  بدأت  الصغر،  منذ  ليندا  رافق  شغف  الفوتوغرافي  التصوير  اOردن،  عمان   1979 مواليد   من 
 الكاميرا منذ عمر 13 وسيلة لتسجيل ما يدور من حولها وما يتشكل في خيالها. طورت ليندا الهواية بالدراسة منذ
 عام 1998 وأتمت بعدها في عام 2002 دراسات متخصصة في التصوير في جامعة الروح القدس الكاسليك في لبنان.

 وبعد الخبرة لسنوات عدة في جميع مجاالت التصوير التجاري والتدريب، أسست ليندا دارة التصوير عام  2007

 تدرب ليندا التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2005، وتعمل كمصورة محترفة مختصة في التصوير المعماري والداخلي،
بدأ الذي  عمان،  جبال  من  حكايا  مشروعها  إتمام  على  تعمل  الفني،  التصوير  في  لشغفها  الوقت  من   وتخصص 
 بمشروع حكايا من جبل اللويبدة والذي عرض في أكثر من مكان في العالم خالل اOربع سنوات الماضية، كما تعمل

على مجموعة من المشاريع الفنية منها أعمال طبيعة وتوثيقية

 كما أسست ليندا مساحة فن وشاي الثقافيه بهدف دمج الثقافة والفنون بالعامة، حيث يجذب المكان رواد من
المهتمين بالثقافة ويتم تنظيم فعاليات متعددة من معارض وأمسيات ثقافية مدموجة بطبيعة المكان الهادئ





Darat Altasweer
Darat Al Tasweer is a specialized center dedicated to photography, we provide photography courses, 
workshops, host exhibitions, competitions and trips, engaging all photography lovers. we aim 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. Darat Altasweer 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
 مركز متخصص بفن التصوير الفوتوغرافي يهدف لدمج تقنيات التصوير القديمة والحديثه وإدراج مفهوم التصوير 
 كفن بصري من خالل عقد دورات تدريبية متخصصه في المجال وإقامة فعاليات مختلفة من معارض ومسابقات

وورشات عمل وبرامج تبادل ثقافي

 تأسست دارة التصوير عام 2007 في أحضان جبل اللويبدة، إحد أقدم جبال عمان. جذبت الدارة محبي وهواة التصوير.
جديدة آفاق  وفتحت  اOردن،  في  الفن  هذا  ترقى  خاللها  من  التي  اOبداعية  المساحة  أصبحت  الوقت  مرور   ومع 

للمهتمين بالمشاركة في معارض ومسابقات عالمية











Josef Koudelka

Was born in Czechoslovakia in 1938. His first photographs were taken while he was 
working as an aeronautical engineer. He followed Czechoslovakian Gypsies until 
1970 and photographed theatrical performances. He became a full-time 
photographer in 1967.
 
In August 1968, he took photographs of Warsaw Pact troops invading the streets 
of the Czechoslovakian capital and putting an end to the Prague Spring. Initially 
anonymous, his images were published around the world. They earned him the 
Robert Capa Prize. In 1974, he became a member of Magnum Photos. In 1975, an 
important exhibition of his work took place at the New York Museum of Modern 
Art (MoMA). Ever since, his works have been shown in numerous exhibitions 
around the world including the Hayward Gallery in London, the Stedelijk Museum 
in Amsterdam and the Palais de Tokyo in Paris to name a few.
 
His most important publications are Gypsies (1975- 2011), Exiles (1988-2015), Chaos 
(2000), Invasion Prague 68 (2008), Lime (2012) and Wall (2013).

Vestiges by Josef Koudelka

An unprecedented exploration of ancient Greek and Roman sites

Since 1991, Josef Koudelka has embarked on a long and patient journey leading 
him through all twenty countries bordering the Mediterranean Sea and more than 
two hundred Greek and Roman archeological sites. This exploration is without 
precedent. No one before him has ever attempted to portray the vestiges of History 
through photography quite as extensively and with such persistence.

In the nineteenth century, Romantic painters had a predilection for ruins. Their 
paintings glorified this melancholy atmosphere. Koudelka also creates images of 
ruins. However, he is not a Romantic and does not need melancholy to inspire his 
art. These relics are not the poignant remains of things that die. They are signs of 
a situation that art seeks to recreate in the present. (…).

Extract from an introduction by Bernard Latarjet
 

Josef Koudelka, Paris, France, 2015
© Antoine d'Agata / Magnum Photos



جوزيف كوديلكا
 

كمهندس عمله  أثناء  قبله  من  صورة  أول  التقطت   ،1938 عام  تشيكوسلوفاكيا  في   ولد 
العروض من  العديد  وصور   ،1970 عام  حتى  تشيكوسلوفاكيا  في  الغجر  الحق   طيران. 

المسرحية. تفرغ للتصوير في عام 1967

لشوارع غزوها  عند  وارسو  حلف  قوات  تصوير  استطاع   1968 عام  من  أغسطس   في 
 العاصمة التشيكوسلوفاكية لتضع حدO لربيع براغ. بداية، نشرت هذه الصور حول العالم
روبرت كابا. أصبح عضوO في ماغنم للصور  تحت مسمى مجهول، والحقT أكسبته جائزة 
 في عام 1971، وأقام صداقة مع كل من هنري كارتييه بريسون وروبرت دبلير. أقيم معرض
عرض تم  الحين  ذلك  منذ  (موما).  الحديث  للفن  نيويورك  متحف  في   1975 عام   `عماله 
  اأعماله في جميع أنحاء العالم مثل غاليري هايورد في لندن وستيديليجك في امستردام

وباالس توكيو في باريس وغيرها الكثير

68 براغ  غزو   ،(2000) الفوضى   ،(1988-2015) المنفيين   ،(1975-2011) الغجر  أعماله:  أهم   من 
(2008)، الجير (2012) ، جدار (2013)ب

