
A SYMPOSIUM ON ARCHIVAL PRACTICES





Editorial
The Multiple Lives of Images
A Symposium on Archival Practices

Organized by:

Supported by:

Every time an image is encountered, it is renewed under our 
gaze. To archive an image is precisely to preserve its potential 
of being unlocked over and over again across generations to 
come. Preserving images is hoping that someone, in the future, 
will find in them something that remains invisible to us today. 
But archiving also comes with the responsibility to care for the 
preserved films and images and find those who will foster their 
ability to change and affect us. How do we find the resources to 
train these individuals? And, more importantly, how do we create 
opportunities to preserve these skills and transmit them?

The recent focus of festivals, exhibitions, platforms, and 
publications on film and image archives is a testament to the 
necessity of safeguarding these artifacts. With all the work that 
was put into developing archival practices so that the elements 
are gathered, cataloged, conserved, and made accessible, we 
are still confronted with questions on ways to research, activate, 
and give agency to these archives so that they remain alive and 
contemporary. 

Metropolis Cinema Association launched its Cinematheque Beirut 
project in 2018 and has since completed laying its groundwork. 
It is within this framework, and with questions on the next steps, 
that this symposium is conceived as a platform that brings 
together individuals and institutions working with various film 
and image archives to exchange on our respective practices and 
collectively draw a roadmap for future projects and collaborations.
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Building Platforms 
for Archival Practices
Friday 20th January / Fabrika / 11:00—12:15 

With Lisabona Rahman (Independent Film Restorer) 
and Hana el Bayaty (Cimatheque)
Moderated by Nour Ouayda (Metropolis Cinema)

Image: Still from “Indonesien Tanzt” (1958) by Kotot Sukardi.
Courtesy of Lisabona Rahman.

5

Building and caring for an archive is an ongoing process that calls 
for the development of a practice that encompasses the various 
infrastructures needed to preserve and give access to archives. 
The knowledge and know-how necessary to form an archival 
practice are found within the experiences of those who have been 
undertaking it in institutions or as individuals circulating between 
various structures. This panel will look at how the different 
contexts of working from within institutions or as independents 
give way to varying frameworks, scales, and flexibility, and impose 
specific dynamics with collection holders and with the public 
sector. 



Case Study: 
Jocelyne Saab Restored (1974-1982)
Friday 20th January / Fabrika / 12:30—13:45 

With Mathilde Rouxel (Jocelyne Saab Association), 
Chrystel Elias (Colorist) and Nadim Kamel (Film Restorer)

Jocelyne Saab’s archives can be found in different parts of 
the world, but nothing can be found in Lebanon, the country 
from which she originated and which she filmed extensively 
throughout her career as a documentarian and artist. As the 
rightful owner of her work, the Jocelyne Saab Association wished 
to pursue Jocelyne Saab’s fundamental interest in her country’s 
heritage. By choosing to restore the filmmaker’s films in Lebanon, 
the Association acquired equipment, established long-term 
partnerships, and was able to train a team of technicians in the 
process of film restoration, who are now able to restore Lebanese 
heritage in Lebanon. This case study will trace the process of 
restoration undergone by the Association, focusing on the various 
questions that the team had to address along the way.

Image: Before / after digital restoration, still from “Children of War” (1976) by Jocelyne Saab.
Courtesy of the Jocelyne Saab Association.
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Activating the Archive I: 
Film Programming & Film Education
Friday 20th January / Fabrika / 15:00—16:15 

With Cecilia Cenciarelli (Cineteca di Bologna) and Christine Kopf 
(DFF – Deutsches Filminstitut and Filmmuseum) 
Moderated by Nour Ouayda (Metropolis Cinema)

Image: Visit of primary school pupils to the DFF non-film archive in the framework of the 
multimedia guide project. Courtesy of the DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum.
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Film exhibition and film education are integral to safeguarding 
film history, technologies, and practices. Selecting what films to 
show, to which audiences, and in what context is intricately linked 
to which films get to be preserved, restored, or engaged with. 
The process of selection shapes and reshapes our understanding 
of how cinema started and where it is today and creates a living 
and changing archive, imposing a dynamic relation to it. This 
panel is the first of two sessions addressing the multiple ways of 
activating film and image archives. It will focus on the continuity 
between film programming and film preservation, and on how 
invoking film and film-related artifacts in educational contexts 
allows reading these archives in a new light.



Showcase: NAZRATI (My Vision)
Friday 20th January / Institut français (gallery)
17:30—19:00 

Exhibition Opening: 
Jocelyne Saab at Work 
Friday 20th January / Institut français (gallery)
19:00—19:30 

Image: Scan of pages from the script of “A Life Suspended” (1985) by Jocelyne Saab.
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Nine French and Lebanese storytellers, artists, image, and 
sound technicians joined forces in Beirut to take part in a 
week-long hackathon, Nazrati. In this collective workshop, the 
artists reflected on Lebanese audiovisual archives and brought 
their creative vision from the past. The result is three digital 
and memorial experiences that will be presented during this 
showcase. 

Nazrati is organized and produced by the French Institute in Lebanon in 
collaboration with UMAM D&R.

Jocelyne Saab at work is an exhibition of the archival materials 
around Jocelyne Saab’s films. Texts, photographs, and video 
excerpts are pieced together into a rich non-film archive, revealing 
Saab’s creative process and contextualizing her work. 

This exhibition is produced by the Jocelyne Saab Association and will be 
held at the gallery of the French Institute in Beirut.

Both exhibitions will run until the 2nd of February 2023. Free entrance.



Activating the Archive II: 
Research and Publication 
Saturday 21st January / Fabrika / 10:30—12:15 

With Ali el Adawy (Wekalet Behna), Yasmine Eid Sabbagh (Arab 
Image Foundation) and Ali Essafi (Archives Bouanani)
Moderated by Nour Ouayda (Metropolis Cinema)

Image (top): Reconstruction of a no-longer accessible Google Maps satellite image, with the camp 
of Burj al-Shamali digitally blanked out © Digital Globe 2007 and Yasmine Eid-Sabbagh, 2017.

Image (bottom): Courtesy of Archives Bouanani.
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Archival practices are not limited to the professional work of 
archivists but involve the myriad of activities generated by an ar-
chive or collection such as the creation of platforms and tools for 
research and knowledge production. This panel is the second of 
two sessions addressing the multiple ways of engaging with film 
and image archives. It will focus on questions of custodianship, 
archival absences, and how to activate the potential and agency 
of archives without perpetuating discrimination. 



Contemporary Archives
Saturday 21st January / Fabrika / 12:30—13:45 

With Lana Daher (Filmmaker), Rania Stephan (Filmmaker) 
and Hady Zaccak (Filmmaker) / Moderated by Joana 
Hadjithomas (Filmmaker, Artist, Metropolis Cinema)

Image: Still from “Train-Trains 2: A Bypass” (2017) by Rania Stephan.
Courtesy of the filmmaker.
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Filming and recording reality produces material that, in some 
places, becomes the only way into reading history. This session 
wants to go beyond preservation to look at the different 
possibilities offered by recovering used and unused film rushes. 
How can we, today, revisit and reactivate images made by others, 
combining past and present, to produce archives that are forever 
contemporary?



Case Study: 
Caring for the Baalbeck Studios Archive
Saturday 21st January / Fabrika / 15:00—16:15 

With Nathalie Rosa Bucher (UMAM D&R) 
and Ayman Nahle (UMAM D&R)
Moderated by Hady Zaccak (Filmmaker, Researcher)

Image: Baalbeck Studios paper archive letterhead.
Courtesy of UMAM Documentation and Research.
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Once upon a time, the white edifice, surrounded by pine trees in 
Sin el Fil, then known as the Badie Bulos Building and home to the 
Lebanese Recording Company (الشركة اللبنانية للتسجيالت الفنية), 
processed 16mm and 35mm films, recorded famous voices, 
produced documentaries, feature films, commercials, and news 
reels. It also provided equipment and technical services. Baalbeck 
Studios’ output was of such magnitude that it not only left an 
indelible mark on the cinematic landscape but etched itself into 
the collective memory of Lebanon and the Arab world.

This case study will focus on the work undertaken by UMAM 
Documentation & Research since 2010 in preserving the paper 
archive and analog film material rescued from the Badie Bulos 
Building. This work has entailed organizing the material, creating 
inventories, scanning, undertaking extensive research, and con-
ducting interviews as well as digitizing.



Assembly
Sunday 22nd January / Fabrika / 11:00—13:30 

The two-day symposium will culminate in an assembly that 
will bring together various individuals working in film archives 
in Lebanon and in the region to discuss resources, funding, 
strategies, and capacity building. This session is conceived as 
an informal workshop that aims to collectively come up with 
priorities and recommendations for the practices of film and 
image archive preservation that can become a roadmap for future 
projects and collaborations.

