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The Image Festival Amman

The Image Festival Amman, dedicated to Art Photography was established in 2011 - a 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 exchange.

Altogether, more than 150 Jordanian 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, Future in 2016, and Identity will be the theme of the 6th edition in 
2017.

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 عمان
المنطقة. في  الفوتوغرافي  للتصوير  مخصص  نوعه،  من   �فريد  �حدث  2011 عام  تأسيسه  تم  الذي  المهرجان   يعد 
 يهدف المهرجان إلى جمع المحترفين مع� وإلى لفت أنظار جمهور أكبر لهذا الفن وإلى التوسع عالمي� لتوفير فرص

تبادل ثقافي مستدام

الدول اEخرى وعرضهم Eعمالهم في إطار موضوع  ومع مشاركة ما يزيد عن 150 مصور من اEردن والعديد من 
�ثقافي  �حدث جعله  مما  والحضور،  المشاركين  من  متزايدة   �أعداد المهرجان  جذب  السنوات،  مرور  ومع   المهرجان، 
 ينتظره الكثيرون في العاصمة. باQضافة إلى كونه أحد أطول اEحداث الثقافية مدة في عمان والمنطقة التي تضم

هذا العدد الكبير من الشركاء والفنانين

 بعد إقامة المهرجان دورته اEولى، تم اختيار موضوع ليتمحور المهرجان حوله، حيث كان الموضوع في عام 2012
 هو ”الثورة/التغير“، وفي عام 2013 ”أنا والكبير“، أما في عام 2014 كان الموضوع ”مع�“، وموضوع ”المستقبل“ عام 2016.

أما هذا العام فقد تم اختيار ”الهوية“ كموضوع ليتم تمثيله في المهرجان في دورته السادسة

 باQضافة للمعارض العديدة، يقام خالل الشهر عدد� من ورشات العمل ولقاءات مع المصورين الضيوف، ومسابقة
تصويرية للمبتدئين والمحترفين المقيمين في اEردن ولdردنيين المقيمين خارج البالد



Curator
The Image Festival Amman lunches the 6th edition attracting more 
partners and audience, being a major event in Jordan and the 
region. 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.

The theme of the 6th edition is “Identity” through social and 
personal documentation. Photographers from all around the world 
will get the chance to reflect Identity from different aspects of life 
within the framework of the festival. 

The launching event will take place at the historical sight of Amman 
Hejaz Railway Station, the same location that our city Amman 
started it’s recent history from back in 1900. The Hejaz Railway 
helped the city become of major value in the region.

Thanking all our supporters and partners, who help make this event 
a success every year.

Linda Al Khoury
Darat Al Tasweer



منظمة المهرجان
يعد حيث  والمهتمين،  الشركاء  من  المزيد  بجذب  العام  لهذا  السادسة  دورته  في  عمان  الصورة  مهرجان   يستمر 
 المهرجان حدث� هام� لdردن والمنطقة. ال تقتصر أهمية هذا المهرجان على الحدث بحد ذاته، فمرحلة التنظيم تفتح
 لنا آفاق وعالقات جديدة ومميزة وفرص تواصل مع مصورين من جميع أنحاء العالم، كما أن استضافتهم تعكس

هدفنا اEساسي في استمرارية التبادالت الثقافية

 اخترنا لهذا العام عنوان ”هوية“ كموضوع تندرج تحته أعمال المصورين المشاركين. فمن خالل التوثيق المجتمعي
والفردي يعكس مصورو العالم الهوية من نواحي متعددة

الحجاز ”محطة عمان“. فرؤيتنا لهوية مدينة اEثري لسكة حديد  الموقع  السادسة في  المهرجان دورته   سيفتتح 
 عمان الحديثة التي انطلقة من محطة الحجاز، فتحت آفاق� لتكوين مدينة حضارية وصلت إلى ماهيتها اpنية. فها

نحن اليوم نطلق مهرجاننا لهذا العام من نفس المكان الذي كان في عام 1900 بداية مشوار مدينة عمان الحبيبة

�شاكرين كل من وثق بنا وقام بدعمنا Qنجاح هذا الحدث، ومتطلعين للمزيد دوم

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, dedicating time for her passion to the art of documentary photography.

In 2013, Linda established Fann Wa Chai 'Art Gallery & Tea Bar' a cultural space in Amman that aims at 
engaging the public with arts and culture.

 ليندا الخوري

لتصبح بالمراقبة  الهواية  بدأت  الصغر.  منذ  ليندا  رافق  شغف  الفوتوغرافي  التصوير  اEردن،  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،
وتخصص من الوقت لشغفها في التصوير الفني والتوثيقي

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



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

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

دارة التصوير
 عشرة سنوات من ا�نجاز

 مركز متخصص بفن التصوير الفوتوغرافي يهدف لدمج تقنيات التصوير القديمة والحديثه 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 عام 2007 في أحضان جبل اللويبدة،  أحد أقدم جبال عمان. حيث جذبت الدارة محبي وهواة
 التصوير. ومع مرور الوقت أصبحت المساحة اQبداعية التي من خاللها ترقى هذا الفن في اEردن، وفتح آفاق� جديدة

للمهتمين بالمشاركة في معارض ومسابقات عالمية
 



The Hejaz Railway 

Historic brief

The Hejaz Railway is considered one of the traditional monuments that is associated with the history of 
modern Jordan as it is coupled with the Great Arab Revolt, in addition to the fact that one of the Hejaz 
Railway buildings in the City of Maan had the honor to be the headquarters of the late HM King Abdullah 
I bin Al-Hussein, may God rest his soul, and the Railway had also the honor to use one of its trains for the 
trip of His Majesty from Maan to Amman.
 
In addition, the trips of pilgrims using camels from Damascus to the Al Madinah Al Munawwarah and 
Mecca Al Mukarramah used to last for (40-50) days, during which they used to be exposed to different 
risks namely the attacks of highway robbers, torrents and epidemics in addition to the hardship of long 
travel which induced Sultan Abdul Hamid to consider establishing a railway that connects Damascus with 
the Al Madinah Al Munawwarah and Mecca Al Mukarramah.

Museum

The Museum included items that were used or still being used in keeping trains in operation. Moreover, 
the Museum contains a sand model that displays the stations and the route of trains starting from the 
Syrian borders to Maan station.

And its include murals that depicted the development phases of trains starting with the first steam 
locomotives designed by British inventor “Stephen”, reaching to modern designs, as well as displaying 
photos of members of the Hashemite family and the ancestry of HM King Abdullah II.

Tours

The Jordan Hejaz Railway Corporation organizes regular weekly trips and in holidays to Al-Jeezah station 
near Queen Alia International Airport, and to Al Qaser station- Umm Al Hiran near the Radio and Television 
Corporation, and to Al-Zarqa and Al-Mafraq.