 بقايا

استكشاف لمواقع الحضارة اليونانية والرومانية القديمة، ال مثيل له

 ولد جوزيف كوديلكا في تشيكوسلوفاكيا، ترك بالده البعيدة عن الساحل، وبدء في عام
مئتي من  أكثر  و  المتوسط،  ا`بيض  البحر  على  مطلة   Oبلد عشرين  lستكشاف  رحلته   1991 
أن أثري يوناني وإغريقي. هذا االستكشاف كان ال سابق له، فلم يسبق `حد غيره   موقع 

 حاول أن يعرض بقايا التاريخ بالصور واستطاع عرضها بالزخم والنطاق الواسع كما فعل

 في القرن التاسع عشر كان للرسامين الرومنسيين ميل لqنقاض. وبلوحاتهم مجدو الحزن
 الذي تركته في قلوبهم. لكن جوزيف ال يعتمد على الحزن أو الرومنسية ليصنع فنT من
 ا`نقاض. كل ما يحتاجه هو حسه الفني وآلة التصوير.  هذه ا`نقاض ليست بقايا لما كان

ومات، بل هي رموز يحتاجها الفن lعادةها في الحاضر...  ن

 من مقدمة بقلم بيرناند التارجت

 



JORDAN. Amman. 2004
© Josef Koudelka / Magnum Photos



LIBYA. Apollonia. 2007
© Josef Koudelka / Magnum Photos



GREECE. Athens. Temple of Zeus. 1994
© Josef Koudelka / Magnum Photos



Ed Kashi 

Is a photojournalist, filmmaker, speaker, and educator dedicated to documenting 
the social and political issues that define our times. A sensitive eye and an intimate 
relationship to his subjects are signatures of his work. As a member of VII Photo 
Agency, Kashi has been recognized for his complex imagery and its compelling 
rendering of the human condition. Through his photography and filmmaking, 
along with his work as a mentor, teacher and lecturer, Kashi is a leading voice in 
the photojournalism and visual storytelling community. Kashi’s innovative 
approach to photography and filmmaking has produced a number of influential 
short films and earned recognition by the POYi Awards as 2015’s Multimedia 
Photographer of the Year. Kashi’s full embrace of technology has led to creative 
social media projects for a range of clients including National Geographic, The New 
Yorker, and MSNBC. From implementing a unique approach to photography and 
filmmaking in his 2006 Iraqi Kurdistan Flipbook, to revolutionary Instagram 
coverage of Hurricane Sandy for TIME Magazine in 2012, Kashi continues to create 
compelling imagery and engage with the world in new ways. Along with numerous 
awards from World Press Photo, POYi, and other prestigious institutions, Kashi’s 
images have been published and exhibited worldwide. He has seven books, 
including Photojournalisms, Aging in America, and THREE. 

Syria’s Lost Generation

As refugees stream across Syria’s borders, we are seeing the loss of another 
middle class Arab population and the destabilization of another Arab, Muslim 
country. The youth population within this new refugee group is comprised of more 
than half of those four million displaced souls. What will happen to Syria’s next 
generation? What happens when the whole fabric of a society is blown apart, 
frayed not only at its edges but threatened at its very heart?

The plight of Syria’s youngest in the midst of that civil war is often overlooked, 
when not hidden in plain sight. At least 50,000 of the nearly 500,000 estimated 
deaths since 2011 are thought to be children — dead too soon but, at least, spared 
some of the hardships now plaguing more than 2 million Syrian youth living 
beyond their native borders: hunger; disease; little to no education; flashbacks or 
nightmares sparked by the sights and sounds of warfare; depression. As the 
unimaginably brutal conflict ends its fourth year, we are witnessing one of the 
greatest human rights tragedies of this or any century. My work has attempted to 
highlight the emotional toll the war is taking on the youngest of those driven from 
their own country. What will these kids grow up to be?  We need to care about this 
if we want to stop the cycle, and if we want to have any impact on the cycle. The 
world, and specifically the Middle East, is witnessing the reformation of it’s 
artificially made borders nearly 100 years after they were created. And it’s 
youngest will pay the heaviest price.



إد كاشي
 

االجتماعية القضايا  توثيق  في  متخصص  ومعلم  متحدث،  أفالم،  صانع  صحفي،   مصور 
 والسياسية التي تواجه وتحدد عصرنا، بعين حساسة وعالقة حميمة مع من عمل معهم.
 استطاع أن يترك بصمة تميز عمله، أصبح معروفT بعمله التصويري المعقد وعرضه المقنع
 للحالة اlنسانية. كعضو في وكالة        ومن خالل أعماله استطاع أن يصبح صوتT رائدO في
 عالم التصوير الصحفي والقص التصويري. أنتج  عددO من ا`فالم القصيرة المؤثرة وحصل

على العديد من الجوائز والتقديرات على مدى سنوات عديدة

 جيل سوريا الضائع

العالم من  أخرى  متوسطة  طبقة  وضياع  انحدار  نرى  سوريا،  حدود  عبر  الالجئين   بتدفق 
 العربي، وزعزعة ا`من في بلد عربي مسلم آخر. ويقدر عدد الشباب بأكثر من نصف ا`ربعة
نسيج يفجر  عندما  يحدث  وماذا  السوريين؟  من  القادم  الجيل  مصير  فما  الجىء،   ماليين 
وأساسه مركزه  إلى  بل  أطرافه،  من  فقط  ليس   Tمستهدف ويكون  ويهترئ   المجتمع 

وقلبه؟

 غالبT ما يتم تجاهل محنة صغار السوريين في خضم هذه الحرب ا`هلية، عندما ال تخفى
O2011 هم أطفال، ماتو مبكر 500000 وفاة منذ عام  الـ  50000 من  بأن  الجميع. ويقدر   عن مرأى 
 لكنهم على ا`قل تجنبوا صعوبات العيش الذي يعاني منها أكثر من 2 مليون من الشباب
 السوريين الذين يعيشون خارج حدود وطنهم: الجوع وا`مراض وضعف التعليم أو حتى
الصراع هو  وها  واالكتئاب.  الحرب  وأصوات  مشاهد  تثيرها  التي  والكوابيس   انعدامه 
 الوحشي هناك ينهي عامه الرابع، ونحن نشهد أكبر انتهاك ومأساة تمر بها حقوق اlنسان

