
THE 1990s — JAYCE SALLOUM: كان يا ما كان
THERE WAS AND THERE WAS NOT [redux/fragments]

Jayce Salloum’s installation كان يا ما كان (Kan Ya Ma Kan) There Was and There Was Not (redux/
fragments), 1988-1998 is an opportunity to take a step back and look at the 1990s. The photographs, 
newspaper clips, scholarly and other texts, books, postcards, Polaroid shots, and videos – which 
Salloum, a Canadian-born artist of Syrian-Lebanese parentage, collected, made, or recorded during 
his time in the Middle East in the late 1980s and early 1990s – compose one large document, which 
we consider here as a record of the 1990s. 

This exhibition – followed by an artist talk at AUB and a discussion that will take place in the context 
of Home Works 7, a Forum on Cultural Practices organised by Ashkal Alwan – is a chance to revisit 
the early days of an art historical period which we still inhabit. The Lebanese Civil War (1975-1989) 
has not only been a major point of historical reference but also an art historical threshold. The end 
of the war marked a radical historical shift, launching not only new economic and political forces 
and alliances but also artistic idioms, art institutions and a number of Lebanese artists into the orbit 
of the global art world. The 1990s also opened up a new art historical period known as “Lebanese 
contemporary art.” 

The relation between war and a new beginning in art evident here is not that unusual if one 
takes a broader historical perspective and considers the impact of other wars on various artistic 
movements and styles. Walter Benjamin once observed that there is no document of culture that 
would not at the same time be a record of barbarity. In the context of Lebanese contemporary art, 
the relation of artists to both records of barbarity and documents of culture has been a significant 
and necessary preoccupation.

The end of the Civil War saw a new generation of artists, who came of age together with the 
new devices of postmodernity. This generation questioned previous modes of representation, 
suggesting that a work of art, a cultural document or a historical record is not merely or necessarily 
a depiction or an expression of reality—rather, it might constitute a reality in its own right and for 
its own sake. Artists who stepped onto the contemporary art stage during the1990s treated their 
reality and its records variously: some fictionalized or invented the document (the Atlas Group and 
Walid Raad); others treated it with anthropological respect (the Arab Image Foundation and Akram 
Zaatari); while still others have disregarded the document, suggesting that names or labels were 
already too much to bear (Walid Sadek).

How does the work of Jayce Salloum relate to questions of the representation of Lebanon, Arab 
identity, memory and war? Chronologically, at least, the work comes as an early example of an 
art practice in whose preoccupation with the theme of “Lebanon” it deals with the conditions 
and limits of representation. In its profuse form, in its abundant incorporation of printed, written, 
recorded documents on various topics and themes and in different media and genres, Kan Ya Ma 
Kan appears as a primeval forest of early Lebanese contemporary art—an Urwald in which one 
recognizes different strategies of sifting, composing and relating to documents, or diverse modes 
and strategies of representation. This 1990s piece – which we chose from the artist’s extensive body 
of work – is an invitation, and hopefully a point of departure to begin a process of historicization of 
Lebanese “contemporary art.” 

Octavian Esanu
Curator AUB Art Galleries
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JAYCE SALLOUM: KAN YA MA KAN

In his recent artist’s lecture and installation Kan ya ma kan/There was and there was not, Canadian-
born Lebanese video artist Jayce Salloum points out the specificity and indeterminacy of cultural 
and artistic identity. By transposing the contents of his East Village, NY studio to New Langton Arts’ 
large main gallery, he sets up, in his informal yet meticulous manner, a pseudo-scientific artist’s 
environment complete with a desk and chair for personal use. (This configuration is based loosely 
on a room he had while working in Beirut). 

Viewers peruse his “resources” and artifacts in the format of open racks, open notebooks, stacks 
of objects, light boxes outfitted with carefully arranged strips of film images, mini-monitors and 
so forth. The informal exhibition is reminiscent of Ben Vautier’s art shop or a Christian Boltanski 
inventory. The materials, however, are not addressing the construction of a fictional persona or a 
“lost” history but – collected from Salloum’s many excursions to, and prolonged stays in, Lebanon 
– are arranged to critique customary methods for organizing and viewing ethnographic art and 
information, i.e. the acquisition and display of other cultures. (I draw a comparison of Salloum to 
these two artists to point out contemporary art which has gained recognition for a similar conceptual 
approach but which does not examine cultural codings or the political significance of documents in 
the same manner as Salloum. This is an effort to demarcate different applications of the practice of 
collecting in the field of art). 

