
 
 
CULTURE 
 

Sublimer l’ailleurs à Singapour 

 
Photo signée Roger Moukarzel. 
 

ÉVÉNEMENT 
 

À la Sana Gallery (Singapour), des artistes libanais exposent dans le 
cadre de « Sublime ailleurs ». Une exposition collective organisée par 
Marine Bougaran qui se déroule jusqu'au 19 janvier. 

OLJ 

16/01/2014 

«Sublime ailleurs » est un regard sur la diversité culturelle et la volonté de certaines 

sociétés de préserver leurs héritages. C'est une vision sublimée d'un « ailleurs » 

existant à travers des sociétés vivant entre modernité et tradition en lutte contre la 

mondialisation. 

http://www.lorientlejour.com/rubrique/2-culture


C'est aussi un regard sur un monde en constant bouleversement, un questionnement 

sur notre devenir. Quatre artistes, Halida Boughriet, Wafa'a Celine Halawi, Jack 

Dabaghian et Roger Moukarzel, s'affichent. Quatre univers différents et pourtant une 

problématique commune sur l'évolution de notre monde. 

Le photographe Roger Moukarzel a récemment participé à un projet avec la chaîne de 

télévision internationale CNN. De cette collaboration est née la série de photographies 

A Small World. Au cours de voyages en Afrique, aux États-Unis ou en Suède, il s'est 

attaché à décrire un monde et des modes de vie mis en péril par les effets du 

réchauffement climatique. 

 

Les voyages de Jack Dabaghian l'ont mené vers d'autres directions. Sensible à la nature 

humaine, à l'authenticité et aux émotions simples, il choisit l'Éthiopie pour se plonger 

au cœur des tribus. Grâce à un long processus d'intégration, c'est sans aucun artifice 

qu'il nous fait découvrir les traditions tribales, des portraits frontaux qui ne montrent 

que la réalité. 

« Je voulais vivre leurs traditions, me joindre à leurs rituels et créer une esthétique 

photographique qui restera dans le temps. » 

 

Avec ses vidéos Transit et Murmures, Halida Boughriet nous interroge sur le monde 

d'aujourd'hui. Le discours est à la fois politique, social mais aussi poétique et illustre 

les difficultés « du vivre ensemble ». 

 

Son travail est une expérimentation de gestes poétiques et de réflexions 

interdisciplinaires où le corps se fait territoire d'expression de création, de libération. 

Wafa'a Celine Halawi, dans sa vidéo Can You and I Really Dance Together ?, nous 

présente, grâce à deux danseuses originaires l'une du Liban et l'autre du Japon, 

l'impossible chorégraphie de deux femmes qui ne se sont jamais rencontrées et qui, au 

sein d'un décor virtuel, se retrouvent à travers un langage corporel commun. 

(Source : sylviabeder.com) 

 

http://www.lorientlejour.com/article/850510/sublimer-lailleurs-a-singapour.html 
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 انيونفي سنغافورة يشارك فيه مصّورون لبن "Sublime Ailleurs" معرض

 
 2014كانون الثاني  17 
 

في غاليري "سنا"، شارع بلير، في سنغافورة، ويضم مصورين لبنانيين في  "Sublime Ailleurs" أُطلق معرض
 .الجاري 19لفتٍة إلى التنوع الثقافي وإرادة بعض المجتمعات في الحفاظ على تراثها. ويستمّر إلى 

أسماء المعة في دنيا الفّن، ولكلٍّ منهم  4روجيه مكرزل ووفاء سيلين حالوي وجاك دباغيان وهاليدا بوغرييه، 
 .الخاصّ  عالمه

نظرة سامية إلى "االختالف" الموجود من خالل مجتمعات تعيش بين  "Sublime Ailleurs"ويقدم معرض
 .ال عالم يخوض ثورة ال تنتهي، ويثير تساؤالً عن مستقبلناالحداثة والتقاليد المكافحة للعولمة. وهو أيضاً لفتة حي

 
، سلسلة من أعمال CNN وقد أثمر التعاون بين المصّور اللبناني روجيه مكرزل، والقناة التلفزيونية الدولية

كما سعى مكرزل من خالل الرحالت  .(A Small World)"التصوير الفوتوغرافي حملت اسم "العالم الصغير
ا إلى أفريقيا والواليات المتحدة والسويد، إلى توثيق عالم حياة مهدد باالنقراض وأنماطه، جّراء تداعيات التي قام به

 .ظاهرة االحتباس الحراري
 

 Can) وتمّكنت الفنانة اللبنانية وفاء سيلين حالوي في شريطها المصّور "هل نستطيع حًقا أنت وأنا الرقص معاً؟
You And I Really Dance Together ؟) من تجسيد كوريغرافيا المرأتين لبنانية ويابانية، تلتقيان من خالل

 .لغة جسديهما المشتركة، علًما أّنهما لم تلتقيا من قبل
 

أّما المصور اللبناني جاك دباغيان، المتأثر بالطبيعة اإلنسانية واألصالة والمشاعر البسيطة، فقد دفعته سفراته إلى 
ه على إثيوبيا للغوص في عالم القبائل. وبعد مدة طويلة من اندماجه في تلك القبائل، اتجاهات مختلفة، ووقع اختيار

وضع في متناولنا ما اكتشفه من التقاليد القبلية، بعيًدا من التكلّف، وذلك من خالل صوره التي ال تنقل عن الواقع... 
ايجاد جمالية تصويرية ال تزول مع وهذا ما عّبر عنه بالقول: "أردت عيش تقاليدهم، والمشاركة في طقوسهم، و

 ."مرور الزمن
 

 "وتثير الفنانة الفرنسية الجزائرية هاليدا بوغرييه تساؤالت عن العالم اليوم، من خالل األشرطة المصورة "عبور
(Transit) و"همسات" (Murmures).  كما يشّكل الحوار مزيًجا من السياسة واالجتماع والشعر مجّسًدا

مشترك". ويمّثل عملها تجربة لإليماءات الشعرية، واالنعكاسات المتداخلة، بحيث يصبح الجسد صعوبات "العيش ال
 .والحرّية تجسيًدا لإلبداع

 
م معرض بإدارة مديرة مشاريع "بيروت آرت فير" و"سنغابور آرت فير" مارين  "Sublime Ailleurs"وُينظَّ

