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The Image Festival Amman 

In celebration of the 15 years anniversary for Darat Al Tasweer and after producing 9 successful 
editions of the Image Festival Amman, we are pleased to announce the 10th edition of the festival 
under the theme “Gratitude” celebrating the Festival editions, our partners and artists.

The Image Festival Amman, organized by Darat Al Tasweer, since 2011, in partnership with many local 
and international institutes, aims to create a gathering platform for photographers in the region, 
attract a wider audience and create opportunities for sustainable cultural exchanges, involving both 
professional and amateur photographers. Altogether, more than 300 photographers from all over the 
world presented their work in the framework of the Festival, becoming an expected cultural event 
in the capital, known as well as 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 was the theme of the 8th edition of the Festival in 2019. In 2020 for the 9th edition due to 
the lockdown, we had to cancel the festival, but we managed to launch it in September 2021 under the 
theme “Filastine” with 38 exhibitions for photographers from all over the world.

In addition to the many exhibitions related to the theme, the Festival offers workshops/meetings with 
our guest photographers, portfolio reading by professionals, residential programs, publications and a 
photography competition.
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مهرجان الصورة عمان
احتفااًل بمرور ١٥ عامًا على تأسيس دارة التصوير، وبعد إنتاج ٩ دورات ناجحة من مهرجان الصور عمان، يسعدنا أن 
نعلن رسميًا عن الدورة العاشرة للمهرجان تحت عنوان “امتنان”.  محتفلين بدورات المهرجان السابقة، وجميع الشركاء 
والفنانين. يعد مهرجان الصورة عمان الذي تم تأسيسه عام ٢٠١١ بتنظيم من دارة التصوير وبالشراكة مع عدد من 
الفوتوغرافي  التصوير  بفن  يختص  المنطقة،  في  التصوير  عالم  في  مميزًا  حدثًا  والعالمية،  المحلية  المؤسسات 

التوثيقي، ويستمر لمدة شهر كامل.

يهدف المهرجان إلى لفت أنظار جمهور أكبر لهذا الفن في األردن والمنطقة، خلق ملتقى للمحترفين، والتوسع عالميا 
لتوفير فرص تبادل ثقافي مستدام. 

ومع مشاركة ما يزيد عن ٣٠٠ مصور من جميع أنحاء العالم لعرض أعمالهم، ومع مرور السنوات، جذب المهرجان أعداد 
متزايدة من المشاركين والحضور، مما جعله حدثا ثقافي ينتظره الكثيرون في العاصمة عمان. باإلضافة إلى كونه أحد 

أطول الفعاليات الثقافية مدة في عمان والمنطقة التي تضم هذا العدد الكبير من الشركاء والفنانين. 

بعد إقامة المهرجان دورته األولى، تم اختيار موضوع ليتمحور المهرجان حوله، حيث كان الموضوع في عام ٢٠١٢” 
الثورة/التغير“، ٢٠١٣” أنا والكبير“، ٢٠١٤” معا“، ٢٠١٦” المستقبل“، ٢٠١٧” الهوية“، ٢٠١٨ “مسكن”، ٢٠١٩“ترحال”، وفي 
الدورة التاسعة تم تأجيل المهرجان بسبب جائحة كورونا ليتم اقامته مجدد في أيلول ٢٠٢١ تحت عنوان ”فلسطين“ 

حيث تم اقامة ٣٨ معرض من مشاركات من جميع انحاء العالم. 

فنية،  اقامات  لقاءات،  المتقدمة،  العمل  المهرجان عدد من ورشات  يقام خالل  العديدة،  المعارض  إلى  باإلضافة 
قراءات أعمال، منشورات، ومسابقات متخصصة. 
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Curator 

I would like to start by expressing my thanks and gratitude to 
everyone who took part in our journey that led us to this point 
today, as we celebrate the 15th anniversary of Darat al Tasweer and 
the 10th edition of the Image Festival Amman. Over the years, we 
have worked so hard and we continue to do so as part of our vision 
at Darat al Tasweer; to create a scene that puts us in the place we 
deserve on the global map, and we are proud to see that Jordan 
has become part of the community of specialized photography 
festivals around the world. Moving forward, we stand today 
with the hope to create networking paths that connect local 
photographers with international publishers. 

When I started this effort, my mission was to see the country I 
love celebrate its richness of visual and documentary content. 
As I find myself today getting on the verge of making that dream 
come to life, I feel more determined to keep going despite all the 
challenges we face as cultural activities. We have no option but to 
keep fighting even when we often feel defenseless. 

What makes this year of the Image Festival Amman feel more 
special is the opening exhibition and the lineup of participating 
artists from all over the world, starting with the 65th edition 
of the World Press Photo awards, and including 21 group and 
solo photography exhibitions. Moreover, this edition brings 
to audiences and young photographers a series of hands-on 
workshops, crash courses, artist talks and portfolio review 
sessions, with a list of photography specialists who join us to share 
their experience. 

As we continue to move, we look forward to achieving more.

Linda Al Khoury
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منظمة   المهرجان   
 

أبدأ أواًل بتقديم الشكر واالمتنان لكل من مضى معنا في هذا الدرب الذي اوصلنا الى اليوم الذي نحتفل فيه معا 
بمرور ١٥ عام على تأسيس دارة التصوير و ١٠ دورات من مهرجان الصورة عمان. 

لقد عملنا جاهدين وبشكل مستمر ضمن رؤيتنا في دارة التصوير لخلق مشهد يرقى بنا إلى المستوى الذي نستحق 
المتخصصة  التصوير  مهرجانات  فاعاًل ضمن شبكة  جزءًا  األردن  أصبح  السنوات،  مرور  ومع  العالم.  خارطة  ضمن 

عالميًا. كما نعمل اليوم على خلق مسارات تشبيك بين المصورين في األردن والناشرين العالميين. 
 

كان الهدف في البداية أن أرى بلدي الذي احب يحتفل بثراء محتواه البصري والتوثيقي. وأجد نفسي اليوم على مشارف 
االقتراب من تحقيق ذلك الهدف والمضي قدمًا، برغم كل التحديات التي نجد أنفسنا أمامها كمقاومين عّزل نطمح 

لتحقيق ما نصبو إليه في مجال العمل الثقافي.
 

يتميز هذا العدد االحتفالي للمهرجان، بمعرض جائزة الصورة الصحفية العالمية في دورته الـ ٦٥، باالضافة لمشاركة 
٢١ معرضًا فرديًا وجماعيًا لمصورين من جميع أنحاء العالم، كما تتضمن هذه النسخة سلسلة من ورشات العمل 

المتخصصة واللقاءات وجلسات قراءات األعمال مع مختصين انضموا إلينا لمشاركة خبراتهم المتميزة. 
 

مستمرون في المسيرة ونتطلع دومًا للمزيد من التقدم.
 

ليندا الخوري



6

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 and Tea Bar’ a cultural space in Amman 
that aims at engaging the public with arts and culture.

Darat Al Tasweer

Darat Al Tasweer is a specialized institute dedicated to photography, established in 2007 by Jordanian 
photographer Linda Al Khoury, to stimulate, inspire and introduce the art and craft of photography 
and its new technologies to both amateurs and professional photographers in Jordan. at the heart of 
Jabal Al Lweibdeh, one of the oldest areas in Amman Darat Al Tasweer developed to become a creative 
space dedicated to the Art of Photography in Jordan, offering various learning and participation 
opportunities at international exhibitions and competitions.
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ليندا الخوري
من مواليد ١٩٧٩ عمان األردن، التصوير الفوتوغرافي شغف رافق ليندا منذ الصغر، بدأت الهواية بالمراقبة لتصبح 
الكاميرا منذ عمر ١٣ وسيلة لتسجيل ما يدور من حولها وما يتشكل في خيالها. طورت ليندا الهواية بالدراسة منذ عام 
١٩٩٨ وأتمت بعدها في عام ٢٠٠٢ 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 ٢٠٠٧ تدرب ليندا 
التصوير الفوتوغرافي منذ عام ٢٠٠٥، وتعمل كمصورة محترفة مختصة في التصوير المعماري والداخلي، وتخصص 
من الوقت لشغفها في التصوير الفني، تعمل على إتمام مشروعها حكايا من جبال عمان، الذي بدأ بمشروع حكايا 
من جبل اللويبدة والذي عرض في أكثر من مكان في العالم خالل السنوات الماضية، كما تعمل على مجموعة من 
الثقافيه عام ٢٠١٣ بهدف دمج  المشاريع الفنية منها أعمال طبيعة وتوثيقية كما أسست ليندا مساحة فن وشاي 
الثقافة والفنون بالعامة، حيث يجذب المكان رواد من المهتمين بالثقافة ويتم تنظيم فعاليات متعددة من معارض 

وأمسيات ثقافية مدموجة بطبيعة المكان الهادئ.

دارة التصوير  
مؤسسة متخصص بفن التصوير الفوتوغرافي تهدف لدمج تقنيات التصوير القديمة والحديثة وإدراج مفهوم التصوير 
كفن بصري، من خالل عقد دورات تدريبية متخصصة في المجال وإقامة فعاليات مختلفة من معارض ومسابقات 
وورشات عمل وبرامج تبادل ثقافي.تأسست دارة التصوير برؤية من المصورة ليندا الخوري عام ٢٠٠٧ في أحضان جبل 
اللويبدة، أحد أقدم جبال عمان. حيث جذبت الدارة محبي وهواة التصوير. ومع مرور الوقت أصبحت المساحة اإلبداعية 
التي من خاللها ترقى هذا الفن في االردن، وفتح آفاق جديدة للمهتمين بالمشاركة في معارض ومسابقات عالمية.
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Exhibitions
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The World Press Photo Exhibition 2022

We are presenting the results of the foundation’s annual photo contest, showcasing the best photojournalism and 
documentary photography of the last year. Since 1955, the World Press Photo Contest has grown into one of the 
world’s most prestigious competitions and presents to millions of people the stories that matter.

The 2022 World Press Photo Contest works with six worldwide regions – Africa, Asia, Europe, North and Central 
America, South America, and Southeast Asia and Oceania. Each region has four format-based categories: Singles, 
Stories, Long-Term Projects, and Open Format. These categories welcome entries that document news moments, 
events and aftermaths, as well as social, political and environmental issues or solutions.

For its 65th edition, 24 winners were chosen out of 4,066 entrants with 64,823 photographs from 130 different 
countries.

معرض صور الصحافة العالمية ٢٠٢٢
نستعرض لكم نتائج مسابقة المؤسسة السنوية الختيار أفضل الصور من أعمال التصوير الصحفي والوثائقي العام الماضي. منذ 
عام ١٩٥٥، تطورت مسابقة صور الصحافة العالمية لتصبح إحدى أشهر المسابقات في العالم، وذلك بما تقدمه لماليين الناس 

من قصص ذات أهمية.

تشمل مسابقة صور الصحافة العالمية لعام ٢٠٢٢ ست مناطق حول العالم - إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى 
أربع فئات بناء على نوعية األعمال المقدمة: الصور  الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا. حيث تتضمن كل منطقة  وأمريكا 
الفردية، والقصص، والمشاريع طويلة األجل، والفئة المفتوحة ألية أنواع صور أخرى. يتم التقدم لهذه الفئات بأعمال توثق لحظات 

األخبار واألحداث وما يترتب عليها، باإلضافة إلى أعمال تسلط الضوء على واقع أو حلول لقضايا اجتماعية أو سياسية أو بيئية.