This session will be held in Arabic and will be moderated by 
Helena Nassif (Culture Resource)

The participants will include:

Naja el Achkar (Nadi Lekol Nas)
Ali el Adawy (Wekalet Behna)
Vartan Avakian (Arab Image Foundation)
Haress Bassil (Cinematheque National Libanaise)
Hana el Bayaty (Cimatheque)
Gabriel Chamoun (Fondation Liban Cinema, Talkies)
Ali Essafi (Archives Bouanani)
Joana Hadjithomas (Filmmaker, Artist, Metropolis Cinema)
Mike Haroun (Haroun Studios)
Antoine Khalife (Producer, Red Sea Film Festival, 
Metropolis Cinema)
Mahmoud Korek (the postoffice)
Ayman Nahle (UMAM D&R)
Nour Ouayda (Metropolis Cinema)
Eliane Raheb (Beirut DC)
Hady Zaccak (Filmmaker, ZAC Films)
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Founder of Nadi le Kol el Nas, Naja al 
Achkar also acts as the Chief Executive 
and Artistic Director of the Organization. 
Throughout the year, Naja proactively 
worked on expanding the remit of 
the organization. From the stream of 
work focusing on the restoration and 
digitization of old Levantine artworks, 
Naja developed the organization’s 
outreach program into different strands to 
reach the widest audience possible. He is 
also responsible for building partnerships 
and expanding the network of NKN in the 
region and beyond.

Haress Bassil is a film documentarist 
and curator and professional in the 
field of film preservation theories 
and techniques. He is the producer 
of cultural and Educative semi-pro 
videos. He is responsible of establishing, 
directing and developing the National 
Cinematheque project (CNL) in the 
Ministry of Culture. He is a PhD Holder, 
and post-doctoral researcher in visual 
arts and sciences based on the thesis 
title: Trancinexperism: Transcendental 
Cinematic Experimentation.

Hana Al Bayaty is a French – Iraqi based 
in Egypt since 2005. Co-founder and 
Executive Director of Cimatheque - 
Alternative Film Centre in downtown 
Cairo, Hana first studied Political Science 
and International Relations in London, 
later completing a Master’s in Political 
Science at the Sorbonne in Paris and 
a DESS in documentary filmmaking 
in France in 2001. She directed two 
documentary films, Dar Al Salam in 2001, 
and On Democracy in Iraq in 2003 before 
becoming a member of the Brussells 
Tribunal Executive Committee’s initial 
founders. Hana was a member of the 
World Tribunal on Iraq Jury of Conscience 
in 2005. She acted in Leila Albayaty’s 
VU, a short feature that won the special 
mention of the Grand Jury of the Berlinale 
in 2009, and the feature film Berlin 
Telegram. Hana co-produced the feature 
film In the Last days of the City, directed 
by Tamer El Said in 2016. Hana has 
authored numerous articles and organized 
and coordinated various events focused 
on international law against the illegal 
occupation of Iraq.

Ali Hussein Al-Adawy is a curator, 
researcher, editor, writer and critic of 
moving images, urban artistic practices, 
and cultural history. He curated a number 
of film programs and seminars such as 
Labor Images (ongoing since 2019), Serge 
Daney: A homage and retrospective 
(2017) and Harun Farocki: Dialectics of 
images…Images that cover/uncover other 
images (2018). He also curated many 
exhibitions and public programs, including 
the exhibition The Art of Getting Lost 
in Cities: Barcelona & Alexandria (2017) 
curated together with Paul Cata and the 
seminar Benjamin and the city (2015). 
He was one of the founders of Tripod, 
an online magazine for film and moving 
images critique (2015-2017) and was 
part of the editorial team of TarAlbahr, 
an online platform and a publication for 
urban and art practices in Alexandria 
(2015-2018).

Naja al Achkar Haress Bassil

Hana Al bayat
Ali Hussein Al-Adawy

Vartan Avakian is an artist working with 
video, photography, and sculpture. He 
is a board member of the Arab Image 
Foundation.

Vartan Avakian



Nathalie Rosa Bucher is a Written Archive 
Specialist. She joined UMAM D&R’s 
team in May 2018 and has since then 
been working as an archivist, primarily 
on the Baalbeck Studios collection, as 
well as Tripoli’s Société Commerciale 
Cinématographique. In 2021 she 
curated TripoliScope. Nathalie has been 
researching Tripoli’s cinemas and social 
history since 2013 and holds an MPhil in 
Rhetoric Studies from the University of 
Cape Town. 

Gabriel Chamoun is the CEO of 
The Talkies, a pan-Arab production 
company specializing in high-end TV 
commercials, feature films, TV dramas, 
and documentaries. He is the founder 
and Vice -President of Fondation Liban 
Cinema, an association with a mission to 
develop Lebanese filmmaking, promote 
Lebanon as a production destination, 
and provide skill improvement, funding, 
and exposure to writers, directors, and 
producers. He also founded The Gate: 
a film lab, and digital post-production 
facility, active in film restoration and 
digitization. He is the president of The 
Camille Chamoun Foundation, an NGO 
active in humanitarian aid.

Born and raised in Morocco, Ali Essafi 
studied psychology in France, then 
entered the world of filmmaking. His 
works as a director include General, 
Here We Are, The Silence of the Beet 
Fields, Ouarzazate Movie, and Shikhat’s 
Blues, which have been widely screened 
on the international circuit. Returning 
to Morocco, he embarked on lengthy 
research on the North-African film & visual 
archives. These have been transformed 
into films and installations. His film 
Crossing the Seventh Gate premiered at 
the Berlinale (Forum) in 2017 and Before 
the Dying of the Light premiered at IDFA 
(Amsterdam) in 2020. 

Filmmaker and artist Joana Hadjithomas 
works with Khalil Joreige between 
photography, installations, video, and 
cinema, whether documentary or fiction 
films. They question the fabrication 
of images and representations, the 
construction of imaginaries and the 
writing of history. Their multi-awarded 
films include Memory Box (2021), Ismyrna 
(2016), The Lebanese Rocket Society 
(2012), Je Veux Voir (2008), A Perfect Day 
(2005)... Several retrospectives of their 
films have been presented in renowned 
institutions. Joana is very involved in 
Metropolis Cinema Association and its 
Cinematheque Beirut project.

Nadim Kamel is a Lebanese photographer 
based in Beirut. He grew up in the UAE 
and moved back to Lebanon in 2008 
where he has worked in a documentary 
capacity for many local initiatives. 
Currently working as an audiovisual artist 
with Tariq el Nahl, cultivating regional 
native botanical gardens in and around 
Lebanon. Nadim’s focus is on activism 
and humanitarianism.

In her practice, yasmine eid-sabbagh 
explores potentials of human agency 
by engaging in experimental, collective 
work processes. These include (counter-)
archiving practices such as the 
negotiation around a potential digital 
archive (re)assembled in collaboration 
with inhabitants of Burj al-Shamali, 
a Palestinian refugee camp near Tyr, 
Lebanon, and radical pedagogical projects 
such as Ses Milanes-créixer a la natura, 
a self-organized forest kindergarten in 
Bunyola, Spain, using nature as its main 
infrastructure. Photography often acts 
as a medium for her to communally 
investigate notions of collectivity, power, 
and endurance; for example, in her 
engagement as a member of the Arab 
Image Foundation, a practitioner-led 
archival institution, and as a focus in her 
Ph.D. in Art Theory and Cultural Studies 
from the Academy of Fine Arts in Vienna.

Lana Daher is a filmmaker living and 
working in Beirut. She earned her BFA 
in Graphic Design from the American 
University of Beirut and her MA in 
Filmmaking from Goldsmiths College, 
the University of London in 2012. She 
has since shot & directed commissioned 
documentaries as well as music videos 
and short films. Do You Love Me? is her 
first feature documentary which she is 
directing as well as co-producing. Drawing 
from her life in Lebanon, her work 
explores the current environment and 
themes of society, memory, history, and 
how we can live in the present.

Chrystel Elias is a Colorist based in 
Beirut. She started off her career as a 
Post Producer after graduating from 
film school, which enabled her to have a 
technical understanding of filmmaking 
workflow prior to her coloring experience. 
Chrystel has been working as a Colorist 
for the past 5 years. Her work experience 
includes short and feature films and 
documentaries as well as TV commercials 
for local and international corporations. 
She has also been collaborating closely 
with multiple artists on music videos 
and video essays which has allowed her 
to experiment with different narratives 
and formats.  In the last year, Chrystel 
has been working closely on archive film 
preservation and restoration from Beirut. 
While she’s not in her color grading suite, 
she pursues her passion for analog and 
digital photography, creating mixed media 
works.