ليس فقط للقرن الواحد والعشرين بل منذ بداية التاريخ

 يركز عملي على عرض وتسليط الضوء على الخسائر العاطفية التي تكبدها أطفال طردو
 من بالدهم. ما يحمله المستقبل لهؤالء ا`طفال وإلى أين هم يتوجهون؟ علينا أن نبذل
 كل طاقاتنا لنساعدهم على كسر وتغيير هذه الدائرة. يشهد العالم بشكل عام والشرق
 ا`وسط بشكل خاص إعادة رسم الحدود االصطناعية التي وضعت حوالي المائة عام التي

مضت. وإن من سيتكبد دفع هذا الثمن الباهظ هم ا`طفال

www.edkashi.com
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Rawiya

Is a collective of photographers from the Middle East presenting an insider’s view 
of a region in flux balancing it’s contradictions while reflecting on social and 
political issues and stereotypes. “Rawiya”, meaning “she who tells a story” brings 
together the experiences and photographic styles of Myriam Abdelaziz, Tamara 
Abdul Hadi, Laura Boushnak, and Tanya Habjouqa.

"Rawiya" is the first all female photo collective of the Middle East.

راوية

المنطقة وضع  تمثل  صور  بتقديم  يقومون  العربي  العالم  من  المصورات  من   مجموعة 
النمطية. والصور  والسياسية  المجتمعية  قضاياه  وتوضح  فيه،  التناقضات  توازن   بطريقة 
 ”راوية“ تعني "هي التي تروي القصة"، تجمع التجارب التصويرية لكل من مريم عبد العزيز،

وتمارا عبد الهادي ولورا بشناق وتانيا هبجوقا

”راوية“ تعتبر أول مجموعة تصويرية نسائية في الشرق ا`وسط

www.rawiya.net



Myriam Abdelaziz

A French photographer of Egyptian origins and born in Cairo. Myriam’s work tells 
stories of its participants. Her inquiry into the stories of people takes her around 
the globe searching for stories that overcome physical and cultural barriers and 
often reveal what we have in common. Her work was published in prestigious 
International magazines, as well as featured in various solo and group exhibitions 
in Europe, the Middle East and the USA. Member of “RAWIYA” since 2011

Menya’s Kids
 
When most Egyptians think of child labor, the image that comes to mind is of a 
young, dirty-faced mechanic’s apprentice lying under a car to help his mentor. 
Although the picture may be heartbreaking, those kids could be considered 
among the luckier child workers compared to the majority of children who work 
under extreme and dangerous conditions. The working conditions of child labor in 
the quarries of Menya are much harder and dangerous, as the children working 
there have to handle primitive and very dangerous stone cutting machinery. The 
hazards caused by the blades and defective electric connections occur daily and 
often lead to death while the dust they inhale develop severe respiratory and 
pulmonary diseases.

 مريم عبد العزيز

قصص مريم  عمل  يروي  القاهرة.  مواليد  من  مصرية  أصول  من  فرنسية   مصورة 
 المشاركين فيه.  يأخذها فضولها لمعرفة قصص الناس حول العالم للبحث عن قصص
 تغلبت على الحواجز المادية والثقافية وغالبT ما تكشف قواسم مشتركة. نشرت أعمالها
أوروبا في  وجماعية  فردية  معارض  عدة  في  أعمالها  وعرضت  عالمية،  مجالت  عدة   في 

والواليات المتحدة ا`مريكية والشرق ا`وسط. عضو في”راوية“ منذ عام 2011

 أطفال منيا

ليعمل يتدرب  طفل  صورة  يتخيل  ا`طفال  عمالة  مصطلح  المصريين  أحد  يسمع   عندما 
 كميكانيكي، وجهه قذر، مستلقيT تحت السيارة ليساعد معلمه. ومع سوء ذلك المنظر إال
 أن هذا الطفل يعتبر محظوظT مقارنة مع معظم ا`طفال في عالمه الذين يعانون من
 ظروف عمل قاسية وخطيرة. أوضاع العمل في محاجر المنيا أصعب وأخطر، `ن ا`طفال
 العاملين هناك يتعاملون مع طرق خطيرة وآالت بدائية في قص الحجارة. المخاطر التي
عدة في  تتسبب   Tيومي تتعطل  التي  الرديئة  الكهربائية  والتوصيالت  الشفرات   تسببها 
التنفسي الجهاز  أمراض حادة في  إلى  الذي يؤدي  للغبار  باlضافة الستنشاقهم   وفيات، 

وااللتهاب الرئوي

www.myriamabdelaziz.com
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Tamara Abdul Hadi

Was born to Iraqi parents in the UAE and raised in Montreal, Canada. After 
graduating with a Bachelor of Fine arts she moved to Dubai, UAE and began her 
photography career, working at Reuters News Agency as a photojournalist and 
photo editor in 2005, before going on to work for the New York Times. A founding 
member of "Rawiya".

Picture an Arab Man

Started in 2009, this portrait series is part of a large body of work capturing 
semi-nude Arab men of diverse backgrounds. The conceptual aim of this portrait 
series is two-fold: Trying to uncover and break the stereotypes placed upon the 
arab male, and providing an alternative visual representation of that identity. 
Secondly, it is a celebration of their sensual beauty, an unexplored aspect of the 
identity of the contemporary Arab man, on the cusp of change in a society that 
reveres an out-dated form of hyper-masculinity.