 .بوغاران
 

http://bit.ly/1eGyqNB 
 

 

http://bit.ly/1eGyqNB








 
 
 
 19صفحة  -ثقافة و فنون  - 4930العدد  - 2014الثاني  كانون 26األحد  -لمستقبل ا
 

 

 

 
 معرض لمصورين لبنانيين في سنغافورة

" مصورين لبنانيين في لفتٍة إلى التنوع الثقافي وإرادة بعض المجتمعات في Sublime Ailleursيضّم معرض "
 في غاليري "سنا"، شارع بلير، في سنغافورة. الحفاظ على تراثها. تّم إطالق هذا المعرض

روجيه مكرزل ووفاء سيلين حالوي وجاك دباغيان وهاليدا بوغرييه، أربعة أسماء المعة في دنيا الفّن، ولكّلٍ 
  منهم عالمه الخاّص، بحيث يشكّلون إشكالية مشتركة في تطوّر عالمنا.

الموجود من خالل مجتمعات تعيش ما بين الحداثة  " نظرًة سامية "نحو اإلختالف"Sublime Ailleursمعرض"
 و التقاليد المكافحة للعولمة. ال بل هو لفتة حيال عالٍم يخوض ثورًة ال تنتهي، ويثير تساؤالً حول مستقبلنا.

، سلسلة من أعمال CNNلقد أثمر التعاون بين المصوّر اللبناني روجيه مكرزل، والقناة التلفزيونية الدولية 
). كما سعى من خالل الرحالت التي قام A Small Worldلفوتوغرافي حملت إسم "العالم الصغير" (التصوير ا

بها إلى أفريقيا والواليات المتحدة و السويد، إلى توثيق عالٍم وأنماط حياة مهددة باالنقراض، جرّاء تداعيات 
  ظاهرة االحتباس الحراري.



وي، في شريطها المصوّر، "هل نستطيع حًقا أنت وأنا الرقص كما تمكّنت الفنانة اللبنانية وفاء سيلين حال
?) من تجسيد كوريغرافيا رائعة إلمرأتين، لبنانية و يابانية، Can You And I Really Dance Togetherسويًا؟ (

 تلتقيان من خالل لغة جسديهما المشتركة، علًما أنّهن لم تلتقيا أبًدا من قبل.

ني جاك دباغيان، المتأثر بالطبيعة اإلنسانية واألصالة والمشاعر البسيطة، فقد أّما بالنسبة للمصور اللبنا
دفعته رياح سفراته بإتجاهاتٍ مختلفة، حيث وقع اختياره على إثيوبيا للغوص في عالم القبائل. وبعد فترٍة 

ا عن التكلّف، طويلة من إندماجه في تلك القبائل، وضع في متناولنا ما اكتشفه من التقاليد القبلية، بعيدً 
وذلك من خالل صوره التي ال تنقل سوى الواقع.... وهذا ما عبّر عنه بالقول "أردت عيش تقاليدهم، 

  والمشاركة في طقوسهم، وخلق جمالية تصويرية التزول مع مرور الزمن".

شرطة المصورة الجزائرية هاليدا بوغرييه تساؤالتٍ حول العالم اليوم، من خالل األ-وتثير الفنانة الفرنسية
). كما يشكّل الحوار مزيًجا من السياسة واإلجتماع والشعر Murmures) و"همسات" (Transit"عبور" (

مجّسًدا صعوبات "العيش المشترك". كما يمثّل عملها تجربة لإليماءات، الشعرية، واإلنعكاسات المتداخلة، 
 حيث يصبح الجسد تجسيًدا لإلبداع والحريّة.

" بإدارة مارين بوغاران، مديرة مشاريع "بيروت آرت فير" و "سنغابور آرت Sublime Ailleurs[ُينظَّم معرض "
  ]فير"

1TUhttp://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=603484U1T 

 

 
 

 

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=603484
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=603484




 
 

 نشاط فوتوغرافي لبناني في سنغافورة
 «الحياة« -بيروت 

 ۲۰۱٤يناير  ۱۷الجمعة 

ألربعة فوتوغرافيين هم روجيه مكرزل  «Sublime Ailleurs» في سنغافورة، معرض »سنا«يستضيف غاليري 
 .)ووفاء سيلين حالوي وجاك دباغيان (لبنان) وهاليدا بوغرييه (فرنسا

 
بيروت «ويعتبر المعرض المستمر حتى مساء األحد المقبل، والذي تنظمه مارين بوغاران، مديرة مشاريع 

الموجود من خالل مجتمعات تعيش ما بين الحداثة » نحو اإلختالف«، نظرة »سنغابور آرت فير«و » آرت فير
 .والتقاليد المكافحة للعولمة، وهو لفتة حيال عالم يخوض ثورة ال تنتهي، ويثير تساؤالً عن المستقبل

 
ي ، سلسلة من أعمال التصوير الفوتوغرافCNN وأثمر التعاون بين روجيه مكرزل والقناة التلفزيونية الدولية

، وسعى من خالل الرحالت التي قام بها إلى أفريقيا والواليات المتحدة »العالم الصغير«حملت اسم 
 .والسويد، إلى توثيق عالم وأنماط حياة مهددة باالنقراض، جرّاء تداعيات ظاهرة االحتباس الحراري

 
تجسيد » رقص معاً؟هل نستطيع حقاً أنت وأنا ال«كما تمكّنت وفاء سيلين حالوي في شريطها المصوّر 

كوريغرافيا رائعة المرأتين، لبنانية ويابانية، تلتقيان من خالل لغة جسديهما المشتركة، علًما أنّهن لم تلتقيا 
 .من قبل

 
أّما جاك دباغيان، المتأثر بالطبيعة اإلنسانية واألصالة والمشاعر البسيطة، فدفعته رياح أسفاره في اتجاهات 

اثيوبيا للغوص في عالم القبائل. وبعد فترٍة طويلة من إندماجه في تلك القبائل،  مختلفة، ووقع اختياره على
وضع في متناولنا ما اكتشفه من تقاليد بعيداً من التكلّف، من خالل صوره التي ال تنقل سوى الواقع. وهذا 

تزول مع أردت عيش تقاليدهم والمشاركة في طقوسهم، وخلق جمالية تصويرية ال «ما عبّر عنه بقوله: 
 .«مرور الزمن