Cecilia Cenciarelli is in charge of the 
Research & Special Projects department 
at the Cineteca di Bologna (Italy) where 
she has been working as an archivist 
since 2000. She oversaw the digitization 
cataloging of the Charlie Chaplin archive 
as well as its dissemination through 
exhibits, research publications, and 
programming. She is currently working 
at the Keaton Project – devoted to 
the restoration of all his 1920-1928 
masterpieces – and at the archive of 
Bernardo Bertolucci. Since its inception 
in 2007, she has been part of the World 
Cinema Project – a special program 
run by The Film Foundation to preserve 
and disseminate endangered film 
patrimony – which has contributed to 
restoring, preserving and exhibiting 50 
films from Africa, Asia, Eastern Europe, 
Central America, South America, and 
the Middle East. Cecilia is one of four 
artistic directors of Il Cinema Ritrovato, 
a film festival devoted to film history and 
heritage. Since 2016 she is part of FIAF’s 
executive committee. 

Nathalie Rosa Bucher Gabriel Chamoun Ali Essafi

Joana Hadjithomas

Nadim Kamel

yasmine eid-sabbagh

Lana Daher

Chrystel Elias

Cecilia Cenciarelli
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Antoine Khalife is a Franco-Lebanese 
programmer, producer, film executive, 
and the Red Sea International Film 
Festival’s Director of Arab Programs & 
Film Classics. He is a special advisor to 
the Cairo-based broadcasting corporation 
ART, and has been an associate producer 
on multiple acclaimed films, including 
Where Do We Go Now and Capharnaum 
by Nadine Labaki, All this Victory by 
Ahmad Ghossein, A Son by Mahdi 
Barsaoui, and The Man Who Sold his Skin 
by Kaouther Ben Hania. Khalife is also an 
advisor to many festivals, including Beirut 
Cinema Days, and is a board member of 
Metropolis Cinema Association.

Christine Kopf studied film studies, 
German philology, and cultural 
anthropology. She directed two festivals, 
and developed concepts, exhibitions, 
and film series for Filmhaus Nürnberg, 
ZKM - Centre for Art and Media Karlsruhe 
and the DFF – Deutsches Filminstitut & 
Filmmuseum in Frankfurt, among others. 
From 2013 to 2019, she was curator of the 
Robert Bosch Stiftung Film Prize. Since 
2013, she is head of the Film Education 
Department at the DFF, where numerous 
innovative formats, especially for early 
childhood film education, have been 
developed. She is involved in many film 
and cultural education networks.

Mahmoud Korek founded, in 1998, the 
postoffice, a post-production, grading, 
and VFX house based in Beirut. In 2021, 
the postoffice started a restoration 
department. He was involved in the 
production of many Lebanese, Syrian, 
and Palestinian features, documentaries, 
shorts, and animation films as co-
producer, post-production producer, or 
VFX supervisor working with acclaimed 
Lebanese Filmmakers such as Mohamad 
Soueid, Ghassan Salhab, Jocelyne Saab, 
Burhan Alawiye, Michel Kammoun, and 
Elie Khalife.

Nour Ouayda is a filmmaker, film critic, 
and programmer. She is deputy director 
at Metropolis Cinema Association in 
Beirut where she also manages the 
Cinematheque Beirut project.

Eliane Raheb has directed several award-
winning short films and documentaries. 
Her main achievements as a director 
include the feature documentary titles 
Miguel’s War, Those Who Remain and 
Sleepless Nights. She is also a founding 
member of Beirut DC, the association for 
the development of cinema established 
in Beirut in 1999. Within Beirut DC, Eliane 
Raheb programs films for the online 
platform for Arab films AFLAMUNA. 
She has directed several documentary 
workshops in Beirut DC and co-founded 
the film festival Ayyam Beirut Al Cinema 
(Cinema Days of Beirut). She was the 
artistic director of this festival during six 
editions (2001-2013). Since 2019 and until 
today, she is the artistic director of the 
Rural Encounters on Environment and 
Films REEF. REEF is a project that she 
initiated in the village of Kobeyat in Akkar.

Ayman Nahle is a visual artist, filmmaker, 
and cinematographer based in  Beirut. 
He studied cinema and theater at 
the Institute of Fine Arts Lebanese 
University and has since been working 
on a multitude of experimental and 
documentary short films as director of 
photography and film editor. He has also 
been working on archival practices for 
several workshops and research projects 
on contemporary issues of archiving 
related to the UMAM D&R collections.

Helena Nassif is a multi-disciplinary 
researcher of culture. She is currently 
the Director of Culture Resource (Al 
Mawred Al Thaqafy), a non-profit cultural 
organization working on supporting the 
arts and culture across the Arab region 
and with its diaspora. Helena received her 
Ph.D. in Media Studies from the University 
of Westminster in 2015. Her career 
extends from culture and media research 
to years in the non-governmental sector, 
the development industry, program design 
and evaluation, grants management, adult 
training, and television and documentary 
film production.

Lisabona Rahman studied moving 
image preservation and presentation in 
Amsterdam. In 2014 she joined fellow 
artists in creating Lab Labalaba, an artist-
run hand-processing laboratory based 
in Jakarta. She conducts performative 
lectures involving stories deriving from 
filmic artifacts. Lisabona also has been 
creating archival film screening programs 
for festivals, archives, and galleries. Her 
works were created and shown with the 
support of different institutions such as 
the Arsenal Institut in Berlin, rubanah 
underground hub Jakarta, Thai Film 
Archive Bangkok, and Eye Filmmuseum 
Amsterdam. Since 2018, she has also 
been creating works for knowledge-
sharing activities related to celluloid films, 
which have taken place in different cities 
such as Berlin, Cairo, and Jakarta. 

Antoine Khalife

Christine Kopf

Mahmoud Korek Nour Ouayda

Eliane Raheb

Ayman Nahle

Helena Nassif

Lisabona Rahman

Mathilde Rouxel is a researcher 
specializing in Arab cinema and a 
programmer. She holds a Ph.D. in cinema 
from Université Sorbonne Nouvelle. A 
former collaborator of Jocelyne Saab, she 
published the first monograph devoted 
to the Lebanese director (Jocelyne Saab, 
la mémoire indomptée, Dar An-Nahar, 
Beirut) in 2015 and later co-edited 
ReFocus: The Films of Jocelyne Saab 
(Edinburgh University Press, 2021) with 
Stefanie Van de Peer. Following Saab’s 
death, she founded the Jocelyne Saab 
Association in 2019 with the artist’s son, 
Nessim Ricardou-Saab, and, for the past 
four years, has been directing the project 
of valorization of the work of Jocelyne 
Saab with her collaborator Jinane Mrad.

Mathilde Rouxel
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Hady Zaccak is an award-winning 
Lebanese  filmmaker and a lecturer-
researcher at IESAV film School, Saint-
Joseph University in Beirut. He is the 
author of more than 20 socio-political 
documentaries about Lebanon and the 
Arab world. His selective filmography 
includes Ya Omri (2017), Marcedes 
(2011), A History Lesson (2009), The War 
of Peace (2007), and Refugees for Life 
(2006). In addition to his films, Zaccak 
is the author of two books on cinema: 
The Last Film Screening, a biography 
of Cilama Tripoli (2021) and Lebanese 
Cinema, an itinerary of a cinema heading 
for the unknown (1929-1996) (1997). 
Zaccak’s latest work is the exhibition: In 
this place: Reels of Beirut presented at 
Mina Image Centre in Beirut.

Hady Zaccak

Born in Beirut, Lebanon, Rania Stephan 
works with still and moving images. 
She has directed numerous short and 
medium-length videos and creative 
documentaries, which are notable for their 
play with genres, and the long-running 
investigation of the themes of memory, 
identity, archeology of the image, and the 
figure of the detective. Her films include 
The Three Disappearances of Soad 
Hosni (2011), Memories for A Private Eye 
#1 (2015), Threshold (2018), In Fields of 
Words: conversations with Samar Yazbek 
(2022). Her most recent projects have 
investigated forgotten images and sounds 
that haunt the present. By juxtaposing 
them with new ones, she explores a 
diversity of meanings, triggering renewed 
narratives and emotions. 

Rania Stephan Mike Haroun

Team

Cinematheque Beirut Manager
Nour Ouayda
 
Logistics & Coordination
Hrag Toumayan
 
Visual Identity and Design
Abraham Zeitoun
 
Communication
Mindy Krause

Translation & Language Editing
Tarek Abi Samra
Randa Haidar
Lama el Mawla
 
Camera and Documentation
Vicken Avakian
 
Cinematheque Beirut Artistic Committee
Georges Choucair
Joana Hadjithomas
Antoine Khalife
 
Director of Metropolis Cinema Association
Hania Mroue
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Mike Haroun is the Managing Director 
of Haroun Studios, a family business 
that spans three generations since its 
establishment in the 1940s. Haroun 
Studios is a film lab and a studio for large 
TV productions and is involved in different 
activities related to the movie industry and 
TV stations. Mike renovated the business 
and introduced new concepts and 
technologies and brought the business to 
the forefront of technology including laser 
engraving, film scanning, digital mastering 
of movies, and digital archiving. 
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يف كّل مّرة نصادف فيها صورة، فإنّها تتجّدد تحت أنظارنا. إّن أرشفة الصور تعين 
تحديداً املحافظة على إمكانّية فّك أرسارها مراراً وتكراراً، ومن جيل إىل جيل. 