في نسختها الخامسة والستين، وقع االختيار على ٢٤ اسمًا فائًزا من أصل ٤٠٦٦ مشارًكا بإجمالي ٦٤٨٢٣ صورة فوتوغرافية من ١٣٠ 
دولة مختلفة.
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© Amber Bracken, for The New York Times
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© Lalo de Almeida, for Folha de São Paulo\Panos Pictures
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© Fatima Shbair, Getty Images
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École Biblique Archival Exhibition in Jerusalem

The retrospective exhibition reflecting the ongoing partnership with Darat 
Al Tasweer, through the past 9 editions of the Image Festival Amman. The 
exhibition will be showing selected images from the series of rare old photos 
from the collection of the École biblique. Since its creation, has helped to 
pioneer biblical exegesis and archaeological research in Palestine, Israel 
and the neighboring regions. It has acquired great scholarly renown in the 
fields of epigraphy, Semitic linguistics, Assyriology, Egyptology, as well as in 
ancient history, geography, and ethnography.

Jean-Michel de Tarragon

Born 1945 in France. He became a Catholic priest in 1972. Since 1973 he has 
been in East-Jerusalem as a permanent member of the French Ecole Biblique. 
He studied cuneiforms (PhD) and old canaanite languages, and he taught 
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 fully in charge of the photo-collection 
of the Ecole Biblique in Jerusalem.

المعرض األرشيفي لمدرسة الكتاب المقدس في القدس
يستعيد المعرض لهذا العام الشراكة المستمرة مع دارة التصوير، من خالل عرض اجزاء من سلسلة المعارض التي تم المشاركة 
فيها خالل السنوات السابقة لمهرجان الصورة عمان. من المجموعة نادرة من الصور التوثيقية الخاصة بالمركز الفرنسي لدراسة 
الكتاب المقدس واآلثار بالقدس، منذ تأسيسه يهتم المركز، في الوقت عينه وبطريقٍة تكاملّية، بدراسة نصوص الكتاب المقّدس 
النقوشات وفي  المتعّلقة به في فلسطين وإسرائيل والبلدان المجاورة. حاز على شهرٍة علمّية عالية في تخّصصات  وبالحفرّيات 

اللغات السامّية وفي علوم األشورّيات والمصرّيات، وأيًضا في التاريخ القديم والجغرافيا واإلثنوغرافيا. 

جان-ميشيل تاراجون

الشرقية منذ عام ١٩٧٣  القدس  تاراجون في فرنسا عام ١٩٤٥، وأصبح قسيس كاثوليكي عام ١٩٧٢، ويقيم في  ولد جان-ميشيل 
كعضو دائم في المركز الفرنسي لدراسة الكتاب المقدس واآلثار بالقدس. نال جان-ميشيل الدكتوراه في الكتابة المسمارية واللغات 
الكنعانية القديمة، وّعلم التاريخ القديم المتصل باإلنجيل. شارك في التنقيبات األثرية للمركز الفرنسي لدراسة الكتاب المقدس 
التابعة للمركز – في االردن وفي قطاع غزة. بعد استقالته من  واآلثار منذ عام ١٩٧٣، وأصبح المصور المساعد لألنشطة االثرية 
واآلثار  المقدس  الكتاب  لدراسة  الفرنسي  للمركز  الفوتوغرافية  المجموعة  عن  مسؤواًل  دائم  بشكل  اآلن  جان  يعمل  التدريس، 

بالقدس.
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© École Biblique
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© École Biblique
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Amman’s social history through photography

This exhibition proposes a panorama of various representations of Amman and a reflection on the urban practices 
of distinct social groups at different times. It aims to decipher Amman’s social life, urban heritage and civic spirit 
by analyzing a selection of original pictures from public and private collections covering one century, from the 
first picture of Amman dating from 1867 to the end of the 1960s, around the turning point of the 1967 war. The 
pictures of this exhibition put these visual productions into perspective with the memories of the city’s inhabitants. 
To do so, with the help of Jordanian colleagues, the three curators and researchers have gathered reminiscences 
of major buildings, streets and social events that marked the growth of Amman. Beyond the study of the city’s 
expansion, in this exhibition photography is used as the basis for a social, cultural and economic history of Amman, 
a city - and later a capital - in the making.

This exhibit proposes a sensitive history of Amman through the photographers’ perception of this urban territory 
‘in the making’. It also seeks to contribute to a history of photography in the Middle East through an understudied 
observatory. 

Dr. Falestin Naïli 

Dr. Falestin Naïli is a social historian and author based at the University of Basel and affiliated with the French 
Institute for the Near East (Amman, Jordan). 

Norig Neveu 

Norig Neveu is a research fellow at the French National Center for Scientific Research (CNRS)/ IREMAM. Neveu is 
a specialist of Modern history, her current work of research focuses on sacred topographies, religious politics and 
authorities in Jordan and Palestine between the 19th and 21st centuries. Neveu has worked on several publications. 

Dr. Myriam Ababsa 

Dr. Myriam Ababsa is a Social Geographer, Urbanist, and Associate researcher at the French institute for the Near 
East (Ifpo Amman). She is the author of several publications. 



23

تاريخ عمان االجتماعي من خالل التصوير
متميزة  اجتماعية  لفئات  الحضرية  الممارسات  تنعكس من خاللها  عمان  لمدينة  لتمثيالت مختلفة  بانوراما  المعرض  هذا  يقترح 
في أوقات مختلفة. يهدف المشروع إلى فك رموز الحياة االجتماعية والتراث العمراني والروح المدنية في عمان من خالل تحليل 
مجموعة مختارة من الصور األصلية من مجموعات عامة وخاصة تغطي قرنًا واحدًا، من أول صورة لعمان والتي يعود تاريخها إلى عام 
١٨٦٧، وحتى نهاية ستينيات القرن الماضي خالل فترة حرب الـ ١٩٦٧. صور هذا المعرض تضع هذه المنتجات المرئية ضمن منظور 
مرتبط بذكريات سكان المدينة. للقيام بذلك، جمع القيمون والباحثون الثالثة بمساعدة الزمالء األردنيين ذكريات المباني والشوارع 
واألحداث االجتماعية الكبرى التي ميزت رحلة نمو عمان. إلى جانب دراسة توسع المدينة، يتم استخدام التصوير الفوتوغرافي في هذا 

المعرض كأساس للتاريخ االجتماعي والثقافي واالقتصادي لعمان، وهي مدينة - والحًقا عاصمة - في طور التكوين.

يقترح هذا المعرض تاريخًا حساسًا لعمان من خالل تصورها كمنطقة حضرية “في طور التكوين”. كما يسعى إلى المساهمة في 
تاريخ التصوير الفوتوغرافي في الشرق األوسط من خالل رصد ما لم يتم التطرق له سابقًا.

د. فلسطين نعيلي

الدكتورة فلسطين نعيلي هي مؤرخة اجتماعية ومؤلفة تعمل في جامعة بازل ومنتسبة إلى المعهد الفرنسي للشرق األدنى )عمان، 
األردن(.

نوريج نيفيو

نوريج نيفيو هي باحثة ضمن برنامج الزمالة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي )CNRS/IREMAM(. تتخصص نوريج في 
التاريخ الحديث، حيث يركز عملها البحثي الحالي على التضاريس المقدسة والسياسات والسلطات الدينية في األردن وفلسطين بين 

القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين. أصدرت نوريج العديد من المطبوعات.

د. مريم عبابسة

الدكتورة مريم عبابسة هي خبيرة جغرافية اجتماعية، ومتخصصة في المدن، وباحثة مشاركة في المعهد الفرنسي للشرق األدنى 
)عمان، األردن(. كما قامت بتأليف العديد من المطبوعات.



24

© Amman’s Social History



25

© Amman’s Social History



26

© Amman’s Social History



27



28

Le Piazze [in] visible

An evocative author’s story between image and word of 21 Italian squares, represented by a traveling exhibition 
around the world.

Conceived and curated by Marco Delogu, the publishing project “Le Piazze [in] visible” proposes an evocative 
journey into the beauty of Italian squares, stimulating reflections on a historical moment of “suspension” made 
between March and April 2020, during the coved 19 lock down, showing all those identity values that, during our 
history, developed around the concept of the “square”.

ساحات ]غير[ مرئية

قصة المؤلف المعيدة للذاكرة تمتد بين صورة وكلمة حول ٢١ ساحة إيطالية، من خالل معرض متنقل حول العالم.

يقدم مشروع “ساحات [غير] مرئية” من قبل ماركو ديلوجو، رحلة مثيرة في جمال الساحات اإليطالية، والتي تم التقاطها في الفترة 
بين آذار ونيسان ٢٠٢٠. تظهر فيها الساحات خالية من الرواد في فترة الحضر أثناء جائحة كورونا، مما يحفز التأمل في لحظة تاريخية 

من التوقف، وحول قيم الهوية التاريخية التي عبرت فيها تطور الساحات في إيطاليا. 

Photographers

Olivo Barbieri, Jacopo Benassi, Luca Campigotto, Michele Cera, Giovanni Cocco, Alessandro Dandini, Eva Frapiccini, 
Claudia Gori, Alice Grassi, Stefano Graziani, Raffaela Mariniello, Daniele Molajoli, Luca Nostra, Margherita Nuti, 
Francesca Pompei, Flavio Scollo, Luca Spano, George Tatge and Paolo Ventura; and the writings of Edoardo Albinati, 
Carlo Carabba, Francesco Cataluccio, Liliana Cavani, Benedetta Cibrario, Marcello Fois, Giovanni Grasso, Helena 
Janeczek, Nicola Lagioia, Jhumpa Lahiri, Margherita Loy, Maurizio Maggiani, Valerio Magrelli, Salvatore Silvano 
Nigro, Clio Pizzingrilli, Elisabetta Rasy, Eduardo Savarese, Caterina Serra, Giorgio van Straten, Sandro Veronesi and 
Francesco Zanot.
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Mikel Ponce

Born in Albacete – Spain, 1970, Ponce studied Image and Sound at the CEV, 
Madrid, with a concentration on documentary photography. For more than 
15 years, Ponce has been working for the ABC newspaper as a photojournalist 
and graphic editor. He has also been a freelance photographer for 12 years, 
with frequent collaboration with the Vocento publishing group. Ponce has 
been assigned as an official photographer at the Palau de Les Arts since 2018, 
and as a photographer for the Valencian Institute of Modern Art (IVAM) 
since the beginning of 2021. 

Since 2010, Ponce’s work of portraits and reportages has been featured in a 
number of magazines, including Esquire, Forbes and in the Sunday editions 
of El País Semanal. He has also participated in many individual and collective 
exhibitions in various platforms and museums in Valencia, Alicante and 
Castellón.

Gratitude

When the state of alarm was declared in Spain due to the covid-19 pandemic, 
we were all overwhelmed with confusion as no one was prepared for such 
a situation. We, as photojournalists, were considered “essential staff” and 
we were part of the first professional groups that went out to the streets to 
report what was happening.

Despite the misinformation and the chaos that were accumulating, we 
immediately realized the amount of commitment, courage and good work 
being put on the shoulders of the health care workers as well as the different 
humanitarian and governmental organizations, including the Red Cross, the 
army and the representatives of the Church, as well as many of the civilian 
volunteers and all the people who helped raise funds to support NGOs, 
patients and the families that were affected by the lack of resources.

Much of our daily work as photojournalists had to do with covering those 
stories and making them accessible by the public. I hope this small piece 
of documentation shows how much GRATITUDE I have to everyone who 
sacrificed and risked their lives by being on the front line during the early 
phase of the pandemic, despite the prevailing uncertainty and doubts about 
the virus and the absence of means of protection against it.
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ميكيل بونثي
مواليد ألباثيتي – إسبانيا، عام ١٩٧٠، درس مجال الصورة والصوت في المدرسة العليا للتدريب السمعي البصري )CEV( في مدريد، 
وتخصص في التصوير الوثائقي. عمل ميكيل منذ أكثر من ١٥ عامًا في صحيفة ABC كمصور صحفي ومحرر جرافيكي، كما يعمل 
منذ  ١٢ عامًا كمصور فوتوغرافي مستقل، ويتعاون بشكل مستمر مع مجموعة “بوثينتو” للنشر. تم تعيين ميكيل كمصور رسمي 

في “قصر الفنون” في فالنسيا منذ عام ٢٠١٨، ومصور لصالح معهد فالنسيا للفن الحديث )IVAM( منذ بداية عام ٢٠٢١.