 
و » عبور«الجزائرية هاليدا بوغرييه تساؤالت عن العالم اليوم، من خالل شريطيها -وتثير الفنانة الفرنسية

العيش «كما يشكّل الحوار مزيجاً من السياسة واإلجتماع والشعر مجّسداً صعوبات ». همسات«
اسات المتداخلة، حيث يصبح الجسد تجسيداً ويمثّل عملها تجربة لإليماءات الشعرية واإلنعك». المشترك

 .لإلبداع والحريّة
 

                      
 

http://alhayat.com/Details/593640 

http://alhayat.com/Details/593640
http://alhayat.com/Details/593640












 
 

"Sublime Ailleurs":  الثقافي في معرض الربعة مصورين لبنانيين في التنوع
 سنغافورة

 2014 كانون الثاني 20 االثنين

 

 
 

 بعض وإرادة الثقافي التنوع إلى لفتةٍ  في لبنانيين مصورين ”Ailleurs Sublime“ معرض يضمّ 
 2014 (يناير) الثاني كانون 15 في المعرض هذا إطالق تمّ  ها.تراث على الحفاظ في المجتمعات

 .سنغافورة في بلير، شارع ،”سنا”غاليري في منه 19 لغاية ويستمر
                                                                                                                   

 

 الفن، دنيا في المعة أسماء أربعة بوغرييه، وهاليدا دباغيان جاك حالوي، سيلين وفاء مكرزل، روجيه
 عالمنا. تطور في مشتركة إشكالية يشكلون بحيث  الخاص، عالمه منهم ولكلّ  المعرض هذا في يشاركون

 الحداثة بين ما عيشت مجتمعات خالل من الموجود ”اإلختالف نحو“ سامية نظرة ”Ailleurs Sublime”معرض
 مستقبلنا. حول تساؤال ويثير تنتهي، ال ثورة يخوض عالم حيال لفتة هو بل ال للعولمة. المكافحة والتقاليد

  

 ”الصغير العالم«و مكرزل روجيه
 أعمال من سلسلة ،CNN الدولية التلفزيونية والقناة مكرزل روجيه اللبناني المصوّر بين التعاون أثمر لقد

 الرحالت خالل من مكرزل سعى كما ).World Small A( ”الصغير العالم“ إسم حملت الفوتوغرافي التصوير
 جراء باالنقراض مهددة حياة وأنماط عالمٍ  توثيق إلى والسويد، المتحدة والواليات أفريقيا إلى بها قام التي

 .الحراري االحتباس ظاهرة تداعيات
 

  



   
 

 امع والرقص حالوي
 وأنا أنت حقا نستطيع هل“ المصوّر شريطها في حالوي، سيلين وفاء اللبنانية الفنانة تمكّنت جهتها ومن

 لبنانية إلمرأتين، رائعة كوريغرافيا تجسيد من ?)Together Dance Really I And You Can( ”معا؟ الرقص
 قبل. من أبدا تلتقيا لم أنهن علما المشتركة، جسديهما لغة خالل من يانتلتق ويابانية،

 

 ااثيوبي وتقاليد دباغيان
 فقد البسيطة، والمشاعر واألصالة اإلنسانية بالطبيعة المتأثر دباغيان، جاك للمصوراللبناني بالنسبة أما

 فترة وبعد القبائل. عالم في غوصلل إثيوبيا على اختياره وقع حيث مختلفة، بإتجاهاتٍ  سفراته رياح دفعته
 التكلّف، عن بعيدا القبلية، التقاليد من اكتشفه ما متناولنا في وضع القبائل، تلك في إندماجه من طويلة
 تقاليدهم، عيش أردت“ بالقول عنه عبّر ما وهذا الواقع.... سوى تنقل ال التي صوره خالل من وذلك

  ”.الزمن مرور مع تزول ال ريةتصوي جمالية وخلق طقوسهم، في والمشاركة
  

 هبوغريي هاليدا همسات
 المصورة األشرطة خالل من اليوم، العالم حول تساؤالت بوغرييه هاليدا الجزائرية-الفرنسية الفنانة وتثير

 والشعر واإلجتماع السياسة من مزيجا الحوار يشكل كما ).Murmures( ”همسات«و )Transit( ”عبور“
 المتداخلة، واإلنعكاسات الشعرية لإليماءات تجربة عملها يمثل كما ”.المشترك شالعي“ صعوبات مجسدا

 والحريّة. لإلبداع تجسيدا الجسد يصبح حيث
 

 سنغابور« و  ”فير آرت بيروت“ مشاريع مديرة بوغاران، مارين بإدارة ”Ailleurs Sublime”معرض ُينظَّم
 .”فير آرت

  

http://bit.ly/1hF6Pzl 

 
 

http://bit.ly/1hF6Pzl




 
 
"Sublime Ailleurs": Présence à Singapour de 
photographes et vidéastes libanais dans un regard 
sur la diversité culturelle 
Mercredi 15 Janvier 2014 à 18:28 
 

 
 
ANI - L'exposition "Sublime Ailleurs" réunit des photographes et vidéastes du Liban dans un regard 
sur la diversité culturelle et la volonté de certaines sociétés de préserver leurs héritages. Elle se tient 
du 15 au 19 Janvier 2014 à la Sana Gallery, Blair Road, Singapour. 
 
Roger Moukarzel, Wafa'a Celine Halawi, Jack Dabaghian et Halida Boughriet: Quatre artistes, 
quatre univers différents et pourtant une problématique commune sur l'évolution de notre monde.  
 
"Sublime Ailleurs" est une vision sublimée d'un "ailleurs" existant à travers des sociétés vivant entre 
modernité, tradition en lutte contre la mondialisation. C'est aussi un regard sur un monde en 
constant bouleversement, un questionnement sur notre devenir. 
 
Le photographe libanais Roger Moukarzel a récemment participé à un projet avec la chaine de 
télévision internationale CNN. De cette collaboration est née la série de photographies "A Small 
World". Au cours de voyages en Afrique, aux Etats Unis ou en Suède, il s'est attaché à décrire un 
monde et des modes de vie mis en péril par les effets du réchauffement climatique.  
 