املحافظة على الصور تنطوي على األمل يف أّن يعرث فيها أحٌد، يف املستقبل، على 
يشء ال يزال غري مريئ لنا اليوم. لكّن األرشفة تقتيض أيضاً مسؤولّية العناية 
بالصور واألفالم املحفوظة، والعثور على أشخاص يعّززون قدرة تلك الصور 

واألفالم على تغيرينا والتأثري فينا. كيف نعرث على املوارد الالزمة لتدريب هؤالء 
األشخاص؟ واألهم من ذلك: كيف نخلق فرصاً مواتية للمحافظة على تلك 

املهارات وتعليمها لآلخرين؟

إّن االهتمام الراهن الذي تبديه املهراجانات واملعارض واملنصات واملنشورات 
حيال أرشيفات األفالم والصور إنّما هو دليل على رضورة حماية هذه املواد. 

وعلى الرغم من كل العمل املبذول لتطوير العمل األرشيفي بهدف جمع املواد 
وفهرستها وحفظها وإتاحة الوصول إليها، فإنّنا ال نزال نواجه أسئلة حول سبل 

تفعيل هذه األرشيفات وإجراء بحوث عنها سعياً إىل إبقائها حّيًة وراهنة.

أَطلقت جمعّيُة "مرتوبوليس سينما" مرشوع "سينماتيك بريوت" يف عام 
2018 وقد أنجزت مرحلة وضع اأُلسس. استناداً إىل إطار العمل هذا، وسعياً 

إىل اإلجابة عن األسئلة املتعّلقة باملرحلة التالية، تّم تنظيم هذا املُلتقى بصفته 
منّصة تجمع أفراداً ومؤّسسات يعملون يف مجال أرشفة األفالم والصور، وذلك 
لنتبادل اآلراء حول ممارساتنا ولرنسم معاً خارطة طريق للمشاريع والرَشاكات 

املُستقبلّية.  

مقدمة
الحيوات المتعّددة للصور

ندوة عن أساليب األرشفة وتطبيقاتها
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بناء منصات للممارسات األرشفية 
الجمعة 20 كانون الثاين / فابريكا / 11:00—12:15

مة أفالم مستقّلة(  مع ليزابونا رحمن )مرمِّ
وهناء البياتي )سيماتك(

ُتدير النقاش نور عويضة )متروبوليس سينما(

  إّن بناء األرشيف والعناية به عملّيتان مستمرِّتان، ويتطّلب ذلك مهارات 
متخّصصة وموارد وأدوات وتمويل، مّما يستدعي تطوير عمل أرشيفي يشمل 

جميع البىن التحتية اليت تتيح املحافظة على األرشيف والوصول إليه. يمكن 
 فردي يندرج ضمن 

ٍ
سٍة أو كنتيجِة عمل إنشاء مثل هذه املنصات يف إطار مؤسَّ

أُطر هياكل مختلفة. سرتكِّز حلقة النقاش هذه على التأثري املختلف لكّل سياق يف 
أُطر العمل واملقاييس واملرونة، وعلى كيفّية فرض السياق لديناميكّيات معّينة يف 

ما يخّص العالقة مع ماليك األرشيف ومع القطاع العام.

بحثًا عن فيلم في أرشيف ARCHIVELAB في سيماتك في القاهرة. 
صورة لصالح أبوزيد.

3
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دراسة حالة: 
ترميم أفالم جوسلني صعب )1974 – 1982(

الجمعة 20 كانون الثاين | فابريكا | 12:30—13:45

سة جوسلين صعب(،  مع ماتيلد روكسيل )مؤسَّ
م أفالم( نة أفالم( ونديم كامل )ُمرمِّ كريستل إلياس )ُملوِّ

يمكن العثور على أرشيف جوسلني صعب يف أماكن مختلفة من العامل؛ لكن 
ال يوجد يشء من هذا األرشيف يف لبنان، وهو البلد الذي ُولدت ونشأت فيه 
وأنجزت أفالماً كثرية عنه طوال مسريتها املهنية كفنانة ومخرجة أفالم وثائقية. 

سة جوسلني صعب"  بصفتها املالك الرشعي ألعمال هذه املخرجة، أرادت "مؤسَّ
استكمال اهتمام جوسلني صعب العميق برتاث بلدها. تنفيذاً لقرارها ترميم 
أفالم صعب يف لبنان، أّمنت املؤّسسُة معّدات، وعقدت رشاكات طويلة األمد، 

ودّربت فريقاً من التقنيني على عملّية الرتميم – الذين يستطيعون اليوم ترميم 
أفالم لبنانّية يف لبنان. ستتتّبع دراسُة الحالة هذه عملّيَة الرتميم اليت أنجزتها 

املؤّسسة، وسرتكِّز على مختلف األسئلة اليت واجهت الفريق خالل عمله.

من  بإذن  صعب،  لجوسلين   )1976( الحرب"  "أطفال  من  لقطة  الرقمي،  الترميم  وبعد  قبل 
"مؤّسسة جوسلين صعب".

5



67

تفعيل األرشيف 1 : برمجة األفالم 
والتثقيف السينمايئ

الجمعة 20 كانون الثاين | فابريكا | 15:00—16:15

مع سيسيليا سينشياريلي )سينماتيك بولونيا( 
وكريستين كوبف )معهد ومتحف الفيلم األلماني(

ُتدير النقاش نور عويضة )متروبوليس سينما(

التثقيف السينمايئ وبرمجة األفالم هي جزء ال يتجزأ من املحافظة على تاريخ 
السينما وتقنياتها وممارساتها. إّن اختيار األفالم اليت سُتعَرض، وأمام أي 

جمهور، ويف أيّ سياق، هي عوامل تساهم بشكل كبري يف تحديد األفالم اليت 
م وُتشاَهد. تلعب عملية االختيار هذه دوراً أساسّياً يف  سُيحاَفظ عليها وُترمَّ
تشكيل فهمنا لكيفّية بدء السينما وأين أصبحت اليوم، وتخلق أرشيفاً حّياً 

ض عالقًة ديناميكية معه. هذه الجلسة هي األوىل من جلسَتني 
ِ
اً، وَتفر وُمتغريِّ

ستتناوال السبل املتعددة لتفعيل أرشيفات األفالم والصور. سرتكِّز هذه الجلسة 
على الرتابط بني برمجة األفالم واملحافظة على األفالم، وعلى كيف أّن التطّرق 

 تربوي، يتيح قراءًة جديدة لهذه 
ٍ
إىل األفالم واألدوات املتعّلقة بالسينما يف سياق

األرشيفات.

 ،Il Cinema Ritrovato عرض فيلم في الهواء الطلق في بولونيا خالل مهرجان
تصوير لورنزو بورالندو.      
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جلسة عرض: نظريت
لبنان  يف  الفرنيس  املركز  عرض  صالة   | الثاين  كانون   20 الجمعة 

19:00—17:30

افتتاح معرض: جوسلني صعب أثناء العمل
لبنان  يف  الفرنيس  املركز  عرض  صالة   | الثاين  كانون   20 الجمعة 

19:30—19:00

اجتمع تسعة رواة قصص وفنانني وتقنيي صوت وصورة فرنسيني ولبنانيني يف 
بريوت للمشاركة يف هاكاثون "نظريت" الذي استمّر ملّدة أسبوع، وهو ورشة عمل 

جماعية للتفكري يف األرشيف السمعي والبرصي اللبنانية وتقديم نظرة إبداعية 
تربط املايض باملستقبل. وقد نتج عن هذه الورشة ثالث تجارب رقمية وتذكارية 

مها الفنانون خالل جلسة العرض هذه. سيقدِّ

"نظريت" من تنظيم وإنتاج "املركز الفرنيس يف لبنان" بالتعاون مع "أمم للتوثيق واألبحاث".

سُيقام معرض "جوسلني صعب أثناء العمل" )من إنتاج "مؤّسسة جوسلني 
صعب"( يف صالة عرض "املركز الفرنيس يف بريوت". يهدف املعرض إىل عرض 

مواد أرشيفّية تتعّلق بأفالم جوسلني صعب. تتآلف النصوص والصور ومقاطع 
الفيديو وتشكّل مقتطفات من األرشيف الرثي املرتبط بعمل السينمائية، 

والكاشف للمسرية اإلبداعية لجوسلني صعب يف بداية حياتها املهنية.

يستمّر املعرضان حىّّت الثاين من شهر شباط 2023. الدخول مجاين.

من  بإذن  صعب،  لجوسلين   )1985( البنات"  غزل   / معلقة  "حياة  فيلم  سيناريو  من  صفحة 
"مؤّسسة جوسلين صعب".



