


Under the patronage of The Ministry of Culture, 

The Ministry of Tourism, UNESCO Regional office 

in Beirut, & Baalbek Municipality

THE SILENT ECHO
Archaeological site Museum of Baalbek
17 September – 17 October 2016
Open 8am – 7pm daily

ARTISTS
Ai Weiwei / Ziad Antar / Danica Dakic / Laurent 
Grasso / Susan Hiller / Theo Mercier / Marwan 
Rechmaoui / Paola Yacoub / Cynthia Zaven

Studiocur/art is pleased to announce The Silent 
Echo, an exhibition opening September, 17th 2016 
at the Archaeological site Museum of Baalbek-
Lebanon. 

Curated by Karina El Helou and co-organised 
with Diane Abela.

_

For the first time, the UNESCO world heritage site of 
Baalbek will host a contemporary art exhibition in 
its museum and the Temple of Bacchus. Composed 
of a triad of temples (Jupiter, Venus and Bacchus), 
the site dates back to 27BC and is located 90km from 
Beirut, Lebanon. Historically known as Heliopolis 
during the Hellenistic period, it is considered to 
be one of the most important Roman sites in the 
Middle East.

The exhibition sheds light on the importance of 
on-site Museums and explores in the context of 
Baalbek, how monuments and artifacts become 
symbols of an obsolete past, subject to destruction 
during war and victims of iconoclasm. The erosion 
of objects also caused by longterm exposure to 
atmospheric factors raises issues of preservation, 
ethics, and questions about how best to keep the 
vestiges of the past existent.

The silent archaeological findings are echoes of a 
lost time, while contemporary artworks echo the 
archaeology displayed in the Museum.

Foundation by Ai Weiwei invites the public to sit on 
the bases of a Chinese traditional house demolished 
as a result of urban expansion, thus establishing a 
forum to discuss how to build a harmonious future 
over the ruins of the past. Marwan Rechmaoui 
explores the notion of future archaeology through 
fictional landscapes and crumbled architectures, 
monuments of war or erosion of time; the surviving 
structures ultimately become time capsules. 
Perpetuum Mobile by Cynthia Zaven, sponsored by 
Baalbeck International Festival, is a multi-channel 
sound installation on the passage of time. Ziad 
Antar’s concrete sculptures, displayed in the gallery 
of the cities of the dead, reference the transitional 
state of public sculptures when being restored 
and show a state of in-between. Soleil Noir film by 
Laurent Grasso invites viewers to journey through 
the apocalyptic Roman ruins after the eruptions of 
volcanos in Pompei and Stromboli.  

Theo Mercier displays experimental archaeology 
through an installation of sculptures in polystyrene 
which he placed in a grotto for two years, thus 
forming a layer of calcareous. Paola Yacoub’s 
research on the different strata of Beirut excavations 
in the 1990’s show the complexity and multiple 
layered nature of historical account. 

Susan Hiller breaks the silence of the dead with 
recordings of extinct or endangered languages 
in The Last Silent Movie to preserve immaterial 
heritage. Danica Dakic staged photographs of 
migrants without documents to reference the loss 
of identity on the background of Hubert Robert’s 
painting of the Louvre’s La Grande Galerie, 
imagined in ruins.

ABOUT STUDIOCUR/ART
Founded by Karina El Helou a Franco-lebanese 
curator, STUDIOCUR/ART is based in Paris 
and operates as a non-profit curatorial platform 
specialised in contemporary art. STUDIOCUR/
ART aims to work with both young and established 
artists researching and developing a contemporary 
language on subjects including, but not limited to, 
nature, sound, archeology and time. The platform 
has a keen interest in bringing contemporary art to 
heritage buildings and uncommon spaces, moving 
from the white cube experience. It also develops its 
interdisciplinary approach by inviting academics 
and artists to meet and exchange, encouraging 
different thought processes in non-institutional 
spaces. What is important to STUDIOCUR/ART, 
is to offer freedom for creative thought to unfold 
without restraint or fear. The platform collaborates 
with curators and organises three exhibitions per 
year internationally in public and private spaces.