صحيفة  وفي  و”فوربس”  “إسكيواير”،  مجالت  في   ٢٠١٠ عام  منذ  صحفية  وتحقيقات  شخصية  صور  من  ميكيل  أعمل  ُنشرت 
“إلبائيس” األسبوعية. كما شارك في العديد من المعارض الفردية والجماعية في مختلف المتاحف وصاالت العرض في مدينة 

فالنسيا وأليكانتي وكاستّيون.

امتنان

عندما ُأعلن عن حالة التأهب في إسبانيا بسبب جائحة كورونا، شعرنا جميعًا بمزيج من االرتباك والحيرة بسبب عدم جاهزية أي أحد 
مّنا لمواجهة موقف كهذا. ُفرض علينا كمصورين صحفيين التواجد ضمن مجموعات “الموظفين األساسيين”، حيث كّنا جزءًا من 

التخصصات المهنية األولى التي خرجت إلى الشوارع لإلبالغ عّما كان يحدث.

أدركنا على الفور حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الصحي والمنظمات اإلنسانية والحكومية المختلفة كالصليب األحمر 
والجيش وممثلي الكنائس وعدد كبير من المتطوعين المدنيين، وما يتطلبه عملهم من شجاعة وجدية، باإلضافة إلى كل من شارك 
في المساعدة بطريقة أو بأخرى، كجمع األموال للمنظمات غير الحكومية، أو مساعدة المرضى والعائالت في ظل االفتقار إلى 

الموارد.اشتمل الكثير من العمل اليومي للمصورين الصحفيين على تغطية مثل تلك الجهود المبذولة وإيصالها إلى العالم.

أتمنى أن يعكس هذا العمل البسيط الذي قمت بتوثيقه مقدار االمتنان لكل أولئك األشخاص على تضحياتهم ومخاطرتهم بحياتهم 
عبر البقاء في الصفوف األولى خالل بدايات الجائحة، على الرغم من حالة عدم اليقين التي كانت مسيطرة والشكوك الدائرة بشأن 

الفيروس وغياب وسائل الحماية ضده.
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Ulrike Koeb
 
Ulrike Koeb, Austrian, lives and works in Vienna as a food and still-life 
photographer.

After assisting renowned photographers, she attended masterclasses 
in photography in Maine and New Mexico, USA. Subsequently, she 
experimented intensively with Black and White Photography and studied 
old photography techniques such as Platin Palladium Printing. She also 
started coloring her black and white images. Her interest in photography 
was originally sparked by a love for detail and passion for color, light and 
style which led her into artistic photography.

In addition to her commercial magazine- and book projects her photographs 
have appeared in numerous publications and have also been featured in 
group and solo exhibitions in Oman, England, South Korea, The Netherlands, 
Italy, Hungary and Finland.

reduce / reuse / recycle 

In her project  r e d u c e / r e u s e / r e c y c l e Ulrike Koeb creates appealing 
images composed of food, leftovers, packaging material (especially plastic)  
and carelessly thrown away items. The works created present a vivid 
reminder to raise awareness about the global waste problem and its threat 
to the environment.  

Nature runs in cycles so it does not produce waste. The regenerative system 
of the circular economy takes the cycle of nature as a model and tries to 
achieve multiple use and a particularly sustainable and efficient use of raw 
materials in order to avoid or reduce waste and waste emissions. 

Existing materials (equipment, clothing… etc) should be used, reused, 
repaired, passed on or shared for as long as possible. Our consumption 
patterns must change step-by-step, and as soon as possible for the good of 
future generations. 
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أولريكه كوب
مصّورة نمساوية األصل، تعيش وتعمل في فيينا وترّكز على تصوير الطعام والحياة الساكنة من حولنا. 

نيو  التصوير في ماين و  أولريكه على دروس متخصصة إلحتراف  المشاهير، حصلت  المصورين  بعد عملها كمساعدة لعدد من 
مكسيكو، الواليات المتحدة األمريكية. كما تعّمقت في تجريب التصوير األبيض واألسود بشكل مكثف ودرست التقنيات القديمة 
للتصوير مثل طباعة البالديوم البالتيني، وعملت أيضًا على تلوين صورها الملتقطة باألبيض واألسود. نبع اهتمام أولريكه بالتصوير 

من حبها للتفاصيل وشغفها باأللوان واإلضاءة واألنماط، مّما دفعها إلى التخصص في التصوير الفني. 

إلى جانب مشاريعها التجارية لصالح العديد من المجالت والكتب، ُعرضت صور أولريكه في عدد كبير من المنشورات و المعارض 
الفردية والجماعة في ُعمان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا وإيطاليا وهنغاريا وفنلندا. 

ل \ أعد االستخدام \ أعد التدوير َقلِّ

ل \ أعد االستخدام \ أعد التدوير، خلقت أولريكه كوب صورًا جذابة مكونة من األطعمة وبقايا الطعام ومواد  من خالل مشروِعها َقلِّ
التعبئة والتغليف )باألخص البالستيك( واألشياء التي يتم التخلص منها دون مباالة. تشكل هذه المجموعة تذكيرًا واضحًا بطريقتها 

لرفع مستوى الوعي عن مشكلة النفايات العالمية والتهديد المحيط بالبيئة.

الطبيعة بحد ذاتها ال تنتج النفايات ولكن تقوم بالتدوير تلقائيا. والنظام المتجدد لالقتصاد الدائري يأخذ الطبيعة كمثال ويحاول أن 
يحقق استخدامات متعددة واستدامة محددة وفّعالة الستخدام المواد الخام وتجنب أو تقليل أو الحد  من النفايات و انبعاثاتها.

يجب استخدام وإعادة استخدام وإصالح وتمرير ومشاركة المواد المتوفرة من حولنا كاألدوات والمالبس وغيرها وبالحد األقصى. 
مما يعني تغيير نمط استهالكنا بشكل تدريجي وفي أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق مصلحة أجيال المستقبل.     
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Alessio Mamo

Alessio Mamo is a Sicilian photographer based in Catania, Italy, and a regular 
contributor for The Guardian and L’Espresso. After completing a degree in 
chemistry, Mamo studied photography in the European Institute of Design in 
Rome, Italy in 2007. In 2008, he began his career in photojournalism, focusing 
on contemporary social, political and economic issues. He is also a contributing 
photographer with Médecins Sans Frontières and the United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR). In 2018 and 2020 he won the World 
Press Photo second prize under the single photo category. 

Marta Bellingreri 

Marta Bellingreri is a freelance journalist and researcher with a PhD in Gender 
Studies in the Middle East, where she works as a reporter for a number of 
regional and international media outlets, covering several topics, including 
contemporary Arab world, Mediterranean Migrations and Refugees, Culture 
and Gender issues. Bellingreri is the author of ‘Lampedusa’ (2013) book, 
which centers around Lampedusa refugees’ island, and ‘Il sole splende tutto 
l’anno a Zarzis’(2014) book. Bellingreri has also worked in a number of movie 
productions as a researcher and assistant director.

Mafqoodon: Uncovering Iraq

With estimates running from 250.000 to 1 million people, Iraq has the largest 
number of Mafqoodeen, missing persons, in a single country. The Iraqi 
desaparecidos are the victims of 4 decades of dictatorship, wars, genocide and 
terrorism. The teams of the Mass Graves and Forensic Medicine department 
have been traveling all over Iraq in the past 13 years, from Basra in the South 
to Sinjar in the North, passing through Tikrit and the river Tigris. Their journeys 
were the most painful and challenging missions ever; excavations of mass 
graves and exhumation of dead bodies. From former Saddam Hussein’s regime 
until recent ISIS’s massacres, in the past 40 years the land of Iraq has covered 
the lives of hundreds of thousands of missing people. The tireless of the Iraqi 
teams of Mass Graves and Forensic Medicine department bring together 
forensic anthropologists, doctors and experts in uncovering crimes against 
humanity, their work focus on identifying the bodies found in order to return 
them to their families. With their passion and huge efforts, these humble team 
members are making history in Iraq, but with their journey is still going on for 
years to come, their only hope is that the next mass grave will be the last.



45

أليسو مامو
مصور من صقلية يعيش في كاتانيا، إيطاليا. ُتنشر أعماله بشكل دوري في )The Guardian( و)L’Espresso(. بعد إتمام دراسته في 
تخصص الكيمياء، درس أليسو التصوير في المعهد األوروبي للتصميم في روما، إيطاليا عام ٢٠٠٧. في ٢٠٠٨، بدأت رحلته المهنية 
في التصوير بالتركيز على القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية المعاصرة. حيث يواظب أليسو على تغطية القضايا المرتبطة 
بنزوح الالجئين والهجرة في صقلية والشرق األوسط وإقليم البلقان وشرق أوروبا. عمل أليسو كمصور مساهم لصالح منظمة 
أطباء بال حدود والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. في ٢٠١٨، حاز أليسو على المرتبة الثانية ضمن جائرة صور 

الصحافة العالمية عن فئة الصور الفردية. كما حاز على نفس الجائزة للمرة الثانية عام ٢٠٢٠. 

مارتا بيلنجير
مارتا بيلنجير هي صحفية وباحثة مستقلة حائزة على شهادة الدكتوراة في دراسات النوع االجتماعي في الشرق األوسط حيث تعمل 
كمراسلة متخصصة في شؤون العالم العربي المعاصر وهجرة الالجئين والثقافة وقضايا النوع االجتماعي لعدد من وسائل اإلعالم 
العربية والعالمية. قامت مارتا بتأليف كتاب حول جزيرة المبدوسا للمهاجرين )المبدوسا، ٢٠١٣( وكتاب حول هجرة القاصرين من 
تونس إلى إيطاليا وفرنسا )’Il sole splende tutto l’anno a Zarzis’, ٢٠١٤(. كما شاركت في العمل في عدد من األفالم كباحثة 

 .))٢٠١٦( ’Isola’( ,))٢٠١٥( ’Shores’( ،)٢٠١٤( ’On the Bride’s Side( ومساعدة مخرج، منها

مفقودون: كشف الغطاء عن العراق

تتراوح التقديرات حول أعداد المفقودين في العراق بين  ٢٥٠،٠٠٠ إلى مليون شخص، وهو أكبر عدد من المفقودين في بلد واحد. 
من ضمنهم ضحايا لنظام ديكتاتوري دام أربعة عقود وضحايا لحروب ومجازر وإرهاب. يتولى فريق قسم المقابر الجماعية والطب 
الشرعي التنقل عبر كافة أنحاء العراق منذ ١٣ عاما، ابتداءًا من البصرة حتى جنوب سنجار في الشمال، مرورًا بتكريت و عبورًا بنهر 
تيجريس. حيث تعد رحالتهم تلك من أصعب المهام وأكثرها تحديًا على كافة األصعدة، بين الحفر في المقابر الجماعية وإستخراج 
الجثث. في األربعين سنة الماضية خبأت أرض العراق حياة مئات اآلالف من الناس ابتداءًا من عهد نظام صدام حسين وحتى المجازر 

التي ارتكبتها داعش الحقًا.

يجمع الفريق العراقي الدؤوب للطب الشرعي والمقابر الجماعية ما بين علماء األنثروبولوجي واألطباء والمختصين بالكشف عن 
الجرائم ضد اإلنسانية، بهدف التعرف على جثث الضحايا ليتم إعادتها إلى عائالتها. 