La Libanaise Wafa'a Celine Halawi dans sa vidéo " Can You And I Really Dance Together ? " nous 
présente grâce à deux danseuses originaires l'une du Liban et l'autre du Japon, l'impossible 



chorégraphie de deux femmes qui ne se sont jamais rencontrées et qui au sein d'un décor virtuel, se 
retrouvent à travers un langage corporel commun. 

Les voyages du photographe Libanais Jack Dabaghian l'ont mené vers d'autres directions. Sensible 
à la nature humaine, à l'authenticité et aux émotions simples, il choisit l'Ethiopie pour plonger au 
coeur des tribus. Grâce à un long processus d'intégration, c'est sans aucun artifice, qu'il nous fait 
découvrir les traditions tribales, des portraits frontaux qui ne montrent que la réalité. "Je voulais vivre 
leurs traditions, me joindre à leurs rituels et créer une esthétique photographique qui restera dans le 
temps " 

Avec ses vidéos, "Transit" et "Murmures", la Franco-Algérienne Halida Boughriet nous interroge sur 
le monde d'aujourd'hui. Le discours est à la fois politique, social mais aussi poétique et illustre les 
difficultés " du vivre ensemble. Son travail est une expérimentation de gestes poétiques et de 
réflexions interdisciplinaires où le corps se fait territoire d'expression de création, de libération.  
 
"Sublime Ailleurs", est curatée par Marine Bougaran, responsable de projet à Beirut Art Fair et 
Singapore Art Fair.  

http://www.nna-leb.gov.lb/fr/show-news/19520/Sublime-Ailleurs-Pr%C3%A9sence-Singapour-de-
photographes-et-vid%C3%A9astes-libanais-dans-un-regard-sur-la-diversit%C3%A9-culturelle 

 

          
 
 

 
 
Album: http://bit.ly/1aG3PkA 

http://www.nna-leb.gov.lb/fr/show-news/19520/Sublime-Ailleurs-Pr%C3%A9sence-Singapour-de-photographes-et-vid%C3%A9astes-libanais-dans-un-regard-sur-la-diversit%C3%A9-culturelle
http://www.nna-leb.gov.lb/fr/show-news/19520/Sublime-Ailleurs-Pr%C3%A9sence-Singapour-de-photographes-et-vid%C3%A9astes-libanais-dans-un-regard-sur-la-diversit%C3%A9-culturelle
http://bit.ly/1aG3PkA




 
 
"Sublimed Elsewhere's": Exhibition in Singapore of 
Lebanese photographers focusing on cultural 
diversity 
Wed 15 Jan 2014 at 18:47 
 

 
 
NNA - The Exhibition "Sublimed Elsewhere's" on Wednesday opened up at Sana Gallery, Blair 
Road, Singapore, which brings together photographers and videographers from Lebanon focusing 
on cultural diversity and the desire of some societies to preserve their heritage.  
 
"Sublimed Elsewhere's" is a sublimed vision of an "elsewhere" which exists across current societies 
living between contemporaneity and tradition which struggles against globalization? It questions our 
future as it also looks at a world in constant turmoil.  
 
Roger Moukarzel, Wafaa Celine Halawi, Jack Dabaghian, and Halida Boughriet: four artists, four 
different worlds and, yet, a common set of problems concerning our world's evolution.  
 
The Lebanese photographer Roger Moukarzel recently participated in a project with the international 
TV channel CNN. From this collaboration a photo series, called "A Small World", was created. 
During his trips to Africa, United States, and Sweden, Moukarzel focused on describing a world and 
lifestyles endangered by the effects of global warming.  
 
In her video "Can You and I Really Dance Together?", the Lebanese Wafaa Celine Halawi 
introduces two dancers, one Lebanese and one Japanese, and the impossible choreography 
between two women who have never met and who, in a virtual setting, find each other through a 
common body language.  
 



Jack Dabaghian's trips were in different directions. Sensitive to human nature, to authencity, and 
simple emotions, the Lebanese photographer choses Ethiopia to plunge into the heart of the tribes. 
Thanks to a long integration process, tribal traditions and reality are revealed, without the use of any 
tricks and through the use of frontal portraits. " I wanted to live their traditions, take part in their 
rituals, and create a photographic aesthetic which would last through time. "  
 
With her videos "Transit" and "Murmurs", the Franco-Algerian Halida Boughriet brings us to question 
today's world. The speech is sometimes political and social, but also poetic at times, and illustrates 
the difficulties of "living together". Her work is an experimentation of poetic gestures and 
interdisciplinary reflections where the body becomes the territory for the expression of creation and 
liberation.  
 
"Sublimed Elsewhere's" is curated by Marine Bougaran, Project Manager at "Beirut Art Fair" and 
"Singapore Art Fair" and will last till January 19, 2014.  

http://www.nna-leb.gov.lb/en/show-news/19648/Sublimed-Elsewhere-39-Exhibition-in-Singapore-of-
Lebanese-photographe-focusing-on-cultural-diversity 

 

          
 
 

 
 
 
Album: http://bit.ly/1aG3PkA 
 

http://www.nna-leb.gov.lb/en/show-news/19648/Sublimed-Elsewhere-39-Exhibition-in-Singapore-of-Lebanese-photographe-focusing-on-cultural-diversity
http://www.nna-leb.gov.lb/en/show-news/19648/Sublimed-Elsewhere-39-Exhibition-in-Singapore-of-Lebanese-photographe-focusing-on-cultural-diversity
http://bit.ly/1aG3PkA




 
 

 التنوع الثقافي في معرض لمصورين لبنانيين في سنغافورة
 16:41الساعة  2014كانون الثاني  15األربعاء 

 

 
  

لمصورين  "Sublime Ailleurs" افتتح اليوم في غاليري "سنا"، شارع بلير، في سنغافورة، معرض -وطنية 
في الحفاظ على تراثها. روجيه مكرزل ووفاء لبنانيين، في لفتة إلى التنوع الثقافي وإرادة بعض المجتمعات 

سيلين حالوي وجاك دباغيان وهاليدا بوغرييه، أربعة أسماء المعة في دنيا الفن، لكل منهم عالمه الخاص، 
 .يشكلون إشكالية مشتركة في تطور عالمنا

 
يش ما بين الحداثة نظرة سامية نحو اإلختالف الموجود من خالل مجتمعات تع "Sublime Ailleurs" ويعتبر معرض