Within the collections, which focus upon the artist’s travels to South Lebanon and the city of 
Beirut, Western-born Salloum, through exposing a good portion of his creative process, draws 
relationships to his videos. These videos for the last three or four years have sought specifically 
to undermine assumptive thought and the presentation of “real life” within the documentary 
genre. To some extent he also parodies his role as both subject and author in a creative dialogue. 
However, Salloum’s history as a video documentarian and the insistence with which he works at 
shaping an integral relationship between himself and the viewer are both sublimated in this highly 
personal, highly-unpretentious “studio”. What is most present is a reconstruction of his physical, 
emotional and intellectual connection to the site of his preoccupation: Lebanon. In this context (Kan 
ya ma kan) There was and there was not can be likened to an “open text” or “document” of a 
precise accumulation of information; in this case of, or about, or on a particular experience and/or 
referring to a particular part of the world for a particular reason. Here, the notion of what constitutes 
information and information-gathering falls into and expands the realm of human subjectivity with 
the intention of creating a significant degree of perspective between the “reading” of the text and 
the artist’s selection and display of his materials.

The collection consists of a few shelves of scholarly texts and travel books; a rack of UN Forces 
T-shirts; several stacks of found filmreels; pages of media facts on Israeli military presence culled 
from periodicals, newspapers and oral history; pages of notes and jottings; myriad immaculately-
sleeved travel postcards including a “special collection” under Plexiglas of vintage images of half-
veiled sultry Arab women; a cigarette lighter; several pictorial souvenir ashtrays; sundry personal 
knick knacks, coins, necklaces, pieces of broken dishes, buttons, packets of Chiclets; nearly two 
hundred visually stunning Polaroids shot from his videos arranged in linear strips; 5 mini-TV monitors 
equipped with sound on headphones and a chair for sitting, which continually screen excerpts of his 
video interviews with South Lebanese members of the resistance, US journalists, and Marines, or 
which show leisurely excursions into the verdant landscape of this tiny, remarkable country; and 
a wall of some thirty emotionally charged tell-tale color enlargements of war-torn or colonially-
consumed downtown Beirut (mounted with accompanying diary-like excerpts).

In a combination of re-constructed space, pristine photographs, scraps of pop culture detritus and 
abundant human idiosyncrasy, Salloum presents the onlooker with an arresting frame of reference 
as well as a vast assortment of curiosities. Here we can gauge his (the artist’s) meaning and locate 
a crucial rupture between one’s sense of an individual’s private experience (which only Salloum 
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رها أو التفكير فيها، وُتسّلط مثاًل الضوء على المسار التفكيكي في شريط الفيديو الذي  ثقافة أخرى أو تصوُّ
أصدره سلوم عام 1990. ففي عمله “مقّدمة لنهاية جدل، التكّلم بالنيابة عن الذات... التكّلم بالنيابة عن 

االخرين...”، ينسف الفنان بقّوة وبروح من الدعابة األفكار النمطية عن العرب والشرق األوسط في اإلعالم 
الغربي، وذلك بالتعاون مع مساعد المخرج إيليا سليمان. على صعيد اخر، وفي إطار الحاضر الفّني لسلوم، 

يعّبر هذا اإلبراز المرهف لمساحات الوساطة وتفّكك الهيكليات بين الذات والتجسيد، عن عالقة معرفية 
شبيهة بتعريف لودفيغ ويتغنشتاين لما نعرفه وما يتعّذر علينا معرفته أو تمييزه الفلسفلي بين ما نقوله 

والبرهان الذي نقّدمه إثباتاً على كالمنا.

