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Μετά από τέσσερα συνεχόμενα τεύχη που είχαν φιλοξενούμενο επιμελητή 

ή / και κεντρικό θέμα, επανέρχομαι στην «κανονική» δομή του περιοδικού, 

αξιοποιώντας έτσι ένα μέρος των φωτογραφικών εργασιών που είχαν 

συσσωρευθεί.

Σε αυτό το τεύχος υπάρχει επίσης ένα αφιέρωμα στη φωτογραφία του 

Λιβάνου μέσα από τη δουλειά δέκα φωτογράφων που διάλεξε ο σκηνοθέτης 

και φωτογράφος -ό ίδιος προτιμάει τον όρο αφηγητής εικόνων- Georges 

Salameh. Ο Georges ταξίδεψε στη γενέτειρά του, διερεύνησε τη 

φωτογραφική κοινότητα, ήρθε σε επαφή με αρκετούς φωτογράφους και τους 

πρότεινε να δείξουν στο περιοδικό τη δουλειά που είχαν σε εξέλιξη. Επειδή 

καθυστέρησε η δημοσίευση αυτού το αφιερώματος, κάποιες από αυτές τις 

δουλειές δημοσιεύθηκαν ή εκτέθηκαν, αποφάσισα όμως να τις συμπεριλάβω 

προκειμένου να παρουσιασθεί καλύτερα η φωτογραφία στο Λίβανο.

Σίμος Σαλτιέλ

The last four issues were curated by guest curators and / or had a main 

theme. In this issue I revert to the “normal” structure of the magazine in 

order to take advantage of the accumulated contributions. 

There is also a section on photographers from Lebanon, curated by 

film director and photographer - he calls himself a visual storyteller - 

Georges Salameh. He travelled in the country of his birth, explored the 

photographic community and contacted many photographers in order to 

show their work in progress in the magazine. Due to the delayed release 

of wip 12 some of the works have already been published or exhibited, but 

I decided to include them in order to have a better view of photography 

in Lebanon.

Simos Saltiel
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yakir yahish
Work in progress

Its been like this since I remember myself, walking around 
with my family in the village I live in. The simplicity of life and 
the need to capture every small thing, the way I look and the 
way the light is. The images consist of a feeling of dreaming, 
between places and feelings. 

yakir yahish
Εργασία σε εξέλιξη

Τα πράγματα ήταν έτσι από τότε που με θυμάμαι να περιφέρομαι 
με την οικογένειά μου στο χωριό όπου μεγάλωσα. Η απλότητα της 
ζωής και η ανάγκη μου να αιχμαλωτίσω την κάθε λεπτομέρεια, 
τον τρόπο που κοιτάω και τον τρόπο που φωτίζονται τα πράγματα. 
Οι εικόνες μου έχουν να κάνουν με την αίσθηση του ονείρου 
μεταξύ τόπων και αισθήσεων.









Fabien pio
Reveries

While they are waiting, hanging out, or keeping themeselves 
busy, every one in those pictures seems to follow an already 
mapped out road. 
Out of the frame, in a near future, another part of their life 
appears soon. And they are naturally following this road. 
Nothing seems to be as harmless as the routine an ordinary 
life can provide. Although, sometimes a simple doubt can 
create a deep sense of insecurity when we’re facing the vision 
of what later may happen. 
And so, the things from our behaviours that we could have 
considered as meaningless attitudes, empty from any thought, 
suddenly seems to reveal our limits, doubts and questionings 
about our unknown future. 

Fabien pio
Ονειροπολήσεις

Οι άνθρωποι σε αυτές τις φωτογραφίες παρ’ όλο ότι φαίνονται 
να περιμένουν, να μην κάνουν τίποτα ή να είναι απασχολημένοι, 
μοιάζουν να ακολουθούν ένα προδιαγεγραμμένο δρόμο.
Εκτός κάδρου, σε ένα κοντινό μέλλον, ένα άλλο κομμάτι της ζωής 
τους εμφανίζεται σύντομα. Και ακολουθούν αυτό το δρόμο με 
φυσικότητα. Τίποτα δεν μοιάζει τόσο ανώδυνο όσο η ρουτίνα της 
καθημερινής ζωής. Μερικές φορές όμως, μια απλή αμφιβολία 
μπορεί να δημιουργήσει μια βαθιά αίσθηση ανησυχίας όταν 
ερχόμαστε αντιμέτωποι με το τι μπορεί να συμβεί.
Έτσι λοιπόν, το ανούσιο κομμάτι της συμπεριφοράς μας, άδειο από 
κάθε σκέψη, ξαφνικά απόκαλύπτει τα όριά μας, τις αμφιβολίες 
μας και τα ερωτήματά μας για το άγνωστο μέλλον μας.











zoe hatziyannaki
Signs of monsters 

The landscape photographs portray public buildings in Athens, 
Greece. The buildings have been chosen for their location (the 
center of the city) and their historic, as well as, present-day 
role. From these images, a random tiny detail is chosen and 
enlarged giving an unclear grotesque image. Public buildings, 
although they seem to stand unchangeable to the passing of 
time, are in fact live organisms changing along with society. 
For example, the attacks, vandalisms, neglect or disregard 
towards them, during the current period of the financial crisis 
in Greece, imply a transformation of their role –as well as of 
their image, meaning, symbolisms etc. As such, the diptychs 
attempt to suggest the changing and dynamic role of public 
buildings in Athens as live parts of a society, a society often 
capable of producing “monsters”.