 
يصنع هذا الفريق بتواضعه وجهوده الهائلة والنابعة من القلب تاريخ العراق. وبينما تستمر رحلتهم لسنوات عديدة قادمة، يكمن 

أملهم الوحيد في أن تكون المقبرة الجماعية التالية هي األخيرة.
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Amélie Losier 

Amélie Losier was born in Versailles, France. She lives and works as a free-
lanced photographer in Berlin. She studied German literature and civilization 
in Paris and Berlin and documentary photography with Prof. Arno Fischer at 
the school “Fotografie am Schiffbauerdamm” in Berlin. 

Her photographic work focuses on portrait, street photography and film 
photography, and her main interests revolve around gender issues and 
stories of individual lives. 

HORTUS BEATUS

A mother with a green thumb.
A mentor with an inspiring book.
The German allotment culture.
A pandemic that closes the city.
...That’s all it took to bring this photographic project to life.

The allotment of communal gardens, or Der Kleingarten, is a German 
tradition dating back to the beginning of the nineteenth century, in which 
pieces of land were granted from the state to poorer social classes so that 
they could grow their fruits and vegetables to better nutrition.

With the start of the pandemic and the lockdowns in March 2020, my friend 
and I spent our time in our garden for a few months. The spring season was 
perfect, as the garden helped me calm down and meditate in the open air. 
Slowly, the memory of my late mentor, photographer Arno Fischer, came 
back to me. I started to remember the documentation he made of his garden 
with a series of Polaroid photos, so I started taking photos of my garden as 
if I were in virtual contact with Arno.

This series is a personal work of a simple garden that connects my origins 
with a tradition of my host country, along with a global catastrophe and my 
photography work. I am grateful for that garden.
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إميلي لوسير 
ولدت إميلي لوسير في فرساي، فرنسا. وتعيش وتعمل كمصورة مستقلة في برلين. درست إميلي األدب والحضارة األلمانية في 
باريس وبرلين، باإلضافة إلى التصوير الوثائقي مع البروفيسور أرنو فيشر في مدرسة “Fotografie am Schiffbauerdamm” في 
برلين. يركز عملها في التصوير الفوتوغرافي على الصور الشخصية والتصوير في الشوارع، والتصوير باستخدام الفيلم الخام، وبينما 

تتمحور اهتماماتها الرئيسية على قضايا النوع االجتماعي وقصص حياة األفراد.

تلقت مشاريع التصوير الفوتوغرافي الخاصة بها عدة منح وتم عرض أعمالها في معارض فردية وجماعية في ألمانيا وفرنسا ودول 
أخرى.

هورتس باتوس )الحديقة السعيدة(

أم تزرع فتطرح البركة.
مرشد ملهم بما يحمله من كتاب.

ثقافة تخصيص الحدائق المجتمعية في ألمانيا.
جائحة ُتغلق المدينة.

... كانت تلك األمور مجتمعة نقطة بداية هذا المشروع الفوتوغرافي. 

تخصيص الحدائق المجتمعية، أو Der Kleingarten، هو تقليد ألماني يعود تاريخه إلى بداية القرن التاسع عشر، حيث كان يتم منح 
مساحات من األراضي من الدولة للطبقات االجتماعية الفقيرة حتى تتمكن من زراعة الفاكهة والخضروات لتحقيق تغذية أفضل لهم.  

ومع بداية الجائحة وما صاحبها من إغالقات في آذار ٢٠٢٠، أمضيت أنا وصديقي حياتنا في حديقتنا لبضعة أشهر. كان موسم الربيع 
مثاليًا، حيث ساعدتني الحديقة في تهدئة نفسي وممارسة التأمل في الهواء الطلق. وبشكل تدريجي، عادت صور معلمي الراحل، 
المصور أرنو فيشر، إلى ذاكرتي. عندما قام بتوثيق حديقته بسلسلة من الصور الفورية )بوالرويد(. مما دفعني للبدء برحلة تصوير 

حديقتي وكأنني على تواصل افتراضي مع أرنو.

هذه السلسلة هي عمل شخصي يتناول حديقة بسيطة ويربط بين أصولي وموروث بلدي المضيف وكارثة عالمية وتخصصي في 
التصوير الفوتوغرافي. وأنا ممتنة لتلك الحديقة. 
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Tarik Dajani 

Born to a Palestinian father and English mother, Dajani learned his craft over 
a period of 25 years working as a photographer-printmaker in Europe and 
the Middle East. Recurring themes in his work relate to identity, belonging, 
and his Arab heritage. He continues to work on art projects and teaches 
photography and printmaking in his ancient farmhouse studio in Spain, 
combining his creative interests with a healthy lifestyle connecting to nature, 
working on his organic farm, and being with his partner and their family of 
Saluki dogs and Arabian horses.

We have on this earth what makes life worth living

In the past, amongst the religious, people traditionally expressed gratitude 
for the food before them when they would sit down to eat. Christians 
might say a few words of ‘Grace’, while Muslims would express thanks 
and gratitude with a simple but powerful ‘Bismillah’, as I always heard my 
father say. Our less religious, modern cultures sadly seem to have forsaken 
such traditions, often taking things for granted. I believe that this leads to 
a weakening of our place in this world and a loss of our connection with 
life and faith - not necessarily in religion but also in that there are other 
things more powerful than us humans. Any spiritual teaching, religious or 
pagan, tells us that gratitude is fundamental to finding peace in our hearts, 
connection with each other and our places in the world.

The four simple photographic images that I am presenting in this festival are 
of fresh produce from my organic farm Metaphorically the images represent 
much that I am be grateful for: healthy nourishment for my body, a reminder 
of my connection to the land, an affirmation of my efforts to plant and grow 
something worthwhile. 
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طارق دجاني 
ُولد ألب فلسطيني وأم بريطانية، وتعلم حرفة التصوير على مدى ٢٥ عامًا من العمل في التصوير وطباعة الصور في أوروبا والشرق 
األوسط. ترتكز أعمال طارق على مواضيع الهوية واالنتماء والموروث العربي. كما أنه يعمل بشكل مستمر على مشاريع فنية أخرى 
ويقوم بتدريس فن التصوير وطباعة الصور في األستديو الخاص به في إسبانيا. يجمع طارق بين اهتماماته اإلبداعية وحرصه على 
الحفاظ على نمط حياة صحي مرتبط بالطبيعة، حيث يعمل في مزرعته العضوية التي تتضمن عددًا من الكالب السلوقية والخيول 

العربية.  

على هذه األرض ما يستحق الحياة

الديانة  لتناوله. ففي  الموجود أمامهم عند جلوسهم  امتنانهم للطعام  الماضي ضمن سياق تدينهم عن  الناس يعّبرون في  كان 
المسيحية كان الناس يصلون شكرًا على النعمة قبل تناولها بينما يبدأ المسلمون طعامهم بعبارة “بسم الله” البسيطة والمؤثرة 
كما كنت أسمعها من والدي. لألسف، بدأت الثقافات المعاصرة واألقل تدينًا بالتخّلي عن تلك التقاليد وغالبًا ما اعتبرت تلك األمور 
من المسّلمات. أعتقد أن هذا يؤدي إلى إضعاف مكانتنا في هذا العالم وفقدان ارتباطنا بالحياة واإليمان - ليس بالضرورة عبر التدين 
ولكن أيًضا في إدراكنا لوجود أشياء أخرى أقوى منا. حيث تخبرنا التعاليم الروحانية أو الدينية أو الوثنية أن االمتنان هو أمر أساسي 

لتحقيق السالم الداخلي والتواصل مع بعضنا البعض ومع األماكن في العالم.

مزرعتي  طازجة من  لمنتجات  عن صور  عبارة  المهرجان هي  هذا  أقدمها من خالل  التي  البسيطة  األربعة  الفوتوغرافية  الصور  إن 
العضوي، حيث تمثل تلك الصور بشكل مجازي مقدار االمتنان الذي أشعر به عبر التغذية الصحية لجسدي، وتذكيرًا باتصالي باألرض، 

وتأكيدًا على جهودي في الزراعة ورعاية النباتات. 
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Emad Ernest

A visual artist, filmmaker and art consultant with a specialization in writing, 
translation and arts training. Emad was born in Upper Egypt, and studied art 
at the Egyptian Academy of Arts. Emad focuses on blending visual arts and 
experimental moving images. His work has been shown in many art forums 
and platforms in Egypt, regionally and internationally, and it includes five 
installations, four video works, and three experimental films. Emad’s film 
“City Aloe” (35 mm) won the Jury Prize at the 2004 National Film Festival. 
His recent exhibition “Al-Naseeb” (March 2022) was shown at the Mahmoud 
Mokhtar Cultural Center and included 50 pieces of mixed media and 
installations. Moreover, Emad has translated and written articles on culture 
and “theme ontology” for a number of local and regional magazines. He also 
worked as an art consultant and trainer, including training artists as part of 
the Pro Helvetia Foundation residency program, and as a lecturer at the Film 
Department of Dar Al Kalima University in Ramallah. He also participated in 
the Abu Dhabi International Translation Conference. In 2018, Emad launched 
his own artistic initiative under the title “Theme”.

Gratitude for light, color and stone

Between sound hustle and color frequencies, the light passerby can hear and 
see his own visual melody. then; only then, you can say in a fleeting whisper,
“I have become a son of the music of the universe.” عماد ارنست
ولد عماد في صعيد مصر، ودرس  الفنون.  وتدريب  والترجمة  الكتابة  فنان تشكيلي وسينمائي ومستشار فني ومتخصص في 
الفنون في أكاديمية الفنون المصرية. تتضمن أعماله خمسة تركيبات فنية وأربعة أعمال فيديو وثالثة أفالم تجريبية. ُعرضت أعمال 
عماد في العديد من المحافل والملتقيات الفنية داخل مصر وخارجها. كما فاز فيلمه “صبار المدينة” )٣٥ ملم( بجائزة لجنة التحكيم 
في مهرجان السينما القومي عام ٢٠٠٤. تركز أعمال عماد على المزج بين الفنون البصرية والصور التجريبية المتحركة. تشمل أعماله 
مؤخرًا معرض “النصيب” )آذار ٢٠٢٢( الذي ُعرض في مركز محمود مختار الثقافي وتضمن ٥٠ عماًل متنوعًا بين الوسائط المتعددة 
والتركيبات الفنية. قام عماد بترجمة وكتابة النصوص الثقافية المتخصصة في مجال “أنطولوجيا الثيمة” لصالح عدد من المجالت 
المحلية واإلقليمية. كما عمل كمستشار فني ومدرب فني، حيث قام بتدريب فناني برنامج إقامة مؤسسة بروهيلفيتيا، وحاضر 
في قسم السينما التابع لجامعة دار الكلمة في رام الله، وشارك في مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة. أطلق عماد في ٢٠١٨ مبادرته 

الفنية تحت عنوان “الثيمة”.  
  

امتنان للضوء واللون والحجر

يمكن  حينها؛ وحينها فقط،  الخاص.  البصري  لحنه  ويرى  ينصت  أن  برقة  للعابر  يمكن  واللونية  الصوتية  الترددات  بين صخب  ما 
لإلنسان أن يطلق همسته العابرة “ها قد أصبحت إبنًا لموسيقى الكون”
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M’hammed Kilito

Born in 1981, Lviv. A freelance documentary photographer based in Rabat, 
Morocco. His work focuses on capturing narratives that help understand 
the relationship between groups or individuals and their environments, by 
covering issues related to cultural identity, the sociology of work and climate 
change.

Currently, Kilito is currently completing the prestigious VII Mentor Program. 
His latest project “Before It’s Gone” has been shortlisted for the Leica Oscar 
Barnack Award, and it won the first Prize at Kranj Photo Festival. Kilito was 
selected by Ateliers Medicis and the Centre national des arts plastiques 
(Cnap) as part of the French national photographic commission: “Regards 
du Grand Paris” and he was assigned as the north Africa regional coordinator 
for the 2022 World Press Photo contest.