PARALLEL PROGRAM
19 September 2016: STUDIOCUR/ART in 
partnership with UNESCO will hold a conference 
on Archaeology, Obsolete past and Iconoclasm, at 
SURSOCK MUSEUM with the following speakers: 
Marc-Olivier Whaler, Luc Bachelot, Margarete Van 
Ess, Elena Sorokina, Karina El Helou, Nigel Tallis, 
Assaad Seif and Philippe Charlier.

15 October 2016: Upon invitation from 
STUDIOCUR/ART and with the support of 
Fondation Robert Matta, the Association for the 
Promotion and Exhibition of Art from Lebanon 
(APEAL) and the Be-MA: Beirut Museum of Art 
have commissioned Zoukak theatre company to 
conduct a contempo-rary theatre workshop part of 
an outreach program with the local community of 
Baalbek in re-sponse to the exhibition. Following 
a series of 10 intensive sessions focused on 
issues of heritage and tools of storytelling, a final 
performance will be held at the Temple of Bacchus 
on October 15. With the support of the Embassy of 
Switzerland, the outreach program will be recorded 
into a short documentary by filmmaker Roy Dib.

UNESCO
Baalbek, with its colossal structures, is one of the 
finest examples of Imperial Roman architecture at 
its apogee. It was inscribed on the world heritage 
list since 1984 for the outstanding artistic value of 
its religious complex with its exquisitely detailed 
stonework. Blessed by its location, Baalbek was one 
of the most popular destinations since antiquity. 
Today, with the tensions in the region Baalbek’s 
famous remains are almost deserted. 
The initiative of the “Silent Echo” challenges this 
complex situation and brings back life to Baalbek 
through contemporary art and artistic expressions 
that are mostly reflecting on the archaeological 
remains of Baalbek and its role in our daily life. 
UNESCO’s participation with “#Unite for Heritage” 
campaign is a clear statement of support to such 
positive initiatives that call for more interaction 
with and protection for the heritage of humanity, 
especially at these critical unstable times.
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جهات رعاية بالتينية 

الجهات الراعية
هذا المعرض برعايـــة

جهات رعاية ذهبية

جهات رعاية فضية

شخصيات راعية
الشيخة خالدة الثاين، الشيخة لبنى الثاين

اللجنة املنظمة: 
سامر دادا، ربيع شداد، ناجي عطار، نور سالمة، 

بيرت هوفمان، أليكس بوليكيفيتش
 

ملزيد من املعلومات:  
www.studiocurart.com

رشكاء

رشكاء قطاع الضيافة

تصميم املساحات



برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، وزارة السياحة
 اليونيسكو و بلدية بعلبك

متحف قلعة بعلبك األثرية
17 أيلول – 17 تشرين األول 2016

يفتح من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 7 مساًء

 

الفنانون
أي وي وي/ زياد عنتر / دانيكا داكيتش / لوران غراسو 

/ سوزان هيلر / تيو ميرسييه / مروان رشماوي / 
باوال يعقوب / سينتيا زافين

_

 
تعلــن Studiocur/art عــن افتتــاح معرضهــا، الصــدى 
الصامــت، فــي 17 أيلــول 2016 فــي متحــف قلعــة بعلبــك 
ــو ومشــاركة تنظيميــة  ــا الحل ــة كارين األثرية-لبنــان، برعاي

ــان أبيــا.  مــن دي
 

للمــرة األولــى، ستســتقبل بعلبــك المصّنفــة كموقــع تراثــي 
عالمــي مــن منظمــة اليونيســكو، معــرض فــن معاصــر 
فــي متحفهــا وفــي معبــد باخــوس. ويعــود تاريــخ الموقــع 
األثــري في المدينــة، المؤلف من ثالوث معابد )جوبيتر، 
وفينــوس، وباخــوس(، إلــى العــام 27 قبــل الميــاد، ويقــع 
علــى مســافة 90 كلــم مــن بيــروت، لبنــان. وكانــت بعلبك 
ُتعــرف باســم مدينة الشــمس )هليوبوليس( خــال الحقبة 
الهلنســتية، وُتعــّد من أهــم المواقع الرومانية في الشــرق 

األوسط. 
 