تمارا عبدالهادي

بعد كندا.  مونتريال،  في  ونشأت  المتحدة  العربية  اlمارات  في  عراقيين  `بوين   ولدت 
مشوارها وبدأت  دبي  إلى  انتقلت  الجميلة  الفنون  في  البكالوريس  درجة  على   حصولها 
 المهني كمصورة. عملت كمصورة صحفية ومحررة صور في وكالة أنباء رويترز عام 2005،

بعدها انتقلت للعمل في النيويورك تايمز. عضو مؤسس في "راوية"ز

تصور رجل عربي

 بدأت عام 2009 بسلسلة مصورة كجزء من عمل كبير يعرض صور لرجال عرب شبه عراة من
قسمين: إلى  السلسلة  لهذه  الرئيسي  الهدف  من  المفهوم  ينقسم  متعددة.   خلفيات 
لكسر طرق  وتوفير  العرب  عند  الذكور  عن  وضعت  التي  النمطية  الصورة  كشف   محاولة 
ثانيT، هو احتفال بجمالهم الحسي والذي بما يناسب هويتهم.  الصورة واستبدالها   هذه 
 يعتبر جانب لم يتم استكشافة بعد عند الرجل العربي المعاصر، على أعتاب تغيير مجتمع

متعلق بصورة قديمة للرجولة عفا عليها الزمن

www.tamarabdulhadi.com
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Laura Boushnak

A Kuwaiti-born Palestinian photographer, whose work focuses on women, literacy 
and education reform in the Arab world.  After completing a BA in sociology at the 
Lebanese University, Boushnak began her photography career covering news for 
the Associated Press in Lebanon. She later worked as a photo editor and 
photographer for Agence France-Presse (AFP) at its Middle East hub in Cyprus and 
its headquarters in Paris. Her photographs have been published in the New York 
Times, The Guardian, The National Geographic, Le Monde and many more.  Since 
2008 Laura has been working as an independent photographer. A founding 
member of "Rawiya".

I Read I Write

The project documents stories of women in various Arab countries, who are 
turning into education as a first step to improve their lives. The series focuses on a 
particular issue surrounding literacy in each of the countries visited, to highlight 
similarities and, and most importantly, the differences between them owing to 
economical and social factors. These issues include female illiteracy, which is quite 
high in the region; educational reforms; programs for dropout students; and 
political activism among university students.

 لورا بشناق

ا`مية ومحو  النساء  قضايا  حول  أعمالها  تتركز  الكويت،  مواليد  من  فلسطينية   مصورة 
علم في  البكالوريس  درجة  على  حصولها  بعد  العربي.  العالم  في  التعليم   وإصالح 
 االجتماع من الجامعة اللبنانية، بدأت مشوارها المهني كمصورة بتغطية ا`خبار في لبنان
 في (أسوسييتد برس) ومن ثم عملت كمصورة ومحررة للصور في وكالة ا`نباء الفرنسية
 لمنطقة الشرق الوسط في قبرص وأيضا في مقرها الرئيسي في باريس. نشرت أعمالها
 في عدة صحف مثل (نيويورك تايمز والجاردين وناشونال جيوجرافيك ولي موند) وتعمل

كمصورة مستقلة منذ عام 2008. وهي عضو مؤسس لمنظمة "راوية" ز

 أنا أقرأ أنا أكتب

لتحسين كوسيلة  للتعليم  اتجهن  عربية،  بلدان  عدة  من  نساء  قصص  يروي   مشروع 
 حياتهن. تركز السلسلة على قضية معينة تواجه التعليم في كل بلد على حدى، لتسلط
التحديات مع  التعامل  في  اختالفاتهن  ذلك  من  وا`هم  بينهن  الشبه  أوجه  على   الضوء 
مرتفعة بنسبة  توجد  والتي  اlناث،  بين  ا`مية  القضايا  هذه  من  والمجتمعية.   االقتصادية 
 في المنطقة وبرامج إعادة التأهيل التعليمية للطالب المتسربين والنشاط السياسي لطلبة

الجامعات

www.lauraboushnak.com
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Tanya Habjouqa

Was born in Jordan and educated in Texas, her photographs focus on gender, 
social and human rights issues in the Middle East and she approaches her subjects 
with sensitivity, but also with an eye for the absurd. 

Occupied Pleasures

Tanya Habjouqa offers us a different narrative on Palestine, a portrait of the life 
that doesn’t often make it in news reports.  The capacity to preserve a sense of 
playfulness and fun despite tremendous obstacles speaks to the Palestinian's 
strength and is essential to their survival in the face of endless occupation.  Her 
photographs help break with preconceived stereotypes about Palestinians living 
in Gaza, the West Bank and East Jerusalem, and become a testimony to their 
resilience.  

تانيا هبجوقة

الحاالت على  التصوير  في  عملها  يركز  تكساس،  في  تعليمها  وتلقت  ا`ردن  في   ولدت 
تختار ا`وسط.  الشرق  في  لها  تتعرض  التي  واالنتهاكات  اlنسان  وحقوق   االجتماعية 

وتتقرب من مواضيعها بحساسية، وعين مراقبة لالمعقول

ملذات محتلة

نراها تانيا سردO مختلفT لقصص من فلسطين، وتصوير للحياة هناك من وجهات ال   توفر 
 في اlعالم وعلى الشاشات. وهي قدرة الحفاظ على اللعب والمرح بالرغم من الصعوبات
عنها استغناء  ال  التي  قوتهم  لعرض  المستمرة  وحاجتهم  الفلسطينيين  يواجهها   التي 
 في مواجهة االحتالل الذي ال نهاية له. تساعد صورها على كسر الصورة النمطية المعطاة
 عن الفلسطينيين المقيمين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وأصبحت شاهدة

على مرونتهم في الحياة

www.tanyahabjouqa.com
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Amelie Losier 

Studied documentary photography with Arno Fischer in Berlin. Street 
photography, portrait-reportages and multimedia storytelling are her main focus. 
She is most interested in photographing people in their self-contained world. 
Amélie Losier is now living and working as a freelance photojournalist for the press 
and culture institutions and develops her own projects from Berlin. 