 .والتقاليد المكافحة للعولمة. بل هو لفتة حيال عالم يخوض ثورة ال تنتهي، ويثير تساؤال حول مستقبلنا
 

، سلسلة من أعمال التصوير CNN وقد أثمر التعاون بين المصور اللبناني روجيه مكرزل، والقناة التلفزيونية الدولية
كما سعى من خالل الرحالت التي قام بها إلى  .(A Small World) "الفوتوغرافي حملت إسم "العالم الصغير

أفريقيا والواليات المتحدة والسويد، إلى توثيق عالم وأنماط حياة مهددة باالنقراض، جراء تداعيات ظاهرة 
 .االحتباس الحراري

 
 أنت وأنا الرقص سويا؟كما تمكنت الفنانة اللبنانية وفاء سيلين حالوي، في شريطها المصور، "هل نستطيع حقا 

Can You And I Really Dance Together  من تجسيد كوريغرافيا رائعة إلمرأتين، لبنانية ويابانية، تلتقيان من
 .خالل لغة جسديهما المشتركة، علما أنهما لم تلتقيا من قبل

 
والمشاعر البسيطة، فقد دفعته أما بالنسبة للمصور اللبناني جاك دباغيان، المتأثر بالطبيعة اإلنسانية واألصالة 

رياح سفراته في اتجاهات مختلفة، فوقع اختياره على إثيوبيا للغوص في عالم القبائل. وبعد فترة طويلة من 



إندماجه في تلك القبائل، وضع في متناولنا ما اكتشفه من التقاليد القبلية، بعيدا عن التكلف، وذلك من خالل 
وهذا ما عبر عنه بالقول "أردت عيش تقاليدهم، والمشاركة في طقوسهم،  صوره التي ال تنقل سوى الواقع،

 ."وخلق جمالية تصويرية ال تزول مع مرور الزمن
 

 "الجزائرية هاليدا بوغرييه تساؤالت حول العالم اليوم، من خالل األشرطة المصورة "عبور -وتثير الفنانة الفرنسية 
(Transit) و"همسات" (Murmures). الحوار مزيجا من السياسة واإلجتماع والشعر مجسدا صعوبات  كما يشكل

"العيش المشترك". كما يمثل عملها تجربة لإليماءات، الشعرية، واإلنعكاسات المتداخلة، حيث يصبح الجسد 
 .تجسيدا لإلبداع والحرية

 
و"سنغابور آرت فير"، بإدارة مارين بوغاران، مديرة مشاريع "بيروت آرت فير"  "Sublime Ailleurs" ينظم معرض
  .من الجاري 19ويستمر الى 

 
3TUhttp://bit.ly/1dvMsoMU3T 

 
 

          
 
 

 
 
 
Album: 3TUhttp://bit.ly/1aG3PkAU3T 

 
 

http://bit.ly/1dvMsoM
http://bit.ly/1dvMsoM
http://bit.ly/1aG3PkA
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Sublime Ailleurs   …سنغافورة  معرض لمصورين لبنانيين في 

 Sublime، شارع بلير، في سنغافور، معرض”سنا“منه استضافت غاليري  19يناير و 15بين 
Ailleurs سنغابور آرت فير”و ” بيروت آرت فير“بوغاران، مديرة مشاريع ، بإدارة مارين.” 

تضمن المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية لمصورين لبنانيين وغير لبنانيين، في لفتٍة إلى 
التنوع الثقافي وإرادة بعض المجتمعات في الحفاظ على تراثها، وهم: روجيه مكرزل، وفاء سيلين 

ويبتكرون معاً إشكالية  لكل واحد من هؤالء عالمه الخاّص، … دا بوغرييهحالوي، جاك دباغيان، هالي
 مشتركة في تطوّر عالمنا.

نظرًة سامية نحو االختالف، من خالل مجتمعات تعيش بين الحداثة   Sublime Ailleurs معرض
حول  والتقاليد المكافحة للعولمة. بل هو لفتة حيال عالٍم يخوض ثورًة ال تنتهي، ويثير تساؤالً 

 مستقبلنا.

، مجموعة من الصور الفوتوغرافي حملت CNNأثمر التعاون بين المصوّر اللبناني روجيه مكرزل وقناة 
كذلك سعى، من خالل الرحالت التي قام بها إلى أفريقيا  )، A Small World” (العالم الصغير“اسم 

باالنقراض، من جرّاء تداعيات والواليات المتحدة والسويد، إلى توثيق عالٍم وأنماط حياة مهددة 

 ظاهرة االحتباس الحراري.

هل نستطيع حًقا أنت “بدورها جّسدت الفنانة اللبنانية وفاء سيلين حالوي، في شريطها المصوّر، 
كوريغرافيا رائعة المرأتين،  ?) ، Can You And I Really Dance Togetherوأنا الرقص سويًا؟ (

 خالل لغة جسديهما المشتركة، علًما أنّهما لم تلتقيا أبًدا من قبل. لبنانية ويابانية، تلتقيان من

أّما بالنسبة إلى المصور اللبناني جاك دباغيان، المتأثر بالطبيعة اإلنسانية واألصالة والمشاعر 
البسيطة، فقد دفعته رياح سفراته باتجاهاتٍ مختلفة، فوقع اختياره على إثيوبيا للغوص في عالم 

http://claudeabouchacra.wordpress.com/
http://claudeabouchacra.files.wordpress.com/2014/01/picture-11.jpg


د فترٍة طويلة من إندماجه في تلك القبائل، وضع في متناول الجمهور ما اكتشفه من القبائل. وبع
عبّر عن ذلك بالقول:  وقد … تقاليد قبلية، بعيًدا عن التكلّف، وذلك من خالل صوره التي تنقل الواقع

 ”.أردت عيش تقاليدهم، والمشاركة في طقوسهم، وخلق جمالية تصويرية ال تزول مع مرور الزمن“

الجزائرية هاليدا بوغرييه تساؤالتٍ حول العالم اليوم، من خالل األشرطة -تثير الفنانة الفرنسيةو
)، ويشهد الحوار مزيجاً من السياسة Murmures” (همسات”) وTransit” (عبور“المصورة: 