بهذا المعنى، العمل التركيبي هو بمثابة مقال مفتوح، لمحة تثقيفية بالنسبة إلى الفنان الذي يكون في أحياٍن 
كثيرة في حالة تناقض مع نمطه الخاص من التجسيد الذاتي أو الحوار مع الذات. بمقدار ما يرى الفنانون 
االخرون العمل بهذا المنظار، يحّقق عمل سلوم نجاحاً باهراً، عبر إعادة رسم خطوط مسيرته المهنية 

الخاصة التي بدأت عام 1975، واإلشارة، بصورة شاعرية ومباشرة إلى حد كبير، إلى الرحلة الفلسفية التي 
يقوم بها أي فنان، ال سيما الفنان الذي يعمل على مسائل الهوية، على امتداد حياته. اختيار سلوم استكشاف 
تاريخه عبر ربط أسرته اللبنانية-الكندية بجذورها الريفية في لبنان، وسعيه إلى توثيق مدينة بيروت العصّية 

على اإلدراك والوجود االستعماري في جنوب لبنان، وانتقاد اإلعالم الغربي على نزعته االستشراقية، وفتح 
عالمه أمام الغرباء، تتيح قراءة “كان يا ما كان” في سياقات متنّوعة ترسم، عند جمعها معاً، إطار مشكلة 

التاريخ المتعّددة الوجوه. فعمل سلوم هو في الوقت نفسه مذّكرات، ومقال مصّور، وكتاب أسفار، 
ومجموعة من أشرطة الفيديو عن بلد واحد. إنه حافل باألذواق الفّذة، وتقاُطع الحدود الصحافية والفّنية، 

والمسألة والسيرة الذاتية المترّتبتين عن تأدية سلوم دور المساِفر والفنان والكاتب والناطق الغربي بلسان 
االخرين. عبر الربط بين هذه المقاربات جنباً إلى جنب في شكل نقٍد ونقد ذاتي، يبني سلوم إشكاليًة عميقة 

حول نشاط التسجيل وإعداد التقارير الذي يجمع في إطاره مسائل مثل السلطة األحادية الصوت لوسائل 
ش الفنان  اإلعالم التلفزيونية واإلخبارية، والمسافة التي يمكن أن يّتخذها الشخص مما يقرأه أو يراه. ُيشوِّ

ببراعة المنظومات التي نعتبرها بسهولة من المسّلمات. إذا نظرنا إلى هذا المجهود في إطار مشهد 
ثقافي أوسع نطاقاً، نجد أنه ال يشّكل سوى جزء واحد من خطاب معاصر بغاية األهمية حول مرحلة ما بعد 

االستعمار وما نجم عنها من انتقاد ثقافي في األعوام العشرة الماضية، والذي يسعى إلى تأكيد وجهات النظر 
األيديولوجية الطاغية كما تعكسها المؤسسات للثقافات األخرى، وتفكيكها. وقد ابتكر سلوم، ضمن هذا 

نة، حيث تتبلور الصور المفروضة أيديولوجياً بوضوح شديد،  الخطاب، مراة منهجية شخصية ومتمّيزة وممكَّ
وتفقد، من خالل كشفها على المأل، قبضتها القوية على اإلدراك.

لكن بالنسبة إلى كل من هو في األصل من بيروت، أو ينوي السفر إلى هناك، أو من هو معنّي بقّوة بسياسة 
الشرق األوسط أو ثقافته أو هندسته المعمارية أو شعبه، قد يولّد “كان يا ما كان” لديه مشاعر بطرق غير 
متوّقعة. ال شك في أن العمل يتيح ألشخاص كثر فرصة غير اعتيادية لالحتكاك بأشخاص وأماكن غير مألوفة 

بالنسبة إلى معظمنا، لكن ربما يعرفها البعض جيداً. في هذا اإلطار، مفاهيم الباروديا الفنية الذاتية أو 
تعريف مصطلحات مثل ُمشاهد أو جمهور، محدودة في ما يختص بإمكانية تأثير سلوم على الديمقراطية.

مولي هانكويتز، سان فرانسيسكو

هذا النص مراجعة لعمل “كان يا ما كان” 

من توقيع جايس سلوم، الذي ُعِرض 

 Cultural Attaché ضمن سلسلة

Series في صالة عرض “نيو النغتون 

ارتس” في سان فرانسيسكو في والية 

كاليفورنيا، من 26 كانون الثاني/يناير إلى 

4 اذار/مارس 1995. وقد ُنِشر بدايًة في 

مجلة “فرونت”، فانكوفر، المجلد 6، 

عدد 4، نيسان/أبريل 1995.
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جايس سلوم: كان يا ما كان

يشير جايس سلوم، فنان الفيديو اللبناني المولود في كندا، في محاضرته وعمله التركيبي األخير “كان يا 
ما كان”، إلى خصوصية الهوية الثقافية والفنية وعدم القدرة على تحديدها بدقة. عبر قيامه بنقل محتويات 

االستديو الخاص به في إيست فيالدج في نيويورك إلى صالة العرض األساسية الكبيرة “نيو النغتون ارتس”، 
ينشئ، بأسلوبه غير الرسمي إنما الشديد التأّني، أجواًء خاّصة بفنان شبه علمي، تكتمل بواسطة مكتب 

وكرسي لالستعمال الشخصي. )هذه المشهدية مستوحاة بصورة عامة من غرفة كان يقيم فيها خالل عمله 
في بيروت(.