تفعيل األرشيف 2: البحوث والنرش
السبت 21 كانون الثاين | فابريكا | 10:30—12:15

مع علي العدوي )وكالة بهنا(، وياسمين عيد صباغ )المؤّسسة العربية 
للصورة( وعلي الصافي )أرشيف بوعناني(

ُتدير النقاش نور عويضة )متروبوليس سينما(

ال يقترص العمل األرشيفي على عمل املتخّصصني يف األرشفة، بل يتعّدى ذلك 
ليشمل جميع أنواع األنشطة اليت يمكن ملجموعات األرشيف أن تخلقها. 

يتضّمن ذلك إنشاء منصات وأدوات تتيح البحث يف األرشيف وإنتاج معارف 
تتمحور حوله. إّن حلقة النقاش هذه هي الثانية من حلقَتني ستتناوالن السبل 

املتعّددة لتفعيل أرشيفات األفالم والصور. سرتكِّز هذه الحلقة على مسائل 
الوصاية، وغياب األرشيف، وكيفّية العناية باألرشيف بطريقة غري تميزيية تهدف 

إىل تفعيل إمكاناته.

من  بإذن  بهنا،  أفالم  توزيع  ومن  جالل  أحمد  إخراج  من   )1941( رة" 
ِ

َخط "إمرأة  فيلم  ملسق 
مجموعة بازيل بهنا - وكالة بهنا.

11
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نحو أرشيف معارص
السبت 21 كانون الثاين | فابريكا | 12:30—13:45

مع النا ضاهر )مخرجة( ورانيا اسطفان )مخرجة( 
وهادي زكاك )مخرج(

تدير الجلسة جوانا حاجي توما )مخرجة، فّنانة، متروبوليس سينما(

ال نكّف نطرح تساؤالت حول كتابة التاريخ وصناعته يف هذا البلد الذي يفتقر 
بشّدة إىل ذلك. إّن تصوير األفالم هو توثيٌق للواقع وإنتاٌج ألرشيفات غالباً ما 
يّة. ماذا لو استكشفنا مع صانعي األفالم، بالتوازي مع املحافظة  تكون رضور

رة، ُمستخَدمة أو غري ُمستخَدمة،  على أفالمهم، فكرة استعادة مشاهد مصوَّ
رها آخرون،  ملنحها حياة جديدة؟ كيف يمكننا اليوم إعادة تفعيل املشاهد اليت صوَّ

وذلك لخلق قصص تربط املايض بالحارض وإنتاج أرشيفات تبقى معارصة على 
الدوام؟

صورة من فيلم ?Do You Love Me )قيد التطوير(من إخراج النا ضاهر، الصورة من فيديو أغنية 
"دويولوف مي؟" لعائلة بندلي )1978(.

صورة من معرض "في هذا المكان: شرائط لوسط بيروت" )2022( لهادي زكاك في مركز مينا 
للصورة في بيروت، بإذن من المخرج.
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دراسة حالة: 
العناية بأرشيف "ستوديو بعلبك"

السبت 21 كانون الثاين | فابريكا | 15:00—16:15

مع ناتالي روزا بوخر )أمم للتوثيق واألبحاث( وأيمن نحلة )أمم للتوثيق 
واألبحاث(

ُيدير الجلسة هادي زكاك )مخرج(

يف يوم من األيام كان املبىن األبيض املُحاط بأشجار الصنوبر يف سن الفيل، 
واملعروف آنذاك ببناية بديع بولس، مقّراً لـ"الرشكة اللبنانية للتسجيالت الفنية"، 

ل أصوات فنانني  وكانت الرشكة هذه تعالج أفالم 16 و35 ملم، وُتسجِّ
مشهورين، وتنتج أفالماً وثائقية وأفالماً روائية وإعالنات تجارية ونرشات إخبارية 

ر معّدات وخدمات تقنّية. إّن األعمال اليت أنتجها  قصرية. كما أنها كانت توفِّ
"ستوديو بعلبك" كانت من الضخامة بحيث أنها مل ترتك فقط أثراً ال ُيمحى 
يف املشهد السينمايئ اللبناين، بل حفرت عميقاً يف الذاكرة الجماعية اللبنانية 

والعربية.

سرتكِّز دراسة الحالة هذه على العمل الذي أنجزته "أمم للتوثيق واألبحاث" منذ 
عام 2010 يف املحافظة على األرشيف الوريق والفيلمي اليت اسُتعيدت من بناية 

بديع بولس. والعمل هذا استلزم تنظيم املواد ورقمنتها، وإنشاء قوائم جرد، 
وإجراء مسح ضويئ، وإنجاز أبحاث مكّثفة، وإجراء مقابالت.

ترويسة أرشيف "ستوديو بعلبك" الورقي، بإذن من "أمم للتوثيق واألبحاث".



اجتماع موّسع
األحد 22 كانون الثاين | فابريكا | 11:00—13:30

تتويجاً لليومني األولني من الندوة، ستّتخذ هذه الجلسة شكل ورشة عمل 
تجمع العديد من العاملني يف مجال أرشيف األفالم يف لبنان واملنطقة ملناقشة 

مسائل تتعّلق باملوارد والتمويل واالسرتاتيجيات وبناء القدرات يف إطار املحافظة 
على أرشيفات األفالم والصور. تهدف الجلسة إىل التوّصل إىل مجموعة من 

األولويات والتوصيات يمكن استخدامها كخارطة طريق للمشاريع والرَشاكات 
املُستقبلية.

سُتعقد الجلسة باللغة العربية وستديرها إيلينا ناصيف )املورد الثقايف(

املُشاركون يف الجلسة:
نجا األشقر )نادي لكل الناس(

علي العدوي )وكالة بهنا(
ڤارتان أڤاكيان )املؤّسسة العربية للصورة(

حارس باسيل )املكتبة السينمائية الوطنية - السينماتيك(
هناء البيايت )سيماتك(

غربيال شمعون )مؤّسسة سينما لبنان، ذي تاكزي(
علي الصايف )أرشيف بوعنياي(

جوانا حاجي توما )مخرجة، فّنانة، مرتوبوليس سينما(
مايك هارون )ستوديو هارون(

أنطوان خليفة )منتج، مهرجان أفالم البحر األحمر، مرتوبوليس سينما(
محمود القرق )بوست أوفيس(

أيمن نحلة )أمم للتوثيق واألبحاث(
نور عويضة )مرتوبوليس سينما(

إليان الراهب )بريوت دي يس(
  )ZAC Films ،هادي زكاك )مخرج

16
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إضافة إىل كونه مؤسس نادي لكل الناس، نجا 
األشقر هو أيضاً الرئيس التنفيذي واملدير الفين 

للجمعية. خالل السنوات، بادر نجا للعمل استباقياً 
على توسيع مسؤوليات الجمعية. ومن فيض العمل 

على ترميم ورقمنة األعمال القديمة لبالد املرشق، 
أنشأ نجا برامج الجمعية التوعوية واليت تشّعبت 

كرب عدد ممكن من الجماهري. باإلضافة إىل  لتبلغ أ
أنه يأخذ على عاتقه بناء الرشاكات وتوسيع شبكة 

عالقات أن كاي أن يف املنطقة وخارجها.

علي حسني العدوي قيم فين وباحث ومحرر وكاتب 
وناقد للصور املتحركة واملمارسات الفنية والحرضية 
والتاريخ الثقايف. نّظم عدة معارض وبرامج عروض 

أفالم وبرامج عامة وندوات مثل "صور العمل" 
- مرشوع مستمر من 2019 و"سريج دانيه … 

تحية و استعادة" )2017( و"هارون فارويق: جدل 
الصور… عن الصور الىّت تكشف/تحجب صوراً أخرى" 

)2018(. نظم أيضا بالتعاون مع بول كاتا، مرشوع 
"فن التوهان يف املدن: برشلونة واإلسكندرية" 
)2017( والحلقة الدراسية "بنيامني واملدينة" 
)2015( وهو أحد مؤسيس مجلة »ترايبود« 

االلكرتونية لنقد األفالم والصور املتحركة )2015 
– 2017( وكان أحد محرري منصة "ترى البحر" 

االلكرتونية واملطبوعة للممارسات الفنية والحرضية يف 
اإلسكندرية )2015 – 2018(.

صة يف األرشيف املكتوب.  ناتايل روزا بوخر باحثة ُمتخصِّ
انضّمت إىل فريق "أمم للتوثيق واألبحاث" يف أيار/ 

مايو 2018، وهي تعمل من ذلك الحني أمينَة 
أرشيٍف، ويرتكّز عملها بشكل أسايس على أرشيف 
"ستوديو بعلبك" و"الرشكة التجارية السينمائية" 

)طرابلس(. قامت يف عام 2021 بتنسيق معرض 
"طرابلس سكوب". تجري ناتايل روزا بوخر، منذ عام 

2013، أبحاثاً عن صاالت السينما يف طرابلس 
والتاريخ االجتماعي لهذه املدينة، وهي تحمل أيضاَ 

شهادة ماجستري يف الدراسات البالغّية من "جامعة 
كيب تاون".