الخط الحديدي الحجازي
 

نبذة تاريخية

الكبرى، العربية  بالثورة  الرتباطه  الحديث  اEردن  بتاريخ  المرتبطة  التراث  معالم  من  الحجازي  الحديدي  الخط   يعتبر 
 إضافة إلى أن أحد مباني الخط الحجازي في مدينة معان كان له شرف أن يكون المقر الرسمي للمغفور له جاللة
الخط شرف استخدام أحد قطاراته لرحلة جاللته من ثراه، وأيض� كان لهذا  الحسين طيب ا{  بن   الملك عبد ا{ 

مدينة معان إلى عمان

المنورة ومكة المكرمة تستغرق من (40 إلى 50)  كانت رحلة قوافل الحجاج على الجمال من دمشق إلى المدينة 
إلى باQضافة  الطرق، والسيول واEوبئة هذا  المخاطر مثل هجمات قطاع  للكثير من  الحجاج   يوم�، يتعرض خاللها 
بالمدينة دمشق  يربط  حديدي  خط  بإنشاء  للتفكير  الحميد  عبد  السلطان  دفع  مما  الطويل  السفر  وعناء   مشقة 

 المنورة ومكة المكرمة. حيث أصبحت الرحلة تستغرق 72 ساعة من دمشق إلى المدينة المنورة

المتحف

 يحوي المتحف مواد استعملت أو ما زالت تستعمل في تشغيل وتسيير القطارات. كما يوجد في داخله مجسم
 ترابي يبين محطات وخط سير القطارات من الحدود السورية إلى محطة معان. عالوة على لوحات جدارية تعرض
 مراحل تطور القطارات ابتداء من القاطرة البخارية اEولى التي صممها المخترع البريطاني "ستيفن"... إلى ما وصلت

 إليه التكنولوجيا من تصاميم حديثة. كما يوجد صور للهاشميين ونسب جاللة الملك عبد ا{ الثاني المعظم

أنشطة المؤسسة: الرحالت

 تنظم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي اEردني رحالت منتظمة أسبوعي� وفي العطل الرسمية إلى محطة الجيزة
بالقرب من مؤسسة اQذاعة والتلفزيون وإلى كل من الحيران  الملكة علياء وإلى محطة القصر- أم   بجانب مطار 

الزرقاء والمفرق
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Amman
 
The Identity of our beloved city Amman has become the safe haven for those who came to escape 
wars, and others in search for better opportunities in life. Amman has embraced them all to 
become part of it.

A homeland for many began on it’s river side, with memories on it’s stairs and streets, to expand 
with time far beyond it’s seven hills.

The stories of the people of Amman surrounded our hearts, attaching us more and more to our 
home city, their memories and tears overwhelmed us with it’s recent history, that enrich 
thousands of years.

A project by Darat Al Tasweer, combining research, photography, video and music production 
reflecting the Identity of our city Amman
Project team; Linda Al Khoury, Rasha Amer and Husam Manasrah
Music production and performance; Artist Hind Hamed & musician Zaid Mansour

عمان… وأما بعد

الحروب من   
هرب لها  لجئ  من  لكل  آمن  مالذ  كونها  بدأت  الحديث  بتاريخها  الحبيبة،  عمان  مدينة   هوية 
وتصبح منها  يتجزء  ال  جزء0  ليصبحوا  عمان  مدينة  غمرتهم  أن  إلى  أفضل،  لعيش  فرص  عن   
بحث  وآخرين 

بهويتها المدينة اAمنة التي تفتح أحضانها لكل من يلجئ لها

 تكون هنا الوطن على ضفاف سيلها، سجلت أدراجها وممراتها الذكريات، فاحت رائحتها العطرة وغمرت
منازلها. توسعت طرقها وامتدت آفاقها أبعد بكثير من تاللها السبعة

 طوقت قصص أهالي عمان قلوبنا، وزادت ارتباطنا بالمدينة التي لنا فيها الوطن، غمرتنا تنهيدات الذكريات
ودموع الزمان، وأصبح لنا فيها التاريخ، قد يكون قريب، ولكنه مليئ، يغني عن آالف السنين

 مشروع من إنتاج دارة التصوير مزج أعمال بحث وتصوير وتوزيع موسيقى يعكس آفاق مدينتنا الحبيبة
فريق العمل ليندا الخوري، رشا عامر وحسام مناصرة

توزيع وأداء موسيقي الفنانة هند حامد والموسيقي زيد منصور
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Tomas van Houtryve

Tomas van Houtryve is a photographer, author and conceptual artist. His work 
often combines long-term journalistic investigation, innovative image-making 
processes and philosophical concepts. His photographic prints and video 
installations are displayed by major venues including the ICP Museum in New York, 
Chicago’s Museum of Contemporary Photography, and the Berlin Museum for 
Photography. He is the winner of the ICP Infinity Award, the World Press Photo 
and the Bayeux Prize for War Correspondents. Van Houtryve is a member of VII 
Photo.

Traces of Exile

How do refugees portray themselves? To explore this question, ‘Traces of Exile’ 
layers landscapes along the refugee trail through Europe with small Instagram 
selfies geo-tagged to the same location, capturing the intersection of the 
refugees’ online presence and the locations of their exile. The project was 
commissioned by the Southeastern Center for Contemporary Art (SECCA) with 
support from the Pulitzer Center.

توماس فان هوتريف

 توماس فان هوتريف هو مصّور ومؤّلف وفنان مفاهيمي، تجمع أعماله عادة التحقيقات
الفلسفية. والمفاهيم  المبتكرة  الصورة  صناعة  عمليات  مع  اcمد  طويلة   الصحافية 
 عرضت أعماله المكونة من تركيبات للفيديو ومطبوعاته الصورية في أماكن رئيسية من
المعاصر، للتصوير  شيكاغو  ومعرض  نيويورك،  في  الدولي  التصوير  مركز  متحف   ضمنها 
الدولي المركز  يقدمها  التي  إنفينيتي  جائزة  على  توماس  حاز  للصورة.  برلين   ومتحف 
 للتصوير، وجائزة صحافة الصورة الدولية وجائزة بايو لمراسلي الحرب. يقيم فان هوتريف

في باريس، وهو عضو في وكالة ”سيفين“ للصور
 

آثار المنفى

المنفى" "آثار  مشروع  يدمج  المسألة،  هذه  الستكشاف  أنفسهم؟  الالجئون  يصّور   كيف 
تطبيق من  "سيلفي"  صور  إلى  باnضافة  أوروبا  عبر  الالجئين  آثار  مع  طبيعية   مناظر 
عبر الالجئين  وجود  تقاطع   
ملتقط المكان،  نفس  على   
جغرافي موسومة   انستاجرام 
 اnنترنت مع أماكن منافيهم. تم المشروع بتكليف من قبل المركز الجنوب شرقي للفنون