Ζωή ΧατΖήγιαννακή
Σημεία και τέρατα 

Τα κτίρια στις φωτογραφίες στεγάζουν (ή στέγαζαν) δημόσιους 
οργανισμούς που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Από 
την επιλογή μίας πολύ μικρής λεπτομέρειας αυτών των 
φωτογραφιών και την υπερβολική μεγέθυνσή της προέκυψαν 
κάποιες νέες, θολές, «τερατόμορφες» εικόνες τις οποίες και 
αντιπαραθέτω. Τα δημόσια κτίρια, παρόλο που φαινομενικά 
μοιάζουν να στέκονται ίδια και απαράλλαχτα στην πάροδο 
του χρόνου, είναι ζωντανοί οργανισμοί. Για παράδειγμα, στην 
περίοδο κρίσης που διανύει τώρα η Ελλάδα, οι ρόλοι τους –όπως 
και η εικόνα τους αλλά και οι εκάστοτε συμβολισμοί τους– είτε 
λόγω επιθέσεων και βανδαλισμών, είτε λόγω εγκατάλειψης, 
απαξίωσης κ.λπ. αλλάζουν, μαζί δηλαδή με την κοινωνία 
μεταβάλονται και αυτά. Τα δίπτυχα λοιπόν που παρουσιάζω 
στοχάζονται τους ρόλους των δημόσιων κτιρίων της Αθήνας 
και κατ’ επέκταση, της δημόσιας ζωής και της κοινωνίας, μίας 
κοινωνίας ικανής να παράγει «τέρατα».









yorgos VoUrliDas
3, 4, 6 moments

Yorgos is not a photographer. He travels often and is visually 
alert. During his travels he sends mails to his friends with photos 
shot with his mobile phone, usually titling them Moments and 
a number that corresponds to the number of attached photos. 
Some photos have explanatory comments or captions, others 
don’t, overall he ends up conveying his particular mood and 
vision through this communication.

At a time when everybody creates, sends and consumes 
images with great lightness, Yorgos’s small moments contain 
an honesty and an internal quality capable of moving you.

SS 

γιωργοσ βουρλιδασ
3, 4, 6 στιγμές

Ο Γιώργος δεν είναι φωτογράφος. Ταξιδεύει συχνά και έχει 
ανήσυχη ματιά. Στη διάρκεια των ταξιδιών του συνηθίζει να 
στέλνει σε φίλους μέιλ με φωτογραφίες που τραβάει με το 
κινητό του τηλέφωνο, δίνοντας συνήθως τον τίτλο Στιγμές και 
ένα νούμερο που αντιστοιχεί στον αριθμό των συννημένων 
φωτογραφιών. Κάποιες φωτογραφίες συνοδεύονται από 
επεξηγηματικά σχόλια ή τοπωνύμια, άλλες πάλι όχι, συνολικά 
όμως καταφέρνει να μεταφέρει τη ματιά του και τη διάθεσή 
του μέσα από αυτήν την επικοινωνία.

Σε μια εποχή όπου όλοι δημιουργούν, στέλνουν και 
καταναλώνουν εικόνες με μεγάλη ελαφρότητα, οι μικρές 
στιγμές του Γιώργου έχουν μια συγκινητική ειλικρίνεια και 
εσωτερικότητα. 

ΣΣ
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10 lebanese photographers
compiled by Georges Salameh





Χαρτογραφώντας τις μνήμες

Η προσπάθειά μου να χαρτογραφήσω τη φωτογραφία στο Λίβανο είναι μια χειρονομία προσέγγισης 
της χώρας στην οποία γεννήθηκα. Επιλέγοντας αυτές τις εργασίες ήταν σαν να έγραφα μία φούγκα, ως 
εισηγητής εσωτερικών τοπίων.

Η δημιουργία του χάρτη της μνήμης προυποθέτει να ιχνηλατείς την προσωπική δημιουργικότητα, αλλά 
είναι ουσιαστικά μια ομαδική προσπάθεια∤ φωτογραφίζοντας και σκεφτόμενος σε αυτόν τον άξονα, 
ενεπλάκηκα σε κοινά θέματα μεγάλης όμως σημασίας όπως: ταυτότητα και ιδιοκτησία, λήθη και φυγή. 
Είναι θέματα αλληλένδετα με την μνήμη και με τις ιστορίες που χρησιμοποιούμε ως πυξίδα... σημαίνει 
να ακούς τα φαντάσματα των άλλων, καθώς και τα δικά σου.

H γαλλική λέξη dèrive (περιφέρομαι άσκοπα) χαρακτηρίζει περισσότερο την αντιμετώπισή μου από 
λέξεις όπως αναζήτηση ή έρευνα. Παρ’ όλα αυτά οι χάρτες της μνήμης απαιτούν έρευνα, ατέλειωτη 
περιέργεια και ακόμη περισσότερο μια παρόρμηση προς το μαγικό. Ο dèriveur (άσκοπα περιφερομένος) 
πρέπει να φτάσει στην «απρόβλεπτη έκπληξη από το οικείο περιβάλλον» και να γίνει πιο ευαίσθητος 
στις κρυφές ιστορίες και στις κρυπτογραφημένες εκδηλώσεις.

Η χαρτογράφιση της μνήμης προκύπτει από αυτές τις αναζητήσεις, τις ονειροπολήσεις και τις εικόνες 
που έρχονται απρόσκλητες στο νου. Όλα ξεκινούν από τον Λίβανο και τις εικόνες των τοπίων και των 
ανθρώπων του, αλλά πηγαίνουν πολύ μακρύτερα από την εικονογραφία και τα σύνορα μιας χώρας, 
καθώς μια νέα γενιά φωτογράφων αναδύεται επαναφέροντας μια ειλικρινή και φρέσκια ματιά στο 
παρόν του.