يتمّعن المشاهدون في “موارده” وأعماله التي تّتخذ شكل رفوف مفتوحة، ومفّكرات مفتوحة، وأكوام من 
األغراض، وعلب خفيفة تحتوي على قصاصات مرّتبة بعناية لصوٍر من األفالم، وأجهزة تلفزيون صغيرة، وما 
إلى هنالك. يذّكر المعرض غير الرسمي بمتجر بن فوتيير الفني أو قائمة الَجرد من كريستيان بولتانسكي. 
بيد أن المواد - التي ُجِمعت من بعثات سلوم الكثيرة إلى لبنان وإقاماته المطّولة في هذا البلد - ليست عن 

بناء شخصية خيالية أو تاريخ “ضائع” بل تنتقد األساليب المعتادة لتنظيم الفن والمعلومات اإلثنولوجية 
ومشاهدتها، أي استحواذ الثقافات األخرى وعرضها. )أقيُم مقارنًة بين سلوم وهذين الفّناَنين - بن فوتيير 

وبولتانسكي - لإلشارة إلى الفن المعاصر الذي حظي باالعتراف العتماده مقاربة مفهومية مشابهة لكنه ال 
ينظر في التشفيرات الثقافية أو األهمية السياسية للوثائق بالطريقة نفسها التي يستخدمها سلوم. إنه 

مسعى لتحديد التطبيقات المختلفة المتعلقة بهواية الجمع في ميدان الفنون(.

في إطار المجموعات التي ترّكز على أسفار الفنان إلى جنوب لبنان ومدينة بيروت، ُيقيم سلوم المولود في 
الغرب، عبر عرض جزء مهم من اليته اإلبداعية، روابط مع أشرطة الفيديو التي تحمل توقيعه. في األعوام 

الثالثة أو األربعة األخيرة، سعت هذه التسجيالت المصّورة تحديداً إلى تقويض الفكر المسّلم به وطريقة 
تجسيد “الحياة الواقعية” في النوع الوثائقي. كذلك، ُيقّدم سلوم، إلى حد ما، باروديا عن دوره كموضوع 

ومؤلّف في حوار خاّلق. تاريخ سلوم كمخرج أشرطة وثائقية واإلصرار الذي يعمل من خالله على بناء عالقة 
متكاملة بينه وبين المشاهد، يرتقيان إلى مستوى رفيع جداً في هذا “االستديو” الشخصي للغاية والبسيط 

إلى حد كبير. األكثر حضوراً في العمل هو إعادة بناء رابطه الجسدي والعاطفي والفكري مع الموقع الذي 
يستحوذ على اهتمامه: لبنان. في هذا السياق، يمكن تشبيه عمل “كان يا ما كان” بـ“نص مفتوح” أو 

“وثيقة” ذات تراكم محّدد من المعلومات؛ وهي تتعّلق في هذه الحالة بتجربة معّينة أو تدور حولها، و/
ن المعلومات وجمع  أو تشير إلى جزء معّين في العالم لسبب معّين. هنا يصب مفهوم العناصر التي ُتكوِّ

المعلومات، في مجال الذاتية البشرية ويساهم في توسيعه، بهدف توليد درجة كبيرة من المنظورية بين 
“قراءة” النص واختيار الفنان لمواده وعرضها.