المعاصرة وبدعم من مركز بوليتزر



©Tomas van Houtryve



©Tomas van Houtryve



©Tomas van Houtryve





INSTITUT FRANÇAIS IN JORDAN 
Jabal Webdeh 4 Sharia College Street 

+ 962 6 4612658 
WWW.IFJORDAN.COM 



Jean-Michel de Tarragon

Jean-Michel de Tarragon, born 1945 in France. He became a Catholic priest in 1972. 
Since 1973 he is in East-Jerusalem as a permanent member of the French Ecole 
Biblique. He studied cuneiforms (PhD) and old canaanite languages, teached 
ancient history connected to the Bible. He participated in the archaeological digs 
of the Ecole Biblique since 1973, and became the assistant photographer of the 
archaeological activities of Ecole - in Jordan and in the Gaza Strip. Retired from 
active teaching, he is now full time in charge of the photo-collection of the Ecole 
Biblique in Jerusalem. His scanned collection reached in 2017 the total of 25,000 
scans of old photos of mainly Palestine, Jordan, Lebanon and Syria. Jean-Michel 
organized over twenty-five photo-exhibitions.

From Jordan River to Desert, Landscape and People

The exhibition presents a great collection of old images from the archives of the 
Biblical school of Jerusalem, reflecting the identity of Jordan; places and people 

جان-ميشيل تاراجون

،1972 عام   
كاثوليكي  
قسيس وأصبح   ،1945 عام  فرنسا  في  تاراجون  جان-ميشيل   ولد 
المقدس الكتاب  مدرسة  في  دائم  كعضو   1973 عام  منذ  الشرقية  القدس  في   ويقيم 
 الفرنسية. نال جان-ميشيل الدكتوراة في الكتابة المسمارية واللغات الكنعانية القديمة،
الكتاب لمدرسة  اcثرية  التنقيبات  في  شارك  باnنجيل.  المتصل  القديم  التاريخ   وعّلم 
 المقدس منذ عام 1973، وأصبح المصور المساعد لyنشطة اcثرية التابعة للمدرسة - في
 اcردن وفي قطاع غزة. بعد استقالته من التدريس الدائم، يعمل اAن بشكل دائم مسؤوًال
نسخه عدد  تصل  القدس.  في  المقدس  الكتاب  لمدرسة  الفوتوغرافية  المجموعة   عن 
 الممسوحة ضوئي
 في عام 2017 إلى 25000 نسخة لصور قديمة لفلسطين بشكل رئيسي

واcردن ولبنان وسوريا، وقام بتنظيم أكثر من 25 معرض فوتوغرافي

من نهر ا&ردن إلى الصحراء، أماكن وناس

 يتضمن المعرض مجموعة من الصور القديمة من ارشيف المدرسة االنجيلية في القدس،
تعكس هوية االردن من خالل االماكن والناس
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Stéphane Herbert 

Photographer for more than twenty-five years, Stéphane Herbert has worked for 
magazines (Géo, Grands Reportages...) and book publishers (Éditions du 
Patrimoine, Solar...). His favourite subjects treat themes linked to contemporary 
civilizations. Author of the books "MONGUEN de cordillera a mar", portraits of 
Mapuche elders of Chile (Globe Vision, 2012) and "villes rêvées, villes habitées / 
URBAN UTOPIAS / La Grande Motte - Brasília - Chandigarh" (Somogy éditions 
d'Art, 2015). He has exhibited in France (UNESCO, Galerie Blanche...), Brazil 
(Museu Nacional, Espaço Cultural 508 Sul...), India and Japan (Alliance française). 
In 2014, his serie "IMAGINALS" joined the collections of the Istanbul Photography 
Museum. 

Imaginals

Imaginals is a compilation of some photographs drawn from journeys to the East 
and the West. From the towering Pamir mountains in Tajikistan to the shores of 
lake Atitlan in Guatemala, from patterned weavings of the Mayas to abstract 
mosaics of the Islamic East, from the mystic devotees of Herat to the visionary 
architects of Brasília - My aim is to photograph lands and their peoples, societies 
and their traditions. Through long-term exploration, I try to convey images of the 
current world’s cultural diversity. 

ستيفان هيربيرت

ريبورتاج...) جراند  (جيو،  مجالت  لعدة  سنة   25 من  cكثر  كمصور  هيربيرت  ستيفان   عمل 
مرتبطة مواضيع  المفضلة  أعماله  تعالج  سوالر....)  باتريموان،  دو  (اصدارات  كتب   وناشري 
وهو البحر"،  إلى  الجبال  سلسلة  من  "مونجان:  كتاب  ستيفان  ألف  المعاصرة.   بالحضارات 
اcحالم، و"مدن   (2012 فيجين،  جلوب  (دار  تشيلي  في  المابوتشي  لمسّني  صور   مجموعة 
(إصدارات شانديغار"   - برازيليا   - موت  غراند  لو   / الحضرية  اليوتوبيا   / المأهولة   المدن 
،(... بالنش  جاليري  (اليونيسكو،  فرنسا  في  أعماله  بعرض  وقام   .(2015 للفنون،   سوموجي 
(التحالف واليابان  الهند  وفي  الثقافية)   
جنوب  508 مساحة  الوطني،  (المتحف   والبرازيل 
إسطنبول متحف  لمجموعة  "إيماجينالز"  مجموعته  ُضّمت   ،2014 عام  في   الفرنسي). 

الوطني

إيماجينالز
 

 إيماجينالز هي مجموعة من الصور المستقاة من رحالت إلى الشرق والغرب من جبال بامير
 الشاهقة في طاجكستان إلى سواحل بحيرة اتيتالن في غواتيماال، ومن منسوجات المايا
 المنّمطة إلى فسيفساء الشرق اnسالمي التجريدية، ومن المتعبدين الصوفيين في هراة
ناسها مع  اcراضي  تصوير  إلى  أهدف  برازيليا.  في  الرؤى  أصحاب  المعماريين   إلى 
 ومجتمعاتها وتقاليدها، وأحاول من خالل االستكشاف طويل اcمد أن أنقل صور0 للتنوع

الثقافي الحالي في العالم
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Charlotta Sparre

Born in Sweden, Charlotta Sparre's professional life has for the last almost 25 years 
focused on the Middle East and North Africa, including postings in Libya, Egypt and 
Jordan and extensive travelling all over the region. She has lived in Cairo since 2013 
where she serves as the Ambassador of Sweden.