SAYEDA, Women in Egypt

SAYEDA is photography work about egyptian women: by flying several times to 
Egypt, Amélie Losier made portraits of egyptian women combined with interviews 
and reportage. A lot of people in Egypt are fighting against the violation of human 
rights and especially women's rights. In her work, Losier approachs egyptian 
women from different social environments, whose position in the society is 
depending on religion, education, age and their socioeconomic situation, in light 
of the question: what does it mean to be a woman in Egypt today? In 2014 and 2015 
she received the support of the german foundation VG Bild-Kunst, the scholarship 
Grenzgänger from the Literarisches Colloqium Berlin and the Robert Bosch 
Foundation, as well as the support of Goethe Institute Cairo.

أميلي لوزير

 تتلمذت التصوير الوثائقي على يد أرنو فشر في برلين. اتخذت التصوير في الشوراع والتقارير
 الشخصية المصورة والقصص من خالل الوسائط المتعددة كنقاط تركيزها الرئيسي في
حالي4 وتعمل  إميلي  تعيش  بيئتهم.  في  الناس  تصوير  في  اهتمامها  جل  وصبت   عملها. 
 كمصورة صحفية حرة لصالح مؤسسات صحفية وثقافية باCضافة إلى تطوير مشاريعها

الخاصة من برلين

سيدة، النساء في مصر

 سيدة، هو عمل تصويري يتحدث عن النساء المصريات. من خالل سفر أميلي المتكرر لمصر
من العديد  يناضل  قصصهن.  لتروي  مصريات  نساء  عدة  وتصور  تقابل  أن   استطاعت 
 المصريين للوقوف في وجه انتهاكات حقوق اCنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل
 خاص. من خالل عملها يمكن التعرف على نساء من عدة خلفيات وبيئات مجتمعية تعتمد
التعليمي والمستوى  والعمر  الدين  مثل  عوامل  عدة  على  المجتمع  في   مكانتهن 
واالقتصادي والمجتمعي، في ضوء سؤال واحد: ماذا يعني أن تكون إمرأة في مصر اليوم؟
 تلقت دعم المؤسسة اcلمانية (في جي بيلت كانست) لعامي 2014 و 2015، باCضافة إلى
 منحة (جرنزنيجر) من الندوة اcدبية في برلين ومؤسسة (روبرت بوش) وعلى دعم معهد

 (جوته) في القاهرة

www.amelielosier.com
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Nabil Boutros

Born in Cairo, Nabil Boutros lives and works between Cairo and Paris. His work is at 
the intersection of various disciplines: painting, scenography, and installation. 
Since 1986, photography has been his favoured medium of expression.

Beyond

Do words shed light on the world around us or do they confine it? What about the 
words that stand for values? Do they act as guides for us through life or are they 
tools of power? On which side do we stand? In front of, or beyond words? And 
pictures – do they reveal what they are showing us or do they hide what we cannot 
see? These thoughts inspired me to make these pictures from my Egyptian archive. 
In front of them, I placed a grid, made up of Arabic words and written in the 
orthogonal Kufic script. Each of the different grids is composed of a repetition of 
two words, forming an antagonist couple: al-Donia / al-Âkhera (the World / the 
Other World), al-Ferdaws / al-Jahîm (the Highest Paradise / the Pit), al-Halâl / 
al-Harâm (the Allowed / the Forbidden), al-Jannah / al-Nâr (the Heaven / the 
Hellfire), al-Naïm / al-Azâb (the Bliss / the Suffering), Rawda / Juhannam (Garden 
[of Eden] / Gehenna), al-Samâwât / al-Ardh (the Skies / the Earth). These words are 
loaded with promises and threats. In the Middle East where religious 
interpretations are dominant, they act as keys to the understanding of everyday 
life. Words – in the shape of grids, mazes, or wooden lattices – hamper the vision 
of images making them resist to a quick reading.

 نبيل بطرس

الرسم مجاالت:  عدة  في  يعمل  وباريس.  القاهرة  بين  ويعمل  يقيم  القاهرة،  في   ولد 
والسينوغرافي وأعمال التركيب. منذ عام 1986 أصبح التصوير وسيلته الرئيسية للتعبير

ما وراء

 هل تلقي الكلمات ضوئ4 على العالم من حولنا أم أنها تقيده؟ ماذا عن الكلمات التي تمثل
 القيم؟ هل ترشدنا عبر الحياة أم أنها أداة للسلطة؟ على أي جهة نقف؟ هل نحن أمام أم

خلف الكلمات؟ والصور، هل تكشف لنا ما تعرضه، أم أنها تخفي ما ال نستطيع رؤيته؟

أمامهم فوضعت  المصري،  أرشيفي  من  الصور  هذه  أصنع  لكي  ألهمتي  اcفكار    هذه 
 شبكة مصنوعة من حروف عربية متعامدة مكتوبة بالخط الكوفي، تتكون كل واحدة من
 هذه الشبكات من كلمتين متكررتين، مشكلة زوج4 متضادq: الدنيا – اpخرة  / الفردوس –
 جهنم  / الحالل – الحرام / الجنة – النار / النعيم – العذاب  / الروضة – جهنم / السماوات –
حيث اcوسط  الشرق  وفي  والتهديدات،  الوعود  من  العديد  الكلمات  هذه  تحمل   اcرض. 
الحياة ومواكبة  لفهم  مفتاح4  الكلمات  هذه  فهم  يعتبر  شيء  كل  فوق  الدين   يوضع 
الصور رؤية  تعيق  خشبية-  أسوار  أو  متاهات  أو  شبكات  شكل  -على  كلمات   اليومية. 

وتجعلهم يقاومو لقرئة سريعة

www.nabil-boutros.com
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Ivana Panizzi

Born in Poços de Caldas, Brazil. She graduated on Plastic Arts at the "Instituto 
Superior de Arte" in Havana, Cuba, where she also studied Cinema and Television. 
Her work is characterized by researching and recycling of non-conventional 
materials, either on her paintings or on her objects and installations. 