تتألف المجموعة من بضعة رفوف من النصوص البحثية وكتب األسفار؛ ورف لقمصان قوات األمم المتحدة؛ 
والعديد من أكوام بكرات األفالم التي تم العثور عليها؛ وصفحات من الوقائع اإلعالمية حول الوجود العسكري 

اإلسرائيلي مستقاة من دوريات وصحف وتاريخ شفوي؛ وصفحات من الملحوظات والخربشات؛ ومجموعة 
كبيرة من البطاقات البريدية الموّضبة بإتقان شديد، بما في ذلك “مجموعة خاصة” من “بلكسيغالس” 
لصور نساء عربيات مثيرات نصف محّجبات؛ وواّلعة سجائر؛ والعديد من منافض السجائر المزّينة بصور 

تذكارية؛ وحلى شخصية صغيرة متنوعة، وعمالت معدنية، وقالدات، وقطع من أطباق مكسورة، وأزرار، 
وعلب علكة “شيكلتس”؛ ونحو مئَتي لقطة “بوالرويد” ممتعة للنظر مأخوذة من أشرطة الفيديو 

ومرصوفة في شرائط خّطية؛ وخمسة أجهزة تلفزيون صغيرة مزّودة بسّماعات لألذَنين وكرسي للجلوس، 
والتي تبّث بصورة مستمرة مقتطفات من مقابالته المصّورة مع عناصر من المقاومة في جنوب لبنان، 
وصحافيين أميركيين، وجنود من المارينز، أو تعرض بعثات ترفيهية في الطبيعة الخضراء لهذا البلد 

الصغير الالفت؛ وجدار عليه نحو ثالثين صورة مكّبرة ملّونة ومعبِّرة ومشحونة بالمشاعر لوسط بيروت 
الذي مّزقته الحرب أو أنهكه االستعمار )ترافقها مقتطفات أشبه بالمذّكرات(.

لة، وقصاصات فتات الثقافة الشعبية،  في مزيج للمساحة المعاد بناؤها، والصور الفوتوغرافية غير المعدَّ
والخصوصية البشرية الوفيرة، يقّدم سلوم للمشاهد إطاراً مرجعياً اسراً ومجموعة واسعة ومنّوعة من 

األشياء الالفتة للنظر. يمكننا هنا أن نقيس المعنى الذي يقصده الفنان، ونحّدد قطيعة أساسية بين فهم 
المرء لتجربة فردية خاصة )يعرفها سلوم حق المعرفة( وأنماط الفنان المتعددة للتجسيد أو التوثيق التي 

تتحّول، عند عرضها على المأل في شكل عمل تركيبي، أرضيًة لتجربة المشاهدين. في الواقع، يسّلط هذا 
التناقض الضوء على التعقيدات في مجال صناعة الصورة ما بين الثقافات. فهو ُيظهر، سواء على الصعيد 

التجاري أو اللغوي أو األكاديمي أو التصويري أو غير ذلك، عدم اكتمال التجسيدات التي ليست في مختلف 
األحوال سوى وصف جزئي؛ إنها عمل فني، ماّدة تجري غربلتها على مر الوقت من خالل طبقات الذاتية 
والقرارات. تعّبر هذه القطيعة، بدورها، عن حّيز مهم للصمت في ما يختص بالمواقف من مشاهدة  
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can rightfully know) and his multiple modes of representation or documentation which when 
made public as an installation, become a groundwork for the viewers’ experience. Effectively this 
contrast highlights complexities in the field of image-making existing between cultures. Whether 
commercially, linguistically, academically, filmically or otherwise, it comments on the incompleteness 
of representations which are, after all, only partial descriptions, the work of art, material filtered over 
time through layers of subjectivity and decisions. This rupture, in turn, signifies an important site of 
silence with respect to subject positions in viewing, imaging, or thinking about another culture and 
underscores, for example, the deconstructive trajectory of Salloum’s 1990 video, Muqaddinah Li-
Nihayat Jidal (Introduction to the End of an Argument) Speaking for oneself... speaking for others.... 
With co-director Elia Suleiman, the artist rigorously and with humor explodes stereotypes of Arabs 
and the Middle East in Western media. In another respect, in Salloum’s artistic present, this subtle 
highlighting of mediating spaces and rupturing of structures between self and representation 
articulates an epistemological relationship akin to what Ludwig Wittgenstein delineated as what we 
know and cannot know or his [Wittgenstein’s] philosophical distinction between what we say and 
what we have to show for it. 