Charlotta has an active and intense interest in political history, humanitarian issues 
and the contemporary challenges facing the region. Driven by both an insatiable 
fascination with her surroundings and a limitless curiosity, she manages to explore 
the dynamics of life wherever she resides.

A Story About Her

Through her photographs Charlotta Sparre shares her love and passion for the 
Middle East and North Africa. Building on a technique of double exposed 
photographs, the combined pictures create something both familiar and 
dreamlike - this time in “A Story About Her”. Who am I? Who are you? Who are we 
as a collective? How do we define ourselves and what defines us? What is identity? 
How much of our identity is our own creation, how much a reflection of society 
around us?

شارلوتا سبار


 ولدت شارلوتا سبار في السويد، وركزت في حياتها العملية التي امتدت cكثر من 25 عام
ليبيا ومصر واcردن ورحالت  على الشرق اcوسط وشمال أفريقيا، من ضمنها مناصب في 
  مكثفة في جميع أنحاء المنطقة. تعيش شارلوتا في القاهرة منذ عام 2013 حيث تخدم

كسفيرة للسويد

والتحديات اnنسانية  والقضايا  السياسي  بالتاريخ  ونشيط  عميق  اهتمام  شارلوتا   لدى 
الحياة مدفوعة المنطقة. تقدر شارلوتا على استكشاف ديناميات  تواجه  التي   المعاصرة 

بافتتان ال ينضب وفضول ال محدود أينما حّلت

قصة عنها

صورها عبر  أفريقيا  وشمال  اcوسط  للشرق  وشغفها  حبها  سبار  شارلوتا   تشارك 

 الفوتوغرافية. تخلق الصور المركبة المبنية من صور ذات تعريض مزدوج شيئ
 مألوف
 وحالم
 في اAن ذاته - وهذه المرة في "قصة عنها". من أنا؟ من أنتي؟ من نحن كمجموعة؟ كيف
 نعّرف عن أنفسنا وما الذي يعّرفنا؟ ما هي الهوية؟ كم من هويتنا من صنيعنا الخاص أو

من انعكاس المجتمع من حولنا؟
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Amélie Losier 

Amélie Losier was born in Versailles, France. She studied german literature and 
civilization in Paris and documentary photography with Arno Fischer in Berlin. Her 
work comprises street photography, reportage, portraits and photofilms. Losier is 
living and working as a freelanced photographer in Berlin. 

Art residency

During a 15 days artist residency, and parallel to giving a four days photography 
workshop on Portrait Photography, Amélie Losier intends to produce a 
portrait-series, focusing on gender-issue and the notion of "generations".

إميلي لوزييه 

 ولدت إميلي لوزييه في فرساي في فرنسا، ودرست اcدب والحضارة اcلمانية في باريس،
والتقارير الشارع  تصوير  عملها  يشمل  برلين.  في  فيشر  أرنو  مع  الوثائقي   والتصوير 
كمصورة تعمل  حيث  برلين  في  لوزييه  تعيش  الفوتوغرافية.  واcفالم   والبورتريهات 

مستقلة

إقامة فنية

التي تبلغ مدتها 15 البورتريهات خالل إقامتها الفنية  إنتاج سلسلة من   تنوي إميلي لوزييه 
تركز الفوتوغرافي،  البورتريه  تصوير  عن  أيام  أربعة  من  ورشة  إعطائها  مع  بالتوازي   
 يوم

فيها على قضايا النوع االجتماعي ومفهوم اcجيال
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Carlota Escribano

Born in Madrid, Spain, in 1978, Carlota is a visual artist whose work is mainly 
focused on painting and photography. She graduated in Fine Arts in Universidad 
Complutense and her works have been exhibited in cities like London, Basel, Laren 
or Belgrade. Carlota recently won the Artistas del Barrio Award in Madrid, where 
she currently lives and work.

Dunes 

Dunes stem from the need of recording my own time. The need of releasing my 
own unrepeatable experience as it consumes my life and fills it up. The Dunes 
speaks about the distancing of those who learn from themselves. My work is the 
result of a profound inquest of painting through dialogue with the image and 
occasionally writing. I sketch my paintings through the photographic lens. On the 
photographic image – or through it – I apply paint and other materials so as to 
distort or to extend concepts. Stories filled with truths and exaggerations. They 
are small samples of unfinished tales. I write and paint my time, gathering 
paintings, pictures and writings.

كارلوتا ايسكريبانو

 كارلوتا ايسكريبانو فنانة بصرية ولدت في إسبانيا عام 1978 وترّكز في عملها على الرسم
 والتصوير. تخرجت كارلوتا بشهادة في الفنون الجميلة من جامعة كومبلوتنسي بمدريد،
بجائزة مؤخر0  كارلوتا  فازت  وبلغراد.  والرين  وبازل  لندن  مثل  مدن  في  أعمالها   وعرضت 

ارتيستا ديل  باريو في مدريد، حيث تعمل وتقيم اAن

كثبان رملية

عن ل�فراج  حاجتي  ومن  الخاص،  زمني  لتسجيل  حاجتي  من  رملية"  "كثبان  مشروع   ينبع 
 تجربتي الخاصة غير القابلة للتكرار، كما َتستِهِلُك حياتي وتمyها. يتحدث مشروع "كثبان
نتيجة استجواب عميق يأتي عملي  أنفسهم.  يتعلمون من  الذين  أولئك  إبعاد   رملية" عن 
خالل من  الخاصة  رسوماتي  أُخط�   .
أحيان والكتابة  الصورة  مع  الحوار  خالل  من   للوحة 
ومواد الطالء  بوضع  أقوم  عنها،  أو  الفوتوغرافية  الصورة  خالل  من  التصويرية.   العدسة 
وعّينات والمبالغات،  بالحقائق  مليئة  قصص  هي  المفاهيم.  أوّسع  أو  أشوه  لكي   أخرى 
والصور اللوحات  وأجمع  الخاص،  وقتي  وأرسم  أكتب  مكتملة.  غير  لحكايات   صغيرة 

والكتابات
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Oqba Faraj

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

Identity
Pre-1948

What does our birthplace mean to us? the place that we were displaced from 
because of the Zionist occupation?

What first days and years of our lives carries of beautiful memories inside is, and of 
dreams for a future that turned its course to a vague start engulfed by the hopes 
of return.