In Vitro

Bottles have always fascinated me. Beyond their multiple uses, they are constantly 
present in our good or bad moments, in the big celebrations, on special occasions. 
By replacing the liquid with photos and since 2000 my idea has been presented 
around the world with different approaches and insulations. This exhibition shows 
the conceptual idea of the human effect on water and nature, presented with 
nature images inside the empty bottle with huge tower bottle installations.

إيفانة بانيزي
 

 ولدت في بوكس دي كالداس في البرازيل، حصلت على درجتها في الفنون التشكيلية من
 المعهد العالي للفنون في هافانا، كوبا، وهناك درست أيض4 السينما والتلفزيون. ما يميز

عملها هو بحثها وإعادتها لتدوير المواد الغير تقليدية في فنها ولوحاتها

داخل الزجاج

للحظاتنا رفيقة  فهي  المتعددة،  الستخداماتها  باCضافة  الزجاجات.  فتنتني   لطالما 
 السعيدة والحزينة، في احتفاالتنا ومناسباتنا. باستبدال السائل داخل الزجاجة بصور بدأت
 فكرتي هذه عام 2000، وتم عرضها حول العالم بعدة طرق ولعدة أسباب. هذا المعرض
 يقدم الفكرة الخارجة عن المألوف عن تأثير اCنسان على المياه والطبيعة، من خالل عرض

صور للطبيعة موضوعة داخل زجاجات فارغة وترتيبها على شكل أبرج

www.ivanapanizzi.com
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Scarlett Coten 

An independent French female photographer who dedicates herself essentially to 
personal, long term projects. The Arab countries are at the heart of her 
photographic practice, which explores the themes of identity and intimacy. 
Coten's work is represented by East Wing Gallery (Doha/Dubai), and Mariane 
Ibrahim Gallery (Seattle). After studying at L'Ecole Nationale Supérieure de la 
Photographie in Arles, France, Coten traveled to Egypt in 2000 to realize her first 
important series, Still alive, spending months through the Sinai desert with the 
Bedouins. This series, produced over three years, was published by Actes sud in 
2009. Coten was awarded the Humanity Photo Award in 2004 in Beijing, China, and 
nominated at the NYPH Festival in 2009 for her book.

Since 2012, Scarlett Coten has been engaged in the ongoing project, Mectoub, 
photographing men in the Arab countries of the Mediterranean basin, travelling 
from North Africa to the Middle East. In Mectoub the camera itself has a gender 
and the feminine gaze holds a position of power, challenging the viewer to 
question traditional ideas of the overly predominant male gaze in the history of 
art.

Still alive
 
Still alive is a joyful desert. A plunge into the little known Egypt of the Bedouins. 
From spring 2000 to the summer of 2002, Scarlett Coten shared the day-to-day life 
of the men and women who live in the Sinai desert, between the Gulfs of Aqaba 
and Suez, from Rafah to the shores of the Red Sea. Coten photographed those 
around her, those who invited her, who asked her to, all those who posed. At 
every meeting, she was greeted by the words : still alive ! These photographs are 
the illustration of the humor, enthusiasm and modernity of a little-known people. 
Forgotten, destitute, but alive.
 
Mectoub
 
In 2012 Scarlett Coten decided to photograph men. This new series is an intimate 
journey who took her from North Africa to the Middle East in order to look into 
male identity. She set off to further her travels into countries which had long since 
been close to her heart, Morocco, Egypt and beyond : Algeria, Tunisia, Palestine, 
Lebanon and finally Jordan. She walked through the cities from streets to 
alleyways, cafés to backyards, searching. Hidden places, abandoned houses, 
forgotten shorelines are the places where men will come, at her invitation, for a 
photographic tête-à-tête. She wants to photograph them in all their complexity, 
fragility, sensuality and freedom.



سكارلت كوتن

طويلة الشخصية  لمشاريعها  نفسها  كرست  مستقلة  فرنسية  مصورة  كوتن   سكارلت 
 اcمد، وجعلت من البلد العربية مقرها الرئيسي للممارسة مهنتها بالتصوير، التي تركز فيه
قبل من  ممثلة  أعمالها  الحميمية.  والعالقات  الهوية  استكشاف  على  أساسية   بصورة 
درست سياتل.  في  إبراهيم  ماريان  ومعرض  والدوحة  دبي  في  الشرقي  الجناح   معرض 

التصوير في المدرسة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي في مدينة آرل في فرنسا

 سافرت إلى مصر عام 2000 لتبدأ أول سلسلة لها. على قيد الحياة، ظهرت بعد إمضاء أشهر
 مع البدو في صحراء سيناء، هذه السلسلة التي استغرق العمل عليها 3 سنوات نشرت من

 قبل (آكت سود) في عام 2009

 حصلت على جائزة الصورة اCنسانية عام 2004 في بكين، الصين، و رشحت في عام 2009 في
في الرجال  بتصوير  يختص  الذي  "مكتوب"  مشروعها  على  وتعمل  كتابها.  عن   مهرجان 
أفريقيا شمال  بين  باستمرار  متنقلة  المتوسط،  اcبيض  البحر  حوض  في  العربية   الدول 
 والشرق اcوسط. في مكتوب الكاميرا نفسها تملك جنسا وإحساسا، والنظرة اcنثوية التي
 تختزن قوة قادرة على تحدي فكر الناظر ليتخلى عن الصورة المطبوعة في رأسه عن الفن

المتعلق بالذكورية

 على قيد الحياة

الفترة في  هناك  ببقائها  مصر.  في  البدوية  الغموض  إلى  اندفاع  بسحرها،  الصحراء   هي 
صحراء بدو  حياة  تعيش  أيامها،  أمضت  كوتن  سكارلت   ،2002 وعام   2000 عام  بين   الواقعة 
البحر ضفاف  وحتى  رفح  من  والممتدة  والسويس،  العقبة  خليجي  بين  الواقعة   سيناء 
 اcحمر. أمضت وقتها بتصوير من حولها، من استضافها، ومن طلب منها أن تلتقط صورته.
 وفي كل لقاء استقبلت بعبارة على قيد الحياة! هؤالء الصور هم تجسيد للمرح والحماس