واالجتماع والشعر، عاكساً صعوبات العيش المشترك. يمثّل عملها تجربة لإليماءات الشعرية، 
 نعكاسات المتداخلة، حيث يصبح الجسد تجسيًدا لإلبداع والحريّة.واال

 

 كالم الصور

 مارين بوغاران، مديرة المعرض و المصوران روجيه مكرزل و جاك دباغيان.  -1 

2-  Jack Dabaghian, Karrayyu Pastor, Ethiopia 2013 

3- Roger Moukarzel, Effect Serie, 

 

http://bit.ly/1eGkJhK 

 

http://bit.ly/1eGkJhK
http://claudeabouchacra.files.wordpress.com/2014/01/picture-2-roger-moukarzel-effect-serie-nordic-1-2013-ed1-of-7-diasec-60-x-90-cm.jpg




 
 

 صور 3 -التنوع الثقافي في معرض لمصورين لبنانيين في سنغافورة 
 

 2014كانون ثاني  16الخميس  -يم) منوعات (تكنولوجيا / غرائب / طرائف / صور عامة وتصام
 
 

 
 

 
 جمانة رزق:

" مصورين لبنانيين في لفتٍة إلى التنوع الثقافي وٕارادة بعض المجتمعات في Sublime Ailleursيضّم معرض "
في 2014كانون الثاني 19و يستمّرلغاية  2014كانون الثاني  15الحفاظ على تراثها. تّم إطالق هذا المعرضفي

 غاليري"سنا"، شارع بلير، في سنغافورة.
الوي وجاك دباغيان وهاليدا بوغرييه، أربعة أسماء المعة في دنيا الفّن،ولكلٍّ منهم روجيه مكرزلووفاء سيلين ح

 عالمه الخاّص، بحيث يشّكلون إشكالية مشتركة في تطّور عالمنا.
" نظرًة سامية "نحو اإلختالف" الموجود من خالل مجتمعات تعيش ما بين الحداثة Sublime Ailleursمعرض"

  لمة. ال بل هو لفتة حيال عالٍم يخوض ثورًة ال تنتهي، ويثير تساؤًال حول مستقبلنا.و التقاليد المكافحة للعو 
، سلسلة من أعمال CNNلقد أثمر التعاون بين المصّور اللبناني روجيه مكرزل،والقناة التلفزيونية الدولية 

رحالت التي قام بها ). كما سعى منخالل الA Small Worldالتصوير الفوتوغرافي حملت إسم "العالم الصغير"(



إلى أفريقيا والواليات المتحدة و السويد، إلى توثيق عالٍم وأنماط حياة مهددة باالنقراض،جّراء تداعيات ظاهرة 
 االحتباس الحراري.

كما تمّكنت الفنانةاللبنانية وفاء سيلين حالوي، في شريطها المصّور، "هل نستطيع حًقا أنت وأنا الرقص 
?)من تجسيد كوريغرافيا رائعة إلمرأتين، لبنانية و Can You And I Really Dance Togetherسوًيا؟(

 يابانية، تلتقيان من خالل لغة جسديهما المشتركة، علًما أّنهن لم تلتقيا أبًدا من قبل.
ته أّما بالنسبة للمصوراللبناني جاك دباغيان، المتأثر بالطبيعة اإلنسانية واألصالة والمشاعر البسيطة، فقد دفع

رياح سفراته بإتجاهاٍت مختلفة، حيث وقع اختياره على إثيوبيا للغوص في عالم القبائل. وبعد فترٍة طويلة من 
إندماجه في تلك القبائل، وضع في متناولنا ما اكتشفهمنالتقاليد القبلية، بعيًدا عن التكّلف، وذلك من خالل صوره 

القول "أردت عيش تقاليدهم، والمشاركة في طقوسهم، وخلق التي ال تنقل سوى الواقع.... وهذا ما عّبر عنه ب
  جمالية تصويرية التزول مع مرور الزمن".

الجزائريةهاليدا بوغرييه تساؤالٍت حول العالم اليوم، من خالل األشرطة المصورة "عبور" -وتثير الفنانة الفرنسية
)Transit( )"و"همساتMurmuresاسة واإلجتماع والشعر مجّسًدا صعوبات ). كما يشّكل الحوار مزيًجا من السي

"العيش المشترك". كما يمّثل عملها تجربةلإليماءات، الشعرية،واإلنعكاسات المتداخلة،حيث يصبح الجسد 
 تجسيًدالإلبداع والحرّية.

 
 " بإدارة مارين بوغاران،مديرة مشاريع "بيروت آرت فير" و"سنغابور آرت فير"Sublime Ailleursُينظَّم معرض"

 2014كانون الثاني  19كانون الثاني لغاية  15لزمان: من ا
 المكان: غاليري "سنا"، شارع بلير، سنغافورة

 
 كالم الصور:

 Roger Moukarzel, Effect Serie, Nordic #1, 2013, Ed1 of 7, Diasec, 60 x 90: 1صورة 
cm 

 Jack Dabaghian, Karrayyu Pastor, #Ethiopia 2013, ©Jack Dabaghian: 2صورة 
 : مارين بوغاران، مديرة المعرض و المصوران روجيه مكرزل و جاك دباغيان3صورة 
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 ناموقع جنوب لبن     
 

"Sublime Ailleurs" : التنوع الثقافي في معرض لمصورين
 لبنانيين في سنغافورة

 
2014/يناير 2كانون 18السبت،   

  

 

 

نيين في لفتٍة إلى التنوع الثقافي وإرادة بعض المجتمعات في " مصورين لبناSublime Ailleursيضّم معرض "
كانون الثاني  19و يستمرّ لغاية  2014كانون الثاني  15الحفاظ على تراثها. تّم إطالق هذا المعرض في 

 في غاليري "سنا"، شارع بلير، في سنغافورة. 2014

، أربعة أسماء المعة في دنيا الفّن، ولكّلٍ روجيه مكرزل ووفاء سيلين حالوي وجاك دباغيان وهاليدا بوغرييه
 بحيث يشكّلون إشكالية مشتركة في تطوّر عالمنا.  منهم عالمه الخاّص،

" نظرًة سامية "نحو اإلختالف" الموجود من خالل مجتمعات تعيش ما بين الحداثة Sublime Ailleursمعرض"
 خوض ثورًة ال تنتهي، ويثير تساؤالً حول مستقبلنا.و التقاليد المكافحة للعولمة. ال بل هو لفتة حيال عالٍم ي

، سلسلة من أعمال CNNلقد أثمر التعاون بين المصوّر اللبناني روجيه مكرزل، والقناة التلفزيونية الدولية 
). كما سعى من خالل الرحالت التي قام A Small Worldالتصوير الفوتوغرافي حملت إسم "العالم الصغير" (

ا والواليات المتحدة و السويد، إلى توثيق عالٍم وأنماط حياة مهددة باالنقراض، جرّاء تداعيات بها إلى أفريقي
 ظاهرة االحتباس الحراري.