Georges Salameh

Mapping memories

My initiative to map lebanese photography comes as a gesture to approach the country I was born: 

Lebanon. Selecting these works was like writing a fugue, as a rapporteur of inner landscapes.

A memory map involves tracing individual creativity but it is also an essentially collaborative 

enterprise; photographing and thinking along these lines engages with common issues of great 

urgency: identity and belonging, oblivion and elopement. They are all inter-connected through 

memory and through the stories we use as compass bearings... it involves listening to other 

people’s ghosts as well as your own.

Dèrive - the French for drift - characterizes more my approach than terms like quest or research. 

Nevertheless memory maps demand investigation and endless curiosity and furthermore an 

impulse towards wonder. A dèriveur tries to arrive at “astonishment upon the terrain of familiarity” 

and becomes more sensitive to the hidden histories and encrypted events.

Memory mapping grows out of these wanderings, reveries, and the unbidden images that come up 

into my mind. It always begins with Lebanon. With images of its landscape as well as its people but 

it also goes beyond the imagery and borders of a country, as a new generation of photographers 

emerges to restore a sincere and fresh look on its present.

Georges Salameh
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Dalia khmaissy
17,000 Missing: A Nation in Denial

I was seven-years old when my father was kidnapped in 1981 
for three days. Many years later I understood he was luckier 
than the others; 17,000 people remain officially missing in 
Lebanon. They all disappeared during the Lebanese civil war 
1975-90 and the years that followed; they were abducted or 
killed at the hands of different Lebanese militias, Palestinian 
factions, Syria or Israel and their allies. The kidnapped 
were from diverse confessions, gender, ages and political 
persuasions.

In my ongοing project I have focused on documenting the story 
of the “missing” in all its aspects. I visited few families of the 
kidnapped, documented their lives and their ongoing struggle, 
took pictures of the preserved belongings of their missing, few 
locations of mass graves that were stated in the reports or 
admitted by ex-militants who told their stories. Landscapes 
in the mountain, the capital, the cities and the surrounding 
towns — even the Mediterranean Sea was used as a silent 
mass grave. 

“The whole Lebanese soil is planted with mass graves” 

Dalia khmaissy
17,000 αγνούμενοι: ένα έθνος σε άρνηση

Το 1981 ήμουν επτά χρονών όταν απήγαγαν τον πατέρα μου για 
τρείς ημέρες. Αρκετά χρόνια αργότερα κατάλαβα ότι ήταν πιο 
τυχερός από άλλους∤ 17.000 άτομα εξακουθούν να είναι επίσημα 
αγνοούμενοι στον Λίβανο. Όλοι εξαφανίστηκαν στη διάρκεια 
του εμφύλιου πολέμου του 1975-1990 και τα αμέσως επόμενα 
χρόνια. Απήχθησαν ή σκοτώθηκαν από τα χέρια λιβανέζων 
στρατιωτικών, παλαιστινιακών φατριών, από τα στρατεύματα 
της Συρίας, του Ισραήλ ή των συμμάχων τους. Οι αγνούμενοι 
προέρχονταν από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, ηλικίες και 
πολιτικές πεποιθήσεις.

Στο υπό εξέλιξη έργο μου εστιάζω στην καταγραφή της ιστορίας 
των αγνοούμενων σε όλες της τις πτυχές. Επισκέφθηκα 
αρκετές οικογένειες αγνοουμένων, κατέγραψα τη ζωή τους και 
τον συνεχή αγώνα τους, φωτογράφησα φυλαγμένα αντικείμενα 
των αγνοουμένων καθώς και μερικούς τόπους μαζικής ταφής 
που είχαν δηλωθεί σε επίσημες αναφορές ή σε διηγήσεις 
παλαίμαχων στρατιωτικών. Τοπία στο βουνό, στην πρωτεύουσα, 
στις πόλεις και τα γύρω χωριά - μέχρι και η Μεσόγειος 
χρησιμοποιήθηκε ως σιωπηλός ομαδικός τάφος.

«Όλο το έδαφος του Λιβάνου είναι σπαρμένο με ομαδικούς 
τάφους»



















ranDa mirza
amahl khoUri
I only have eyes for you

The work of Judith Butler* demonstrates that gender is a 
ritualized performance, a photocopy without original, which 
allows us to question the traditional equivalence between sex 
and gender, and gender as a natural social consequence of 
sex.

In Lebanon, however, gender is a necessary consequence 
of biological sex. It is a collective dream; a national beauty 
drive to become the ideal girl or the ideal boy. The gender 
photocopying begins with children’s fashion encouraged by 
parents and eventually leads to pressure in adulthood to dress 
in high fashion and undergo plastic surgery (in every case, 
elimination of the semitic nose, puffing of the cheekbones and 
lips).

As part of the Eid al Fitr religious holiday tradition, parents 
buy their children new outfits. They also parade them 
through photography studios to have keepsakes made. The 
photographers placed themselves in one of those studios. 
These photographs document the gendered fashion dream of 
parents in a Lebanese mountain town.

ranDa mirza
amahl khoUri
Έχω μάτια μόνο για σένα

Το έργο της Judith Butler* αποδεικνύει ότι το φύλο είναι μια 
τελετουργική πρακτική, ένα αντίγραφο χωρίς πρωτότυπο, που 
μας επιτρέπει να αναρωτηθούμε για την παραδοσιακή ισορροπία 
μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου, με το δεύτερο ως 
φυσικό κοινωνικό επακόλουθο του πρώτου.

