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Why would anyone, voluntarily, create an 
art space? Work in the arts is difficult and 
working with artists is difficult, to attempt 
to explain the reasons behind creating an 
“idea in a void”1 is in itself an idea in a void. 
Many artists claim that they are answering 
an irresistible call by being artists, who in 
their right mind would choose marginalisa-
tion, social ridicule and poverty? The same 
applies to establishing an art space, more 
so if it is a non profit art space with an inter-
est in contemporary arts, in a city where 
art is limited to commercial galleries and 
abstract painting, this limitation was part 
of the reason behind establishing Makan. 

The secret, however, is that art offers the 
possibility of awesome moments that no 
other profession knows. 
 “I started Makan because Saddam 
invaded Kuwait.” In her late twenties, having 
just finished postgraduate studies, Ola 
found herself living in a city, her hometown 
since the early nineties, a familiar place 
where she is surrounded by family and 
friends, where she remained a stranger. 
“Maybe I created a space through which to 
communicate with the city.”
 An idea was brewing, formed through long 
conversations with Ahmad2, who introduced 
her to the world of movies and design 
when she was 5. Then, during an evening at 
Blue Fig, a local cafe with a cultural twist 
where Ola was working, destiny brought to 
the stool next to hers a bearded Lebanese 
man who loved Ammani women and goes 
around by the name Zico3. The conversation 
led from one thing to another, it turned out 
Zico had an art place called Zico House in 

Beirut with a focus on contemporary arts 
and young artists. He encouraged Ola to go 
ahead, follow her dreams and create her 
own space.  Soon, this conversation would 
mark an historic point in the realisation of 
Makan. 
 In the winter of 2002, accompanied by 
Lama4, Ola went in search of a location 
which led to apartment #21 on Nadim 
Mallah Street, a narrow street parallel to 
the well known Khayyam Street in Jabal 
Al-Weibdeh. The street is lined with 2–3 
story residential buildings whose garages 
have been converted into workshops 
housing tailors, carpenters, upholsterers 
and barbers. 
 The balcony is officially the flat’s charm, 
located at the end of the main hall facing 
the entrance and overlooking down town 
Amman, this small semi outdoor space, 
with a pigeon for a tenant and luscious 
plants, is the dynamo of the space. It has 
witnessed, over Makan’s seven years, 

1 It has become habit for Makan team to refer to Makan as an “idea in a void” a term coined by the philosopher Hamid (a teenager, at the time, using hallucinatory substances).
2 Ahmad Khalidi, Ola’s cousin, a visual artist and a graphic designer.
3 Mustafa Yamout a.k.a. Zico who inherited a beautiful building and turned it into a multi use home for the arts called Zico House. 
4 Lama Hazboun, childhood friend, later found a house in front of Makan and established OrangeRed, a music production and cultural management company.

A Condensed 
History of Makan

How It All Started

Words : Diala Khasawnih | Ola Khalidi
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many conversations, plans, dreams and stories by artists, culture 
activists and art practitioners as well as curious visitors, sipping 
nescafe, reading a book, using the internet or playing the guitar 
(literally), meeting a friend or running into a friend or simply 
mapping the city off the edge. So many projects started with a 
stranger walking into Makan by chance, a tea on the balcony, some 
conversation, a plan, a project, a friendship.  
 Armed with financial and moral support from family and friends, 
in April 2003, and after minor renovation work such as painting, 
electricity and used chairs from down town, as well as a couple 
of shelves and a table acting as a desk, Ola sat at her desk with a 
cup of sweet tea (she still had sugar in her tea then), and waited. 
Organising and re-organising papers, opening fresh files, not know-
ing where all of this was going. That was a moment when the place 
could have turned into an export/import office or a realtor’s — not 
very different when it comes to filing. 
 And so, day after day, this organic creature went discovering the 
world around it, meeting people, embarking on projects, acquiring 
experiences, some expected, some full of surprises, learning with 
each one. Makan did not stop at its physical boundaries, but went 
on to the street (Maha Aby Ayyash, Oraib Toukan, Lina Saoub), took 
performances to a cafe, a bar and a vegetable market (Samah 
Hijawi), filled the National Gallery park with music (electronic 
music festival-100 Live), and exhibited work in an abandoned pasta 
factory (Yasmin Ayyashi). The space also collaborated with other 
cultural institutions such as Al Balad Theater5 and Darat al-Funun6, 
and worked with the carpenter, cafe owner and the vegetable 
vendor as well as the hip hop performer. 
 One day, after an event, a woman with a big crown of curls, 
assisted, again, in piling up the white plastic chairs. After a short 
conversation by the door (later a long one on the balcony) and 
organically, Alma7 became part of Makan team. One of her main 
projects was managing the cinema club, showing a film every 
Wednesday for about a year and a half. 
 In Beirut one day, Ola met a tall wide shouldered chain smoking 
hyper active man by the name of Tarek Abu El-Fetouh8. Friendships 
are like love, very much based on chemistry, and, despite the thick 
cloud of smoke, this friendship started at al Rawda cafe in Beirut 
(back when it still served almaza). 

Back To Nature, 

Hanan Khalil, Shatana, 2009 

5 Al Balad Theater: a multi use hall which was once a cinema.
6 Darat al Funun, established in 1993 an arts center catering for modern and contemporary arts as well as a public library rich with art books.
7 Alma Khasawnih, works in the arts and is interested in art as a tool for social change.
8 Tarek Abu El-Fetouh, art practitioner and director of the Young Arab Theater Fund based in Brussels.

العودة الى الطبيعة،
 حنان خليل، شطنا، 2009

First exhibition at Makan, 

May, 2003

المعرض األّول في مكان،
أّيار، 2003
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Tarek: Listen to me, Loula, this festival is a 
             necessity. When artist X or performer 
             Y come from Europe to Beirut, is it not 
             a shame she or he do not make a 
             tour of the region? Go to Damascus, 
             go to Amman too. 
Loula (Ola) shaking her hand searching for 
the source of the voice behind the smoke: 
             I agree with you Tarek. This festival 
             can create good relationships 
             between the cultural and art 
             spaces in the region too. We all 
             collaborate together. 
Tarek: What shall we call this festival, 
             Loula? Where is my lighter?
Loula: Well, it is a meeting between 
             different artists and art spaces. A 
             project that links different points 
             together... m m m 
Tarek and Loula scream simultaneously: 
              Meeeeeting Poiiiiiints!!!!!!
 Soon, Makan acquired a small flat which 
became the base for a residency program 

entitled Bait Makan. The flat is close to 
Makan with a view over the Citadel, a hill 
top covered with Roman and Umayyad 
ruins, a few minutes walk from the lively 
center of down town Amman and what it 
offers in restaurants and cafes, crafts and 
art material shops. Each artist in residence 
who arrived to Bait Makan was an adven-
ture, with the possibility of a life time friend 
or a serial murderer (more the former than 
the latter so far), whoever said working in 
the arts was not dangerous? 
 Today, while writing this text, there is 
a team working in Makan, continuously 
imaging the future and all its mysteries. A 
hard task indeed, however, a contemporary 
arts experiment in itself as it subjects the 
meaning and function of an art space and 
its role in the art making process, as well 
as its own personal and public existence to 
question. The team if comprised of Samah9, 
whose relationship with Makan started 
as the first artist to take a studio space 

in Makan, and Diala10 whose involvement 
in Makan introduced her to the different 
ways of being an artist and Ahmad11 who 
has recently joined the team with a bank 
of knowledge in cinema. There are also 
those whom Alma refers to, among herself, 
as ‘floaters,’ explained in a following text, a 
couple of characters behind the scenes and 
Ola, of course. 
 A collective formed around organising 
Shatana International Artist Workshop12 
(the workshop was organised for July 2007, 
2008, and 2009) which involved the artists 
Samah, Oraib13 and Diala as well as Ola. 
The long hours, delicious work dinners 
and intensive debates created a sense of 
collaborative decentralized work process, it 
brought the group closer which translated 
further in the work format in Makan. Makan 
fearlessly lends itself to the experiment, 
playing with its structure and meaning, an 
exciting project indeed yet, never the less, 
scary. 