In this sense, the installation is an open essay, an educational glimpse for the working artist who is 
frequently at odds with his or her own mode of self-presentation or dialogue with self. To the extent 
that the piece functions for other artists in this way, Salloum’s work is an enormous success, retracing 
his own career which began in 1975 and pointing quite poetically and directly to the philosophical 
journey which any artist, but particularly an artist who works with issues of identity, makes through 
his or her life. That Salloum has chosen to explore his history by linking his Lebanese-Canadian 
family to its rural roots in Lebanon, pursue a means to document the elusive city of Beirut and the 
colonial presence in South Lebanon, critique the Western media for its orientalist bent and open his 
world to strangers allows Kan ya ma kan to be read in a variety of contexts which when combined 
draw a bead on the multifaceted problem of history itself. For Salloum’s work is at once a diary, a 
photo essay, a travelogue, and a collection of videotapes about a single country. It is full of singular 
tastes, the crossings of journalistic and artistic borders, and the question and autobiography of being 
in the Western role of traveler, artist, writer, and spokesman. By correlating these approaches side by 
side as a critique and self-critique, Salloum establishes a thorough problematization of the activity 
of recording and reporting which brackets issues such as the monovocal authority of TV and news 
media and the respective distance which an individual can take from what he or she reads or sees. He 
adroitly jams the systems we so easily take for granted. Seen in the framework of a larger extended 
cultural arena, this effort is but one part of an extremely important contemporary discourse on post-
colonialism emanating from in cultural criticism over the last ten years which seeks to ascertain and 
dismantle dominant ideological perspectives as they are mirrored by institutions to other cultures. 
Within this discourse Salloum has created a personal, original and empowered methodological 
mirror in which ideologically-imposed images are made crystal clear, and lose, by exposure, their 
powerful hold on perception.  

Yet to anyone originally from Beirut, planning to travel there or deeply involved in the politics, 
culture, architecture or people of the Middle East, Kan ya ma kan might well evoke emotions in 
unforeseen ways. Certainly the work offers many people an unusual opportunity to come into 
contact with persons and places with which most of us are unfamiliar but some might know very 
well. To this extent notions of artistic self-parody or defining terms like viewer or audience are 
limited with respect to the potential of Salloum’s impact on democracy.

Molly Hankwitz, San Francisco

التسعينيات - جايس سلوم:
كان يا ما كان )استرجاع/أجزاء(

مشروع جايس سلوم  كان يا ما كان )استرجاع/أجزاء(، 1998-1988 ُيتيح لنا أن نخطو خطوًة إلى الوراء وننظر 
إلى مرحلة التسعينيات. تشّكل الصور الفوتوغرافية، وقصاصات الصحف، والنصوص البحثية وسواها من 

النصوص، والكتب، والبطاقات البريدية، ولقطات الـ”بوالرويد”، وأشرطة الفيديو - التي جمعها سلوم، وهو 
فنان كندي المولد ذو أصول سورّية-لبنانية، أو صنعها بنفسه أو سّجلها خالل الفترة التي أمضاها في منطقة 

الشرق األوسط في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات - وثيقة كبيرة واحدة نعتبرها في هذا المقام 
سجاًل عن مرحلة التسعينيات.

ُيقّدم هذا المعرض - الذي تتبعه مداخلة للفنان في الجامعة األميركية في بيروت ونقاٌش في إطار “أشغال 
داخلّية 7، منتدى حول الممارسات الثقافية”، من تنظيم “أشكال ألوان” - فرصًة إلعادة النظر في األيام 
األولى لمرحلٍة من مراحل تاريخ الفنون ال تزال مستمرة حتى يومنا هذا. لم تكن الحرب األهلية اللبنانية 

)1989-1975( محطة أساسية في تاريخ البالد وحسب، بل أيضاً عتبة في تاريخ الفنون اللبنانية. لقد طبعت 
نهاية الحرب تحّوالً تاريخياً جذرياً، فلم تؤدِّ إلى ظهور قوى وتحالفات اقتصادية وسياسية جديدة وحسب إنما 

أطلقت أيضاً اصطالحات فنية، ومؤسسات فنية، وعدداً من الفنانين اللبنانيين في المشهد الفّني العالمي. 
وكذلك دّشنت التسعينيات مرحلة جديدة في تاريخ الفنون ُتعَرف بـ“الفن اللبناني المعاصر”.