عقبة فرج

 ولد عقبة في عمان عام 1972 من أصول فلسطينية. لفت التصوير نظره منذ الصغر، إلى أن
 التحق بجامعة بغداد لدراسة التصوير لمدة عام انقطع بعدها عن الدراسة بسبب الحرب.
 عمل عقبة في مجال التصوير التجاري لعدة أعوام، وطور هويته من خالل مشاريع فنية

متخصصة في تصوير الطبيعة والطيور، وأتبعها بمشاريع توثيقية

هوية
ما قبل 48

ما الذي يعنيه لنا مكان ميالدنا الذي ُهّجرنا منه بعد احتالله من قبل الكيان الصهيوني؟ 
 

Mمسار المستقبلية  أحالمنا  واتخذت  جميلة،  ذكرى  وسنواتها  اSولى  حياتنا  أيام   تحمل 
غامضة تحيط به آمال العودة
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Raed Asfour

A director, a scene designer and an amateur photographer, "The End" is his second 
exhibition. The idea behind the exhibition came to him after working with a group 
of artists and cultural activists on the restoration of 'Cinema Jordan' in 2005, which 
reopened as "Al-Balad Theater"; operating as a cultural center and an independent 
theater.

The End

A photo collection of cinema theaters that was once part of the city of Amman. It 
is an attempt at recalling a lost part of the city's cultural identity which cinema 
theaters took part in creating during the 80's and 90's of the last century. At that 
point, there were more than 15 cinema theaters screening various films on a daily 
basis, with a Showtime schedule published daily in the local newspapers. There 
were audiences of all ages and classes, frequently attending film screenings. 

Cinema had an important part in creating the city's culture and in developing its 
inhabitants’ sense of aesthetics. Cinema theaters in Amman had an old history 
which began with the city’s establishment, a witness to a beautiful era gone by.

 رائد عصفور

فكرة جاءت  الثاني.  معرضه  هو  ”النهاية“  معرض  للتصوير،  وهاوي  وسينوغراف   مخرج 
 المعرض بعد أن عمل مع مجموعة من الفنانين والناشطين الثقافيين على ترميم سينما
مسرح اسمه  مستقل  ومسرح  ثقافي  كمركز  افتتاحها  إعادة  وتم   ،2005 عام  في   اSردن 

البلد
 

النهاية
 

 مجموعة صور عن دور السينما التي كانت في مدينة عمان. هي محاولة للتذكير بفقدان
مرحلة في  تكوينها  في  السينما  دور  ساهمت  التي  الثقافية  المدينة  هوية  من   جزء 
 السبعينات والثمنيانات، في تلك المرحلة كان في وسط مدينة عمان أكثر من 15 دار سينما
 تعرض يوميh أفالم منوعة، وبرامج عرضها تنشر في الجرائد اليومية، وكان هناك جمهور
 من كل اSعمار والطبقات يذهب دوريh لحضور اSفالم التي تقدم في دور السينما. كانت
 السينما جزء هام من تكوين ثقافة المدينة وتنمية الحس الجمالي Sهلها، ولدور السينما

 في عمان تاريخ عريق ابتدأ مع نشأة المدينة، وهي شاهدة على عصر جميل مضى
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Shermine Sawalha

A visual and performance artist, producer, curator of arts and culture and an  
entrepreneur. Founder of Ctrllab: Montreal Art House [Canada] and Malahi 
Entertainment Inc. [Jordan]. Her extensive study of the entertainment industry in 
the region helped cater for the drives and needs of the artists and the audience, 
building a playground for the underground culture to thrive in while educating the 
public through entertainment. Multitask, Treasure Hunter. 

Papers to Cross

Time, captured. 
A paper with a picture of oneself, keeps a moment intact.
A memory of you, who you are at one point in your life. 
Proof that you are worthy to cross an imaginary line. 
Only that version of you is brave enough to wait their turn, then be filed. 
Tucked away, and left to rot, while you are set free.

شيرمين صوالحة
 

"بيت أسست  أعمال.  وريادية  والفنون  للثقافة  ومنسقة  منتجة  وأدائية.  بصرية   فنانة 
 مونتريال للفنون" (كندا) و شركة مالهي للفنون (اSردن). ساعدت دراستها واسعة النطاق
 في مجال صناعة الترفية في المنطقة على تلبية احتياجات الفنانين والجمهور، من خالل
 بناء ملعب يمكن الثقافة التحت أرضية من النجاح ويثقف الجمهور من خالل الترفيه في

اrن ذاته. هي متعددة المهام، وصائدة كنوز
 

أوراق للعبور
 

 الزمن، ُملتقط
 ورقة مع صورة للذات، تحفظ اللحظة سليمة

 ذكرى عنِك، َمن كنِت في لحظة ما من حياتك
 إثبات على جدارتِك في تخطي حاجٍز ُمتخيل

وحدها تلك النسخة منك شجاعة بما يكفي النتظار دورها، ليتم إيداعها
مخّبئة، متروكة لتتعفن، بينما ُيطلق سراحِك
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Alessio Mamo

Alessio Mamo is a Sicilian freelance photographer based in Catania, Italy. He 
extensively covers issues related to refugee displacement and migration. His 
photos are published in magazine such as Time, Der Spiegel and Newsweek. He is 
represented by Redux Pictures worldwide.

Displaced worshipper

A journey through the Iraqi Christian’s religious celebrations, the displacement and 
the resilience in facing devastation and the ISIS’s tentative of annihilation, 
resisting as minority in a still far to reconcile and to stabilize Iraq. 
 
A project by Alessio Mamo and Marta Bellingreri
 

اليسيو مامو

اyيطالية. كاتانيا  مدينة  في   hحالي يعيش  صقلية  من  مستقل  مصور  هو  مامو   اليسيو 
صقلية من   Mبدء واسع  بشكل  والهجرة  الالجئين  بتهجير  تتعلق  قضايا  اليسيو   يغطي 

Mوسط مؤخرSإلى الشرق ا Mوامتداد

 ُتنشر صوره في مجالت وصحف يومية وأسبوعية مثل التايم ودير شبيغل ونيوزويك. تقوم
 وكالة الصور اSمريكية ريداكس بيكتشرز بتمثيل عمله حول العالم

 
متعبدون مشردون

داعش وإبادة  الدمار  وجه  في  وصمودهم  ونزوحهم  الدينية،  احتفاالتهم  في   رحلة 
المؤقتة، مقاومين كأقلية مسيحية في عراق ال يزال بعيدM عن المصالحة واالستقرار

 مشروع الليسيو مامو ومارتا بيلينجريري 
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Carmen Yahchouchy

Born in Bamako, Mali in 1993, Carmen Yahchouchy has been in love with 
photography for as long as she can remember. Sensitive by nature and passionate 
about sociology, Ms.Yahchouchy ventures into the intimate spaces of human 
experience, propelling the spectator into the unique universe of each of her 
subjects. 