يسلّط المعرض الضوء على أهمية المتاحف المتواجدة في 
المواقع األثرية، ويستكشف ضمن إطار بعلبك كيف تتحّول 
المبانــي والتحــف األثريــة إلــى رمــوز فيهــا داللــة علــى ماٍض 
بعيد زال عن الوجود بعد اختبارها دمار الحروب وتحطيم 
المعالــم الحضارية وبدورها، تثير عوامل التعرية الطبيعية 
التــي تطــال اآلثار، بعــد تعّرضها المطــّول للتغّيراتالمناخية، 
مواضيع على صلة بالحفظ، واألخاقيات، إلى جانب مسائل 
أخــرى حول أفضل طريقة لحفظ بقايا الماضــي الذي كان. 

 واآلثار الصامتة التي تّم اكتشــافها هي أصداء عن حقبة 
ولـّـت، فــي حيــن أّن األعمــال الفنيــة المعاصــرة هي صدى 

عــن اآلثار المعروضــة في المتحف.
ويــوي  آي  يطــرح   ،Foundation بعنــوان  عملــه  فــي   
األمــم  تبنــي عليهــا  قــد  التــي  تســاؤالت حــول األرض 
مســتقباً متناغمــاً، ويدعــو العمــوم للجلــوس علــى قواعد 
ــر. ومــن جهتــه، يستكشــف مــروان  بيــت صينــّي مدمَّ
رشــماوي مفهــوم علــم اآلثــار المســتقبلي، مــن خــال 
ــرت  ــاٍن تأث ــة،  ومب ــة وبنــى هندســية مفتَّت مناظــر مجازي
بالحــرب أو بعوامــل التعريــة، فتتحــّول البنــى الهندســية 
الصامــدة، فــي النهايــة، إلــى كبســوالب حافظــة للزمــن. 
صممتــه  الــذي   ،Perpetuum Mobile عمــل  وجــاء 
ســينتيا زافيــن برعايــة مهرجانــات بعلبــك الدوليــة، علــى 
شكل تركيبة ســمعية متعددة القنوات، تتناول موضوع 
ــات اإلســمنت التــي  مــرور الوقــت، فــي حيــن أن منحوت
صنعهــا زيــاد عنتــر، والمعروضــة فــي صالــة عــرض مــدن 
األموات، فيها إشارة إلى الحالة غير النهائية للمنحوتات 
المعروضــة للعمــوم خــال ترميمهــا، وتظهــر فــي حالــة مــا 
بيــن بيــن. أمــا فيلــم Soleil Noir الــذي وضعــه لــوران 
غراســو، فيدعــو المشــاهدين لمشــاركته رحلــة بيــن اآلثار 
الرومانيــة المرّوعــة التــي بقيــت بعــد انفجــار بركانَــي 

بومبــاي وســترومبولي. 
أّمــا تيــو ميرســييه، فيســتعرض آثــاراً تجريبيــة، مــن خال 
منّصــة عليهــا أصنــام مــن البوليســتيرين، كان قــد وَضَعها 
داخــل مغارة طوال ســنتين لتتشــكل عليها طبقة كلســّية، 
فــي حيــن أن بحــث بــاوال يعقــوب عــن مختلــف طبقــات 
الحفريــات التــي شــهدتها بيــروت، في تســعينيات القرن 
العشــرين، ُيظهــر التعقيــدات والطبقــات المتعــددة التي 