الواقع هو أن العالقة بين الحرب وبدايٍة جديدة في الفنون تتجّلى بوضوح هنا ليست غريبًة إذا نظرنا إلى 
المسألة من منظار تاريخي أوسع وأخذنا في االعتبار التأثير الذي مارسته حروٌب أخرى على تيارات وأساليب 

فنية متنّوعة. كتب والتر بنجامين أن كل وثيقة عن الحضارة هي في الوقت نفسه سجلٌّ للهمجية. في سياق 
الفن اللبناني المعاصر، شغلت عالقة الفنانين بسجالت الهمجية ووثائق الحضارة، حّيزاً مهماً وضرورياً.

شهدت نهاية الحرب األهلية والدة جيل جديد من الفنانين الذين نضجوا معاً في الفن من خالل األدوات 
الجديدة لما بعد الحداثة. لقد طرح هذا الجيل عالمات استفهام حول أنماط التجسيد السابقة، مشيراً 

إلى أن العمل الفني أو الوثيقة الثقافية أو السجل التاريخي ليس فقط أو بالضرورة وصفاً للواقع أو تعبيراً 
عنه - بل يمكن أن يشّكل واقعاً في حد ذاته. لقد تعاطى الفنانون الذين دخلوا ميدان الفن المعاصر في 

التسعينيات مع واقعهم وسجالته بطرق مختلفة: تخيَّل بعضهم الوثيقة أو اخترعوها )مجموعة أطلس 
ووليد رعد(؛ وتعامل معها اخرون من منظار أنثروبولوجي )المؤسسة العربية للصورة وأكرم زعتري(؛ فيما 

تجاهل اخرون الوثيقة، معتبرين أن التسميات أو التصنيفات هي باألصل أكثر من أن ُتحتَمل )وليد صادق(.

كيف يرتبط عمل جايس سلوم بالمسائل المتعلقة بتجسيد لبنان والهوية العربية والذاكرة والحروب؟ 
كرونولوجياً، على األقل، يقّدم العمل مثاالً مبكراً عن ممارسة فّنية تتطّرق، من خالل انشغالها بموضوع 
ه لعدد وافر من  “لبنان”، إلى ظروف التجسيد ومحدودياته. يبدو “كان يا ما كان”، في غزارته شكاًل وضمِّ

الوثائق والسجاّلت المطبوعة والمدّونة والمسّجلة حول مواضيع ومسائل متعّددة، ومن خالل وسائط 
وأنواع مختلفة، وكأنه غابة بدائية للحقبة األولى من الفن اللبناني المعاصر - أدغال Urwald يتعّرف فيها 

المرء على استراتيجيات مختلفة لغربلة الوثائق وتأليفها والتفاعل معها، أو أنماط واستراتيجيات مختلفة 
للتجسيد. هذا العمل عن مرحلة التسعينيات - الذي اخترناه من مجموعة األعمال الواسعة التي تحمل 

توقيع الفنان - هو دعوٌة، وعسى أن يكون نقطة انطالق للشروع في عملية تأريخ “الفن المعاصر” اللبناني.

أوكتافيان إيسانو
قّيم صاالت العرض في الجامعة األميركية في بيروت
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AUB ART GALLERIES AND COLLECTIONS 2015



OPENING:

Thursday, September 17, 2015 at 6:00pm

AUB Byblos Bank Art Gallery

WELCOMING SPEECH

6:30pm 

FOLLOWING EVENTS

 Gallery Talk

with Jayce Salloum and Kaelen Wilson-Goldie

Tuesday, September 22, 2015 at 6:00pm

AUB Byblos Bank Art Gallery

 Panel Discussion

“Historicizing the 1990s” 

Home Works 7, a Forum on Cultural Practices, 

organized by Ashkal Alwan in Jisr El Wati

[Date and time to be announced]

The AUB Byblos Bank Art Gallery

Opening Hours: Tuesday-Saturday [12pm-6pm]

Location: Ada Dodge Hall, AUB Upper Campus 

Beirut, Lebanon. 

Tel: +[961] 1 350 000 Ext. 4345

www.aub.edu.lb/art_galleries
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كلمة القيم

Jayce Salloum’s work exists within and between the very personal, 

local, quotidian, and the trans-national. After 22 years living 

and working in San Francisco, Banff, Toronto, San Diego, Beirut, 

and New York, he moved to Vancouver and has been based there since 

1997. His work engages in an intimate subjectivity and dialectical/

discursive challenge while critically asserting itself in the 

perception of social manifestations and political realities. He 

has worked in installation, photography, drawing, performance, text 

and video since 1978, as well as curating exhibitions, conducting 

workshops, and coordinating a vast array of cultural projects. 