I was often compared to my aunt Samia when I was growing up, with various 
family members telling me something along the lines of, “your heart is too sweet 
Carmen, like your aunt. Be careful.”
 
Beyond Sacrifice

Samia was born and raised in Lebanon. Like many other Lebanese of her 
generation, she survived a civil war that had an indelible impact on family 
structures, especially the evolving role of women. Many of these women now live 
to tell the stories of what became their routines of aloneness. Decisions were 
made for them; they were compelled to live lives beyond sacrifice, eventually 
leading to profound loneliness.
 
These hostesses of solitude may have built up imaginary images of themselves as 
wives and mothers, but each later faced reality and escaped to the career path 
–where they all proved themselves.
 

كارمن يحشوشي

الفوتوغرافي التصوير  وأحبت   ،1993 عام  مالي  في  باماكو  في  يحشوشي  كارمن   ولدت 
 منذ كان في استطاعتها تذكر ذلك. حساسة بطبعها وشغوفة بعلم االجتماع، وتخوض
 غمار المساحات الحميمة للتجربة البشرية، دافعة المتفرج للدخول إلى عوالم مواضيعها

الفريدة

ما بعد التضحية 

أبناء وبنات اللبنانيين واللبنانيات من  بيروت ونشأت فيها. وكالعديد من   ولدت سامية في 
على  hوخصوص اSسرية،  التركيبة  على  يمحى  ال  أثر  لها  كان  أهلية  حرب  من  نجت   جيلها، 

تطور دور النساء

 يعيش الكثير من هؤالء النساء اrن ليحكين قصصh عن ما أصبح روتينh لوحدتهم. اُتِخَذت
إلى النهاية  في  أودت  التضحية  تجاوزت  حياة  عيش  على  وأجبرن  عنهم،  بالنيابة   قرارات 
 وحدة عميقة. ربما َبَنت مضيفات العزلة صورM متخيلة  أنفسهن كزوجات وأمهات، لكنهم

hواجهن الواقع بهروبهم إلى مسار وظيفي أثبتن أنفسهن فيه جميع
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Fethi Sahraoui
   
Born in 1993, in the southern town of Hassi R'mel, Fethi Sahraoui is a self-taught 
social documentary photographer, raised by his grandmother. Fethi  is currently I’m 
preparing a master degree in 'American Civilization' in the university of his home 
town Mascara. Fathi’s passion for photography came from all what is visual around 
his especially cinema. At the age of 19 Fethi bought his first camera and started 
wandering and wondering, today he is a member of the 220 Collective. His quest is 
to document Algeria.

B as Bouchentouf
 
Born in 1996, Bouchentouf is my cousin from the paternal side, he is the youngest 
boy in a family of nine. Like the most of his brothers he is a redhead, Bouchentouf 
was diagnosed with a mental disease at an early stage in his life, quit school just 
after two years of studying in a primary school and lost his father at the age of five.
 

فتحي صحراوي

 ُولدُت سنة 1993، في جنوب الجزائر، مدينة حاسي الرمل، تعّلمت التصوير وحدي Sصير مصّور
شهادة وأحّضر  االنجليزية  قسم  في  جامعي  طالب  جدتي.  عند  نشأُت  وثائقي.   اجتماعي 
 ماستر في "الحضارة اSمريكية" في جامعة مدينتي معسكر. شغفي بالتصوير أتى من كل
 ما هو بصري خاصة السينما. في سن 19 اشتريت كاميرتي اSولى وبدأت التجّول واالندهاش

بما أرى. وأنا اليوم عضو في جماعة 220. ما يهمني هو توثيق الجزائر

ب مثل بوشنتوف

 ُولَد سنة 1996، بوشنتوف هو ابن عمتي من جهة اSب، أصغر ذكر في عائلة من تسعة أوالد،
 ومثل أغلب إخوته هو أصهب. اكُتِشَف عند بوشنتوف مرض عقلي في سنوات حياته اSولى.
سن في  وهو  والده  مات  االبتدائية.  المدرسة  في  الدراسة  من  سنتين  بعد  المدرسة   ترك 

الخامسة
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Marwan Tahtah 

A professional photographer who's been working for Lebanese newspapers for 
more than 10 years. Besides his own projects, he has also worked on projects 
managed by the ICRC, Goethe-Insitut and other organizations. Marwan’s work has 
been on display in many photography exhibitions in Beirut & Paris. In June 2016, he 
received a Master Diploma in Photography from the École Nationale Supérieure de 
la Photographie in Arles, France. 

Behind the Veil 

The first time my friend decided to remove her veil was also her last. She wore it 
back the next day and never dared to remove it again. That day was the starting 
point of my experience and project. For her, it was temporary freedom. My project 
started a year and a half ago after I met a number of women from Beirut and other 
regions who had removed their veil. The concept of women removing their veil 
had become an interesting matter. 

مروان طحطح

 مروان طحطح مصّور محترف يعمل مع الصحف اللبنانّية منذ أكثر من 10 سنوات. إلى جانب
 مشاريعه الخاّصة، عمل طحطح على عّدة مشاريع للصليب ا6حمر الدولي، معهد غوته،
في وباريس.  بيروت  في  المعارض  من  العديد  في  مروان  أعمال  ُعرضت  أخرى.   ومنّظمات 
 حزيران 2016، حاز على شهادة الماجستير في التصوير من المدرسة الوطنّية العليا للتصوير

في آرل، فرنسا

خلف الحجاب

 المرة ا6ولى التي قررت فيها صديقتي خلع الحجاب، كانت هي المّرة ا6خيرة أيضO. أعادته
بالنسبة لي، نقطة بداية اليوم كان،  التالي، ولم تجرؤ على خلعه مجددW. هذا  اليوم   في 
نحو منذ  بمشروعي  بدأت  تكتمل.  لم  حرية  إليها  بالنسبة  وكان  ومشروعي،  تجربتي   في 
 السنة والنصف. كنت قد التقيت بعدة نساء تخلين عن الحجاب في بيروت وخارجها، حيث

 كانت فكرة التخلي عن الحجاب في المجتمع قد بدأت تصبح أمرW الفتا
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Patrick Mouzawak

Patrick Mouzawak is a photographer currently living in beirut, Lebanon. he has 
exhibited in several galleries across the country and has received international 
recognition and awards for his photography. When he’s not traveling and on the 
streets with his camera he is active among the integration efforts of the lebanese 
art scene an unofficial collaboration between photography, music, visual art, 
performance by recording through image and film. 

In memory with

A series of reconstructed realities of friends and family members living in Europe, 
based on stories they have shared through correspondence such as Skype 
sessions, emails and text messages. The data was used to help reconstruct a 
personal perception of each person, where they are and how they have adapted to 
their new environment. 