9  Samah Hijawi is a visual artist.
10 Diala Khasawnih is a visual artist.
11 Ahmad Amin is obsessed with film and has some experience in script writing.
12 A workshop bringing together 25 artists from around the world for two weeks in a village in the north of Jordan 
    called Shatana, to exchange experiences and engage in dialogue following the Triangle Arts Trust model. 
13 Oraib Toukan is a visual artist.

Initial sketch of the space before locating it

اسكتش أّولي للمساحة قبل العثور عليها
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MEMORY
Words: Alma Khasawnih

V I G N E T T E S

Memory Vignette I
Sometimes, I would arrive at Makan before 

anyone else; at around 9:30am. These days were my favorite. 
The space would all be mine. I would unlock the front door, 
leave my things by the office door, go to the balcony, unlock 

and open it. Then I would go to the office, open the blinds and 
windows, set my things on the table. I would go to kitchen and 

make tea with milk and one spoon of sugar. Then sit on the 
bench on the balcony. Watch the city go by, the pigeons and 

planes fly by, and on summer mornings paper kites. Slowly my 
day would begin. I would start on my chores, Ola would come, 

followed by Ala’, then random visitors, lunch, phone calls, 
project and budgets to write, work to do.

Memory Vignette II
One of Makan’s first activities was the Wednesday film 
screenings. I had the task of watching the movies and 

selecting the ones to screen. I was thankful for this role and 
more so now because I have never watched as many movies 

as I did then. It was a wonderful pleasurable task to have.

On film screening nights, either one of us; Ala’, Ola, or I, would 
sit by the door with an open box for the suggested donation 
of JD1.5, many people did not pay, but those who did almost 

always paid more than the suggested fee. 

Almost every Wednesday we would discuss the plan of action 
if the government came to bust the unlicensed screening. 
The plan was that Ola and Ala’ would go to jail and I, since 

they believed I was the activist, would hide in the bathroom 
and once out would organize demonstrations and petitions 

demanding their freedom. 
Character

Interjection I:
Ala’: I have known Ala’ since 1998 

or perhaps a year earlier. He is 
a life-time friend; you know the 

friend who has been in your life for 
a long time, whom you do not see 

for a while, and when you meet you 
continue the conversation as if you 
were having it only yesterday and 
who is there when you need him? 
This is Ala’ for me. When both Ala’ 

and I were at Makan, we used to sit 
on the balcony and contemplate 
the world. I often thought of him 

as a pessimist, but as I grew older 
and understood him better, I have 
come to think of him as a critical 

thinker, who often wanted to push 
the boundaries of our conversations 

further out. Ala’ is a multitalented 
individual who taught himself much 

of what he knows. He values hard 
work and experimentation. He 

pushes himself to excel more than 
most other persons I know. Ala’ is an 
artist, architect, sound-manipulator, 

musician, a friend with a wickedly 
sharp cynical sense of humor. 

Memory Vignette III
Sometimes, Ola punished me by making me put on 

her sunglasses, which made me feel dizzy and delirious.

Harakat, Hip Hop performance, Aqaba, Jordan, 2007

حركات، عرض هيب هوب، العقبة، األردن، 2007

Adam Davis | Ahmad al-Khalil | Ahmad Khalidi | Ahmad Khayyat | Ahmed Barakat | Ahmed Malki | Ahmed Roby | Ahmed Sabbagh
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When I first worked at Makan in 2003 it had 
two marble topped tables that were made for a 

sculpture workshop, several wooden chairs, a small 
refrigerator, a number of plants on the balcony, 
a small flimsy table we used to set the rented 

projector on, on top of the exact same books every 
Wednesday; all the while fearing it will collapse 

under the projector weight. 

Now, in 2010, seven years later Makan owns its 
own projector set in a fixed secure location from 
the ceiling, has a box for the power tools, a hired 
administrative assistant, a rented apartment to 
host artist residents, has received tens of artists 

and hosted numerous exhibits, creator of projects 
that span throughout Jordan and the neighboring 

countries. 

Makan is a force of nature. I used to spend long 
hours at Makan, there were days during the 1st 

Amman Meeting Points when we thought we should 
get beds and fix the shower, since it felt like we 

never left. I felt I was a part of a force of change. I 
was proud to work there. And although I stopped 

going to work at Makan in 2005, I am grateful I 
worked there. I feel I will always be part of the space 

and it a part of me. 

I am a proud lifetime member of the 
Makan Floaters*.

Mabrouk the 7th Anniversary. 

* Makan Floaters are those individuals who 
once had a long-term active role at Makan. Once 

this commitment is over, they remain Makan 
representatives wherever they go and sometimes 
may get a short-term active role in Makan again 

by attending workshops on behalf of Makan, open 
and manage the space when needed, volunteer for 

special events, etc.

Memory Vignette V
In the summer of 2005, Hanan and I made our first clay animation; Jude 

in Makan’s empty studio. Then, that room did not have air conditioning. So 
every half an hour we had to put our clay character in the fridge to cool her 

down and prevent her from becoming silly putty in our hands. 

Memory Vignette IV

Character
Interjection II:

In 2003, Ala’ and I made our first song in Ala’s studio at Makan; Sarat Ma3i 
(It Happened to Me), which is a song about sexual harassment on the 

streets of Amman. 

Hanan: Hanan is a tall, all legs woman, with big 
eyes, a small diamond on one of her back teeth, who 

sometimes dyed her hair so it would have a strong 
hint of purple or red. Hanan is a portraiture artist, a 

teacher, and soon to be mother. 

Memory Vignette VI
Ola’s mother sent food with Ola to make sure we eat. 

Laila is the best cook in town.

Alaa Diab | Ali Al-Saadi | Alma Khasawnih | Amal Kinawi | Amal Laala | Amal Omran | Amin Musa | Ammar Fakhouri | Ammar Quttieneh | Ana Pecar
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CONTEMPLATING    
 AN 
  INSTITUTION  
  FROM ITS 
        BALCONY

1. Makan is an institution and saying otherwise, and about similar initiatives 
coming out of the region, might be to deny the political efficacy of spontaneous 
organisation1. 
2. A bridal model just across from Makan’s balcony is conducting a photo 
shoot on the balcony of Dar Al Anda Gallery. An art director is fixing her bridal 
veil in between shots while she is awkwardly throwing her self off the balcony 
rails for the shot; and someone that looks like the former personal photogra-
pher of King Hussein meanwhile is scrutinizing her with a telephoto lens. She 
catches my eye and soon enough we were all in the set of Harun Farocki’s  
1983 film Ein Bild (An Image). A naked woman in the middle that becomes ‘a 
sun around which a system revolves: of culture, of business, of living’ as Farocki 
puts it. 
3. Our scene is set across two balconies: one institution is promoting another 
institution and being looked at from across the balcony of another institution. 

Words: Oraib Toukan

1 For this reason and from here on I will intentionally try and refrain from inter swapping the Makan as an organization with Ola El Khalidi (its founder and director).
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4. In Romeo and Juliete’s balcony scene Romeo sneaks into a courtyard and 
hears Juliet on the balcony declaring her love to him despite family pressure. At 
that point Romeo makes himself known to her and they become secretly locked 
in the institution of marriage. What was originally resistance soon enough 
became institutionalised in to a new social order.
5. In the balcony scene of both Farocki’s Videograms of a Revolution and the 
official record of the 1989 Romanian Revolution, the Ceauşescu couple, Nicolae 
and Elena on the other hand stood on their balcony until their institution 
collapsed to its execution. The balcony, officially a support structure (‘balcone’ 
in Italian; scaffold, support) turned in on itself from its classical connotation of 
power when the same protestors threw books off of it after the couple flew off 
the top of the building by helicopter. 