Στο Λίβανο όμως το κοινωνικό φύλο είναι αναγκαστικό 
επακόλουθο του βιολογικού φύλου. Είναι ένα συλλογικό όνειρο∙ 
ένας εθνικός αγώνας ομορφιάς για την ανάδειξη του ιδανικού 
κοριτσιού και του ιδανικού αγοριού. Η αντιγραφή του κοινωνικού 
φύλου ξεκινάει με την παιδική μόδα υπό την πίεση των γονιών 
και τελικά οδηγεί σε πίεση στην εφηβία για ντύσιμο σύμφωνα 
με τη μόδα και πλαστικές εγχειρήσεις (σε όλες τις περιπτώσεις 
εξάλειψη της σημιτικής μύτης, φούσκωμα των ζυγωματικών και 
των χειλιών).

Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής γιορτής Έιντ αλ Φιτρ, οι 
γονείς αγοράζουν στα παιδιά τους καινούργια ρούχα και τα 
πηγαίνουν σε φωτογραφικά στούντιο για να απαθανατίσουν το 
γεγονός. Οι φωτογράφοι πήγαν σε ένα τέτοιο στούντιο. Αυτές οι 
φωτογραφίες τεκμηριώνουν το όνειρο κοινωνικού φύλου των 
γονιών σε μια ορεινή πόλη του Λιβάνου.

Η Τζούντιθ Μπάτλερ (γεν. 24 Φεβρουαρίου 1956) είναι Αμερικανίδα μετα-
στρουκτουραλίστρια φιλόσοφος, η οποία έχει συμβάλει στα πεδία του φεμινισμού, 
της θεωρίας Queer, της πολιτικής φιλοσοφίας και της ηθικής.

* Judith Butler (born 24 February 1956) is an American post-structuralist 
philosopher, who has contributed to the fields of feminism, queer theory, political 
philosophy, and ethics. 







george awDe
Quiet Crossings

Over the past few years I have been creating a world of men 
through my photography. The stories told in my work are 
inspired by the men whom I’ve met throughout my youth in 
America and my years living throughout the Middle East. My 
work strives to capture homosocial spaces that act as an 
outlet for male bonding and love. At play are relationships 
of masculinity, class, and nationality in the places they call 
home. My work reflects the trials of establishing new lives, 
new loves, and new selves as we negotiate our paths through 
our particular world - all while remembering how our pasts 
have given us the courage to attempt these trials. 

george awDe
Ήσυχα περάσματα

Τα τελευταία χρόνια με το φωτογραφικό μου έργο δημιουργώ 
έναν κόσμο αντρών. Οι ιστορίες που διηγούμαι εμπνέονται από 
τους άντρες που γνώρισα στα νεανικά μου χρόνια στην Αμερική 
και στη Μέση Ανατολή. Η δουλειά μου προσπαθεί να καταγράψει 
ομοκοινωνικούς χώρους που λειτουργούν ως διέξοδο για το 
δέσιμο και την αγάπη μεταξύ ανδρών. Τα κυρίως θέματά μου 
είναι ο ανδρισμός, η κοινωνική τάξη και η εθνικότητα. Η δουλειά 
μου αντανακλά τις προσπάθειες για τη δημιουργία νέων ζωών, 
νέων ερώτων και νέων εαυτών καθώς διαπραγματευόμαστε 
τις πορείες μας μέσα στο δικό μας κόσμο - ενώ ταυτόχρονα 
θυμόμαστε πως το παρελθόν μας, μας έδωσε το κουράγιο να 
τολμήσουμε αυτές τις προσπάθειες.















manal abU-shaheen
Rest Stops

This work in progress is an exploration of the exterior 
landscapes and interior workings of American spaces of 
sustenance; gas stations, rest stops and commercial drives 
where people do not linger very long.  

manal abU-shaheen
Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών

Aυτή η εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά στην 
εξερεύνηση των εξωτερικών τοπίων και των εσωτερικών 
εργασιακών χώρων των αμερικανικών καταστημάτων με είδη 
βασικής ανάγκης όπως πρατήρια βενζίνης, αναψυκτήρια, 
εμπορικοί δρόμοι - μέρη όπου ο κόσμος δεν ξοδεύει πολύ 
χρόνο.











manal abU-shaheen
Sleep Portraits

I began photographing my family and close friends sleeping 
after my grandmother’s funeral. In Lebanon we do not use 
chemicals to embalm the dead, so when I saw her during 
farewell condolences she looked as if she was sleeping. I 
realized then that I had never actually seen my grandmother 
sleep despite growing up directly next door to her and being 
often in her house. 

These photographs are a collaboration, the sleepers know I 
will photograph them, with the exception of some, most of the 
images are made in the period between light and deep sleep. 

manal abU-shaheen
Πορτραίτα κοιμώμενων

Άρχισα να φωτογραφίζω την οικογένειά μου και κοντινούς φίλους 
την ώρα που κοιμούνται, μετά την κηδεία της γιαγιάς μου. Στο 
Λίβανο δεν χρησιμοποιούμε χημικά για να βαλσαμώσουμε το 
νεκρό, οπότε όταν είδα τη γιαγιά μου στην κηδεία, έμοιαζε σαν 
να κοιμόταν. Συνειδητοποίησα ότι δεν είχα δει ποτέ τη γιαγιά 
μου κοιμισμένη παρ’όλο ότι μεγάλωσα στο διπλανό σπίτι και 
περνούσα αρκετό χρόνο στο σπίτι της. 