Before it’s gone

An ongoing, long-term, multidisciplinary art project that highlights the 
complex and multidimensional issues related to the degradation of 
Moroccan oasis and the impact it has on its inhabitants. Over the past few 
years, I have visited many oases where I have made strong connections with 
their inhabitants. I was able to understand this rich environment but also 
get to face the glaring realities surrounding it. I realized that desertification, 
recurrent droughts and fires, changes in agricultural practices, and 
overexploitation of natural resources, as well as the rural exodus and the 
sharp drop in water are all imminent threats to the existence of oases. 

These multiple concerns are unknown to the general public due to the lack of 
media coverage, which made me decide to work on this project to highlight 
them. My research also aims to reach a better understanding of the different 
approaches, practices, and programs applied to preserve and create 
sustainable development for heritage sites, in particular environmentally 
sensitive areas such as the oasis. 

My main objective is to draw attention to this situation by alerting public 
opinion, policy makers and concerned organizations through this project. It 
is also to protect the ancestral intangible heritage of the nomadic culture in 
Morocco, as well as to protect the oasis ecosystem. 
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محمد كيليتو
ز محمد على التقاط وتوثيق الروايات التي تساعد على فهم  مواليد ١٩٨١، في ليفيف. مصور وثائقي يعيش في الرباط، المغرب. ُيركِّ
الثقافية وعلم االجتماع والتغّير  بالُهوية  العالقة بين الجماعات او األفراد والبيئة المحيطة بهم، عن طريق تغطية قضايا متعلقة 

المناخي. 

يعمل  محمد حاليًا على إتمام برنامج التوجيه المرموق مع وكالة VII العالمية، وُرّشح مشروعه “قبل أن يزول” ضمن القائمة شبه 
اختيار محمد من قبل  الجائزة األولى في مهرجان كرانج للصور. تم   برانكا، كما حاز على  النهائية للمرشحين لجائزة اليكا اوسكار 
 Regards“ للمشاركة في اللجنة الفرنسية الوطنية للتصوير Centre National des Arts Plastiques CNAPو Ateliers Medicis

ق إقليمي لشمال أفريقيا لمسابقة صور الصحافة العالمية في عام ٢٠٢٢. du Grand Paris”، وتم تعيينه أيضًا كُمَنسِّ

قبل أن يزول 

مشروع فني طويل األمد ومتعدد التخصصات، يسلط الضوء على القضايا المعقدة والمتعددة األبعاد لتراجع وتدهور حالة الواحات 
في المغرب وتأثير ذلك على سّكانها. خالل الخمس سنوات الماضية، قمت بزيارة العديد من الواحات وتوطيد عالقتي بسكانها، 
وتمكنت من فهم هذه البيئة الغنية بما يرتبط بها من وقائع صارخة، حيث أدركت مقدار التهديدات التي باتت تحيط بها بشكل وشيك 
كمخاطر التصحر والجفاف والحرائق المتكررة والتغّير في الممارسات الزراعية والتنقيب الجائر عن المصادر الطبيعية، باإلضافة إلى 

النزوح من األرياف واالنخفاض الحاد في منسوب المياه.

اإلعالم.  تغطيتها من قبل وسائل  يتم  ما  نادرًا  والتي  المخاوف  تلك  على  الضوء  لتسليط  المشروع  على هذه  العمل  قررت  لقد 
وبالتالي، تعتبر غير معروفة بدرجة كبيرة بالنسبة إلى عامة الناس. كما يهدف بحثي أيضًا إلى تحقيق فهم أفضل للطرق المختلفة 
والممارسات والبرامج التي يتم تطبيقها في سبيل حفظ الموروث المكاني وخلق سياسات تطوير مستدامة له، وخصوصًا على 

مستوى األماكن الحساسة بيئيا كالواحات. 

اع القرار والمنظمات  إن الهدف األساسي من وراء هذا المشروع هو لفت االنتباه الى واقعه من خالل التأثير على الرأي العام وصنَّ
الحفاظ على نظام  المادي لألجيال السابقة في المغرب، فضاًل عن  البدوية غير  الثقافة  أنه يهدف إلى حماية تراث  المعنّية. كما 

الواحات البيئي. 
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Ross Deverson

A Canadian photographer who completed his studies in South Africa in 
1998. Having lived on every continent over the past 27 years, Deverson 
considers himself  a real global nomad without a base to call home. During 
his travels, he became passionately interested in photography. He works 
with the intention to offer an artistic quality to travel photography. The 
creative processes he uses mixes camera techniques and post processing, 
which offers beautiful images with a twist. His highly acclaimed work has 
been nominated for many international awards. Deverson currently lives in 
Amman, Jordan, where he is working on projects to promote the country as 
a new and fresh tourism destination. 

Bhutan

Trongsa Festival (Trongsa Tshechu)

Previously to Buddhism arriving in Bhutan in the 8th century, the Bon religion 
was widely practiced in the Himalaya region. It combines shamanistic and 
animistic practices performed by priests called Shen or Bonpo. Today, Bon, 
Hinduism and Buddhism are the dominant religions in Bhutan that is well-
known for its religious festivals, temples and prayer flags that scatter the 
countryside spreading sacred prayers and goodwill as they flap in the wind. 
 
One of the main religious festivals is the Trongsa Festival (Trongsa Tshechu), 
held in mid-December.  Festivals in Bhutan are a series of sacred events 
choreographed to promote happiness, show gratitude to God, and to 
ultimately cultivate an enlightened mind. 
 
The Trongsa Tshechu is unique as it is believed to be the oldest Tshechu held 
in reverence to the 8th century Saint Guru PadmaSambhava. The importance 
of the festival is magnified as Trongsa is the kingdom’s largest fortress, and 
the place from where the Wangchuck dynasty rose to power leading to the 
historic unification of Bhutan in 1907. Even today, the Crown Prince must 
assume the post of the Trongsa Penlop (Governor), before ascending the 
Throne. 
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روس ديفيرسون
مصور كندي أكمل دراسته في جنوب أفريقيا في عام ١٩٩٨ وعاش وتنقل في عبر القارات السبعة منذ أكثر من ٢٧ عامًا. خالل ترحاله، 
أصبح روس مهتمًا إلى حد الشغف بالتصوير، حيث يركز على تصوير السفر بجودة فنية عالية. ويعتمد في طريقته اإلبداعية على 
المزج بين تقنيات التصوير ومعالجة الصور بعد التقاطها. تشمل أعمال روس صورًا إبداعية بلمسة خاصة، وتم ترشيح أعماله لعدد 

من الجوائز العالمية. يعمل روس حاليًا على مشروع للترويج السياحي لألردن، وهو مكان إقامته الحالي.  

بوتان 

مهرجان ترونغسا 

حين وصلت البوذية إلى بوتان في القرن الثامن، كانت ديانة البون ٌتمارس بشكل واسع في إقليم الهماليا، وتضم ممارسات من 
الشعائر الشامانية والروحانية، حيث تقام من قبل كهنة يطلق عليهم اسم شين أو بنونبو. في الوقت الحالي تعد البون والهندوسية 
الريف  أنحاء  في  المنتشرة  الصلوات  وأعالم  ومعابدها  الدينية  بمهرجاناتها  المعروفة  بوتان  في  االنتشار  واسعة  ديانات  والبوذية 

لتساعد في بث الدعاء والنوايا الحسنة كلما خفقت مع الريح. 
 

ف  تعرَّ حيث  األول.  كانون  تقام في منتصف  التي  الرئيسية  الدينية  المهرجانات  أحد   )Trongsa Tshechu( ترونغسا  يعد مهرجان 
العقل  وصقل  اآللهة  إلى  اإلمتنان  وإظهار  السعادة  نشر  إلى  تهدف  قدسية  ذات  األحداث  من  كسلسلة  بوتان  في  المهرجانات 
المستنير إلى أقصى الحدود. ترونغسا تسيتشو هو حدث فريد من نوعه ويعتبر من أقدم التسيتشو المقامة تكريمًا للقديس جورو 
بادما سامبافا. كما تكمن أهمية المهرجان في ترونغسا نفسها التي تعتبر أكبر حصن في المملكة والمكان الذي انتقلت من خالله 

الساللة الحاكمة لوانجتشوك إلى السلطة، كبداية لمرحلة الوحدة التاريخية لبوتا عام ١٩٠٧.

يه زمام العرش.  في يومنا هذا، يتوجب على ولي العهد أن يتولى منصب حاكم ترونغسا بينلوب قبل تولِّ
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Mohamed Hozyen 

Born in 1984 in Cairo, Egypt. Hozyen graduated from the Faculty of 
Literature, Tourist Guidance department at Ain Shams University. He began 
his work as a photographer in 2016 with a focus on documenting daily life 
and social issues in Egypt. In 2020, he received a diploma in photojournalism 
from the Danish School of Media and Journalism. The following year, Hozyen 
participated in the Canon Europe development program, and he received 
a grant from The Arab Documentary Photography Program established by 
AFAC fund in collaboration with Prince Claus fund and Magnum foundation.  

If they move me... I die

In 2011, the Egyptian authorities issued demolition orders to remove all 
random residential areas and illegal buildings. The decision went into action 
at the beginning of 2016 by gradually removing old districts in the capital. 
Today, a total of 56 areas have been demolished and more than 2 million 
citizens were forced out. My grandmother’s house is now in danger of 
being demolished. I feel overwhelmed with sadness when I think of how my 
grandmother is going to face that moment, leaving 70 years of memories 
and life behind. She can’t picture herself outside the place she calls home, 
and prefers to die rather than be put in that situation. 

مــحـمد حـُزّين
مصور فوتوغرافي من مواليد القاهرة، مصر عام، ١٩٨٤. تخرج من كلية اآلداب قسم اإلرشاد السياحي من جامعة عين شمس. بدء 
مسيرته المهنية عام ٢٠١٦ بتصوير الحياة اليومية وتغطية القضايا االجتماعية في مصر. حصل محمد عام ٢٠٢٠ على دبلوم التصوير 
الصحفي والتوثيقي في المدرسة الدنماركية )DMJX(، ثم شارك في برنامج كانون أوروبا لتطوير المصورين. في ٢٠٢١، حاز محمد 
على منحة التصوير الوثائقي من الصندوق العربي للثقافة والفنون، بالتعاون مع  وتتمحور اعماله بتوثيق الحياة اليومية في مصر. 
الدنماركية )دي إم جي إكس( للتصوير الصحفي  المدرسة  التصوير الصحفي والتوثيقي من  في عام ٢٠٢٠ حصل على دبلوم في 
والميديا ثم درس في كانون أوروبا برنامج تطوير التصوير في عام ٢٠٢١. في صيف ٢٠٢١ حصل على منحة برنامج التصوير التوثيقي 

العربي، وهي مبادرة من الصندوق العربي للثقافة والفنون بالشراكة مع مؤسسة ماغنوم وصندوق األمير كالوس. 

لو نقلوني... هموت 

قررت السلطات المصرية سنة ٢٠١١ إزالة كافة المناطق العشوائية والمساكن غير القانونية. بدأ تنفيذ القرار منذ مطلع ٢٠١٦ بهدم 
األحياء المخالفة في العاصمة، ووصل مجموع المناطق التي تمت إزالتها حتى اآلن إلى ٥٦ منطقة كانت تضم أكثر من مليوني 
مواطن. أصبح منزل جدتي اليوم من المساكن المهددة بالهدم. حيث عاشت فيه منذ سنة ١٩٥٢ عندما تزوجت جدي. أشعر بالحزن 
عندما أفكر في خسارة جدتي لمكان يضم ٧٠ عامًا من ذكرياتها وعمرها وصحتها. فهي لم تعد قادرة على مواجهة مصير محتمل قد 

يعني مغادرتها إلى مكان آخر غير مألوف، بل أصبحت تفضل الموت على أن تعيش تلك اللحظة.
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Malu Mesquita

Malu Mesquita is a visual artist with 10 years of experience working and 
exhibiting in several venues around the world, including the United States, 
Canada, Russia, Arab Emirates, Spain, France, England and Jordan. Her work 
has also been shown in a number of exhibitions in Brazil, including São Paulo, 
Rio de Janeiro and Brasilia. Mesquita published her first book in 2017 and 
she is currently working on her second one, combining works she produced 
during the pandemic. Through her work in photography, Mesquita shows a 
unique and sensitive way of seeing the world.