باتريك مزّوق

 باتريك مزّوق هو مصّور يقيم حاليO في بيروت، لبنان. عرض أعماله في عّدة صاالت عرض عبر
 البالد ونال التقدير والجوائز الدولية على أعماله المصّورة. عندما ال يمضى وقته في السفر
 أو في الشوارع حامًال كاميرته، نجده ناشطO في جهود االندماج الفني في الساحة الفّنية
من ا6داء  وفّن  البصرّية  الفنون  الموسيقى،  التصوير،  بين  رسمّي  غير  تعاون  وهو   اللبنانّية، 

خالل تسجيلها عبر الصور وا6فالم

تخليد� للذكرى

تتمحور حول ا6صدقاء وأفراد التي  الُمعاد تجسيدها   هي سلسلة من ا6حداث والوقائع 
المراسلة على إلى قصص تشاطروها من خالل   Wأوروبا، استناد الذين يقيمون في   العائلة 
iعادة البيانات  اسُتخدمت  النّصية.  والرسائل  اiلكترونّية  الرسائل  سكايب،  محادثات   غرار 
تجسيد وجهة نظر شخصّية لكّل شخص، أين هم اlن وكيف تكّيفوا مع بيئتهم الجديدة
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Roï Saade

Born and raised in Lebanon, Roï Saade worked for many years with local and 
international agencies in branding and advertising. Visual perception and curiosity 
led him to leave the corporate world to follow his own dreams. Roï uses 
photography as a tool to access places where he doesn’t belong, to connect with 
strangers but also to keep distance from and observe life in its form and content.

Dalieh, on the Edge

In Beirut, Dalieh is the city’s last natural outcrop and public space where the public 
can freely access the coast line for their own recreational purposes. But today, this 
last remaining informal public space is on the edge of disappearing, as the land is 
being given over to big developers with plans for the construction of a private 
resort.

روي سعادة 

تجارية عالمات  وكاالت  مع  سنوات  لعدة  وعمل  فيه،  ونشأ  لبنان  في  سعادة  روي   ولد 
 وتصميم محلية ودولية. قاده إدراكه البصري وفضوله لمغادرة عالم المؤسسات للحاق
 بأحالمه الخاصة. يستخدم روي التصوير كأداة للوصول إلى أماكن ال ينتمي إليها وللتواصل

مع الغرباء، واiبقاء أيضO على مسافة لمراقبة الحياة على شكلها وفي محتواها
 

الدالية، على الحافة

 تعتبر الدالية في بيروت آخر بروز صخري طبيعي وآخر مساحة عامة يستطيع الناس منها
 الوصول إلى الساحل 6غراضهم االستجمامية الخاصة. لكن هذه المساحة العامة ا6خيرة
 غير الرسمية على وشك االختفاء، إذ أعطيت ا6رض لمطورين عقاريين كبار لديهم خطط

لبناء منتجع خاص
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City Artists Metro

They are a group of young creative and artistic talents who reside in cities and 
governorates far from the Capital. The city of Irbid, north of Jordan, is considered 
the first base of this group. 

With the support and patronage of Darat Al-Tasweer in Amman, the project aims 
to enable photographers to research their own cities and villages and document 
its cultural heritage, as well as strengthen their ties and belonging, by highlighting 
important components of heritage and identity, which could be at a risk of loss or 
forgetfulness, due to the lack of proper creative and innovative documentation.

Artist confirm today, with research in newly founded links, the identity of places 
and their relationship to it. Commit to rebuilding links that provide a contemporary 
perspective that ultimately helps safeguard places and interact with it to develop 
a sense of overall happiness.

City Artists Metro is part of the Mediterranean for Developing Arts (MeDeArts), a 
network that supports artists in their remote cities and villages.



مترو فناني المدينة

والمحافظات المدن  في  يقيمون  للذين  الشابة  واiبداعية  الفنية  المواهب  من   مجموعة 
ا6ول والمركز  النشأة  هي  ا6ردن  شمال  إربد  مدينة  تعتبر  حيث  العاصمة.  عن   البعيدة 

النطالقة هذه المجموعة

 كجزء من فعاليات أو نشاطات مترو فناني المدينة وبدعم ورعاية من دارة التصوير، يسعى
 المشروع إلى فتح المجال أمام المصورين للتفكر والبحث في مدينتهم وقراها المتعددة
مدينتهم. وبين  بينهم  ما  والعالقة  الروابط  وتعزيز  الثقافي  الموروث  توثيق   بهدف 
أو الفقدان  لخطر  المعرضة  وهويتهم،  موروثهم  مكونات  أهم  على  الضوء   ولتسليط 
العصر متطلبات  تواكب  وإبداعية  مبتكرة  بطريقة  توثيقها  إلى  السعي  لعدم   النسيان 

الحالي وتحدياته

هوية تعكس  التي  الجديدة  الروابط  عن  بحثه  خالل  من  الفنان  اليوم  عليه  يأكد  ما   هذا 
 المكان وعالقته بها، باعادة تكوين الروابط والتماسك من وجهة نظر حديثة تساعد على
المرتبطة سعادته  أجل  من  أفضل  ليصبح  وتطويره  معه  والتفاعل  المكان  في   البقاء 

بسعادة الجميع

 مترو فناني المدينة جزء من مبادرات شبكة تطوير الفنون والتي من شأنها دعم الفنانين
في المدن والمحافظات البعيدة، من أجلهم ومن أجل مدنهم



Alaa Bani Yaseen

As a daughter of father from a village in Irbid and a mother of Palestinian origins, 
this mixture influenced me in creating my cultural identity. I was born in December 
1992. I dedicated myself to photography after receiving my bachelor’s degree in 
media studies. I worked as a photography instructor for girls in 2016, and my 
photographs were exhibited in a cultural space in Irbid.

Documenting what is old in my society became my passion. 

House, 1922

A house that smells of authenticity and heritage, in which there is a room, a 
kitchen, a mattress, and an old woman with a rosary, safeguarding our identity 
with a gold tooth and a straw griddle inherited from her mother.

