
The story of the archives of the Palestinian national movement reveals a narrative 
of exile and fragmentation that reflects the Palestinian experience itself. Building 
on archival and ethnographic research, this project reconstructs the journeys of 
these archives across the Mediterranean, connecting locations including Beirut, 
Haifa, Algeria, Cyprus and Italy. The project explores how much of these archives 
have been lost, why the remaining fragments are yet to be repatriated, and the 
ramifications of an archival absence on Palestinian narratives of past, present and 
future.  A combination of physical installation and digital projection immerses visitors 
in the story of these archives. The installation traces the displacement of the archives 
through time and space, capturing and animating the stories of – and fragments from 
– the archives themselves, to create an immersive and living experience. 
This project is co-sponsored by Taawon (Welfare Association) and Al Mawred Al Thaqafi.
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Rashidieh Palestinian refugee camp is located on the coast of south Lebanon, 
to the south of the city of Tyre. It is the closest Palestinian refugee camp to 
Palestine. In Rashidieh, Dictaphone group worked with four residents of the 
camp mapping their everyday routes from their homes to the sea. Narrating 
stories, each participant lead the group towards the final scene in which they 
place themselves with the background of the sea.

The Israeli and American features shot in the town of Jaffa from the 60s to the 
90s are the basis for the story of a dream. All protagonists are removed from the 
original footage, leaving an empty setting formed by the town. Thus, the impossible 
is made possible from the “I” perspective, namely filming the past and compiling a 
picture album made of memories.
Preserved also is a city, alive again in moving images. Its gradual destruction over 
the decades is chronicled by film, excavating a whole community and recreating 
the city. Aljafari erased the actors, photographed the backgrounds and the edges; 
and made the passersby the main characters of this film. He finds his way from 
the sea, walks everywhere, sometimes hesitant and sometimes lost. He wanders 
through the city and memories filming everything he encounters because he knows 
it no longer exists. He returns to a lost time.

The sea looms large in the language of our imaginations, a site of reflection, 
voyage, and volatile freedom. It exists as both surface and metaphor. Through 
it dreams are dreamt, journeys are set forth, and the horizon of life begins to 
blurt and widen. But the sea opens itself to both naval commander and refugee; 
it is the means of both conquest and escape. Today we face the sea in an era of 
occupations, wars, massacres, and mass displacement. Those who have taken to 
the sea in flight have been met with a second set of dangers: live bullets in Gaza, 
drowning in the Mediterranean. The sea that shimmers with possibility becomes a 
site of horror. And so the wave seems to blur into the very tools of these human-
made borders: barbed wire.

CAMP PAUSE
Dictaphone Group

RECOLLECTION
Kamal Aljafari

THE WAVE
Abdulrahman Katanani

SEA OF STORIES 
05 - 31 . 10 . 2016 EXHIBITIONS

Qalandiya International (Qi) was founded in 2012 as a joint contemporary art 
event that takes place every two years across Palestinian cities and villages.
Qi aims to place Palestine on the world’s cultural map by producing a series 
of exhibitions displaying works of art, architecture, spatial design as well as 
performances, talks, film screenings, workshops and tours, that open up channels 
for dialogue and exchange, both locally and internationally. 
The upcoming edition ‘This Sea is Mine’ will cross the borders of Palestine to 
Amman, Beirut and London, contemplating return and refuge for Palestine and 
the region. Qi 2016 will run between 5 - 31 October in Haifa, Gaza, London, 
Beirut, Amman, Jerusalem, Ramallah, and Bethlehem.

www.darelnimer.org

Opening hours: From Monday to Saturday, 11:00am-7:00pm. 
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املوجة 
عبد الرحمن قطناين

اسرتاحة مخّي 
مجموعة الدكتافون 

يقع مخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين على الشاطىء جنوب مدينة صور، وهو األقرب الى 
فلسطين من بين اإلثني عشر مخيماً في لبنان. في الرشيدية، عملنا مع أربعة من سكان المخيم 
راسمين مساراتهم اليومية من منازلهم باتجاه البحر. أثناء رواية القصص، قادنا كل مشارك نحو 

المشهد األخير حيث يضع جسده مع خلفية البحر.