كما تمكّنت الفنانة اللبنانية وفاء سيلين حالوي، في شريطها المصوّر، "هل نستطيع حًقا أنت وأنا الرقص 
من تجسيد كوريغرافيا رائعة إلمرأتين، لبنانية و يابانية، ?) Can You And I Really Dance Togetherسويًا؟ (

 تلتقيان من خالل لغة جسديهما المشتركة، علًما أنّهن لم تلتقيا أبًدا من قبل.

http://www.southlb.com/images/sampledata/users/ali/2013/tt/asd_3_1af9f.jpg
http://www.southlb.com/images/sampledata/users/ali/2013/tt/asd_3_1af9f.jpg


أّما بالنسبة للمصور اللبناني جاك دباغيان، المتأثر بالطبيعة اإلنسانية واألصالة والمشاعر البسيطة، فقد 
مختلفة، حيث وقع اختياره على إثيوبيا للغوص في عالم القبائل. وبعد فترٍة  دفعته رياح سفراته بإتجاهاتٍ 

طويلة من إندماجه في تلك القبائل، وضع في متناولنا ما اكتشفه من التقاليد القبلية، بعيًدا عن التكلّف، 
هم، وذلك من خالل صوره التي ال تنقل سوى الواقع.... وهذا ما عبّر عنه بالقول "أردت عيش تقاليد

 والمشاركة في طقوسهم، وخلق جمالية تصويرية التزول مع مرور الزمن".

الجزائرية هاليدا بوغرييه تساؤالتٍ حول العالم اليوم، من خالل األشرطة المصورة -وتثير الفنانة الفرنسية
 ). كما يشكّل الحوار مزيًجا من السياسة واإلجتماع والشعرMurmures) و"همسات" (Transit"عبور" (

مجّسًدا صعوبات "العيش المشترك". كما يمثّل عملها تجربة لإليماءات، الشعرية، واإلنعكاسات المتداخلة، 
 حيث يصبح الجسد تجسيًدا لإلبداع والحريّة.

بإدارة مارين بوغاران، مديرة مشاريع "بيروت آرت  "Sublime Ailleurs" ُينظَّم معرض
 "سنغابور آرت فير" و  فير"
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 ةمجتمع مدني وثقاف

 

 

 التنوع الثقافي في معرض لمصورين لبنانيين في سنغافورة
 04:55 - 2014كانون الثاني  15األربعاء 

لمصورين لبنانيين، في  "Sublime Ailleurs" افتتح اليوم في غاليري "سنا"، شارع بلير، في سنغافورة، معرض 
الحفاظ على تراثها. روجيه مكرزل ووفاء سيلين حالوي  لفتة إلى التنوع الثقافي وإرادة بعض المجتمعات في

وجاك دباغيان وهاليدا بوغرييه، أربعة أسماء المعة في دنيا الفن، لكل منهم عالمه الخاص، يشكلون إشكالية 
 .مشتركة في تطور عالمنا

ما بين الحداثة نظرة سامية نحو اإلختالف الموجود من خالل مجتمعات تعيش  "Sublime Ailleurs" ويعتبر معرض
 .والتقاليد المكافحة للعولمة. بل هو لفتة حيال عالم يخوض ثورة ال تنتهي، ويثير تساؤال حول مستقبلنا

، سلسلة من أعمال التصوير CNN وقد أثمر التعاون بين المصور اللبناني روجيه مكرزل، والقناة التلفزيونية الدولية
كما سعى من خالل الرحالت التي قام بها إلى  .(A Small World) "الفوتوغرافي حملت إسم "العالم الصغير

أفريقيا والواليات المتحدة والسويد، إلى توثيق عالم وأنماط حياة مهددة باالنقراض، جراء تداعيات ظاهرة 
 .االحتباس الحراري

 أنا الرقص سويا؟كما تمكنت الفنانة اللبنانية وفاء سيلين حالوي، في شريطها المصور، "هل نستطيع حقا أنت و
Can You And I Really Dance Together  من تجسيد كوريغرافيا رائعة إلمرأتين، لبنانية ويابانية، تلتقيان من

 .خالل لغة جسديهما المشتركة، علما أنهما لم تلتقيا من قبل



عر البسيطة، فقد دفعته أما بالنسبة للمصور اللبناني جاك دباغيان، المتأثر بالطبيعة اإلنسانية واألصالة والمشا
رياح سفراته في اتجاهات مختلفة، فوقع اختياره على إثيوبيا للغوص في عالم القبائل. وبعد فترة طويلة من 
إندماجه في تلك القبائل، وضع في متناولنا ما اكتشفه من التقاليد القبلية، بعيدا عن التكلف، وذلك من خالل 

ما عبر عنه بالقول "أردت عيش تقاليدهم، والمشاركة في طقوسهم، صوره التي ال تنقل سوى الواقع، وهذا 
 ."وخلق جمالية تصويرية ال تزول مع مرور الزمن

 "الجزائرية هاليدا بوغرييه تساؤالت حول العالم اليوم، من خالل األشرطة المصورة "عبور -وتثير الفنانة الفرنسية 
(Transit) و"همسات" (Murmures). مزيجا من السياسة واإلجتماع والشعر مجسدا صعوبات  كما يشكل الحوار

"العيش المشترك". كما يمثل عملها تجربة لإليماءات، الشعرية، واإلنعكاسات المتداخلة، حيث يصبح الجسد 
 .تجسيدا لإلبداع والحرية

ر آرت فير"، بإدارة مارين بوغاران، مديرة مشاريع "بيروت آرت فير" و"سنغابو "Sublime Ailleurs" ينظم معرض
 .من الجاري 19ويستمر الى 

http://www.lebanonfiles.com/news/657075 
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January 15, 2014 

Sublimed Elsewhere’s: Lebanese Cultural 
Diversity in Singapore  

The exhibition « Sublimed Elsewhere’s » brings together photographers and 

videographers from Lebanon focusing on cultural diversity and the desire of some 

societies to preserve their heritage. The exhibition is held from January 15 to 19, 2014 at 

Sana Gallery, Blair Road, Singapore. 