آالء بني ياسين
 

 ابنة 6ب من قرى إربد وأم من أصول فلسطينية، المزيج الذي كان له ا6ثر في صناعة هويتي
 الثقافية. من مواليد ديسيمبر 1992. تفرغت للتصوير بعد حصولي على درجة البكالوريوس
 في اiعالم. عملت مدربة تصوير ليافعات في عام 2016 وتم عرض صوري في أحد البيوت

الثقافية في إربد

 هاجسي توثيق ما هو قديم في مجتمعي 

بيت، 1922

وامرأة طاولة  لعبة  فراش،  ومد  ومطبخ  غرفة  فيه  والتراث،  ا6صالة  رائحة  منه  تفوح   بيت 
عن ورثته  الذي  القش  لسدر  الذهب  بسنها  هويتنا  على  حافظت  سبحة.  بيدها   مسنة 

والدتها
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Momen Malkawi

I always used my camera to try and break barriers between people. I was always 
interested in humans relationship to their society, city and social incubator. In 
trying to know more stories about the residents of my country, I was and still am a 
member of a photography team called 'Humans of Amman'. I did various 
documentary photography projects around the city, capturing what happening. 
Documentary photography predominates the nature of my subjects, despite my 
reverence to all art forms.

Downtown 
 
Downtown is the seed that Irbid grew from; I only feel that I belong there. This is 
probably what made me look for the identity of my city in the first place, starting 
from downtown. Irbid lacks the simplest forms of public spaces that unite its 
citizens at the end of each working day, and the cafe substitutes as their second 
home, where its patrons retrieve back at night what they have lost during the day. 
Sun-burnt faces appear through shisha smoke, and the voice of Umm Kulthum 
rises. This is the heart of the city.

مؤمن ملكاوي

 لطالما استخدمت الكاميرا لكسر الحواجز بين الناس، دائم ما كنت مهتم بعالقة ا�نسان
 بمجتمعه و مدينته و حاضنته االجتماعية. محاوًلا معرفة المزيد عن قصص قاطني بلدي.
المشاريع من  العديد  وثقت  عمان“.  "ناس  مصورين  فريق  في  عضو?  زلت  وما   كنت 
الوثائقي التصوير  طابع  يغلب  أحداث،  من  كنفها  في  يدور  وما  المدينة  حول   التصويرية 

على مواضيعي رغم اهتمامي في كافة أشكال الفنون

 وسط المدينة

إربد، ال أشعر باالنتماء إال فيه، لعل هذا ما البذرة التي نمت منها مدينة   وسط المدينة هو 
 دفعني منذ البداية للبحث عن هوية مدينتي ابتداًء من وسط البلد. تخلو المدينة من أبسط
 أشكال االهتمام بالمساحات العامة المخصصة للم شمل مواطنيها بعد نهاية كل نهار
خالل طاقتهم  من  نزف  ما  رواده  يسرد  حيث  الثاني  البيت  مكانة  المقهى  فيحتل   عمل، 
 النهار. من بين دخان النارجيلة تلوح وجوه كويت بأشعة الشمس ويعلو صوت السيدة أم

كلثوم، فهنا قلب المدينة
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Kids of Za’atari

This exhibition features a series of portraits taken by boys and girls, aged 14 to 18, living 
in the camp of Za’atari. Through their lens, they have managed to capture moments of 
ordinary life in the camp, showing that the diversity of the experiences as well as hopes 
and dreams is as alive as ever.

Agnes Montanari

My career as a documentary photographer and media professional started with my first 
exhibition in New Delhi (India), ‘The City of Djinns’ in 2001. Since then, I have developed 
documentary and communication projects in various countries such as Serbia, Georgia, 
Bangladesh (‘Daughters are gold to their mothers’ documentary on the brothel of 
Daulotdia) and Yemen (‘Le Monde d’Aïcha’, graphic novel). My travels and professional 
experience has led me to focus on social and humanitarian issues pertaining to 
vulnerable groups e.g. displaced, young refugees, sex workers, migrants and minorities. 
For the past 3 years, I have taught photography to groups of vulnerable children and 
youth (Syrian refugees in Za’atari camp and Amman, Jordan).

List of photographers: Yunis, Nariman, Bayan, Ro'a, Mohamed, Khaldiye, Jamal, Qais, 
Marah, Alaa, Rihab and Hadeel

أطفال الزعتري

تتراوح الزعتري  مخيم  في  يعيشون  وفتيات  فتية  التقطها  صور  سلسلة  المعرض  هذا   يضم 
الحياة لحظات  التقاط  عدساتهم  خالل  من  الفتية  هؤالء  استطاع   .عام و18   14 بين   أعمارهم 
 اليومية في المخيم، مظهرين أن تنوع التجارب فضًال عن اiمال واhحالم ما زالت على قيد الحياة،

كما كانت دوم

آنييس مونتناري

دلهي نيو  في  لي  معرض  أول  مع  محترفة  وإعالمية  وثائقية  كمصورة  المهنية  حياتي   بدأت 
 (الهند) عام 2001 تحت عنوان "مدينة الجن". منذ ذلك الحين، قمت بتطوير مشاريع اتصاالت وأفالم
("البنات َذَهٌب في أعين أمهاتهم"،  وثائقية في بلدان مختلفة مثل صربيا وجورجيا وبنغالديش 
هو فيلم وثائقي عن بيوت الدعارة في دوالتديا) وفي اليمن أيض (عالم عائشة، رواية جرافيكية)�

المتعلقة القضايا االجتماعية وا�نسانية  التركيز على  إلى  المهنية   قد قادتني أسفاري وخبراتي 
 بالفئات الضعيفة مثل المشردين والالجئين الشباب وعاملي الجنس والمهاجرين واhقليات. خالل
والشباب اhطفال  من  الهشة  للمجموعات  التصوير  بتدريس  قمت  الماضية،  الثالثة   السنوات 

 (الجئون سوريون في مخيم الزعتري في العاصمة اhردنية عّمان)ى

الئحة المصّورين: يونس، ناريمان، بيان، رؤى، محمد خالدية، جمال، قيس، مرح، عالء، رحاب، وهديل













Love Letter From Brazil to Iraq

In June, 2015, 21 Brazilian photographers gathered in one project “Love Letter 
from Brazil to Iraq”. Through this project, the photographers are presenting the 
identity of Brazil under one message: Love and Peace.

The project is a letter of Love and Peace not only to Iraq, but to the world. We are 
here again with you after a year and a half of success in sharing new photos of 22 
different Brazilian photographers. 

Curator: Renato Negrão

رسالة محبة من البرازيل الى العراق

 في عام 2015، اجتمع 21 مصور برازيلي في معرض ضم مجموعة من الصور تعكس هوية
المصورين عكس  المشروع،  هذا  خالل  من  العراق.  الى  البرازيل  من  محبة  برسالة   البرازيل 

رؤيتهم برسائل الحب والسالم من البرازيل، للعراق وللعالم أجمع

 مجدد? لهذا العام، وبعد مرور سنة ونصف لبدأ المشروع وانتشاره بنجاح، نقوم بالمشاركة 
برسالة حب وسالم جديدة من 22 مصور برزيلي

منسق المشروع: ريناتو نيغراو
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