7. Paradoxically Amman has actually always been 
home to one of the most important contemplative 
spaces in the region, and that is Darat Al Funun. By 
around 2003, the Darat had started to aggressively pro-
vide grants, shows, publications, lectures, screenings, 
a vast library, and above all bridged a crucial gap with 
the writing scene. However what Amman did not have 
by 2003 was institutional accessibility to predominantly 
what the press loved to call ‘emerging’ artists who 
still needed to informally put their work out, and see 
what happens. In fact sound artist Yousef Kawar and I 
were one of the first to approach Makan for a work in 
what became a line of shows “experimental” in nature. 
Looking back nothing was experimental about the work 
I approached her with. Instead it was hilariously bruised 

6. For someone motivated by the critique of institutions, writing these words 
is challenging. Personally my practice actually evolved with Makan as it was 
creating itself. Indeed the space relied on this kind of symbiotic relation to a 
handful of us who needed to find more discursive formats in and around our 
context in Amman, and why we make work in the first place. Perhaps subcon-
sciously we were looking for conversations away from the predominantly male 
abstract expressionist painting scene in Jordan and we neither wanted to quote 
Walter Benjamin in the process, or reference Guy Debord as was happening in 
neighboring cities. 

Anees Maani | Anna Korteweg | Aseel Mansour | Ayman Baalbaki | Azza El-Hassan | Bashar Alhroub | Basma Al Sharif | Batoul Sihimi | Beatrice Njoroge | Ben Washington
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11. Many of us actually rented studios close by 
because we needed that community. Workshops for up-
holstery, carpentry, and sign makers are located in Jabal 
Al-Weibdeh, steps away from downtown Amman. This 
meant we could get cheap art supplies, technical help, 
and quirky materials year round. Predictably though 
and soon enough homeowners in the area started to 
double and triple their rents because this young 60 
something year old low-income street had been self 
declared ‘turath’ (heritage), after the mushrooming of 
three major art spaces and many artist studios who 
initially followed Darat Al Funun.
12. Soon enough some artists were fighting to keep 
rents stabilized. In this gentrification process, two 
carpenters left the area altogether for Wihdat refugee 
camp and probably a handful of other Iraqis under 
refugee status were marginalized.
13. There was a time when I would sit on Makan’s 
balcony and rapidly lose concentration. In 2007, three 
artists flew in and left behind a monumental black 
and white stencil entitled ‘NOMEMBER’ painted over 
the entire façade of a historic abandoned house right 
across the hill. Whenever I looked out of the balcony 
to gather a thought the paint would interrupt my 
concentration. It was too attractive, too sexy, and just 
too big for Amman’s alleviated cityscape. But more 
so, it obnoxiously reminded me that the facade was 
permanently altered by three artists who flew in to 
Amman for the first time ever for some two-week ‘art 
and public space’ workshop designed in itself through a 
cura-tourist.  My grudge ended though when a resident 
artist at Makan altered it to say ‘REMEMBER’.

and flawed on so many levels. And that was what was 
fantastic, even utopian, as it was a space uninterested 
in consciously promoting a certain kind of work or 
genre. Instead just letting it exist, declaring itself to the 
world as officially present.
8. Nevertheless, this ‘showcasing’ aspect and objec-
tive of Makan quickly became subdued. It was actually 
that hanging external 10m2 rectangular balcony that 
proved most powerful for me. Because it was in that 
space that so many conversations have happened, so 
many thoughts mapped out, and so many practices 
transformed in and around non-hierarchal spontane-
ous artist conversations, activist meetings, readings, 
and the organization of events, cook-ups, concerts, etc. 
9. Stifling global hierarchal art structures (now   
being happily encouraged in the region) makes Makan  
feel like an image of that book-throwing balcony in  
Bucharest. This is not in the ‘revolutionary’ ‘radicalism’ 
of Makan. Not at all. And maybe even gladly so — only  
because Makan was too socially subtle than to be a 
token radical. But rather in becoming a living organism 
out of a reaction to institutional histories around it and 
finding its way in and around that.
10. Indeed, within a matter of a few years the balcony 
materialized into an actual and existing community 
of artists like Samah Hijjawi, Diala Khasawneh, Saba 
Innab, Hanan Khalil, Alma Khasawneh, Ala Diab, Yousef 
Kawar, and myself — mostly women. This was not a 
movement and never claimed to be one. Ola El Khalidi, 
Makan’s director, never looked to, or cared to make us a 
spectacle of national representation. On the contrary, 
it felt like a ‘community’ desperately growing out of its 
own bourgeois footing in neo-liberal mayhem, testing 
its grounds in relation to what is essentially institution-
alized birthright hierarchies in Jordan.

Ben White | Bernd Behr | Bikya | Blouzaat | Carissa Williams | Carola Wedekind | Cecilia Mandrile | Claudia Demonte | Coin Gutter | Cronix | Dalia Al-Kury | DAM | Dana Qabbani
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رفيق ناصرالدين. انضم إلى فريق مكان في 2008 كمساعد فنان وثم 
أصبحت مهّماته تشمل الكثير وهو اآلن طالب تصميم جرافيكي.

Rafiq Nasereddin. Joined Makan as an artist assistant in 

2008, after some time he became responsible for a lot 

more work. He is presently a graphic design student.

Diala Khasawnih | Dina Al-Jamal | Dina Haddadin | Dina Khoury | Doa Aly | Dozan | Eileen Simpson | Elie Abu Samra | Elke Uitentuis | EP | Eyad Obied | Fatmeh Soleiman
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-
THE

ANYSPACE
WHATEVER

-
Tasseographic Imaginings after 9 Conversations 

on the Future of Makan

Dear Ola,

You asked me to predict the future of Makan, to play the role of fortune teller. 
I am no good at solitary divining. I am used to dialog so I began writing you a 
letter. 
 Though the content of our conversations was more important, it seems 
significant how and where and when we have had our conversations about 
the future. In listing them, I remembered we drank more tea than coffee, even 
though I love coffee. Coffee encourages lingering, but we lingered without it. 
 Fortune telling is different than prophecy; I do not have to predict but to im-
agine. If I think of myself more as a tasseographer (a reader of coffee grounds, 
an imaginer of stories based on the remains of conversations), I begin to see 
hazy silhouettes of the future.

What do I see?

Words : Eric Gottesman

Tom Bogaert, Makan Studio, 2010

توم بوغارت، استوديو مكان، 2010

Fedriecko Felleni | Ferehnaz Lier | Fransis Abu Zaid | George Hairabedian | Ghalib Khalidi | Ghassan Halawani | Habaybna | Hamzah Arnaout | Hanan Khalil | Hassan Khan 
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I see you seven years ago.
You told me about being in Amman to start the 
complex legal and logistical process of building 
Makan — initially, a space you said was “my own 
space, where I could do the things I wanted to do” — 
but I think Makan started before that.

I see you in leather on Fulton Street.
You told me a story about being accepted into a 
curatorial course in London. You paid the tuition, flew 
to London and attended the first day of classes. You 
did not know what they were talking about and never 
went back, not to attend another class, not to ask for 
a refund of your tuition. Instead, you traveled around 
England meeting friends, having long conversations 
about art and life.

I see the beginning and an ending of Makan.
Your response, even at your very introduction into the 
world of curatorial discourse, was to escape into a 
world of conversation. Indeed, your curatorial vision 
insists that conversation is the space of cultural 
production. You have said that the most important 
part of the physical space of Makan, for instance, is 
not the gallery, not the artist studios or the offices, 
but rather the balcony that overlooks downtown 
Amman. It is there where people take breaks from 
their work, where they can get lost in low frequency 
urban sound, where they smoke or sip coffee or wine 
and where they (we) talk to each other. Comfortable 
chairs, fresh air, mild stimulants, a vista bathed in 
saturated sunlight: these make a setting for cultural 
production. This is where the mingling (and the 
artmaking) happens.

I see “theanyspacewhatever.”
Artist Rikrit Tirivanija had an installation in New York 
of videos set low to the ground amidst pillows. The 
videos were conversations with his artist-friends. 
Viewers sat comfortably in the space and watched 
videos that catalog what these artists do: the tools 
(laptops, coffee, speakers, cigarettes, screens, move-
ment) and the process (sharing work, going places, 
having conversations). For better or worse, artmaking 
today has become this: based in conversation, more 
cerebral, more in the artist’s head and interactions 
and life.