والحداثة، cناس منسيين ومعزولين عن العالم

مكتوب

طريق على  وضعها  مما  لها  هدف4  الرجال  تصوير  كوتن  سكارلت  وضعت   2012 عام   في 
 قادها من شمال أفريقيا إلى الشرق اcوسط لكي تبحث في خبايا الهوية الذكورية. ومن
 ثم وسعت نطاق سفرها لتصل بالدq لطالما حلمت بالسفر إليها: كالمغرب ومصر وتونس

والجزائر وفلسطين ولبنان وإنهاء رحلتها باcردن

 جالت في رحلتها تلك المدن مشي4 في شوارعها ومقاهيها وأزقتها وساحاتها الخلفية،
المنسية وأماكنها المخفية عن دعوتها cماكن بيوتها المهجورة وشواطئها   باحثة في 
وحريتهم، وحساسيتهم  وتعقيدهم  هشاشتهم  فيها  تظهر  التي  الرجال   تواجد 

لتستطيع التقاطها في صورة

www.scarlettcoten.com
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Lahza 2

By Zakira Association Lebanon, supervised by Ramzi Haidar. “Lahza 2” 
which lasted for almost a year, provided 500 Syrian refugee children, aged 7 
to 12, with basic information about cameras and basic training in photogra-
phy before leaving them with their five hundred cameras to record their 
daily lives and explore their abilities and talents. A book entitled “Lahza 2”, 
was published. This book contains a collection of the best photos taken by 
the Syrian refugee children.

لحظة 2

"2 "لحظة  حيدر.  رمزي  المصور  إشراف  تحت  لبنان،  في  ذاكرة  لمنظمة   مشروع 
 مشروع استمر لمدة ما يقارب العام، ضم 500 الجئ سوري من أعمار السابعة وحتى
 الثانية عشر، وتم إعطائهم معلومات أساسية عن الكاميرات وتدريب> أساسي> في
 التصوير، ومن ثم زودو بـ 500 كاميرا ليوثقوا حياتهم اليومية وليستكشوا قدراتهم
 ومواهبهم، وبذلك تم نشر كتاب سمي "لحظة 2"، احتوى على أفضل الصور التي

تم التقاطها من قبل أطفال الجئين سوريين

www.zakira.org

©Ghofran Ali Al Hmeidi / Bekaa / Tajamoe Kfar Zabad
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Outdoors

A project that puts together three Brazilian photographers: Laís Podestá, Guilherme 
Luzzim and Ricardo Abreu, who aspire to present their work in open spaces like streets 
and squares. The idea is to offer the audience a relation between the images and the 
landscape of the beautiful city of Amman and also the relation between the local 
people and the images.

في الخارج

لوزيم وغويلهيرم  بودستا  إلياس  البرازيل:  من  مصورين  ثالثة  إنشائه  في  اشترك  مشروع   هو 
الشوارع مثل  مفتوحة،  مساحات  في  الصور  عرض  على  المشروع  فكرة  تعتمد  أبرو.   وريكاردو 
 والساحات. الهدف من ذلك هو إعطار الجمهورالفرصة لربط الصور بالمناظر المحيطة وكذلك

لربط الصور بالسكان المحليين

©Guilherme Luzzim



©Laís Podestá

©Ricardo Abreu



Brazilian Group 

Communication between photographers: The future of the image
Curator - Renato Negrão

Poetic way of seeing cities
Paola Geoffroy, Gustavo Taouil, Gabriela de Barros,

Luiz Maldonennet, Anderson Coimbra

Problems of big cities
Manu Mesquita, Vanessa Dutra, Ro-drigo Marrano

Recalling memories
Tiago Dotta, Adriana Queiroz, Giancar- lo Ceccon

Social problems
Isabel Gonçalez

 المجموعة البرازيلية

 التواصل بين المصورين: مستقبل الصورة
إعداد: ريناتو نيجراو

  
الطريقة الشاعرية لرؤية المدن

باوال جوفري، غوستافو تاؤول، غابرييال باروس، لويس مودونت، أندرسون كويمبرا

مشاكل المدن الكبيرة
مانو مسكيتو، فانيسا تودرا، رودريجو مارانو

إعادة الذكريات
تياجو دوتا، أدريانا كيروش، جينكارلو سيكون

مشاكل مجتمعية
 إيزابيل جونساليز
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Jordanian photographers

The Image Festival Amman, aims to create new opportunities for Jordanian 
photographers, in addition to the exhibitions, meetings and workshops, the 
Festival established a new call of participation for Jordanians to work on 
their own photography projects and personal initiatives under the theme 
"Future" within a specific period of time to be exhibited within the 
framework of the Festival. 

The selected projects

Intuition / Rasha Amer
Taq Taqieh / Husam Manasrah
After Today / Allaeddin Jaber & Omar Abo Maizar

المصورين ا/ردنيين

 يهدف مهرجان الصورة عمان إلى خلق آفاق جديدة للمصورين في اbردن، إضافة
وللمرة المهرجان  أعلن  العمل،  وورشات  اللقاءات  والمعارض،  االستضافات   إلى 
 اbولى منذ تأسيسه على فتح باب المشاركة للمصورين اbردنين لمشاريع مستقلة،
بمساحة تطبيقها  ليتم  "المستقبل"  المهرجان  عنوان  تحت  شخصية،   بمبادرات 
خاللها من  سيقوم  الدورة،  لهذه  مشاريع  ثالثة  اختيار  تم  حيث   المهرجان. 
 المصورين المشاركين بالتصوير وإنهاء مشاريعهم خالل فترة محددة ليتم عرض

اbعمال ضمن إطار المهرجان

المشاريع المختارة

هاجس / رشا عامر 
طاق طاقية / حسام المناصرة 

ما بعد اليوم / عالءالدين جبر وعمر ابو ميزر 



Rasha Amer 

A Cinematographer and Photographer, an affiliate member at the Canadian 
Society of Cinematographers, She received the student's first prize at the 56th 
Canadian Society of Cinematographers award gala in Toronto for her film Layers. 
Rasha hails from Jordan, were she started her journey as an established 
photographer. She participated in several international competitions and won the 
first prize at the Art Photography competition that's organized by the French 
Institute in Jordan, she also won several Awards at the Dask International Nature 
Shoot in Turkey Including an Official Selection by the United International 
Photographers, UPI. Rasha currently resides in Abu Dhabi and works as a 
Multimedia Producer at Seven Media.