ڤارتان أڤاكيان فنان برصي يوظف الفيديو 
والفوتوغرافيا والنحت يف اعماله. هو عضو الهيئة 

اإلدارية للمؤسسة العربية للصورة.

نجا األشقر 

علي حسني العدوي

ناتايل روزا بوخر 

ڤارتان أڤاكيان

حارس باسيل مؤرِشف وقيِّم أفالم ُمتخّصص 
يف مجال نظريات وتقنيات املحافظة على األفالم. 

أنتج مقاطع فيديو ثقافية وتعليمية شبه احرتافية، 
وهو املسؤول عن تأسيس وإدارة وتطوير مرشوع 
"املكتبة السينمائية الوطنية - السينماتيك" التابع 

لوزارة الثقافة. هو حاصل على درجة الدكتوراه 
وباحث ما بعد الدكتوراه يف مجال الفنون 

والعلوم البرصية باالستناد إىل عنوان الرسالة: 
 Trancinexperism : Transcendental

Cinematic Experimentation )التجريب 
السينمايئ التجاوزي(.

هناء البيايت فرنسية عراقية مقيمة يف القاهرة منذ 
2005. مؤسسة مشاركة ومديرة تنفيذية يف مركز 

الفيلم البديل - سيماتك، درست هناء العلوم 
كملت دراسة  السياسية والعالقات الدولية يف لندن وأ

املاجستري يف العلوم السياسية يف باريس، السوربون. 
حصلت على دبلوم الدراسات التخصصية العليا 
يف صناعة األفالم الوثائقية يف فرنسا عام 2001. 

أخرجت فيلمني وثائقيني "دار السالم" عام 2001 
و"عن الديمقراطية يف العراق"عام 2003 وهذا 

قبل أن تصبح عضًوا من املؤسسني األوائل للجنة 
التنفيذية ملحكمة بروكسل املدنية.  يف عام 2005، 

أصبحت هناء عضواً يف املحكمة العاملية لهيئة محلفني 
الرأي يف العراق. أدت دوراً يف الفيلم القصري "ڤو" 
إخراج  ليلى البيايت والذي حصل على ذكر خاص 
من لجنة التحكيم الكربى ملهرجان الربلينايل عام 

2009 وآخر يف فيلم " برلني تيليجرام" . كما شاركت 
يف إنتاج فيلم "آخر أيام املدينة" إخراج تامر السعيد 

عام 2016.  كتبت هناء عدداً من املقاالت ونظمت 
فعاليات عدة حول القانون الدويل ضد االحتالل غري 

املرشوع للعراق.

حارس باسيل

هناء البيايت



سيسيليا سينشياريلي هي املسؤولة عن قسم 
األبحاث واملشاريع الخاصة يف "سينماتيك بولونيا" 

)إيطاليا( حيث تعمل كأمينة لألرشيف منذ عام 
2000. أرشفت على رقمنة وفهرسة أرشيف 

تشاريل تشابلن وعلى الرتويج له من خالل املعارض 
واملنشورات البحثّية وبرمجة عروض أفالم. تعمل 
حالياً على "مرشوع كيتون" )املُكرَّس لرتميم روائع 

باسرت كيتون اليت تعود إىل األعوام 1920-1928( 
وعلى أرشيف برناردو برتولوتيش. وهي عضو يف 
"مرشوع السينما العاملية" منذ تأسيسه يف عام 

2007: يهدف هذا املرشوع الذي ُتديره "مؤّسسة 
الفيلم"، إىل املحافظة على الرتاث السينمايئ وترميمه، 

وقد ساهم يف ترميم وعرض 50 فيلماً من أفريقيا 
وآسيا وأوروبا الرشقّية وأمريكا الوسطى وأمريكا 

الجنوبّية والرشق األوسط. سيسيليا سينشياريلي 
 Il" هي واحدة من املديرين الفنيني األربعة ملهرجان

Cinema Ritrovato" املكرَّس للتاريخ والرتاث 
السينمائيَّنْي. وهي أيضاً عضو يف اللجنة التنفيذيّة 

لـ"االتحاد الدويل ألرشيف األفالم" )FIAF( منذ عام 
.2016

النا ضاهر مخرجة تقيم وتعمل يف بريوت. حصلت 
على بكالوريوس الفنون الجميلة يف التصميم 

الغرافييك من الجامعة األمريكية يف بريوت، وعلى 
درجة املاجستري يف اإلخراج من "كلية غولدسميث" 

)جامعة لندن( يف عام 2012. قامت منذ ذلك 
الحني بتصوير وإخراج أفالم وثائقية باإلضافة إىل 

الفيديو كليبات واألفالم القصرية. 
"?Do you love me" هو فيلمها الوثائقي الطويل 

األّول، وقد أخرجته وشاركت يف إنتاجه. ُمستلهمًة 
حياتها يف لبنان، تستكشف النا ضاهر يف عملها البيئة 

الراهنة وموضوعات مثل املجتمع والذاكرة والتاريخ 
وكيفّية التمكّن من العيش يف الحارض.

كريستل إلياس ملّونة افالم مقيمة يف بريوت. بعد 
دراستها صناعة االفالم عملت كمنتجة يف خدمات 

ما بعد االنتاج مما خّولها كسب فهم ومعرفة تقنية 
ودقيقة قبل بداية مسريتها يف التلوين. تعمل 

كريستل كملّونة افالم منذ السنوات الخمس املاضية، 
وتشمل خربتها العملية أفالًما قصرية وروائية عرضت 
ألول مرة يف مهرجانات سينمائية عاملية. يشمل عملها 
أيًضا اإلعالنات التلفزيونية للرشكات املحلية والعاملية. 

عملت أيًضا عن كثب مع العديد من الفنانني على 
ارشطة الفيديو املوسيقية وفيديوهات تجريبية كجزء 

من معارض فنية، مما سمح لها بتجربة نوع مختلف 
من الرسديات وطرق تقنية مختلفة. كما تشارك اليوم 

كريستل من بريوت بتصحيح ألوان كجزء من ترميم 
ألفالم أرشيف روائية ووثائقية. تتابع شغفها بالتصوير 

خارج استوديو التلوين الخاص بها كهواية من جهة 
والهتمامها بالفن التجرييب من جهة اخرى.

تعمل مخرجُة األفالم والفنانة جوانا حاجي توما مع 
خليل جريج، وهما يستخدمان وسائط متعّددة مثل 

التصوير الفوتوغرايف والتجهزيات والفيديو والسينما 
)األفالم الروائّية والوثائقّية(. تطرح أعمالهما أسئلة 

حول صناعة الصور والتصورات، وبناء التخيالت، 
وكتابة التاريخ. تشمل الئحة أفالمهما الحائزة 

على جوائز عّدة: "دفاتر مايا" )2021(، "اسمرينا" 
)2016(، "النادي اللبناين للصواريخ" )2012(، 
"بّدي شوف" )2008(، "يوم آخر" )2005(... 

أُقيمت عروٌض استعادية ألفالمهما يف العديد من 
املؤسسات املرموقة. تشارك جوانا بشكل كبري يف 
نشاطات جمعية "مرتوبوليس سينما" ومرشوع 

"سينماتيك بريوت" التابع للجمعية.

 نديم كامل هو مصور فوتوغرايف لبناين، ريب يف 
اإلمارات العربية املتحدة، وعاد إىل بريوت عام 2008 

شاغال يف مجال الوثائقيات لجهات عدة وملبادرات 
محلية. فهو يعمل حالياً كفنان يف مجال تقنية 

املريئ-مسموع، مع جمعية "طريق النحل"، على 
نهضة الحديقة البيئية يف كل لبنان والجوار. وهو يركز 

إهتمامه مؤخرا إىل نشاط التحرك البييئ واإلنساين.

أنطوان خليفة هو لبناين فرنيس، يتمتع بخربة طويلة 
يف مجال السينما إضافة اىٕل اإلنتاج والربمجة، 

حيث يشغل منصب مدير الربنامج العريب واألفالم 
الكالسيكية يف مهرجان البحر األحمر السينمائٔي 

الدويل، كما يعمل مستشارا خاصا لشبكة راديو 
وتلفزيون العرب. شارك يف إنتاج العديد من األعمال 

العربية اليت نالت إعجاب النقاد والجماهري منها 
”وهأل لوين؟“ )2011( و”كفرناحوم“ )2018( 
لنادين لبيك، و”جدار الصوت“ )2019( ألحمد 

ُغصني، و”بيك نعيش“ )2019( ملهدي الربصاوي، 
و”الرجل الذي باع ظهره“ )2020( لكوثر بن هن 
ّية. كما يق ّدم الخدمات االستشارية للعديد من 
املهرجانات واملؤسسات السينمائية بما فيها أيام 

بريوت السينمائية، إضافة إىل عضويته يف مجلس 
إدارة سينما مرتوبوليس. 