Αυτές οι φωτογραφίες προέκυψαν από μια συνεργασία, 
οι κοιμώμενοι γνώριζαν ότι θα τους φωτογραφήσω και 
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων οι περισότερες φωτογραφίες 
δημιουργήθηκαν στο διάστημα μεταξύ ελαφρύ και βαθύ 
ύπνου.











rima maroUn
A ciel ouvert

The concept of land strongly appeals to me. Within my land 
are many layers of various civilizations’ history, but different 
wars as well, past and recent ones. Today a fast construction 
movement is invading Beirut. Streets are changing, open 
spaces are closing, and I have no time to assimilate so much 
change. Earth is ripped out, dug and reshaped. 

Fascinated by the underground, I understand the ephemeral 
side of those open sites and I am seized by an urgent need to 
shoot these instants when earth indecently exposes its open 
belly. Looking at what happens in these shoals, I understand 
that I want to show this fault line between the above and the 
below in order to question this growth: above is the city, below 
is the past it is resting on. Since what existed before has 
been cut out, I tried to recreate in my images this emotional 
emptiness, witnessing the location where the remains of 
history are destroyed by modern investors, and replaced by 
what, to my eyes, are pockets of amnesia, in order to highlight 
the following questions: 

What is the relationship we establish with our past and what 
is the proper distance to have towards it in order to build the 
future? 

rima maroUn
Σε ανοιχτό ουρανό

Η ιδέα της χώρας με απασχολεί πολύ. Στη χώρα μου 
συνυπάρχουν οι ιστορίες πολλών πολιτισμών καθώς και παλιών 
και πρόσφατων πολέμων. Σήμερα η Βυρητός εισβάλλεται από 
την ταχεία ανοικοδόμιση. Οι δρόμοι αλλάζουν, οι ανοιχτοί χώροι 
κλείνουν και δεν προλαβαίνω να αφομοιώσω αυτές τις αλλαγές. 
Η γη ξεκοιλιάζεται, σκάβεται και αναμορφώνεται. 

Συνεπαρμένη από το υπέδαφος, αντιλαμβάνομαι τον εφήμερο 
χαρακτήρα αυτών των εργοταξίων και καταλαμβάνομαι από την 
ανάγκη να φωτογραφίσω αυτές τις στιγμές όπου η γη ξεδιάντροπα 
εκθέτει την ανοιχτή κοιλιά της. Θέλω να δείξω το ρήγμα μεταξύ 
του επάνω και του κάτω με στόχο να αναρωτηθώ για αυτήν την 
ανάπτυξη: επάνω είναι η πόλη και από κάτω είναι η ιστορία 
πάνω στην οποία αναπαύεται. Μια και αυτό που προυπήρχε 
είναι αποκομμένο, προσπάθησα να αναπαράγω με τις εικόνες 
μου το συναισθηματικό κενό, καταγράφοντας τον τόπο όπου τα 
απομεινάρια της ιστορίας καταστρέφονται από τους σύγχρονους 
επενδυτές και αντικαθιστώνται από θύλακες αμνησίας, με στόχο 
να τονίσω τα εξής ερωτήματα: 

Ποιά είναι η σχέση μας με το παρελθόν και ποιά είναι η κατάλληλη 
απόσταση που πρέπει να έχουμε από αυτό προκειμένου να 
χτίσουμε το μέλλον;

















rasha kahil
In Your Home

In Your Home is an ongoing self-portraiture series in which 
I intuitively and secretly appropriate other peoples’ private 
spaces with my nude body. In the limited time available to me 
when the owner of the space is absent, and unbeknown to him/
her, I record the moment of the communion photographically 
with the use of a small 35mm camera. I create an overlap of 
the encountered domestic space and that of the displaced 
body. Ultimately, this would be rendered public through 
the confrontational exhibition of the photographs of my 
intrusions.

In Your Home represents a process, it documents the 
evolution of time through the body –such as change of haircut, 
accumulation of tattoos, body coloring, weight fluctuation, and 
through the accumulation of domestic spaces that constitute 
somewhat fleeting social interactions.

rasha kahil
Στο σπίτι σου

Το πρότζεκτ Στο σπίτι σου είναι μια σε εξέλιξη σειρά 
αυτοπορτρέτων στα οποία σφετερίζομαι μυστικά τους 
ιδιωτικούς χώρους άλλων ανθρώπων με το γυμνό κορμί μου. 
Στον περιορισμένο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου όταν λείπει 
ο ιδιοκτήτης (τον οποίο δεν γνωρίζω), καταγράφω φωτογραφικά 
τη στιγμή με μια μικρή κάμερα των 135mm. Δημιουργώ την 
επικάλυψη του περιβάλλοντος οικιακού χώρου με το χώρο 
του εκτοπισμένου σώματος. Τελικά, το αποτέλεσμα γίνεται 
δημόσιο με την συγκρουσιακή έκθεση των φωτογραφιών της 
παρείσδυσής μου.