Intuition

The project sheds a light on the way the future of the great UAE nation was 
perceived using the images and words of its earlier inhabitants whom have 
witnessed in their lifetime an unprecedented evolution of their “futuristic city” 
that no one could have foreseen.

رشا عامر

على حصلت  السينمائيين،  للمصورين  الكندية  الجمعية  في  عضو  وسينمائية   مصورة 
 الجائزة اbولى للطلبة من الجمعية الكندية للمصورين السينمائيين في تورونتو لفيلمها

""طبقات

 رشا تنحدر من عائلة أردنية، في اbردن بدأت مسيرتها كمصورة معتمدة، شاركت في عدة
 مسابقات عالمية للتصوير وحصلت على الجائزة اbولى في مسابقة التصوير الفني الذي
داسك مسابقة  في  عدة  جوائز  على  أيضا  وحصلت  اbردن،  في  الفرسي  المعهد   نظمها 
للمصورين. الدولي  االتحتد  قبل  من  خاص  اختيار  إلى  باoضافة  الطبيعة،  لتصوير   التركية 

تقيم حالي> في أبو ظبي وتعمل كمنتجة أفالم في وكالة سفن لpعالم

هاجس

 يسلط المشروع الضوء على الطريقة التي نظر فيها إلى مستقبل اbمة اoماراتية من خالل
 صور وقصص سكانها السابقين الذين شهدوا تحوًال لمدينتهم المستقبلية لم يتوقعه

أحد

www.rashaamer.com



Husam Manasrah

A fashion designer, born in Amman in 1970. Photography for him is a way to 
express his thoughts and ideas and to document stories from the community that 
means a lot to him. Participated in many local and international exhibitions, and 
was given many awards for his work in several international competitions.

'Taq Taqieh'

Most of Amman’s youth grew up in the 20th century on folk games that left them 
with unforgettable memories. with the 21st century’s electronic games revelation, 
kids are addicted and they no longer care about the traditional folk games, which 
affects their mental and physical health negatively. In honor of those beautiful 
memories that I was left with and all the fun I had, I will document and tell the 
stories of those games to save its legacy before it fades with time.
 

حسام المناصرة

 مصمم أزياء، ولد في عمان عام 1970، التصوير الفوتوغرافي بالنسبه له وسيلة يعبر بها عن
من بالعديد  حسام  شارك  الكثير،  له  تعني  مجتمعية  قصص  خاللها  من  ويوثق   أفكاره 
في مشاركته  من  الجوائز  من  مجموعة  على  وحصل  والعالمية،  المحلية   المعارض 

مسابقات عالمية

طاق طاقية

 تربى أغلبية جيل عمان اليافع في القرن ال 20 على ألعاب شعبية حفرت في ذاكرتهم أيام
وأصبحت اoلكترونية  اbلعاب  تطورت   21 الـ  القرن  دخول  ومع  تنسى،  ال  ممتعة   ولحضات 
 منتشرة بشكل واسع بين اbطفال والشباب، مما حرمهم من ممارسة اbلعاب الشعبية
سأقوم تنسى،  ال  فلذكرى  والعصبي.  والذهني  البدني  نشاطهم  على  أثر  ما   التقليدية 
 بتخليد اbالعاب المميزة التي طالما أمضيت أوقات> ممتعة بممارستها، بصور تروي قصصها

وتوثقها كإرث شعبي أصبح ال مستقبل له



Omer Abu Mazer

Born in Amman 1985, studied graphic designing and now works in advertising. 
Started taking pictures as an amateur because of his love of nature.
 
Alaaeddin Jaber

Born Amman 1984, studied graphic designing and been working as a designer 
since 2005. Started his work in photography in 2010. Participated in several local 
and international exhibitions, and won many awards, the most recent award was 
in the last Image festival Amman, for his project "Blinks of Amman".

After Today

Kids with a great potential for future, with different abilities that left them up upon 
their generation.  some were led by their voices to fame, or with their art creations, 
or even who got lucky enough to become famous. What is their vision to the 
future? We will listen to their answers and what they have to say through our 
project.
 

عمر أبو ميزر

 من مواليد عمان، اbردن عام 1985، درس التصميم الجرافيكي ويعمل في مجال الدعاية
واoعالن، بدأ بممارسة التصوير كهاوي ولحبه الشديد للطبيعة

عالء الدين جبر

 مواليد عمان، اbردن عام 1984،  درس التصميم الجرافيكي ويعمل مصمم> منذ عام 2005،
من العديد  على  وحصل  وعالمية،  محلية  معارض  عدة  في  شارك   ،2010 عام  التصوير   بدأ 

 الجوائز آخرها عن مشروعة في مسابقة مهرجان الصورة اbخير في عمان
 

ما بعد اليوم

 أطفال مالمح مستقبلهم بدأت تظهر، بإبداعات مختلفة ميزتهم عن جيلهم، منهم من
 امتهن الحرف اoبداعية، ومنهم من حمله صوته إلى النجومية، ومنهم من أوصله  حظه
نسمع المصور  مشروعنا  خالل  من  لمستقبلهم؟  اbطفال  هؤالء  نظرة  ما  العالمية.   إلى 

اbجوبة حيث يتضمن المشروع مقابالت مع اbطفال لسماع آرائهم وآالم مستقبلهم
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