I see many artists wanting to work with you.
Nicolas Bourriaud said, “To communicate or have 
relations with other people, you need tools. Culture is 
this box of tools.”

I see you struggling to reconcile theory with creative practice; 
you will not figure it out. 

I mention Tirivanija’s piece in “theanyspacewhatever” 
because it unveils the process as not all that com-
plicated. There is no wizard behind the curtain, just a 
lot of tinkering. We see people working at a computer 
or smoking a cigarette or chatting. These videos shot 
in artist studios mostly in Europe remind me of our 
conversations over beer or coffee or meshawi. The 
curator sets the table for the artist to feast.

You will not leave; I see Makan surviving but changing 
without you.

Makan has become a vital part of the art community 
here and throughout the region because it is the 
creation of a space for people to interact and to 
dream. It is unregulated, open, inclusive. You wrote 
me recently that you want Makan“to continue to 
work on the local, to leave the door open for creative 
people, to be more active and more open.”

I do not see you in Amman; I do not see anyone else.
You have created a space for creation, rare in Amman, 
as you know, but also rare in art spaces generally. 
There can be friction between making and contex-
tualizing art. As a result, artists often wonder if they 
should isolate themselves to make work. You have 
married spaces of context and content.  Even as you 
have done this (a very complicated achievement), it 
makes sense that you want to leave to become more 
critical.

I see no way for Makan to be both local and part of the 
contemporary art complex; but you might.

Even as artists wonder how best to create, as with 
those seen in Tirivanija’s videos, they seem to crave 
interaction. To us, the equation of art production with 
relationships, of space with dialog, makes sense. We 
are constantly trying to connect the disparate parts 
of what we observe. Put more eloquently, “artists are 
disc jockeys.” Bourriaud again, “A DJ doesn’t “quote,” 
per se. He or she wanders into History and uses 
previous works according to his or her own needs.”  
Bourriaud leaves out the fact that DJs are fueled by 
making people dance. 

The Translation of a Wound, 

Cecilia Mandrile, Makan, 2006

ترجمة جرح،
سيسيليا ماندرلي، مكان، 2006

Hrair Sarkissian | Hubert Sauper | Imen Smaoui | Interruptions | Eric Gottesman | Isabela Prado | Iz Oztat | Jamil Sarraj | Jeannette Gaussi | Joerg Karrenbauer | Johnny Amore 
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أراك قبل سبع سنوات.

أراك مبالبس جلدّية يف شارع فولتون.

أرى البداية ونهايًة ملكان.

أرى ال ”أي مساحة شو ما كانت“

أرى العديد من الفنانني والفنانات ممن يرغبون 
بالعمل معك.

أراك تصارعني ملصاحلة النظرّية مع املمارسة 
اإلبداعّية، لن تصلي إىل حل.

لن تغادري، أرى مكان باٍق لكن متغّي بدونك.

ال أراك يف عّمان، ال أرى أّي أحد آخر.

ال أرى وسيلة ليكون مكان حملّيا وجزًء من تركيبة 
الفن املعاصر، لعّلك تقدرين. 

أرى أشخاصا أصغر عمرا يقومون بأعمال جديدة يف 
عّمان مستوحاة من مكان، ال أستطيع أن أرى هذه 

األشياء ألّن بت متقدما بالعمر كثيا.

أرى مساحة فارغة. سيصبح مكان فكرة. أرى اللون 
األمحر.

احلوار هو املساحة، أرى املزيد من احلوارات.

فلننه بفنجان قهوة.

أتطّلع شوقا،
إيريك

I see younger people making new things in Amman inspired by Makan. I 
cannot see what these things look like yet because I am too old already. 

The movement toward art that is defined by relationships or 
experiences, toward Bourriaud’s “Relational Aesthetics,” was built 
largely out of specific conditions in the global contemporary art 
complex (economic stress, institutional critique, conceptual art, 
technological shifts). In response, existential questions of insecu-
rity faced art institutions. What is the role of the art space? Does 
art production rely on the institution? Are art spaces necessary?

I see empty space. Makan will become an idea. I see the color red.
With your departure, whether temporary or permanent, Makan 
has begun to face existential questions, and it provides an 
opportunity for insight not only into how it can respond to these 
challenges but also into the extent to which cultural context and 
curatorial foresight play a fundamental role in the relevance of 
an art space. Does it matter whether Makan is in Amman? Does 
it matter whether you are directing it? Is Makan more or less 
interesting if it is global?

The dialog is the space; I see more conversations.
I do not know how our conversation began or why it evolved how 
it has. I sense neither of us really knows where it leads. I have 
not recorded these conversations and am not sure I would have 
wanted to. It was only in retrospect that I realized that these 
conversations themselves were an artwork that you curated. Or 
maybe I did.

Let’s finish with coffee.  
In Ethiopia, I made coffee in a jebena, a ceramic pot that sits 
directly on the fire. In San Francisco, a place in your near future, 
I won a cheap espresso maker at a friend’s party and made 
cappuccinos that I drank on my porch in the lower Haight next to 
an avocado tree. At Starbucks, I prefer Americanos. At home in 
Boston, I use a French press (this is my favorite). Here in Amman, 
I learned to make decent Turkish coffee through close reading of 
Mahmoud Darwish’s poetry.
 Wherever I am, I make it differently, but it is something I can no 
longer live without. I think you know what I mean.   

Looking forward,

Eric

حوار ١: على بلكونة مكان، عّمان، األردن )شاي وسجائر(.
حوار ٢: يف السّيارة يف الطريق إىل خمّيم الجئني يف احلصن، األردن )اشرتينا خبزا 

  طازجا وفالفل على الطريق من شطنا(.
حوار ٣: يف شّقيت بعّمان، األردن )سلطة عربّية ومّحص وجبنة حّلوم وجمّدرة 

  وعصي ليمون بالنعناع(.
حوار ٤: سهرة متأّخرة يف بار بعّمان، األردن )تلك األشياء بطعم احلّمص اليت 

  تنفجر يف فمك وبية وفستق سودان(.
حوار ٥: عند بركة مزرعة أبو عال يف بيين، األردن )دجاج مشوي وبطاطا مقلّية 

  وزيتون من املزرعة وعرق(.
حوار ٦: على بلكونة مكان، عّمان، األردن )ماء بارد وسجائر(.

حوار ٧: بيوت، لبنان على هامش أشغال داخلّية٥ )أملازة(.
حوار ٨: عرب الربيد اإللكرتون.

حوار ٩:  مزرعة أبو عال يف بيين، األردن )دجاج أبو عال التندوري وبطاطا مقلّية 
   وتبولة سبانخ وخضار مشوّية(.

DYANA, Hanan Khalil and Diala Khasawnih, Meeting 

Points4, Amman, Jordan, 2005

ديانا،حنان خليل ودياال خصاونه، 
نقاط لقاء4، عّمان، األردن، 2005

Juan Der Hairabedian | Juliana Smith | Kamilya Jubran | karloma | Karma Hijawi | Kristine Khoury | Lana Naser | Lina Saoub | Liyan Al-Jabi | Lucas Di Pascuale
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Conversation 1: On the balcony of Makan House, Amman, Jordan 
                                 (tea and cigarettes).
Conversation 2: In the car on the way to a refugee camp in Husun, 
                                 Jordan (picked up fresh bread and falafel on the 
                                 way home from Shatana).
Conversation 3: At my apartment in Amman, Jordan (Arabic salad, 
                                 hummus, haloumi, mujadara, mint lemonade).
Conversation 4: Late night at a bar in Amman, Jordan (those 
                                 hummus-like things that pop into your mouth, beer, 
                                 peanuts).
Conversation 5: By the pool at Ola’s father’s farm in Berain, Jordan 
                                 (bbq chicken, fried potatoes, farm-picked olives, 
                                 arak).
Conversation 6: On Makan’s balcony, Amman, Jordan (cold water 
                                 and cigarettes).
Conversation 7: Beirut, Lebanon on the sidelines of Home Works 5 
                                 (Almaza)
Conversation 8: Over email.
Conversation 9: Ola’s father’s farm, in Berain, Jordan (Ola’s father’s 
                                 Tandoori Chicken, French fries, Spinach tabouleh,  
                                 grilled vegetables).