يلوح البحر واسعاً في خيالنا كَمْوقعاً للتأّمل  وللرحالت وللحريّة المضطربة. وهو موجوٌد في الظاهر 
والمجاز على حد سواء. ومن خالله، تُنسج األحالم، وتبحر الرحالت، ويبدأ أفق الحياة االتساع والطمس 

في آن واحد. والبحر يتيح نفسه لكل من قادة السفن والالجئين، وهو وسيلة لكل من الفتوحات 
والهروب. اليوم، نحن نواجه البحر في عصر االحتالل والحروب والمجازر والتهجير الجماعي. وقد واجه 
أولئك الذين اتخذوا البحر وسيلًة للرحيل مجموعًة جديدة من المخاطر: أعيرة نارية في غزّة والغرق في 
البحر األبيض المتوسط، فيلمع البحر باإلمكانيات والرعب. وهكذا يبدو أن الموجة تتالشى في أدوات 

الحدود ذاتها التي صنعها اإلنسان: األسالك الشائكة

بحٌر من حكايات 
2016 . 10 . 31 - 05 معارض

قلنديا الدولي، هو محِفل ملهم للفنون البصرية المعاصرة، ينظم كل عامين، تأسس في العام 
2012 من قبل مجموعة من المؤسسات الثقافية العاملة في حقل الفنون البصرية. ويسعى قلنديا 
الدولي إلى جعل فلسطين وجهًة للمهتمين بالثقافة والفنون البصرية حول العالم، وإلى فتح أبواب 

جديدة للتواصل والتفاعل والحوار. وتشمل فعالياته تقديم العديد من المعارض إلنتاجات بصرية 
جديدة ومتنوعة، إضافة إلى عروض أداء، وبرامج محاضرات، وحلقات نقاش، وجوالت ميدانية، وإطالق 

كتب، وغيرها. بمشاركة 16 مؤسسة من فلسطين والخارج، وتحت شعار »هذا البحر لي« يقدم 
قلنديا الدولي ما بين 5 و 31 تشرين األول، فعالياته في حيفا، رام الله، القدس، وحيفا، وبيت لحم، 

وغزة، وبيروت، وعمان، ولندن، متناوالً موضوعة العودة في السياق الفلسطيني وأبعد.

بحٌر من
حكايات: 

أسفار األرشيف الفلسطيين

أحمد باركيل وهنا سلميان

بدأ هذا المشروع كمحاولة لكتابة جزء من تاريخ الوجود الفلسطيني في لبنان خالل سبعينيات القرن 
الماضي. فلجأنا إلى األرشيف كما يفعل المؤرخون عادة، ولكّننا لم نجده. حاولنا تتّبع آثاره ولملمة 

خيوطه، وإذ بغياب األرشيف يطرح أسئلة أكبر وأكثر شمولّية من تلك التي تتعّلق بأي حقبة تاريخّية: 
ما هو األرشيف الفلسطيني؟ ماذا حّل بأجزائه؟ ولما هي بعيدة المنال؟ كيف نكتب التاريخ ونبني 

السرديات بغياب المصادر األولّية؟ وما هي دالالت غياب األرشيف على السيرة الفلسطينية خصوصاً، 
وعلى ممارسة التأريخ إجماالً؟

تم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع مؤسسة التعاون والمورد الثقافي.

إستعادة 
كمال الجعفري

تشكل األفالم اإلسرائيلية واألميركية المصورة في مدينة يافا بين ستينات وتسعينات القرن الماضي 
أساس قصة الحلم. جرت إزالة كافة األبطال من اللقطات األصلية، وتُرك مكاٌن فارغ شّكلته المدينة. 
وهكذا، يصبح المستحيل ممكنا من وجهة نظر »األنا«، بالتحديد عبر تصوير الماضي وتجميع ألبوم 

صور مصنوع من الذكريات. 
جرى أيضا الحفاظ على مدينة تعيش من جديد في صور تتحرك. ويؤّرخ الفيلم لتدمير المدينة 
التدريجي على مدى العقود، مستخرجاً مجتمعاً بأكمله ومعيداً إحياء المدينة. َمسح الجعفري 

الممثلين، وَصّور الخلفيات واألطراف، وجعل المارة الشخصيات الرئيسية في هذا الفيلم. هو يجد 
طريقه من البحر، ويمشي في كل مكان، متردداً أحياناً وتائها في أحيان أخرى. يتجول عبر المدينة، 

َّ شيٍء يلتقي به ألنه يعلم أنه لم يعد موجودا. يعود إلى الوقت الضائع والذكريات تصّور كل

www.darelnimer.org

أوقات المعرض: من اإلثنين حتى السبت، من الساعة 11 صباحاً حتى 7 مساًء.
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