Maria Luiza’s Garden

Maria Luiza’s Garden is a series of photography works that reflect positive 
energy in a symbolic way, where flowers are used to show gratitude. In this 
series, flowers are photographed in movements and then printed on fabric. 
The sense of gratitude is meant to express our way of life after the pandemic. 

مالو ميسكويتا 
فنانة بصرية تتمتع بخبرة ١٠ سنوات في إنتاج أعمال فنية وعرضها في عدة أماكن حول العالم، بما في ذلك الواليات المتحدة وكندا 
وروسيا واإلمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا واألردن. كما تم عرض أعمالها ضمن عدد من المعارض في البرازيل، 
في ساو باولو وريو دي جانيرو وبرازيليا. نشرت مالو كتابها األول عام ٢٠١٧ وتعمل حاليًا على إصدار كتابها الثاني الذي تجمع فيه 
أعمااًل قامت بإنتاجها خالل الجائحة. من خالل عملها في التصوير الفوتوغرافي، تعكس مالو طريقة فريدة وحساسة في رؤية العالم.

حديقة ماريا لويزا 

حديقة ماريا لويزا هي سلسلة من أعمال التصوير الفوتوغرافي التي تعكس الطاقة اإليجابية بشكل رمزي، حيث تستخدم الزهور 
للتعبير عن االمتنان. في هذه السلسلة، يتم تصوير الزهور أثناء حركتها ومن ثم طباعة الصور على القماش. يهدف الشعور باالمتنان 

هنا إلى التعبير عن أسلوب حياتنا بعد الوباء.
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Paola Farran 

Paola Farran is a Beirut born, Canadian artist and art practitioner living in 
Jordan.  Her socially engaged, site-specific artistic practice is grounded in 
ecology and sustainability concerns, and informed by concepts of belonging 
and the ‘other’.  Material research is a core element of her practice, working 
across painting,  photography, sculpture, clay, fabric… etc. She explores the 
role power systems play on  environmental issues, as well as their societal 
impact. She often resorts to natural and found materials, utilizing artisanal 
techniques to create multimedia installations.

under the silence of ordinary things
 
This body of work is an ode to nature, through content and process. It 
celebrates the elements by going to the source: the formation of earth. 
The wavy structures are called Liesegang banding, what forms when the 
different minerals and elements in the air are compressed over time. They 
are the witness of the thousands of years the earth took to compose, to then 
transform again into the fertile soil that allows us to survive. 

This installation is composed of multiple shots taken all over Jordan (Wadi 
Araba, Petra, Wadi Rum, the wadis of the Dead Sea, and Ajloun). The mosaic 
of images seeks to depict both the complexities and the connections that 
stem from the soil, mirroring our diverse, yet interconnected societies.

These photographs were developed using the less invasive cyanotype and 
toning techniques, on paper or cotton, and with a eco-conscious use of 
display materials. The title is an excerpt from Etel Adnan’s The Manifestations 
of the Voyage poem.
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باوال فّران 
بالموقع والمنخرطة  المحددة  الفنية  ترتكز ممارسة فّران  باوال فّران من مواليد بيروت، وهي فنانة كندية تقيم حالًيا في األردن. 
بالقضايا االجتماعية على اهتماماتها باإليكولوجيا واالستدامة، وتتشكل حول مفاهيم االنتماء و”اآلخر”. يعتبر البحث المادي عنصًرا 
رئيسًيا في عملها الفني، حيث تعمل عبر عدة وسائط كالرسم والتصوير والنحت والطين والقماش وغيرها. تكتشف باوال الدور 
التي تلعبه أنظمة الطاقة في القضايا البيئية، باإلضافة إلى تأثيرها على المجتمع. حيث تلجأ غالبًا إلى المواد الموجودة في الطبيعة 

عة، وتكرس التقنيات الفنية لخلق تركيبات من وسائط متعددة. والمواد المصنَّ

تحت وطأة سكون األشياء العادية 

تعد هذه المجموعة من األعمال قصيدة للطبيعة، من خالل المحتوى واألسلوب. بحيث يتم االحتفاء بالعناصر من خالل التوّجه 
إلى المصدر: تشكيل األرض، ُيطلق على هذه الهياكل المتمّوجة اسم طوق )Liesegang(، والتي تتشكل عندما تتعرض مختلف 
المعادن والعناصر المتواجدة في الهواء إلى الضغط مع مرور الوقت. حيث ُتعد شاهدة على ما مّرت به األرض على مدار آالف 

السنين لتتكّون ثم تتحول بعد ذلك إلى تربة خصبة تسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة. 

هذا التركيب يتكون من عدة لقطات مأخوذة من كافة أنحاء األردن )وادي عربة والبتراء ووادي رم وأودية البحر الميت وعجلون(. تسعى 
فسيفساء الصور إلى إظهار التعقيدات والروابط التي تنبع من التربة، مّما يعكس مجتمعاتنا المتنوعة والمترابطة في آن واحد.

 
تم تطوير هذه الصور باستخدام تقنيات الطباعة بطريقة سايانوتايب التقليدية وتقنيات ضبط األلوان على الورق أو على القطن، 

باإلضافة إلى استخدام مواد العرض الصديقة للبيئة.

العنوان مستوحى من قصيدة “اإلفصاح عن الرحلة“ لـ إيتيل عدنان.
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Samar Baiomy

Born and raised in Alexandria, Egypt. Samar Baiomy is a visual artist and 
photographer. After graduating with a degree in Painting from the Faculty 
of Fine Arts at the University of Alexandria, she was granted a 2-year 
scholarship to study video art & photography at the École supérieure d’art 
d’Aix-en-Provence in France. In 2018, Baiomy got her master degree in Arts. 
She found her passion in documenting people’s lives, especially memories of 
homes, whether inhabited or not, with a focus on conceptual documentary 
photography and self-representation photography. Baiomy works with 
different mediums, including video art, photography, installation and virtual 
reality. 

Mohamed Tarek

Born and raised in Alexandria, Egypt. Tarek is a veterinarian, photographer 
and writer. He started exploring photography in 2016 as a hobby that helps 
him deal with daily pressures. Over time, his passion for photography has 
grown to become the biggest part of his work. Tarek began his professional 
journey in photography by documenting street stories in different parts of 
Egypt, hoping to reach a deeper understanding of people and societies. His 
work expanded beyond taking pictures to include listening and documenting 
people’s stories and problems, as well as their connection to the past.  Tariq 
focuses on marginalized societies and the struggle of class identity in light of 
the intersection of psychology and visual anthropology. 

Memory of a Place

When we miss people, we may go to the places that brought us together to 
retrieve a shared memory, but how can we remember the place when we 
lose it? “Memory of a Place” is an exhibition that explores the connection 
between places and human memory, by going through the identity of a 
place, as well as its history and features, especially landmark places that 
are linked to our past and specific events over the years. Each place has an 
existing presence that survives time through its spirit, feeling and the hidden 
memories behind every corner; those memories could be sensed in its doors, 
walls, windows, and in any pieces of furniture left inside. Places live and can 
communicate and be present in their own way and distinguished details, and 
as a result, they affect us and get affected by us. 
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سمر بیومي
سمر بیومي، فنانة بصرية ومصورة ولدت وتقيم في اإلسكندریة، مصر. بعد تخرجھا من قسم التصویر من كلیة الفنون الجمیلة 
الفيديو  فن  تعلمت  حيث  فرنسا  في  للفنون  العلیا  المدرسة  في  لاللتحاق  عامين  لمدة  منحة  على  اإلسكندریة، حصلت  بجامعة 
والتصویر الفوتوغرافي. وحصلت في ٢٠١٨ على درجة الماجستیر في الفنون. وجدت سمر شغفھا بتوثیق حیاة الناس، وخاصة ذكریات 
المنازل، سواء كانت مأهولة بالسكان أم ال، كما تتركز اهتماماتها بشكل أساسي على التصویر الوثائقي المفاهيمي وتمثیل الذات. 
تعمل سمر على استخدام وسائل فنية مختلفة: الفیدیو والتصویر الفوتوغرافي والتركیب الفني وتقنيات الواقع االفتراضي، حيث 
تهدف إلى حفظ الذكريات وإعادة إحياء الذكريات المدمرة. ُعرضت أعمال سمر في أماكن متعددة حول العالم، كما حصدت على عدد 

من الجوائز.

محمد طارق
عام ٢٠١٦  الفوتوغرافي كهواية منذ  التصویر  بدأ محمد  بیطري ومصّور وكاتب.  ولد ونشأ في اإلسكندریة، مصر. ویعمل كطبیب 
للتعامل مع ضغوط الحیاة. مع الوقت، تحول التصوير بالنسبة له إلى شغف یشغل الجزء األكبر من حیاته. بدأ رحلته المهنية من 
خالل توثیق قصص الشوارع في انحاء مختلفة من مصر، بهدف الوصول إلى فهم أعمق لإلنسان والمجتمعات، وانتقل من مجرد 
التقاط الصور إلى االستماع إلى قصص األشخاص ومشاكلهم وارتباطهم بالماضي وتوثيق مشاعرهم وقضایا حیاتهم. لدى طارق 
اهتمام خاص بقضایا المجتمعات المهمشة وصراع الهویة الطبقیة في ظل الترابط بین علم النفس واألنثروبولوجیا البصریة. كما 

یطمح إلى الجمع بین شغفه بالكتابة والتصویر وعلم النفس لیصبح فنانًا بصريًا.

ذاكرة مكان

عندما نفتقد األشخاص قد نذهب الى األماكن التي جمعتنا بهم السترجاع ذكرى ما، لكن كيف يمكننا أن نتذكر المكان عندما نفقده؟ 

يستكشف معرض “ذاكرة مكان” مدى ارتباط ذكريات اإلنسان باألماكن عبر استعراض هويتها وتواريخها ومالمحها، وخصوصًا تلك 
األماكن التي أصبحت عالمات مؤثرة بارتباطها بتواريخ وأحداث بعينها عبر الزمن. للمكان حضور قائم من خالل روحه والشعور الذي 
يمنحه وذاكرته المخبأة في كل ركن من أركانه رغم الزمن، في في أبوابه وجدرانه وشبابيكه، وفي قطع األثاث الموجودة في داخله. 

فالمكان نفسه كائن حي قادر على الحضور والتعايش بما يحمله من تفاصيل مميزة، كما أنه يؤثر فينا ونؤثر فيه. 
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Cléa Rekhou

A French-Algerian photographer, born in Paris, France in 1988. Growing up 
between two cultures, She used to face common issues related to her social 
background, but it was also an enriching experience for her. Rekhou has 
always been outraged by social injustices but she was never daring enough 
to explore or talk about such issues until the year 2016, when she was first 
introduced to documentary photography.

With her work, Rekhou aims to cover social issues, explore topics of identity 
and tackle questions that are often neglected. She also likes to challenge her 
creative and visual approach, and to discover new ways to tell stories.

Rekhou is currently based between Marseille and Algiers.

Maguie (Algiers, Algeria)

I am from a country where many stories stay untold, as if they are floating 
truths we grow up and live with, but we don’t put them into words. We only 
feel them.