أي مساحة شو ما كانت
 قراءة الفنجان بعد ٩ أحاديث

عن مستقبل مكان

عزيزيت عال،
طلبت من تنّبؤ مستقبل مكان، أن ألعب دور املنجم. لكّن لست خبيا يف 

التكهن الفردي، أنا معتاد على احلوار فبدأت بكتابة رسالة لك.

بالرغم من أن مضمون أحاديثنا أكثر أهمّية، إاّل أن كيف وأين ومىت نتناول 
أحاديثنا عن املستقبل تفاصيل هاّمة. يف تعدادها، تذّكرت أننا شربنا الشاي أكثر 

من القهوة، بالرغم من أّن أحب القهوة. القهوة تشجع على التباطؤ ولكننا 
تباطأنا بدونها.

خيتلف التنجيم عن التنبؤ، لست مضطرا للتوّقع بل للتخّيل. 

ماذا أرى؟

كلمات: إيريك غوتسمان

Breakfast in Shatana Workshop

الفطور في ورشة شطنا

Luciano Di Rosa | Lynn Kodeih | Macadi Nahhas | Maha Abu Ayyash | Maha Ma’moun | Mahmoud Khalid | Mahmoud Refa’t | Mahreen Zubeiri | Mais Darwazah | Malak Helmy

الروسان | يزن خليلي | ميىن شالال | يوسف قعوار ابراهيم | ياسمني عّياشي | ياسمني عيد صّباغ | يزن  يا تشو كنغ | ياسر  وائل شوقي | وحيدة مال اهلل | وسام طبيله | 
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Manoj Baviskar | Maria Royston | Mark Salvatus | Maryam Hassan | Max Mason | Md. Abu Naser Robii | Mehr Javed | Mihret Alwabie | Mohamad Al-Qaq | Mohamed Abu Afifeh

حرت وائل   | سوبر  هيوبرت   | هيابيدبان  دير  هوان   | سركيسيان  هراير   | سيماريك  نيكوال   | قاسم  نورا   | نوازن   | عمران  نعمة   | الغن  عبد  نضال   | مشيفه  نسرين 
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عالء دياب. احتل عالء غرفة استوديو في مكان كمصمم مقيم في 
2004 وأصبح أّول مصمم رسمي لما يصدر عن مكان. يسكن اآلن في 

لوس آنجيليس حيث يعمل بأمور تكنولوجّية وفنّية بالغة في التعقيد.

Ala’ Diab. Joined Makan as a designer in residence in 

2004, he’s presently into complicated electronic and 

design work in Los Angeles.

Mohamed Sharkawy | Mohamed El Mahdaoui | Mohammed Fahmy | Mohammed Salah | Mohanad Yaqoubi | Mohssin Harraki | Mustafa Alyousef | Mustapha Akrim | Mutaz Jankot

خباري نسرين   | األنصاري  نرمني   | دروزه  ميس   | يعقويب  مهند   | زبيي  مهرين   | ألوايب  مهرت   | جافد  مهر   | مأمون  مها   | عّياش  أبو  مها   | حلمي  ملك   | حناس  مكادي 
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-
CHICKEN

SCRIBBLES
-

1 The genius trick with taboo is the hazy definition of taboos, one is never really sure, but just in case, one abstains. Taboos are forced by 
   social and cultural value systems, the government and religion, very often agreeing on what is taboo. 
2 Rywata Abeer is the arabic equivalent of Mills and Boon romantic stories.

Censorship, including in taboo1 form, leads to the death 
of the brains, for if you cannot say it, you will eventually 
stop thinking it. If artists are too afraid to speak of sex, 
god and politics then all they are left with is non-
committing abstract painting as an expression form, 
also referred to as “chicken scribbles” in Arabic, further 
described “my 5 year old son can do better than this.”  
However, very few artists have actually challenged the 
taboo in their art practice, intentionally or not, control-
led by self censorship, to the degree that I wonder if 
taboo is but a ghost. 
 With this in mind, I conducted several email inter-
views, following is one dated April 11th 2010 entitled 
‘i have a couple of questions for you-MKMAEL’ with 
visual artist Mahmoud Khalid. Mahmoud presented the 
installation work entitled MKMAEL Stories Present: An 
Image Passionate in Makan in March 2008, the art work 
uses the popular romantic story format Rywat Abeer2 to 
speak of same sex virtual relations.

Safe Better 
than Sorry?
Words : Diala Khasawnih
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i have a couple 
of questions 
for you - mkmael

Nawazen | Neama Omran | Nedal Abd AlGhani | Nermine El-Ansari | Nicolas Simarik | Nisreen Musherfih | Nisrine Boukhari | Noora Kasem | Olivia Plender | Oraib Toukan

اليوسف مصطفى   | أكرمي  مصطفى   | حسن  مرمي   | رفعت  حممود   | خالد  حممود   | صالح  حممد   | شرقاوي  حممد   | املهداوي  حممد   | القاق  حممد   | عفيفة  أبو  حممد 
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First Bra Boutique, 

Diala Khasawnih, pre-production, Makan Studio, 2008

Max Mason, 

Shatana Workshop, 2007

محالت السوتيانة األولى،
دياال خصاونه، أثناء العمل، استوديو مكان، 2008

ماكس ميسون،
ورشة شطنا، 2007

Raed Ibrahim | Rafat Asad | Rafiq Nasereddin | Ramsy Lehner | Ramzi Al-Shishani | Reem Bader | Rheim Alkadhi | Rita Mansour | Romeo Gongora | Ruba Saqr | Rusaila Bazlamit

حراقي | حمسن  بافيسكار  مانوج   | ميسون  ماكس   | رويستوم  ماريا   | سلفاتوس  مارك   | رويب  ناصر  أبو  م.   | لينا صعوب   | قديح  لني   | اجلايب  ليان   | باسكوايل  دي  لوكاس 
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إشارة إىل معرضه هذا، عرب مقابلة على اإلمييل، أجابن رائد ردا على أسئليت:

”عزيزيت دياال،

ابدأ بانه مل يكن القصد من البداية كسر او جمابهة التابو، بقدر ما كان ضرورة العمل على هذه 
املواضيع بهذه الطريقة، كان املهم من البداية هو تقدمي العمل، طبعا بعد تبلور الفكرة و حتديد 

االجتاه. هنا اشعر انه من الضروري ان اوضح ان موضوع العمل االشكايل كان ميكن ان يكون غي 
ذلك، وان يبقى العمل بذات االيقاع و الرؤيا وكذلك الشكل.

 اآلن اقول ان بهذا العمل، حتَديت، عن قصد او عن غي قصد ”التابوهات االجتماعية 
السياسية،“ وكان هذا ما سبب يل بعض القلق بعد ان استمعت اىل اراء بعض االصدقاء، من 

مثل ان هكذا عمل ال ميكن ان مير يف هذا البلد، و انن غي واع ملا انا مقدم عليه ولست مقدرا 
للعواقب اليت ميكن ان حتدث جراء عرضه.

 اميل اىل التفكي بان هذا القلق او اخلوف ناجت عن اسباب عديدة، منها تاريخ حافل بالقمع، 
وتربية مليئة باخلوف واجلنب، حنن ابناء اهل نشأوا مع دكتاتوريات ما بعد االستعمار واحتالل 

فلسطني. فقد مورس عليهم انواع من القمع والتهويل. ارى انهم عاشوا يف خوف وحذر، واورثونا 
بعضا مما كانوا عليه. مث هناك الواقع الذي نعيشه، اذا كان موضوعنا يف االردن، فهو كجيانه، 

بلد استخبارايت بامتياز، الكل يعرف ان هناك سقف للحديث وحدود للمواضيع املطروحة، هذا 
من الناحية السياسية. ال نغفل بالطبع الضغط الدين الذي ال يقل ارهابا عن ضغط السلطة 
السياسية، بل يزيد عنه احيانا، حيث يكون مدعوما من قبل السلطة-حني تتقاطع املصاحل- 
فتجدنا ملزمني برقابة صارمة على ما ميكن ان نفكر به، ناهيك عن احلديث او البحث. اخيا 

وليس اخرا الوضع االجتماعي وما يسمى بالعادات والقاليد، ال اعتقد بضرورة الشرح هنا، 
فالفكرة واضحة بقدر ما هي مقرفة.