Salloum has exhibited at a wide range of venues, from the smallest 

unnamed storefronts & community centres in his downtown eastside 

Vancouver neighbourhood to institutions such as the Musée du 

Louvre, Paris; The Museum of Modern Art, New York; The National 

Gallery of Canada; Kunstlerhaus Bethanien, Berlin; The Centre 

Pompidou, Paris; CaixaForum, Barcelona; The 8th Havana Biennial; 

7th Sharjah Biennial; 15th Biennale of Sydney; Museum Villa Stuck, 

Munich; The Royal Ontario Museum; The Robert Flaherty Film 

Seminars; The Biennial of Moving Images, Geneva; and the Rotterdam 

International Film Festival.  His texts/works have been featured 

in many publications such as: The Archive (Whitechapel, London/The 

MIT Press, 2006); Projecting Migration: Transcultural Documentary 

Practice (Wallflower  Press, London, 2007); Practical Dreamers: 

Conversations with Movie Artists, (Coach House Press, Toronto, 

2008), Third Text, Semiotext(e), Framework, Felix, Fuse, Public, 

Prefix Photo, and Pubic Culture. A monograph on his work, Jayce 

Salloum: History of the Present, was published in 2009. Salloum 

is a recipient of the 2014 Governor General’s Award in Visual and 

Media Arts. He is represented by MKG127, Toronto.

يقع عمل جايس سلوم ضمن الشخصي-المحلي جداً، واليومي، 

والعابر لألوطان، وبينها. بعد 22 عاماً من العيش والعمل في سان 

فرانسيسكو وبانف وتورونتو وسان دييغو وبيروت ونيويورك، انتقل 

إلى فانكوفر حيث يقيم منذ عام 1997. ينخرط عمله في ذاتية حميمة 

وتحدٍّ ديالكتي/استطرادي، فيما يثبّت ذاته نقدياً في النظرة إلى 

الظواهر االجتماعية والوقائع السياسية. يعمل في المجال التركيبي، 

والتصوير الفوتوغرافي، والرسم، واألداء، والنصوص، والفيديو منذ 

عام 1978، فضالً عن العمل قيّماً على المعارض، وتنظيم حلقات عمل، 

وتنسيق مجموعة واسعة من المشاريع الثقافية. عرض سلوم أعماله 

في عدد كبير من األماكن، من واجهات المتاجر والمراكز المجتمعية 

الصغيرة وغير المعروفة في الحي حيث يقيم في وسط المدينة في 

الطرف الشرقي من فانكوفر، إلى مؤسسات مثل متحف لوفر في 

باريس؛ ومتحف الفن الحديث في نيويورك؛ وغاليري كندا الوطني؛ 

و Kunstlerhaus Bethanien في برلين؛ ومركز بومبيدو في 

باريس؛ ومنتدى كايكسا في برشلونة؛ وبينالي هافانا الثامن؛ وبينالي 

الشارقة السابع؛ وبينالي سيدني الخامس عشر؛ ومتحف فيال 

ستاك في ميونخ؛ ومتحف أونتاريو الملكي؛ وندوات روبرت فالهرتي 

السينمائية؛ وبنالي الصور المتحّركة في جنيف؛ ومهرجان روتردام 

السينمائي الدولي. وقد نُِشرت نصوصه/أعماله في عدد كبير من 

المطبوعات مثل “األرشيف” )وايت شابل، لندن، مطبعة معهد 

مساتشوستس للتكنولوجيا، 2006(؛ “تسليط الضوء على الهجرة: 

الممارسة الوثائقية العابرة للثقافات” )مطبعة وولفالور، لندن، 

2007(، “حالِمون عمليون: محادثات مع فنانين سينمائيين” )مطبعة 

كوتش هاوس، تورونتو، 2008(، فضالً عن األعمال التي صدرت في 

 Fuseو Felixو Frameworkو Third Text Semiotext e

وPublic Prefix Photo وPublic Culture. نُِشرت دراسة 

عن عمله “جويس سلوم: تاريخ الحاضر” عام 2009. سلوم حائز على 

جائزة الحاكم العام في الفنون البصرية واإلعالمية لعام 2014. ممثّل 

من جانب صالة عرض MKG127 في تورونتو.

( )
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