ينطــوي عليهــا ســرد األحــداث التاريخيــة.  
وبدورهــا، تخــرق ســوزان هيلــر صمــت األمــوات عبــر 
مجموعــة تســجيات للغــات منقرضة أو مهــددة بالزوال 
فــي ســياق الفيلــم الصامــت األخيــر، بهدف حفــظ التراث 
غيــر الملمــوس. أمــا دانيــكا دانيتــش، فتســتعرض صــور 
ــة لخســارة  ــي إحال ــة، ف ــن ال يملكــون أوراق ثبوتي مهاجري
 La لوحــة تَظَهــر  الصــور،  الهويــة، وعلــى خلفيــة هــذه 
Grande Galerie للفنــان هوبيــر روبيــر فــي اللوفــر، إنّما 

مصّممــة مــن اآلثــار. 
 

 البرنامح المتزامن مع المعرض
فــي   STUDIOCUR/ART ســتنظم   :2016 أيلــول   19
متحــف سرســق، بالتعــاون مــع اليونيســكو، مؤتمــراً عــن 
علــم اآلثــار، والماضــي الــذي زال عــن الوجــود، وتحطيم 
المتحّدثيــن  مــن  بمشــاركة  الحضاريــة،  المعتقــدات 

الوارديــن أدنــاه: 
مــارك أوليفيــه والــر، لــوك باشــلو، مارغريــت فــان إيــس، 
ــو، نيغــل تاليــس، أســعد  ــا الحل إيلينــا ســوروكينا، كارين

ســيف، فيليــب شــارلييه. 
15 تشرين األول 2016: دعت STUDIOCUR/ART منظمة 
APEAL غيــر الربحية لتنظيم برنامج توعية مع المجتمع 
المحلــي فــي بعلبــك، بالتعــاون مــع شــركة زقــاق للمســرح 
المعاصــر ورعايــة روبيــر متــى. وســتأتي نتيجــة الحلقــات 
الدراســية العشر على شــكل عرض يقام في معبد باخوس 
بتاريخ 15 تشرين األول، وترعى السفارة السويسرية، خال 
هذا اللقاء بين المسرح المعاصر وبعلبك، فيلماً من إنتاج 

روي ديب.
 

اليونيسكو
بعلبــك، بالهيــاكل العماقــة التــي تمّيزهــا، هــي خيــر مثــال 
ــة الرومانيــة فــي ذروتهــا. وقــد تــم  علــى هندســة اإلمبراطوري
تســجيلها علــى قائمــة المواقــع التراثيــة العالميــة منــذ العــام 
1984، بســبب القيمــة الفنيــة المذهلــة للمجمع الدينــي فيها، 
والتفاصيــل الجميلــة المحفــورة فــي حجارتــه. وبفضــل موقعها 
ــز، كانــت بعلبــك مــن أكثــر الوجهــات شــعبيًة  الفريــد والممّي
منــذ القــدم. واليــوم، وبســبب التوتــر الســائد فــي المنطقــة، 

تــكاد بقايــا هيــاكل بعلبــك الشــهيرة تكــون مهجــورة.
تتحــدى مبــادرة »الصدى الخافــت« الوضع الصعــب والمعّقد 
الســائد، وتعيــد إحيــاء بعلبــك مــن خــال تعابيــر فنيــة، تتمّعــن 
ــا  ــي حياتن ــي دورهــا ف ــة وف ــك األثري ــا بعلب ــي بقاي ــا ف بمعظمه
اليوميــة. وال شــك فــي أن مشــاركة اليونيســكو، مــع حملــة 
“#Unite for Heritage” التــي أطلقتهــا، هــي إعــان واضــح 
عــن دعمهــا لهــذا النــوع مــن المبــادرات اإليجابية التــي تدعو 
لتفاعــل أكبــر مــع تــراث البشــرية وتناشــد بحمايتــه، ال ســيما 

فــي هــذه المرحلــة الحافلــة باالضطرابــات الجّمــة.



THE  SILENT ECHO