 ال اجد يف ذاكريت اي فنان تعرض ألذى بسبب عمل فن او ما شابه، فقط اسمع عن كتاب 
او صحفيني، ولكن قلة معرفيت بالوضع احمللي جتعلن اجهل هذه الناحية.

 بالتأكيد اعتقد ان ملكان دور اساسي يف عرض عملي للعامة. فقد مت قبول العمل وهو مل يزل 
حربا على ورق. كان التشجيع ممتاز، مثل، حني اتيت اىل مكان قلقا مما ميكن ان حيدث، مقرتحا 

حذف بعض األفكار، كان اجلواب واضحا، اذا كنت خائفا فال تعرض وان كنت مستعدا فنحن 
معك. وهذا ما كان ومت عرض العمل كما هو.

 استطيع القول ان تلقي العمل ممن حضر كان اجيابيا بالنسبة يل يف معظم األحيان، والتفاعل 
كان جيدا بشكل عام. مل تتحقق اي من خماويف او خماوف اصدقائي، باستثناء ان بعض 

الصحفيني فضلوا ان ال يركزوا على بعض العناصر، وان يستبعدوا اخرى، بسبب ”احلساسية 
االجتماعية والسياسية“.

 من املهم ان يتناول الفنانني والفنانات األردنيني التابو يف اعماهلم اذا كان من ضرورة لذلك 
يف اساس او سياق او شكل او اي جانب من العمل الفن، انطالقا من مبدأ احلرية واالنفتاح 

من اجل انتاج فن منزه من القيود، ميكنه ان يرتقي بالفكر اىل مستويات خمتلفة. مع اعتقادي 
بشكل قوي ان اهمية تطرقي ملوضوع كالتمييز والعنف ضد املرأة، بنفس اهمية رسم لوحة 

مائية صغية ملشهد طبيعي. مع العلم ان اخوض يف مواضيع تعترب يف احيان ”تابو“ اال ان اهلم 
األساسي يف العمل هو الطريقة والشكل مث املوضوع الذي يكون مرتـكـزا يدور حوله الشكل 

الذي احب العمل عليه، وقد حدث ان مواضيع جمتمعاتنا اشكالية من نواح عدة.

متت 

دمت للفن 
رائد“

***

يف حني قوبلت املشاريع ”اجلريئة“ يف مكان بردود أفعال متنّوعة من 
اجلمهور، إاّل أّنها قوبلت يف أغلبها بالصمت من طرف الصحافة، 
ومل تظهر أّي من  الغيالن اليت كانت ترتبص لألفكار بالعتمة مما 

يطرح السؤال: هل غول التابو موجود فعال؟

Ammani, 

Leena Saoub, Meeting Points5, 

Amman, Jordan, 2007

For Every Ailment There is a Remedy, 

Raed Ibrahim, Makan, 2009

عّماني،
لينا صعوب، نقاط لقاء 5،

عّمان، األردن، 2007

لكل داء دواء،
رائد ابراهيم، مكان، 2009

Saba Innab | Salwa Aleryani | Samah Hijawi | Samantha Jones | Sami Saed | Savage | Sawsan Habib | Serene Al-Ahmad | Sho Hal Ayyam | Sign of Thyme  | Sima Zurieqat

روسا دي  لوتشيانو   | ناصر  النا   | غاتر  كوين   | مونيت  دي  كالوديا   | كريستني خوري   | كرونيكس   | كرمة حجاوي   | كرملة   | كاميليا جربان   | ويليامز  كاريسا   | ويدكيند  كاروال 
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دياال: هل غّي هذا املعرض شيئا يف عالقتك مع موضوعات عملك؟ ما ميكنك أو 
      ال ميكنك عرضه؟

حممود: غّي الكثي يف الكلمات واللغة اليت أستعملها عادة يف تكوين أعمايل. 
دياال: هل تعتقد أن من املهم للفنانني البصريني حتّدي أو تناول التابوهات يف 

       أعماهلم؟ملاذا؟ 
حممود: ال أعتقد أن على الفنانني العمل يف التابوهات، أو أن جيدوا ذلك مثيا 

         لالهتمام بالضرورة، على الفنانني أن يعملوا بأي موضوع أو قضّية 
         جيدونها مثية الهتماماتهم، كما أّن أجد أّنه من األهمّية أن يؤّكد املشهد 
الفن وا لثقايف تعددّيته بقبوله تقدمي أعمال متنّوعة يف مضمونها وتشكيلها.         

دياال: هل تعتقد بأّن هناك نقصا يف تناول قضايا من التابو يف األعمال الفنّية 
      البصرّية؟ وملاذا؟

حممود: هناك نقص يف تناول أشياء شخصّية أكثر وعميقة اجلذور اجتماعّيا 
         وسياسّيا يف حياتنا اليومّية من منظور خمتلف عن فهمنا الفاسد ل 

         ”الِصّحة السياسّية“ أو ما ُيسّمى بالقبول االجتماعي للسوق 
         وللمؤسسات، وبالطبع للمجتمع، ال أقصد هذا حصرّيا بالنسبة للتابو، بل 

         بشكل عام يف مضمون معظم اإلنتاج الفّن يف منطقتنا.

أرجو أن يكون هذا مفيدا وأمتىن أن أرى النص يف النهاية،

قبلة كبية

حممود

للتوضيح: معرض خممعال هو عمل تركييب يتناول جوانب من العالقات املثلّية 
على الشبكة اإللكرتونّية. يستخدم الفنان نصا من حمادثات إلكرتونّية بني 

شخصني افرتاضيني وينتج رواية يقّلد يف تصميمها وعنوانها الروايات الرومانسّية 
الشعبّية )روايات عبي(. 

العبقرّية وراء التابو٣ هو الغموض 
والزئبقّية يف تعريف أو حتديد ما 

هو تابو وغالبا ما تتداخل العوامل 
السياسّية واالجتماعّية والدينّية معا يف 

تعريف ما هو تابو فعال و/أو قوال و/
أو تناوال. الفظيع يف افرتاض أن شيئا 
ما هو تابو، وبالتايل غي مقبول قوله 
أو فعله وأنه سرعان ما يسقط األمر 
برّمته من التداول، وسرعان ما يصبح 

طّي النسيان. ببساطة ما هو ممنوع 
قوله يصبح التفكي فيه بال جدوى. 

بل إّن التابو هو بالفعل أداة للسيطرة 
على التفكي، و إحدى اآلثار اجلانبّية 

هلذه السيطرة هي موت هذه العقول.
 هناك الكثي من اخلطوط احلمراء، 
وبعض منها يوضع بأثر رجعّي، فليس 
هناك ضمانة أن ما يقوله املرء اليوم 

ال يغدو ممنوعًا إن استدعى األمر غدا. 
هذه املمنوعات أو احملظورات موجودة 

يف اخلطاب واملمارسة الفنّية كذلك، 

شأنه شأن كل أشكال التعبي، فتناول 
اجلنس أو الدين أو احلكومة )وهي حبد 
ذاتها مفاهيم هالمّية التعريف غامضة 

األبعاد( حمظور بشكل عام.  بتحليلي، 
هذه املمنوعات هي من أهم أسباب 
هيمنة الفن التجريدي على اإلنتاج 

الفن احملّلي. عندما يكون رسم اجلسد 
حرام، وتصوير احلب عيب، وهذا ممنوع 
وذلك يؤّدي بصاحبه إىل زيارة إجبارّية 
خلالته، ال ميكن للفنانني والفنانات إال 

القيام خبرابيش اجلاج٤. 
 آّما العمل الفن األدائي بعنوان 
وين العرب للفنانة سماح حجاوي 