ولد علي الصايف ونئش باملغرب، و بعد دراسته لعلم 
النفس يف فرنسا انطلق يف مشوار صناعة األفالم 

التسجيلية. تتضمن أعماله اإلخراجية " ها نحن يا 
جرنال !" و"صمت حقول الشمندر" و"فيلم ورزازات 
" و"ذموع الشيخات" …اليت عرضت يف العديد من 
املهرجانات السينمائية الدولية. بعد عودته للمغرب، 

انطلق يف رحلة بحثية طويلة حول سينما شمال 
أفريقيا وأرشيفها البرصي أثمر عن عدة إبداعات 

برصية وأفالم جديدة من بينها "الباب السابع" الذي 
ُعرض ألول مرة  بمهرجان برلني السينمايئ 2017 

و" قبل زحف الظالم"  فيلم أرشيف تجرييب يسرتجع 
ذاكرة االبداع الفين املهمل ألول جيل من الفنانني 

يف املغرب خالل السبعينات الذي عرض سنة 2020 
بمهرجان امسرتدام الدويل للفيلم التسجيلي.

تستكشف ياسمني عيد صباغ يف عملها إمكانات 
القدرات البرشية من خالل اإلنخراط يف أعمال 

تجريبّية جماعية. تشمل هذه األنشطة األرشفة 
)املضادة( مثل التفاوض حول أرشيف رقمي محتَمل 
ُجِمع )أو أُعيد جمعه( بالتعاون مع سكان مخّيم برج 
الشمايل لالجئني الفلسطينيني الذي يقع يف جنوب 

لبنان بالقرب من مدينة صور، أو مشاريع تربويّة 
 ،Ses Milanes-créixer a la natura يّة مثل جذر

وهي روضة أطفال ذاتّية التنظيم تقع يف غابة يف 
بونيوال )إسبانيا(، ُتَسخَدم الطبيعُة كبنيتها التحتّية 

الرئيسّية. غالباً ما تستخدم ياسمني عيد صباغ 
التصوير الفوتوغرايف كوسيلة الستكشاف مفاهيم 

مثل الجماعة والسلطة والقدرة على التحّمل؛ 
وذلك، على سبيل املثال، من خالل نشاطها كعضو 

يف "املؤّسسة العربية للصورة"، ومن خالل رسالة 
الدكتوراه يف "نظرية الفن والدراسات الثقافية" 

كاديمية الفنون الجميلة" يف فيينا  اليت أنجزتها يف "أ
.)2018(

غربيال شمعون هو الرئيس التنفيذي لرشكة اإلنتاج 
العربّية "ذي تاكزي" )The Talkies( املتخّصصة 

يف اإلعالنات التلفزيونّية واألفالم الروائّية والدراما 
س ونائب  التلفزيونّية واألفالم الوثائقّية. هو مؤسِّ

رئيس "مؤّسسة سينما لبنان"، وهي جمعية 
تسعى إىل تطوير الصناعة السينمائّية اللبنانّية، 

 
ِ
والرتويج للبنان كمركز إلنتاج األفالم، وتوفري فرص

 مهارات للكّتاب واملخرجني 
ِ
 وتشبيٍك وتطوير

ٍ
تمويل

 The( "س رشكة "ذي غايت واملنتجني. كما أسَّ
Gate( وهي مخترب رقمي ملرحلة ما بعد اإلنتاج ينشط 

أيضاً يف ترميم األفالم ورقمنتها. يشغل غربيال 
شمعون منصب رئيس "مؤّسسة كميل شمعون"، 

وهي جمعّية غري حكومّية تنشط يف مجال املساعدات 
اإلنسانّية.

يلي جوانا حاجي توماكريستل إلياسالنا ضاهرسيسيليا سينشيار

نديم كامل

أنطوان خليفة

علي الصايف

ياسمني عيد صباغ

غربيال شمعون
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مايك هارون هو املدير العام لرشكة استوديو هارون، 
وهي رشكة عائلية تمتد لثالثة أجيال منذ إنشائها 

يف األربعينيات من القرن املايض. استوديوهات 
هارون هي معمل أفالم واستوديو لإلنتاج التلفزيوين 

وتشارك يف أنشطة مختلفة تتعلق بصناعة األفالم 
ومحطات التلفزيون. قام مايك بتجديد الرشكة 
وتقديم مفاهيم وتقنيات جديدة لجعل الرشكة 

مزودة بأفضل التكنولوجيا بما يف ذلك النقش باللزير 
واملسح الضويئ لألفالم وانتاج األفالم رقمًيا واألرشفة 

الرقمية. 

مايك هارون
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صت كريستني كوبف يف الدراسات السينمائية  تخصَّ
وفقه اللغة األملانية واألنرثوبولوجيا الثقافية. أدارت 

رت مفاهيَم ومعارَض وسلسلَة  مهرجاَنني وطوَّ
 Filmhaus سات مثل أفالم يف إطار عملها مع مؤسَّ
 )ZKM( "و"مركز كارلرسوه للفن وامليديا Nürnberg
و"معهد ومتحف الفيلم األملاين" )فرانكفورت(. كانت 
سة  قة جائزة "مؤسَّ بني عاَمي 2013 و2019 ُمنسِّ
روبرت بوش" لألفالم. ترتأّس منذ عام 2013 قسم 
التعليم السينمايئ يف "معهد ومتحف الفيلم" حيث 

تم تطوير أساليب تعليمّية ُمبتَكرة، خصوصاً يف مجال 
التعليم السينمايئ يف مرحلة الطفولة املُبكرة. تشارك 

كريستسن كوبف يف العديد من شبكات التعليم 
السينمائية والثقافية.

إيلينا ناصيف، باحثة متعددة االختصاصات يف مجال 
الثقافة. تشغل حالًيا منصب مديرة مؤسسة املورد 

الثقايف، وهي منظمة ثقافية غري ربحية تدعم الفنون 
والثقافة يف املنطقة العربية والشتات. حصلت إيلينا 

على درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلعاملية من جامعة 
وستمنسرت، لندن يف عام 2015. باإلضافة إىل خربتها 
يف مجال البحوث الثقافية واإلعاملية، تشمل مسريتها 
املهنية العمل لعدة سنوات يف القطاع غري الحكومي، 

التنمية، تصميم وتقييم الربامج، إدارة املنح، التدريب، 
اإلنتاج التلفزيوين وإنتاج األفامل الوثائقية. 

درست لزيابونا رحمن اختصاص املحافظة على 
األفالم وعرضها يف أمسرتدام. يف عام 2014 أّسست 

برفقة زمالء فّنانني مخترب "الب الباالبا" يف جاكرتا. 
تقوم لزيابونا رحمن بإلقاء محارضات أدائّية تتضّمن 
دة من أغراض وأدوات ُتستخدم يف  قصصاً ُمستمَّ

م عروَض أفالٍم أرشيفّيٍة  صناعة األفالم. كما أنّها ُتنظِّ
ت أعماُلها 

ِ
للمهرجانات وصاالت العرض الفنية. أُنجز

ضت بدعم من مؤّسسات مختلفة مثل "معهد 
ِ
وُعر

آرسنال" يف برلني، و"ربانا أندرغراوند هب" يف جاكرتا، 
و"أرشيف األفالم التايالنديّة" يف بانكوك، ومتحف 

األفالم Eye Filmmuseum يف أمسرتدام.  وهي 
تعمل أيضاً منذ عام 2018 على إنجاز أعمال تتمحور 

حول أنشطة لتبادل املعارف اليت لها عالقة بأفالم 
السيلولويد، وذلك يف مدن عّدة مثل برلني والقاهرة 

وجاكرتا.

رانيا اسطفان من مواليد بريوت، لبنان، وهي 
تستخدم يف عملها الصور الثابتة واملتحرِّكة. أخرجت 

العديد من أفالم الفيديو، القصرية واملتوسطة الطول، 
واألفالم الوثائقية اإلبداعية. تتمزيَّ أعمالها بالتالعب 
باألنواع السينمائية وباستكشاف موضوعات مثل 

الذاكرة، والهوية، وشخصّية التحّري، وأركيولوجيا 
الصورة. من بني أفالمها: "اختفاءات سعاد حسين 

الثالثة" )2011(، "ذكريات محّقق خاص" )2015(، 
 In the Fields of Words:" ،)2018( "العتبة"

conversations with Samar Yazbek" يف 
2018. تتناول أحدث مشاريعها الصور واألصوات 

املنسّية اليت ُتؤرِّق الحارض. من خالل مقارنة هذه 
الصور واألصوات بأخرى جديدة، تسعى رانيا اسطفان 

 ودالالت مختلفة، وتحفزي 
ٍ
إىل استكشاف معان

دة. ُتعَرض أعمالها الفنية يف  رسديات ومشاعر ُمتجدِّ
غالريي "مرفأ" يف بريوت.