Το πρότζεκτ Στο σπίτι σου είναι μια διαδικασία που 
τεκμηριώνει την εξέλιξη του χρόνου  μέσω  του σώματος - 
αλλαγή χτενίσματος, συσσώρευση τατουάζ, χρώμα δέρματος, 
αυξομειώσεις βάρους - και μέσα από τη συσσώρευση 
ιδιωτικών χώρων οι οποίοι συγκροτούν φευγαλέες κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις.













roy samaha
Following; a Week in Cairo

In December 2010, I was commissioned to follow in the 
footsteps of James Bruce* and photographically document the 
Nile river from Alexandria to Aswan. I invited my friend Gheith 
El-Amine to join me on this trip. Ιt was his first time in Egypt.
I had found these pictures in Beirut three years before I went 
to Cairo for the second time. My first visit lasted three days in 
October 2007. I decided to take these black and white photos 
on this trip and try to find where the locations where they were 
shot.

* James Bruce (1730-1794) was a Scottish traveller and travel writer who 
spent more than a dozen years in North Africa and Ethiopia, where he 
traced the origins of the Blue Nile.

roy samaha
Ακολουθώντας· μια εβδομάδα στο Κάιρο

Το Δεκέμβριο του 2010 μου ανατέθηκε να ακολουθήσω τα βήματα 
του James Bruce* και να καταγράψω φωτογραφικά τον ποταμό 
Νείλο, από την Αλεξάνδρεια ως το Ασουάν. Προσκάλεσα τον φίλο 
μου Gheith El-Amine να με συνοδέψει. Ήταν το πρώτο του ταξίδι 
στην Αίγυπτο. Είχα ανακαλύψει αυτές τις παλιές φωτογραφίες 
στη Βηρυτό τρία χρόνια πριν πάω στο Κάιρο για δεύτερη φορά. Η 
πρώτη επίσκεψη διήρκεσε τρεις ημέρες τον Οκτώβριο του 2007. 
Αποφάσισα να πάρω μαζί μου στο ταξίδι αυτές τις φωτογραφίες 
και να προσπαθήσω να βρω τα μέρη όπου είχαν τραβηχθεί.

* Ο James Bruce (1730-1794) ήταν ένας περιηγητής και συγγραφές από τη 
Σκωτία ο οποίος έζησε για πάνω από δώδεκα χρόνια στη Βόρεια Αφρική και 
στην Αιθιοπία, όπου ανακάλυψε τις πηγές του Μπλέ Νείλου.





December 10, 2010: we made plans to 
leave on February 1, 2011. Gheith contacted 
two Egyptian friends of his and we were 
supposed to meet with them as soon as we 
arrived there. 

January 25, 2011: the revolution started 
in Egypt. The only incoming images so 
far were made by protesters with mobile 
phones and uploaded on the net. They were 
much more efficient than the state owned 
television station which was still doing the 
pro-regime propaganda in high definition 
resolution. I understood that there was 
no point in making the same pictures that 
were out there. 

January 26, 2011: for personal reasons I 
couldn’t book tickets for before the early 
morning of January 28.

January 28, 2011: arrived today, big 
demonstration planned at noon. Hotel is 100 
meters away from Tahrir Square. Internet 
and mobile networks are down so people 
can’t upload any more images from their 
mobiles. Ιt is the emptiness of Cairo that 
struck me when I got there, last time I was 
there three years ago it was crowded at all 
hours. I felt this as an event as important 
as the clashes that had been taking place 
for the past three days. 

10 δεκεμβρίου, 2010: κάναμε σχέδια να 
φύγουμε την 1η Φεβρουαρίου του 2011. Ο 
Gheith ήρθε σε επαφή με δύο αιγύπτιους 
φίλους του, τους οποίους θσ συναντούσαμε 
μόλις φτάναμε.

25 ιανουαρίου, 2011: η επανάσταση ξεκίνησε 
στην Αίγυπτο. Οι μόνες εισερχόμενες εικόνες 
προέρχονταν από τα κινητά τηλέφωνα των 
διαδηλωτών που ανέβαιναν στο διαδίκτυο. 
Ήταν πολύ πιο αποτελεσματικές από 
την κρατική τηλεόραση που έκανε την 
προκαθεστωτική προπαγάνδα της σε υψηλή 
ανάλυση. Αντιλήφθηκα ότι δεν υπήρχε 
κανένας λόγος να κάνω τις ίδιες εικόνες.

26 ιανουαρίου 2011: για προσωπικούς 
λόγους δεν μπορούσα να κλείσω εισιτήρια 
πριν τις 28 Ιανουρίου.

28 ιανουαρίου 2011: άφιξη, σήμερα το 
μεσημέρι είναι προγραμματισμένη μεγάλη 
διαδήλωση. Το ξενοδοχείο απέχει 100 
μέτρα από την πλατεία Ταχρίρ. Τα δίκτυα της 
κινητής τηλεφωνίας και το διαδίκτυο δεν 
λειτουργούν, οπότε ο κόσμος δεν μπορεί 
να ανεβάσει εικόνες από το κινητό του. 
Μου έκανε εντύπωση το άδειο Κάιρο, στην 
τελευταία μου επίσκεψη ήταν γεμάτο από 
κόσμο όλες τις ώρες. Αισθάνθηκα ότι αυτό 
ήταν ένα εξίσου σημαντικό γεγονός με τους 
αγώνες των τελευταίων τριών ημερών.





January 29, 2011: out in Cairo to find a new 
hotel, the one we are in is too expansive and 
is located next to the Ministry of Interior. 
Τhe security forces have fled the streets 
this morning and were repositioned around 
it, on shoot to kill orders.