فهو مثال آخر على عمل لعّله حتّدى 
يف بعض جوانبه أو مفاهيمه أو كّلها، 

تابوها أو أكثر. من ناحية، قيام الفنانة 
بعمل فن أدائّى يف مساحة عاّمة 

حبد ذاته فعل يتضمن جمموعة من 
التحديات من مثل احتالل الفنانة 

للحظة ما مساحة عاّمة، واستحواذها 

على اهتمام مجهور، أمر يكاد يكون 
نادرا وعجيبا، وإضافة إىل أنها امرأة 

يف مساحات يغلب عليها التواجد 
الذكوري. من ناحية ثانية فالعمل 
نفسه يعتمد على إلقاء الفنانة )أو 

متثيل أّنها تلقي( خطابا جيمع كلمات 
مثل عروبة ووحدة وحرّية وغيها 
وعالوة على ذلك تقّلد الشخصّية 
السياسّية اجلماهيّية املثية للجدل 

مجال عبدالناصر.
 أّما معرض الفنان رائد ابراهيم 

لكّل داء دواء، وهو عمل تركييب يقّدم 
أدوية، مصممة ومعّلبة كما األدوية 
املتداولة يف السوق، تعاجل جمموعة 
من األمراض االجتماعّية مثل دواء 
للمرأة املعّنفة حبيث تعود إىل حال 
ممتازة بعد كل جولة عنف، أو دواء 

يعيد العذرّية للبنات، أو حيل مشاكل 
املشاعر املتضاربة جتاه االنتماء الوطن 
وغيها، فقد أثار ]هذا املعرض[ بعض 

التحّفظات قبل عرضه من طرف 
الفنان نفسه، حيث كادت خماوف 

بعض من أصحابه أن تؤدي إىل تراجعه 
عن املعرض متاما. 

 املثي هنا هو أن أجهزة تطبيق التابو 
)املعروفة أيضا بالرقابة(متّثلت هنا يف 

حلقة الفنان االجتماعّية مباشرة واليت، 
وعلى األغلب من باب احلرص على 

سالمته، أثارت مشاعر اخلوف من 
عقبات حتدي التابوهات االجتماعّية 

أوالسياسّية أو الديّن أو مجيعها معا. 
يف الواقع نادرا ما تضطر األجهزة 

الرسمّية لتنفيذ قمع التعبي والرقابة 
يف املشهد الفن احملّلي فالعاملني يف 
الفنون من منّظمني وفنانني يقومون 

بالواجب على أفضل وجه.  

3   مل أجد كلمة مرادفة بالعربّية لكلمة )تابو( وميكن استعمال كلمات مثل حرام للتابو الدين أو عيب للتابو االجتماعي الثقايف وممنوع للتابو السياسي.

4    غالبا ما توصف الرسومات والتصويرات التجديدّية خبرابيش اجلاج أو ”بنيت اللي عمرها ٣ سنني بتخربش أحسن من هيك.“

Where are the Arabs? 

Samah Hijawi, 2009 (Courtesy of the artist)

I Am Cinema, 

Savage, Bait Makan, 2010

وين العرب؟
سماح حجاوي، 2009 )بإذن من الفنانة(

أنا سينما،
سافاج، بيت مكان، 2010
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فيما يلي مقابلة١ أجريتها عرب اإلمييل مع حممود 
خالد، املعرض الذي أشي إليه هنا هو تركيب للفنان 

بعنوان خممعال، ُعرض يف مكان يف ٢٥ آذار ٢٠٠٨. 

تاريخ اإلمييل ١١ نيسان ٢٠١٠ بعنوان 'لدّي سؤالني 
خممعال‘ لك – 

حممود: هالو هالو … هاك األجوبة فيما يلي، أعلمين إن كنت تريدين شيئا آخر...
دياال: هل تعتقد أن مشروعك حتدى أي تابوهات٢ اجتماعّية سياسّية؟ هل سبب 
      لك هذا التوتر؟ هل توّقعت أي مشاكل؟ هل حّذرك أي من أصحابك ضد 

      القيام باملشروع؟
حممود: سأجيب بنعم، ألن مضمون املشروع اعتمد على عالقات غي مرحب بها 
         يف مشهدنا الثقايف أو حىت تتم اإلشارة إليه كثيا، وال حىّت من املتوّقع أن 

         يكون موضوع عمل فن، يف الواقع مل أكن متوترا كثيا، لكّن قضيت بعض 
         الوقت يف التفكي عن التقبل احملتمل هلذا العمل قبل تقدميه. 

         هل حّذرك أي من أصحابك؟ إن كنت تقصدين أصحابا يف عّمان أو فريق 
  العمل يف املساحة )مكان( حيث ُعرض العمل ففي احلقيقة ال ألّن مجيع 

  من عمل معي إلقامة هذا املعرض كان متحمسا للمخاطرة إن كانت 
  هناك أي خماطرة أصال.

دياال: هل كان من املمكن أن تعرض هذا العمل يف مصر )يف االسكندرية أو 
       القاهرة(؟

حممود: ال، يف الواقع مل ُيعرض هذا العمل يف مصر لعّدة أسباب، أوال، مل يتقدم 
         أحد )مساحة( من لعرضه، كما يتعّلق األمر بفهمي للوضع يف املشهد 

         الفن املصري، وقدرته على التفاعل مع قضايا وموضوعات بعيدة بعض 
         الشئ عن املدينة وطبيعة القاهرة املدينّية …

دياال: هل كان مهما لك أن تعرض يف عمان؟
حممود: مفاهيمّيا، على الصعيد الشخصي، كان مهما حبق بالنسبة يل أن أعرض 

         هذا العمل يف سياق شبيه بالسياق الذي أعمل فيه وحيث أنتجت هذا 
         العمل أيضا، حيث ساعدن هذا كفنان أن أعمل وأن أخضع احلواجز 

         الشخصية وآلّيات الرقابة الذاتّية واليت أفرتض أّنها موجودة باطنّيا يف 
         عملية العمل املفاهيمّية ”اخلاصة يب.“

دياال: هل لعب مكان دورا يف حتقيق املعرض؟ هل، باعتقادك، كان ممكنا أن تعرض 
      هذا العمل يف مساحات أخرى؟

حممود: طبعا لعب مكان دورا رئيسا يف حتقيق هذا املعرض، اآلن بعد عامني عن 
         املعرض، ال أعتقد حقا أنه كان من املمكن وقتها عرض هذا العمل يف 

         أّي مساحة أخرى، أعتقد أن لألمر عالقة بأجندة مكان باستثارة النقاشات 
         حول القضايا االجتماعّية السياسّية من خالل اإلنتاج الفن املعاصر.

خرابيش اجلاج

1   املقابلة مرتمجة عن لغة احلوار األصلّية وهي االجنليزّية لغايات هذه املطبوعة.

2   تابوهات مجع تابو وهو احملظور من قبل السلطات االجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو احلكومية وغيها.

كلمات: دياال خصاونه

احليط احليط!

MKMAEL Stories Present: An Image Passionate, 

Mahmoud Khalid, Makan, 2008

روايات مخمعال تقدم: صورة في القلب،
محمود خالد، مكان، 2008
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BAIT MAKAN

One hot summer afternoon, Ola and Samah 
sitting across from one another in Makan’s 
office sipping ready made iced tea, Ola 
looking for funding and Samah writing an 
email, when Samah sighed and said: I really 
have to leave my studio. That’s it. 
Ola: M m m m m …. 
Samah: What?
Ola: I am thinking. 
Samah: M m m m m ….
Ola: Samah! How about we turn it into a 
studio for artists’ residencies?
 And, this is how Bait Makan came to be, 
a residency program interested in inviting 
artists and art practitioners approaching 

social and political notions, those who 
take art into alternative spaces and the 
public as well as involving the  immediate 
environment and eager to learn and 
exchange with the local art scene through 
their work. Bait Makan also hosted an Arab 
artist exchange program, where an artist 
from Jordan spends a residency period  in 
an art space in an Arab city (such as Zico 
House in Beirut and Qattan Foundation 
in Ramallah), in return an artist from that 
city spends a residency in Bait Makan. A 
program that fills in a gap where very little 
regional exchange happens, mostly due 
to the lack of funding limited to the region 
(such exchange is more popular between 
the “East” and the “West”). The studio is a 
flat in an old building (once a large villa, now 
divided into smaller spaces), close to down 
town and over looking the Citadel ruins. A 
large space equipped for living and working. 