Maguie is one of those stories; she grew up in the 1950s as an orphan in 
the French countryside, born and raised as a Catholic. Maguie faced many 
traumas during her young age. At the age of 18, she met some “Arabs” at 
Poitiers and got involved emotionally with one of them. As a result, she 
ended up moving to Algeria. 

After a while in Algeria, Maguie met someone else, a Kabyle, my grand-father 
Messaoud. He already had two wives and 4 children and was over 40s. I 
don’t know if that was real love, but it was something strong enough that 
Maguie never left us.

Just before she passed away, I visited her in our family house in Algiers, 
we talked about her life and I could finally hear the real answer in her own 
words: “I was your grand-father’s mistress after all”. I smiled.

That was the untold story of Maguie.
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ِكليا رخو
مصورة فرنسية – جزائرية ُولدت في باريس، فرنسا في ١٩٨٨، ونشأت بين بيئتين ثقافيتين مختلفتين مّما جعلها تواجه مشاكل 
متعلقة بخلفيتها االجتماعية، لكن العيش في مجتمع متنوع عرقيًا كان تجربة غنية بالنسبة لها.  طالما كان انعدام العدالة االجتماعية 

أمرًا مزعجًا بالنسبة لـ ِكليا، لكنها لم تتجرأ على التعمق في الموضوع قبل عام ٢٠١٦، عندما تعرفت على فن التصوير الوثائقي.   

المصورين مثل يوجين  بأعمال عدد من  التصوير وتأثرت  التحقت ببعض ورش  التصوير بشكل ذاتي، كما  بدراسة فن  ِكليا  بدأت 
سميث، يوجين ريتشارد، سوزان ميسيالس وليا ابريل.

تهدف ِكليا إلى استخدام التصوير في تسليط الضوء على مواضيع مجتمعية، والتطرق إلى القضايا المتعلقة بالهوية واألسئلة التي 
عادة ما يتم تجاهلها. كما أنها تحب أن تتحدى أساليبها اإلبداعية والبصرية واستكشاف طرق جديدة لسرد القصص. 

تعيش كِليا حاليًا ما بين مارسيليا والجزائر العاصمة.

ماغي )الجزائر العاصمة، الجزائر(

جئت من بلد حيث يوجد عدد كبير من القصص غير المحكّية، وكأنها حقائق ال يمكننا التعبير عنها بالكالم رغم أنها موجودة من 
حولنا. بل نشعر بها فقط. 

كانت قصة ماغي إحدى تلك القصص. كانت ماغي طفلة يتيمة عاشت في خمسينيات القرن الماضي في ضواحي فرنسا، حيث 
ولدت ونشأت في بيئة كاثوليكية. خالل فترة طفولتها واجهت ماغي العديد من الصدمات. وعندما أصبح عمرها ١٨ عامًا، التقت 

ماغي بمجموعة من العرب في بواتييه، وبدأت عالقة عاطفية مع أحدهم. الحقًا، انتقلت ماغي معه للعيش في الجزائر.  

بعد قضاء فترة في الجزائر، التقت ماغي بشخص آخر من قبائل البربر، وهو جدي مسعود الذي كان في عامه األربعين، وكان متزوجًا 
من إمرأتين ولديه أربعة أطفال. ال أعلم إن كانت عالقتهما نتيجة حب حقيقي، ولكنها كانت قوية بما فيه الكفاية لدرجة أن ماغي 

لم تتركنا أبدًا. 
قبل وفاة ماغي بقليل، قمت بزيارتها في بيت عائلتنا في الجزائر العاصمة، حيث تحدثنا عن حياتها وتمكنت أخيرًامن سماع الحقيقة 

منها بشكل قاطع: “لم أكن سوى عشيقة جدك”. وعندها، ظهرت على وجهي ابتسامة. 

تلك كانت قصة ماجي التي لم ُتسرد قبل ذلك.
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Said Manseur

Born in west Algeria in Mascara city, Said Manseur is a young Algerian 
Filmmaker and Photographer. He is the president of Caravan association for 
arts and culture. Manseur studied cinematography and photography, and 
has participated in many national and international exhibitions. He also won 
the second-place award as the best Algerian photographer. 

Proscenium Ghosts

Four Algerian youth from west Algeria share their huge love for the art of 
theater. They sacrificed their studies and work for the theater that gives 
them a feeling of pride, despite the neglect of society and the absence of 
support from the state or civil organizations.

This time they are performing a show titled “Mékanizma”, in which they did 
everything on their own to prove their love for the theater.

سعيد منصور
صانع أفالم ومصور جزائري شاب من مواليد غرب الجزائر بمدينة معسكر، حيث يعمل كرئيس لجمعية كرافان وهي جمعية ثقافية 

وفنية. درس سعيد التصوير وشارك في العديد من المعارض الوطنية والدولية، وحصل على جائزة ثاني أفضل مصّور جزائري.

أشباح المسرح

أربعة شباب من غرب الجزائر يمتلكون حبًا كبيرًا لفن المسرح، حيث قاموا بالتضحية بدراستهم وعملهم من أجل المسرح، وهو أمر 
يدفعهم للشعور بالفخر رغم تجاهل المجتمع وغياب الدعم من الدولة أو المؤسسات المدنية.

يقدم الشباب في هذا الوقت عرضًا بعنوان “ميكانيزما” قاموا بعمل كل شيء فيه بمفردهم إلثبات حبهم للمسرح. 
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Yasser Alaa Mobarak

Is an award-winning photographer from Alexandria,Egypt. He has won 
several International photography prizes.

Yasser’s works have been featured The Guardian, VICE, National Geographic, 
and many other publications. He is visiting Faculty at Delhi College of 
Photography and Author at Digital Photography School. 

Religious gratitude in India

The project documents the diversity of religious beliefs in India. Through 
his stay in India, Yasser was able to document places of worship and the 
diversity of religious and ideological origins in India.

ياسر عالء مبارك
مصور فوتوغرافي من اإلسكندرية، مصر. حصل على العديد من جوائز التصوير الدولية.

نشرت أعماله التصويرية في The Guardian و VICE و National Geographic والعديد من المطبوعات األخرى. مدرس زائر في 
كلية دلهي للتصوير الفوتوغرافي، وهو مؤلف في مدرسة التصوير الرقمي.

االمتنان الديني في الهند

وتنوع  العبادة  دور  يوثق  ان  ياسر  استطاع  بالهند  اقامته  الهند، فمن خالل  الدينية في  المعتقدات  تنوع  لتوثيق  المشروع  يهدف 
الممارسات الدينية والعقائدية في الهند.
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Yamuna Matheswaran 

Yamuna Matheswaran was born in 1989 in Chennai, India. As a visual artist 
and writer, her primary interest lies in storytelling. Her work shifts across the 
mediums of writing, painting, and photography, and focuses on themes of 
gender, cultural history, and personal narratives. Her work has been featured 
in many magazines. Her piece on Chennai’s Burmese Indian community was 
recognized by JSTOR Daily as one of the best research-backed stories from 
around the web. She graduated with an MA in International Studies from the 
Josef Korbel School of International Studies, University of Denver.

Road Trip 

In late 2018, after seven years of living abroad, I moved back to India. Soon 
after my return, my family and I embarked on a road trip across the southern 
state of Tamil Nadu—from our home in the bustling metropolis of Chennai 
to Pollachi, a small town where my father was raised. The views shifted 
radically as we drove, reflecting the diverse nature of our surroundings. We 
made pit stops at highway eateries, spent the night at a hotel in the city of 
Salem, and visited a temple by a remote village where distant relatives still 
reside. The journey allowed me to become reacquainted with the region, 
from both a personal and historical context, and invoked in me a sense of 
gratitude for the seemingly simple things: freedom of movement, cups of 
cardamom-infused tea, striking colors and car journeys, and the ability to 
harbor memories.

In an international context, India is still frequently viewed via the lens of 
Delhi or Bombay. Through this series, I hope to offer a glimpse of a different 
world.
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يامونا ماثيسواران 
يامونا ماثيسواران من مواليد ١٩٨٩ في تشيناي، الهند. وهي فنانة تشكيلية وكاتبة تهتم بالسرد القصصي بشكل أساسي، وتجمع 
أعمالها بين الكتابة والرسم والتصوير، بالتركيز على قضايا النوع االجتماعي والتاريخ الثقافي والسردّيات الشخصية. ُنشرت أعمال 
يامونا في عدة مجالت، كما تم اختيار قصتها حول المجتمع الهندي البورمي في تشيناي كأحد أفضل األعمال األدبية على األنترنت 
المبنية على البحث من قبل JSTOR Daily. تخرجت يامونا بدرجة الماجستير من كلية جوزيف كوربيل لألبحاث الدولية، جامعة دينفر.

رحلة على الطريق

في أواخر ٢٠١٨ وبعد سبع سنوات من الحياة في الخارج، عدت للعيش في الهند. حيث ذهبت أنا وعائلتي في رحلة عبر المحافظة 
الجنوبية لوالية تاميل نادو بعد عودتي بقليل، انطالقًا من بيتنا في مدينة تشيناي الصاخبة إلى قرية بوالتشي الصغيرة التي ترعرع 
فيها والدي. تغيرت المناظر من حولنا أثناء الرحلة بشكل كبي، مما عكس مدى التنوع الطبيعي المحيط بنا. توقفنا لفترات قصيرة 
بعيدة يقطن  قرية  زرنا معبدًا في  الليلة في فندق في مدينة سالم، كما  السريع، وقضينا  الطريق  استراحات ومطاعم على  في 
فيها بعض أقاربنا حتى اليوم. سمحت لي هذه الرحلة بالتعرف والتأقلم من جديد مع المنطقة من الناحيتين الشخصية والتاريخية، 
واأللوان  الهيل  بنكهة  الشاي  وشرب  التنقل  كحرية  حولي،  من  بسيطة  تبدو  التي  لألشياء  باالمتنان  شعورًا  داخل  في  وأيقظت 

المدهشة ورحالت السفر عبر السيارة والقدرة على حفظ الذكريات.

ضمن السياق العالمي، غالبًا ما يتم رؤية الهند من منظور مدينتي ديلهي أو مومباي. أتمنى من خالل هذه السلسلة تقديم لمحة 
عن عالم مختلف.
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Photograph to bridge society

The Attitude of Gratitude

People from different geographical areas in Palestine like Silwan, Khan Younes, Balata Refugee Camp, Bethlehem 
and Gaza city usually don’t cross paths often for several reasons. A group of young adults from these areas had the 
chance to meet and mingle, sit and chat about their stories through a joint project, after a journey of two years, 
some of the participants used their photography passion to capture stories showing different angles of gratitude.

Media trainings are implemented through GIZ Palestine- Civil Peace Service (CPS). The CPS Media Project aims to 
achieve a continuous information exchange among Palestinians, particularly young adults, in Gaza Strip and West 
Bank including East Jerusalem, to contribute to a social change and majorly break down prejudices and stereotypes 
of their communities, and to help strengthen their communities’ confidence.

Photographers

Hassan Saleh, Nael Ikhmais, Ihab Al Zughyyri, Ahmad Butma, Yousef Abu Jayyab, Rania Khalil, Eman Khalil, 
Mohammad Al Ahmad Naem.

صور لبناء جسور بين المجتمع
موقف االمتنان

في كثير من األحيان ولعدة أسباب ال يلتقي األشخاص من مناطق جغرافية مختلفة في فلسطين مثل سلوان وخان يونس ومخيم 
يلتقوا  ان  من خالل مشروع مشترك،  المناطق  هذه  من  الشباب  من  لمجموعة  الفرصة  أتيحت  غزة.  ومدينة  لحم  وبيت  بالطة 
بالتصوير  شغفهم  المشاركين  بعض  استخدم  عامين،  استمرت  رحلة  بعد  قصصهم  حول  معا  ويدردشون  ويجلسون  ويختلطوا 

اللتقاط قصص تظهر زوايا مختلفة من االمتنان.