هادي زكّاك مخرج سينمايئ لبناين حائز على جوائز 
 -IESAV عّدة وأستاذ-باحث يف معهد السينما

جامعة القّديس يوسف- بريوت.
كرث من 20 فيلماً وثائقياً حول مواضيع  أخرج أ

سياسّية واجتماعّية تتعّلق بلبنان والعامل العريب ومن 
أبرزها: "يا عمري" )2017(، "مارسيدس" )2011(، 

"درس يف التاريخ" )2009(، "حرب السالم" 
)2007(، "الجئون مدى الحياة" )2006(… 

باإلضافة إىل أفالمه، أّلف زكّاك كتابني عن السينما: 
"العرض األخري، سرية سيَلما طرابلس" )2021(  

و"السينما اللبنانّية، مسار سينما نحو املجهول 
)1996-1929(" )1997(. قّدم مؤخراً معرض: 
"يف هذا املكان: رشائط لوسط بريوت" يف مركز مينا 

للصورة يف بريوت.

ماتيلد روكسيل باحثة متخّصصة يف السينما العربية 
وُمربمجة أفالم، وحاصلة على درجة الدكتوراه 

يف السينما من "جامعة باريس 3 – السوربون 
الجديدة". تعاونت يف السابق مع جوسلني صعب، 

ونرشت يف عام 2015 أّول دراسة مكرَّسة لهذه 
 Jocelyne Saab, la mémoire( املخرجة اللبنانية

indomptée، دار النهار، بريوت(، ثم شاركت مع 
 ReFocus: ستيفاين فان دي بري يف إعداد كتاب

 The Films of Jocelyne Saab )Edinburgh
University Press, 2021(. بعد وفاة جوسلني 

صعب، أّسست مع نجل املخرجة، نسيم ريكاردو 
سة جوسلني صعب". ومنذ أربع  صعب، "مؤسَّ

سنوات وبالتعاون مع جنان مراد، تدير ماتيلد 
روكسيل مرشوع نرش أعمال جوسلني صعب 

واملحافظة عليها.  

نور عويضة مخرجة وناقدة سينمائية ومربمجة أفالم، 
تشغل حالّياً منصب نائب مدير جمعّية »مرتوبوليس 

سينما« سينما يف بريوت، حيث تقوم أيضاً بتنسيق 
مرشوع »سينماتك بريوت«.  

أخرجت إليان الراهب العديد من األفالم القصرية 
واألفالم الوثائقّية الحائزة على جوائز. من أبرز أعمالها 

األفالُم الوثائقّية الطويلة "أعنف حّب" و"مّيل يا 
س يف جمعّية  غزيّل" و"ليال بال نوم". هي عضو مؤسِّ

ست يف  "بريوت دي يس" لتطوير السينما اليت تأسَّ
بريوت يف عام 1999. يف إطار نشاطها يف "بريوت دي 

يس"، تقوم إليان الراهب على برمجة عروض أفالم 
ملنّصة "أفالمنا" الرقمّية املُكرَّسة للسينما العربّية. 

أرشفت على العديد من ورش العمل املكرَّسة لألفالم 
الوثائقّية والتابعة لـ"بريوت دي يس"، وشاركت يف 

تأسيس مهرجان "أيّام بريوت السينمائّية". شغلت 
منصب املديرة الفنية لهذا املهرجان طوال سّت دورات 
)2013-2001(. هي املديرة الفنية ملهرجان "ريف – 
أيّام بيئّية وسينمائّية" منذ عام 2019، وهو مرشوع 

أَطلقته يف بلدة القبيات يف قضاء عكار.  

س رشكة "بوست أوفيس"  محمود القرق هو مؤسِّ
)بريوت( املُتخّصصة يف عمليات ما بعد اإلنتاج والتدّرج 
اللوين واملؤثرات البرصية. يف عام 2021، أنشأت رشكة 
صاً يف ترميم األفالم.  "بوست أوفيس" قسماً ُمتخصِّ

شارك محمود القرق يف إنتاج العديد من األفالم 
الروائية والوثائقية واألفالم القصرية وأفالم التحريك، 

اللبنانية والسورية والفلسطينية، وذلك بصفته 
منتجاً مشاركاً، ومنتجاً ملرحلة ما بعد اإلنتاج، ومرشفاً 

على املؤثرات البرصية، وعمل مع مخرجني لبنانيني 
مرموقني مثل دمحم سويد وغسان سلهب وجوسلني 
صعب وبرهان علوية وميشيل كمون وإيلي خليفة.

رانيا اسطفانلزيابونا رحمنإيلينا ناصيفكريستني كوبف

هادي زكّاك
ماتيلد روكسيل

نور عويضة

إليان الراهب

محمود القرق

ر  أيمن نحلة فنان برصي ومخرج أفالم ومصوِّ
سينمايئ ُمقيم يف بريوت. درس السينما واملرسح 

يف كلّية الفنون الجميلة يف الجامعة اللبنانّية، ومنذ 
 ومونترياً يف العديد من 

ٍ
ذلك الحني عمل مديَر تصوير

األفالم التجريبّية والوثائقّية القصرية. كما عمل أيضاً 
يف مجال األرشفة ضمن العديد من ورش العمل 
واملشاريع البحثّية املتمحورة حول قضايا األرشفة 

املعارصة والتابعة لجمعّية "أمم للتوثيق واألبحاث".

أيمن نحلة



مديرة سينماتيك بريوت
نور عويضة

 
تنسيق املرشوع 
هراك تومايان

 
تصميم غرافييك

يتون أبراهام ز
 

تواصل
ميندي كراوزه

 
ترجمة وتدقيق لغوي

طارق ايب سمرا
رنده حيدر

ملى املوىل
 

تصوير وتوثيق 
ڤيكان أڤاكيان

 
اللجنة الفنّية لسينماتك بريوت

جورج شقري
جوانا جاجي توما

انطوان خليفة
 

مديرة جمعية متوبوليس سينما
هانية مورة

الفريق



10:00—10:30 [FBK]
Breakfast

10:30—11:00 [FBK]
Welcome Note: 
The Multiple Lives of Images
Nour Ouayda (Metropolis Cinema)

11:00—12:15 [FBK]
Building Platforms 
for Archival Practices
Lisabona Rahman (Independent 
Film Restorer) & Hana el Bayaty 
(Cimatheque)
Moderated by Nour Ouayda 
(Metropolis Cinema)

12:15—12:30 [FBK]
Break

12:30—13:45 [FBK]
Case Study : Jocelyne Saab 
Restored (1974 - 1982)
Mathilde Rouxel (Jocelyne Saab 
Association), Chrystel Elias 
(Colorist) & Nadim Kamel (Film 
Restorer)

13:45—15:00 [FBK]
Lunch

10:00—10:30 [FBK]
Breakfast

10:30—12:15 [FBK] 
Activating the Archive II: 
Research & Publication 
Ali el Adawy (Wekalet Behna), 
Yasmine Eid Sabbagh (Arab Image 
Foundation) & Ali Essafi (Archives 
Bouanani) / Moderated by Nour 
Ouayda (Metropolis Cinema)

12:15—12:30 [FBK]
Break

12:30—13:45 [FBK]
Contemporary Archives
Lana Daher (Filmmaker), Rania 
Stephan (Filmmaker) & Hady 
Zaccak (Filmmaker)
Moderated by Joana Hadjithomas 
(Filmmaker, Artist, Metropolis 
Cinema)

13:45—15:00 [FBK]
Lunch

15:00—16:15 [FBK]
Case Study : Caring for the 
Baalbeck Studios Archive
Ayman Nahle & Nathalie Rosa 
Bucher (UMAM D&R)
Moderated by Hady Zaccak 
(Filmmaker)

16:15—16:30 [FBK]
Closing Remarks

Friday 20th January

FBK: Fabrika  /  IF: Institut français  /  GXY: Grand Cinemas Galaxy

Saturday 21st January

15:00—16:15 [FBK]
Activating the Archive I: Film 
Programming & Film Education
Cecilia Cenciarelli (Cineteca di 
Bologna) & Christine Kopf (DFF)
Moderated by Nour Ouayda 
(Metropolis Cinema)

17:30—19:00 [IF]
Until February 2nd

Showcase of 3 digital and 
memorial live experiences 
and Cocktail
Nazrati (My Vision)

19:00—19:30 [IF]
Until February 2nd

Opening of the exhibition 
Jocelyne Saab at Work

19:30—21:15 [IF]
The Second Encounter
Opening Film
The Choice (110’) 
by Youssef Chahine 

16:30—17:30 [FBK]
Closing drinks

19:30—20:30 [GXY]
The Second Encounter
Jocelyne Saab Restored 
(1974 - 1982)
Letter from Beirut (49’)
by Jocelyne Saab 

11:00—13:30 [FBK]
Assembly
Break (12:15—12:30)
Moderated by Helena Nassif
In Arabic

13:45—15:00 [FBK]
Lunch

17:30 - 19:00 [GXY]
The Second Encounter
Jalur Suara / Sound Track #1
Presentation, Screening and Talk 
with Lisabona Rahman

19:30—20:30 [GXY]
The Second Encounter
Before the Dying of the Light (69’)
by Ali Essafi

Sunday 22nd January

Program