 
Roger Moukarzel, Effect Serie, Nordic #1, 2013, Ed1 of 7, Diasec, 60 x 90 cm 

Roger Moukarzel, Wafa’a Celine Halawi, Jack Dabaghian, and Halida Boughriet: four 

artists, four different worlds and, yet, a common set of problems concerning our world’s 

evolution. 

http://www.sanagallery.com/
http://www.fashionrepublik.com/
http://www.fashionrepublik.com/


«Sublimed Elsewhere’s» is a sublimed vision of an « elsewhere » which exists across 

current societies living between contemporaneity and tradition which struggles against 

globalization? It questions our future as it also looks at a world in constant turmoil. 

The Lebanese photographer Roger Moukarzel recently participated in a project with the 

international TV channel CNN. From this collaboration a photo series, called « A Small 

World », was created. During his trips to Africa, United States, and Sweden, Moukarzel 

focused on describing a world and lifestyles endangered by the effects of global 

warming. 

 
Jack Dabaghian, Karrayyu Pastor, #Ethiopia 2013, ©Jack Dabaghian 

In her video « Can You and I Really Dance Together? », the Lebanese Wafa’a Celine 

Halawi introduces two dancers, one Lebanese and one Japanese, and the impossible 

choreography between two women who have never met and who, in a virtual setting, 

find each other through a common body language. 



Jack Dabaghian’s trips were in different directions. Sensitive to human nature, to 

authencity, and simple emotions, the Lebanese photographer choses Ethiopia to plunge 

into the heart of the tribes. Thanks to a long integration process, tribal traditions and 

reality are revealed, without the use of any tricks and through the use of frontal 

portraits. « I wanted to live their traditions, take part in their rituals, and create a 

photographic aesthetic which would last through time. » 

With her videos « Transit » and « Murmurs », the Franco-Algerian Halida Boughriet 

brings us to question today’s world. The speech is sometimes political and social, but 

also poetic at times, and illustrates the difficulties of « living together ». Her work is an 

experimentation of poetic gestures and interdisciplinary reflections where the body 

becomes the territory for the expression of creation and liberation. 

« Sublimed Elsewhere’s » is curated by Marine Bougaran, Project 
Manager at Beirut Art Fair and Singapore Art Fair.  

 

http://www.fashionrepublik.com/sublimed-elsewheres-lebanes-cultural-diversity-in-singapore/ 
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 التنوع الثقافي في معرض لمصورين لبنانيين في سنغافورة
  األربعاء 15 يناير 2014

 

مصورين لبنانيين في لفتٍة إلى التنوع الثقافي وإرادة بعض المجتمعات في  "Sublime Ailleurs" يضّم معرض
في  2014كانون الثاني  19ية و يستمّر لغا 2014كانون الثاني  15الحفاظ على تراثها. تّم إطالق هذا المعرض في 

 غاليري "سنا"، شارع بلير، في سنغافورة. 

روجيه مكرزل ووفاء سيلين حالوي وجاك دباغيان وهاليدا بوغرييه، أربعة أسماء المعة في دنيا الفّن، ولكلٍّ منهم 
 بحيث يشّكلون إشكالية مشتركة في تطّور عالمنا.   عالمه الخاّص،

ةً سامية "نحو اإلختالف" الموجود من خالل مجتمعات تعيش ما بين الحداثة و نظر "Sublime Ailleurs"معرض
 التقاليد المكافحة للعولمة. ال بل هو لفتة حيال عالٍم يخوض ثورةً ال تنتهي، ويثير تساؤالً حول مستقبلنا.

لسلة من أعمال التصوير ، سCNN لقد أثمر التعاون بين المصّور اللبناني روجيه مكرزل، والقناة التلفزيونية الدولية
كما سعى من خالل الرحالت التي قام بها إلى  .(A Small World) "الفوتوغرافي حملت إسم "العالم الصغير

أفريقيا والواليات المتحدة و السويد، إلى توثيق عالٍم وأنماط حياة مهددة باالنقراض، جّراء تداعيات ظاهرة االحتباس 
 الحراري. 

 للبنانية وفاء سيلين حالوي، في شريطها المصّور، "هل نستطيع حقًا أنت وأنا الرقص سويًا؟كما تمّكنت الفنانة ا
(Can You And I Really Dance Together?)  ،من تجسيد كوريغرافيا رائعة إلمرأتين، لبنانية و يابانية

بالنسبة للمصور اللبناني جاك دباغيان،  تلتقيان من خالل لغة جسديهما المشتركة، علًما أنّهن لم تلتقيا أبًدا من قبل. أّما
المتأثر بالطبيعة اإلنسانية واألصالة والمشاعر البسيطة، فقد دفعته رياح سفراته بإتجاهاٍت مختلفة، حيث وقع اختياره 
على إثيوبيا للغوص في عالم القبائل. وبعد فترٍة طويلة من إندماجه في تلك القبائل، وضع في متناولنا ما اكتشفه من 
التقاليد القبلية، بعيًدا عن التكلّف، وذلك من خالل صوره التي ال تنقل سوى الواقع.... وهذا ما عبّر عنه بالقول "أردت 

 عيش تقاليدهم، والمشاركة في طقوسهم، وخلق جمالية تصويرية التزول مع مرور الزمن".

   "لم اليوم، من خالل األشرطة المصورة "عبورالجزائرية هاليدا بوغرييه تساؤالٍت حول العا-وتثير الفنانة الفرنسية
(Transit)  و"همسات" .(Murmures)  كما يشّكل الحوار مزيًجا من السياسة واإلجتماع والشعر مجّسًدا صعوبات

العيش المشترك". كما يمثّل عملها تجربة لإليماءات، الشعرية، واإلنعكاسات المتداخلة، حيث يصبح الجسد تجسيًدا "
 .ريّةلإلبداع والح

http://www.elaph.com/Web/Culture/2014/1/867819.html 
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