إلى  اإلعالمي   CPS يهدف مشروع  .)GIZ Palestine - Civil Peace Service )CPS(( اإلعالمية من خالل  التدريبات  تنفيذ  يتم 
تحقيق تبادل مستمر للمعلومات بين الفلسطينيين، وال سيما الشباب منهم، في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس 
الشرقية، للمساهمة في إحداث تغيير اجتماعي وكسر األفكار السائدة والصور النمطية عن مجتمعاتهم بشكل كبير، وللمساعدة 

في تقوية ثقة مجتمعاتهم.

المصورين

حسن صالح، نائل إخمايس، إيهاب الزغيري، أحمد بطمة، يوسف أبو جياب، رانيا خليل، إيمان خليل، محمد الدالي، أحمد نعيم.
المصور المساعد: جوران دينهارت
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Visual Jordan Project

A project by Darat Al Tasweer and Hikmat culture, aims to create a platform to attract a larger number of 
photographers, and develop a local documentary visual content, in addition to supporting amateur photographers 
and beginners through training programs and workshops. and connect them to the local and global documentary 
publishers.

We hope that the platform will be the comprehensive space for the art of local documentary photography, and the 
global destination for the visual stories of Jordan.

مشروع صورة األردن
مشروع مشترك بين دارة التصوير وحكمت الثقافة يسعى لخلق منصة لجذب عدد أكبر من المصورين، وتطوير المحتوى البصري 
التوثيقي المحلي، باإلضافة لدعم المصورين الهواة والمبتدئين من خالل برامج وورشات تدريبية متخصصة يهدف لتطويرهم من 

الجانب التقني والمهني وايصالهم للسوق التوثيقي المحلي والعالمي.

نتطلع ان تكون المنصة، المساحة الشاملة التي تعنى بفن التصوير التوثيقي المحلي والوجهة العالمية لمحتوى القصص البصرية 
في األردن.
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Heinrich Völkels

The photography of Heinrich Völkels (born in 1974 in Moscow) is characterized 
by his ability to improvise and adjust to adverse situations, which seems to 
be the key issue of many of his works. Völkels photographed extensively 
in the Gaza strip covering the stark contrast between the destruction of 
urban landscape by the Israeli troops and the immense will of the Palestinian 
population to continue to live in this environment. His work fascinates 
through incorporating the past and the future in moments of rest, pain and 
hope. In his immense dedication to the object of photography, Völkel never 
forgets the subject, the people, and always catches the unique surrounding 
of each person in the work he is assigned. In addition to his personal projects, 
Völkel’s work has been published by a number of magazines. 

He currently works and lives in Wiesbaden.

هنريك فولكليس 
تتميز األعمال الفوتوغرافية لـ هنريك فولكليس )١٩٧٤، موسكو( في قدرته على االرتجال 

والتأقلم في المواقف الصعبة التي عادة ما تطغى على الكثير من أعماله.
قضى هنريك وقتًا طوياًل في تغطية قطاع غزة وتصوير التناقض الواضح بين الدمار 
المناطق الحضرية من جهة، وعزيمة الشعب  القوات اإلسرائيلية في  الذي تسببت به 
الفلسطيني على االستمرار في الحياة ضمن تلك الظروف من جهة أخرى. تعكس أعمال 
على  تركيزه  ورغم  والمستقبل.  الماضي  بين  دمجها  خالل  من  ساحرة  جوانب  هنريك 
إظهار مواضيع صوره،  على  دائم  يحرص هنريك بشكل  التصوير،  الفنية في  الجوانب 

الناس، والتقاط البيئة الفريدة لكل شخصية منهم. 

يقيم  المجالت. وهو  أعمال هنريك في عدد من  ُنشرت  الخاصة،  إلى جانب مشاريعه 
حاليًا في ويسبادين.        
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Laura Boushnak 

Laura Boushnak is a Palestinian documentary photographer based in 
Amman, Jordan. Her work focuses mainly on the Arab world, looking at 
issues that stem from her personal experience related to gender, education, 
and the impact of conflict on society. 

In addition to her work for the New York Times and other publications, Laura 
has remained committed to her on-going projects, “I Read I Write” and 
“Survivor”; the former revolves around Arab women’s education, while the 
latter highlights the aftermath of war and its impact on individuals long after 
the war has ended. 

لورا بوشناق
 

لورا بوشناق مصورة وثائقية فلسطينية مقيمة في عمان ، األردن. يركز عملها بشكل 
أساسي على العالم العربي، حيث تبحث في القضايا التي تنبع من تجربتها الشخصية 

المتعلقة بالنوع االجتماعي والتعليم وتأثير الصراع على المجتمعات.

لورا على  أخرى، تحرص  تايمز ومطبوعات  النيويورك  إلى جانب عملها لصالح صحيفة 
الذي تركز من خالله على  أنا أكتب”  أقرأ  “أنا  الخاصة، ومنها مشروع  متابعة مشاريعها 
التداعيات والتأثيرات  الذي يَسلُط الضوء على  )الّناِجي(،  العربية. ومشروع  الَمرأة  تعليم 

طويلة األمد للحروب على األفراد. 
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Amélie Losier 

Amélie Losier was born in Versailles, France. She lives and works as a free-
lanced photographer in Berlin. She studied German literature and civilization 
in Paris and Berlin and documentary photography with Prof. Arno Fischer at 
the school “Fotografie am Schiffbauerdamm” in Berlin. 

Her photographic work focuses on portrait, street photography and film 
photography, and her main interests revolve around gender issues and 
stories of individual lives. 

إميلي لوسير 
ولدت إميلي لوسير في فرساي، فرنسا. وتعيش وتعمل كمصورة مستقلة في برلين. 
التصوير  إلى  باإلضافة  وبرلين،  باريس  في  األلمانية  والحضارة  األدب  إميلي  درست 
 ”Fotografie am Schiffbauerdamm“ الوثائقي مع البروفيسور أرنو فيشر في مدرسة
الفوتوغرافي على الصور الشخصية والتصوير في  التصوير  يركز عملها في  برلين.  في 
على  الرئيسية  اهتماماتها  تتمحور  وبينما  الخام،  الفيلم  باستخدام  والتصوير  الشوارع، 

قضايا النوع االجتماعي وقصص حياة األفراد.

في  أعمالها  عرض  وتم  منح  عدة  بها  الخاصة  الفوتوغرافي  التصوير  مشاريع  تلقت 
معارض فردية وجماعية في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى.
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Mona Boshnaq 

Mona Boshnaq is a London-based photo editor at The New York Times with 
more than 16 years’ experience in visual storytelling and photo editing. She 
has been at the center of covering international breaking news throughout 
her career. In addition to assigning and editing special projects and features 
in Europe and the Middle East, she ensures that daily international coverage 
and live briefings have the most relevant, appropriate and impactful 
photographs. 

Before joining The Times, she worked with Agence France-Presse covering 
the Middle East and later covering the United Kingdom, including Northern 
Ireland.

منى بشناق
تعيش منى بشناق في لندن، وتعمل كمحررة للصور في صحيفة النيويورك تايمز. وتمتد 
خبرتها في مجال تصوير القصص وتحرير الصور ألكثر من ١٦ عامًا. تضمنت مسيرتها 
المشاريع  من  العديد  وتحرير  عمل  في  شاركت  حيث  العاجلة،  العالمية  األخبار  تغطية 
والتغطيات المهمة في أوروبا والشرق األوسط، كما تحرص على توفير الصور األكثر 

صلة ومالءمة وتأثيرًا للتغطيات اليومية الدولية وجلسات اإليجاز اإلعالمي المباشرة.

لألنباء  الفرنسية  الوكالة  لصالح  منى  عملت  تايمز،  النيويورك  بصحيفة  التحاقها  قبل 
حيث قامت بتغطية شؤون الشرق األوسط، والحقًا المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.  
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Raphael Dias e Silva

Raphael Dias e Silva is an Exhibitions Manager and Curator at World Press 
Photo, based in Amsterdam, The Netherlands. Originally from Brazil, he has a 
background in International Security with a focus on conflict resolution and 
local-based approaches to peacebuilding. At World Press Photo, he manages 
a portfolio of 25 global cities organizing annual and thematic exhibitions for 
a wide array of audiences.  

رافائيل دياس إي سيلفا
العالمية  الصحافة  مؤسسة  في  معارض  ومنسق  مدير  هو  سيلفا  إي  دياس  رافائيل 
في  خلفية  ولديه  البرازيل  إلى  رافائيل  أصول  تعود  هولندا.  أمستردام،  في  للصور 
السالم.  لبناء  محليًا  المطّورة  واألساليب  النزاعات  حل  على  التركيز  مع  الدولي  األمن 
ضمن سياق عمله في مؤسسة الصحافة العالمية للصور، يدير رافائيل تنظيم وإقامة 
المعارض السنوية المتخصصة التي تستهدف مجموعات واسعة من الجماهير في ٢٥ 

مدينة حول العالم.  
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Tarik Dajani 

Born to a Palestinian father and English mother, Dajani learned his craft over 
a period of 25 years working as a photographer-printmaker in Europe and 
the Middle East. Recurring themes in his work relate to identity, belonging, 
and his Arab heritage. He continues to work on art projects and teaches 
photography and printmaking in his ancient farmhouse studio in Spain, 
combining his creative interests with a healthy lifestyle connecting to nature, 
working on his organic farm, and being with his partner and their family of 
Saluki dogs and Arabian horses.

طارق دجاني 
ُولد ألب فلسطيني وأم بريطانية، وتعلم حرفة التصوير على مدى ٢٥ عامًا من العمل 
في التصوير وطباعة الصور في أوروبا والشرق األوسط. ترتكز أعمال طارق على مواضيع 
فنية  مشاريع  على  مستمر  بشكل  يعمل  أنه  كما  العربي.  والموروث  واالنتماء  الهوية 
أخرى ويقوم بتدريس فن التصوير وطباعة الصور في األستديو الخاص به في إسبانيا. 
يجمع طارق بين اهتماماته اإلبداعية وحرصه على الحفاظ على نمط حياة صحي مرتبط 
السلوقية  الكالب  التي تتضمن عددًا من  العضوية  بالطبيعة، حيث يعمل في مزرعته 

والخيول العربية.  
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Omnia Sabry 

Omnia Sabry is interested in exploring language, addressing surfaces as 
archival bodies, sites of memory, learning, time and the everyday. Focusing on 
the relations of light-sensitive surfaces: their ability to sensitize, desensitize, 
erase memory, give agency to, or take agency from other surfaces, beyond 
human influences in the processes of documentation or witnessing.

Omnia’s ongoing investigation examines plants’ materiality in conjunction 
with their cognitive behavior, growth mechanisms, social histories and 
interrelationships. Engaging with plants as active witnesses and collaborators 
of histories. 

أمنية صبري
تهتم أمنية صبري باستكشاف ودراسة اللغة والترجمة والتعامل مع األسطح كأجساد 
أرشيفية ومواطن للذاكرة والتعلم والزمن والتفاعل اليومي. حيث ُتركز أمنية في عملها 
وتسجيل  عدمه  من  التحسس  على  بالقدرة  ضوئًيا  الحساسة  األسطح  عالقات  على 
الذاكرة ومنح األهلية أو سحبها من األسطح األخرى، بما يتجاوز تأثير العنصر  أو محو 

البشري في عملية التوثيق أو الشهادة. 

يستكشف مشروع أمنية الحالي بنية ومادية النباتات والعالقة بسلوكها اإلدراكي وآليات 
نموها وتاريخها االجتماعي وعالقاتها المتشابكة، باعتبارها شواهد فاعلة في التاريخ. 
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