January 30, 2011: we are meeting our two 
Egyptian friends in Tahrir Square. I noticed 
that the pictures I had found in Beirut 
about two Lebanese visiting Cairo in the 
early sixties and going to touristic places 
with two other friends, actually described 
a place that no longer exists. Now it all 
makes sense to me. 

January 31, 2011: going to Giza see the 
pyramids, very few tourists. 

February 1, 2011: we are moving to a new 
hotel, I feel we are being followed and 
watched. 

February 2, 2011: checking out already 
from the third one too; lots of mosquitos at 
night. We tried to leave Cairo for the south to 
Luxor and Aswan, went to the train station 
and we were told that trains are still not 
running until it was announced otherwise. 
Back to the hotel by metro then walking.

28 ιανουαρίου 2011: ψάχνουμε για άλλο 
ξενοδοχείο, αυτό που είμασταν είναι 
ακριβό και βρίσκεται δίπλα στο Υπουργείο 
Εξωτερικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας 
πλημμύρησαν τους δρόμους σήμερα το πρωί 
και τοποθετήθηκαν γύρω από το κτίριο με 
διαταγές να πυροβολούν για να σκοτώσουν.

30 ιανουαρίου 2011: συναντούμε τους δύο 
φίλους μας στην πλατεία Ταχρίρ. Διαπίστωσα 
ότι οι φωτογραφίες των δύο λιβανέζων 
φίλων σε επίσκεψη στο Κάιρο στις αρχές 
του εξήντα που είχα βρει στη Βυρητό και 
το γεγονός ότι επισκεπτόμασταν τουριστικά 
μέρη με δύο άλλους φίλους, περιέγραφε ένα 
μέρος που δεν υπήρχε πια. Τώρα πια αρχίζω 
να τα καταλαβαίνω όλα.

31 ιανουαρίου 2011: πάμε στη Γκίζα, 
βλέπουμε τις πυραμίδες, υπάρχουν πολύ 
λίγοι τουρίστες.

1 Φεβρουαρίου 2011: μετακομίζουμε σε 
άλλο ξενοδοχείο, έχω την αίσθηση ότι μας 
παρακολουθούν.

2 Φεβρουαρίου 2011: φεύγουμε κι από το 
τρίτο ξενοδοχείο - έχει πολλά κουνούπια το 
βράδυ. Προσπαθούμε να φύγουμε από το 
Κάιρο και να πάμε νότια προς το Λούξορ και 
το Ασουάν, πάμε στο σιδηροδρομικό σταθμό 
και μαθαίνουμε ότι τα τρένα δεν λειτουργούν 
μέχρι νεωτέρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
με το μετρό και μετά με τα πόδια.





February 3, 2011: they are arresting anyone 
with a camera, impossible to take pictures 
on the streets. 

February 4, 2011: no use to stay here 
anymore, the city is too aggressive and 
photography is literally prohibited now. 
Back to the airport;  arrested twice, first 
time searched and interrogated for two 
hours, second time had to pay my way 
out, the old regime’s authority, using 
mainly thugs as its new functionaries. 
“We’re trying to catch those spies that are 
out there working for the destruction of 
Egypt”. Τhis is what the intelligence officer 
who interrogated us last told me. He really 
didn’t have an idea that today spies are 
useless with all this proliferation of means 
to capture and transfer information, it is 
like everyone with no exception was taking 
part in the dissemination of information. 
This is the ecstasy of communication, this 
is the electronic revolution. The mobile 
phone device does not have a camera in it, 
it has a scanner, it has nothing to do with 
making images anymore, it is literally about 
gathering information and spreading it like 
a virus. 

What William Burroughs talked about in his 
1970 essay, The Electronic Revolution, is in 
total ecstasy.  Utopia is fully realized. 

3 Φεβρουαρίου 2011: συλλαμβάνουν 
οποιονδήποτε κρατάει κάμερα, αδύνατον να 
φωτογραφήσεις στο δρόμο.

4 Φεβρουαρίου 2011: κανένας λόγος να 
μείνουμε άλλο, η πόλη είναι υπερβολικά 
επιθετική και η φωτογράφηση ουσιαστικά 
απαγορεύεται. Επιστροφή στο αεροδρόμιο. 
Μας συλλαμβάνουν δύο φορές, την πρώτη 
φορά μας έψαξαν και μας ανέκριναν για δύο 
ώρες, τη δεύτερη χρειάσθηκε να λαδώσω για 
να με αφήσουν ελεύθερο. Το παλιό καθεστώς 
χρησιμοποιεί κακοποιούς ως τους νέους 
κρατικούς λειτουργούς. «Προσπαθούμε 
να πιάσουμε τους κατασκόπους που 
δουλεύουν με στόχο την καταστροφή της 
Αιγύπτου», αυτό μου είπε ο αξιωματικός 
της αντικατασκοπείας που μας ανέκρινε τη 
δεύτερη φορά. Δεν καταλάβαινε ότι σήμερα 
οι κατάσκοποι είναι άχρηστοι με όλα τα 
σύγχρονα μέσα καταγραφής και μετάδοσης 
της πληροφορίας, ήταν σαν όλοι - χωρίς 
εξαίρεση - να συμμετείχαν στη διάδοση 
της πληροφορίας. Αυτή είναι η έκσταση 
της επικοινωνίας, αυτή είναι η ηλεκτρονική 
επανάσταση. Το κινητό τηλέφωνο δεν έχει 
κάμερα, έχει ένα σκάνερ, δεν έχει καμμία 
σχέση πια με τη δημιουργία φωτογραφιών, 
είναι η συλλογή πληροφορίας και η διάχυσή 
της με τον τρόπο του ιού. 

Aυτό που έγραφε το 1970 ο William 
Burroughs στο βιβλίο του Η ηλεκτρονική 
επανάσταση, είναι πια η πραγματικότητα. Η 
Ουτοπία έχει πραγματοποιηθεί πλήρως.



tanya tarboUlsi
Tracing Souls (Silent Portraits)

I like silence. 
I am not interested in words. Or voices. Or noise. 
I’m intrigued by the truths of a person’s nature. 
The things that exist beyond words. 

I do like silence. 

tanya tarboUlsi
Ιχνηλατώντας τις ψυχές (Σιωπηλά πορτραίτα)

Μου αρέσει η σιωπή.
Δεν με ενδιαφέρουν τα λόγια. Ούτε οι φωνές. Ούτε ο θόρυβος.
Μου κινούν την περιέργεια οι αλήθειες της ανθρώπινης φύσης. 
Τα πράγματα που υπάρχουν πέρα από τα λόγια.

Μου αρέσει πραγματικά η σιωπή.









naDim boU habib
Turkey

Almost a decade ago, and just before 9/11 accidents, the 
situation in secular Turkey was as normal as in any other 
country. 
Simultaneous events succeeded the attacks, invasion 
of Afghanistan, the arrival of the AK Party (Justice and 
Development Party) to power in Turkey, then the invasion of 
another Muslim country, which is Iraq.
The pro Islamic sentiments in Turkey started to grow, 
supported by the conservative AK party, and this has led to a 
higher growth in religious figures among the local community, 
not only in the remote areas of Turkey but in the European 
Istanbul itself.
Recently on a visit to Turkey, the first glimpse you get is the 
rise of fundamentalist figures and a growth of anti Israeli 
sentiments specially after the attacks led by the IDF against 
the Gaza convoy.

This work is a part of a long-term project that has started in 
Turkey and will move around the Middle East countries, and it 
will be focusing on the extremist growth among the Christians 
& Muslim communities in the Middle East, who had been living 
for more then 1.500 years in harmony! In another word, I can 
call this project a WIP (work in progress).

naDim boU habib
Τουρκία

Πριν από περίπου δέκα χρόνια και λίγο πριν τα γεγονότα της 9ης 
Σεπτεμβρίου, η κατάσταση στην κοσμική Τουρκία ήταν τόσο κα-
νονική όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Πολλά συνέβηκαν μετά τις επιθέσεις, η εισβολή στο Αφγανιστάν, 
η άνοδος του κόματος AK (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης)
στην κυβέρνηση της Τουρκίας και η εισβολή σε άλλο ένα μου-
σουλμανικό κράτος, το Ιράκ.
Τα φιλομουσουλμανικά αισθήματα μεγάλωσαν στην Τουρκία με 
την υποστήριξη του συντηρητικού κυβερνυτικού κόμματος και 
αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη γρήγορη αύξηση των θρησκευό-
μενων στις τοπικές κοινότητες, όχι μόνο στις μακρινές περιοχές 
αλλά και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη.
Αν κάποιος επισκεφθεί σήμερα την Τουρκία, το πρώτο πράγμα 
που θα δει είναι η άνοδος των φονταμενταλιστών και η αύξηση 
των αντιισραηλινών αισθημάτων ειδικά μετά τις επιθέσεις των 
ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της ανθρωπιστικής βο-
ήθειας για τη Γάζα.

Αυτή η δουλειά είναι μέρος ενός μακροπρόθεσμου πρότζεκτ 
που ξεκίνησε στη Τουρκία, θα συνεχιστεί σε χώρες της Μέσης 
Ανατολής και θα εστιάσει στην αύξηση των εξτρεμιστών των χρι-
στιανικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή. 
Αυτές οι κοινότητες συζούσαν αρμονικά για 1.500 χρόνια! Με 
άλλα λόγια μπορώ να ονομάσω αυτό το πρότζεκτ, δουλειά σε 
εξέλιξη.















rayya haDDaD
Kan Lebnan

These buildings are a constant memento of the state of 
Lebanon and that of its population.

rayya haDDaD
Kan Lebnan

Τα κτίρια αυτά είναι ένα διαρκές ενθύμιο της χώρας του Λιβάνου 
καθώς και των ανθρώπων του.





Dima karam
Beirut – 2010

Beirut is like the cat that has nine lives.
Seen through night & day images of the city.
A dance, a tango between day & moonlight.
What permeates under a sun and what’s hidden from it when 
the moon comes out.
Ιmages to show that just like the poem written about her: 
Beirut dies a thousand times and is a thousand ones yet 
resurrected.

Dima karam
Beirut – 2010

Η Βυρητός είναι σαν τη γάτα που έχει εννιά ζωές.
Όπως μπορεί να τη δει κάποιος μέσα από νυχτερινές και πρωινές 
εικόνες της πόλης.
Ένας χορός, ένα τανγκό ανάμεσα στη μέρα και το φεγγαρόφως.
Αυτό που διαπερνά τον ήλιο κι αυτό που κρύβεται όταν 
νυχτώνει.
Εικόνες που δείχνουν αυτό που λέει ένα ποίημα: η Βυρητός 
πεθαίνει χίλλιες φορές και ανασταίνεται άλλες τόσες.
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Τα δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν αποκλειστικά στους φωτογράφους
The copyright of the photographs belongs exclusively to the photographers
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