The residency usually involves an artist 
talk, and/or an event involving the work 
during the residency period. Hosting an 
artist is an intense experience with endless 
possibilities, sharing our everyday life with 
a stranger over a period of time, reducing 
many introductory phases, some leave 
strangers still, other friends for life. Each 
resident is a character, stories, art work, 
relations and many meals on the balcony. 
A Makan staff member: by my mother’s life, 
you must have some mulukhyyeh1.
Johnny2: YUK!
Makan: then how about this chicken thigh, 
look how small and nicely roasted. 
Johnny: O.K. 
Makan: then, would you not change your 
mind, how about a little mulukhyyeh?
Johnny: YUK!

Room with 
a View

1 Mulukhyyeh is a dish celebrated by millions across Jordan, Lebanon, Syria, Egypt and Palestine and possibly beyond. Characterised by its slimy texture, very difficult to “digest” by 
  many who have not grown up with it. It is a leafy dish, often cooked with either chicken or meat, the Egyptian cuisine is famous for mulukhyyeh with rabbit meat. The Makan team 
  prefers it with chicken and spiced with coriander, garlic and lemon. 
2 Johnny Amore, an artist in residence in March 2009 and a good friend.

Eileen Simpson and Ben White، project during residency at Makan, 2008

آيلين سيمبسون وبين وايت، مشروع أثناء اإلقامة في مكان، 2008
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Ministry of Interior

number 10/11/-/53599/124780
date 26/5/2009

Esteemed Director of Public Security / Residency 
Management and Foreigner Issues. 

I agree to issue those mentioned below a visa to 
enter the Kingdom

For the purpose of: visit
Country of origin: 1
Duration of stay: 1 trip
Name of guarantor: Sharikat Iqa’ al Urdun Lilfunun 
(Makan)
Address:
Notes: ------------------

This visa remains valid to enter the Kingdom within 2 
months of its date,  provided he leaves the Kingdom 
after the assigned visit duration.

Accept our extreme respect,

Nayef Saoud Al-Qadhi
Minister of Interior (signature)

  a copy / to Esteemed Director of the general 
  intelligence based on his decision number 
  6/3/47972 date 20/5/2009

  a copy / to Borders and Residency Permits 
  Department – Ministry of Interior

  a copy / Reception and Coordination Department

  a copy / for use

On behalf of / 
Nationality / document
  1        mihret kebede alwabie
     Ethiopian
  2        manoj baviskar
     Indian
  3        mark ramsel nanez salvatus
         Philippine

(Stamp of Esteemed Director of Public Security / 
Residency Management and Foreigner Issues.) 

This is a translation of the official document on 
the next page, a standard form to fill in place of or 
alongside a visa request for artists from certain 
countries to come to Jordan, a procedure through 
the Ministry of Interior. This one is for three artists 
joining Shatana, International Artist Workshop 
2009.

✓

✓

✓
✓

There, Su Tomesen, 

Makan, 2009 (Courtesy of the artist)

هناك،
سو تومسين، مكان، 2009 )بإذن من الفنانة(

Stephan Apicella Hitchcock | Stephan Kaegi | Su Tomesen | Suad Amiry | Suhad Khatib | Sunoj Damodaran | Susan al-Kahtib | Tarek Younis | Toleen Touq | Tom Bogaert

فيلوم جيتس  | لي  | فييهناز  فيلين  فريدريكو   | زيد  أبو  فرانسيس   | أوسرتهولت  فاوتر   | فاطمة سليمان   | | غسان حلوان  اخلالدي  | غالب  | عمار قطينة  فاخوري  عّمار 
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Trish Edelstein | Vengo | Wael Hattar | Wael Shawqi | Waheeda Malullah | Willum Geerts | Wissam Tobieleh | Wouter Osterholt | Ya-chu Kang | Yasmeen Ayyashi

شو ها األيام | صبا عّناب | طارق يونس | ظافر السعدي | عبداحلميد خصاونه | عبداهلل خصاونه | عريب طوقان | عزة احلسن | عالء دياب | علي السعدي | علي العلي
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بعد ظهر يوم من أّيام الصيف احلاّرة، بينما عال 
جتلس مع سماح يف نفس الغرفة تشربان الشاي املثّلج 
وعال تبحث عن متويل ملشروع يف مكان وسماح تكتب 
إمييال، تأففت سماح وقالت: أنا الزم أترك االستوديو 

تبعي خالص.
عال: مم مممممم مم م م مم 

سماح: شو مالك؟
عال: عم بفّكر.

سماح: مممممم م م م م .
عال: سماح! شو رأيك نعمله استوديو لإلقامات؟ 

 
هكذا صار بيت مكان، برنامج اإلقامات الفنّية، يهتم 
بدعوة فنانني وفنانات وعاملني يف الفنون يتناولون 

أفكارا سياسّية واجتماعّية يف أعماهلم، ويأخذونها إىل 
الساحات العامة، كما يقومون من خالل ممارساتهم 

باستكشاف احمليط، وأخذ السياق احملّلي بعني االعتبار 
يف أعماهلم، والتعاون والتبادل مع املشهد الفن 

احمللي. كما استضاف بيت مكان مشروع تبادل بني 
الفنانني العرب، حيث يذهب فنان أو فنانة من عمان 

لقضاء فرتة إقامة يف مساحة فنية يف مدينة عربية 

بيت مكان
جماورة )مثل زيكو هاوس يف بيوت، ومؤسسة قطان 
يف رام اهلل( ويف املقابل، يأيت إىل بيت مكان فنان من 

مدينة عربية. 
 

برنامج تتمّيز أهمّيته بندرة التعاون اإلقليمي )مقابل 
التعاون بني ”الشرق“ و”الغرب“( وذلك لعّدة أسباب 

أهّمها التمويل املهتم بهكذا تعاون. البيت شقة يف 
عمارة قدمية، قريبة من وسط البلد، وتطل على آثار 
جبل القلعة. مساحة واسعة جمهزة للسكن والعمل 

معا. تتضّمن اإلقامة يف األغلب لقاًء يقّدم فيه الفنان 
عمله جلمهور صغي، وفعالّية تستعرض عمله أثناء 
اإلقامة يف مكان. جتربة التعايش مع هذا الضيف 
جتربة مكّثفة متعددة اإلمكانيات، غريب يشاركنا 

احلياة اليومّية لفرتة من الزمن ختتصر على األغلب 
الكثي من املقدمات، منهم من يغادر غريبا ومنهم 

من يصبح صديقا قريبا، كل فنان وفنانة قّصة وعمل 
فن وعالقات والعديد من الوجبات على بلكونة 

مكان.

شخص من مكان: جية! الزم تاكل امللوخّية١.
جون٢: يع!

شخص من مكان: طّيب، على األقل هالفخدة، 
شوف قد اللقمة.

جون: أوكي.
شخص من مكان: طّيب، شوّية ملوخّية؟

جون: يع!

١    طبخة مغروم بها شعب منطقة األردن وسوريا ومصر ولبنان وفلسطني ولرمبا أبعد. تتمّيز بلزوجة يصعب ”هضمها“ ملن مل يعتد عليها منذ الصغر. مكّونة من ورق امللوخّية 

 املطبوخ ويصاحبها اللحم أو الدجاج وتشتهر مصر بتقدميها مع األرانب، وتتنّوع دقائق حتضيها وفريق مكان حيبها مع الكزبرة والثوم والليمون.
٢    جون آموري فنان يقضي فرتة إقامة فنّية يف آذار ٢٠٠٩ وصديق عزيز.

عيار الضيف
ثالثة أّيام

Bait Makan, the residency house, Jabal Al-Weibdeh, Amman

بيت مكان، بيت اإلقامة، جبل اللويبدة، عّمان
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الفنون  لدراسة  إليها  عندما جئت  عّمان  عن  أعرفه  كنت  ما  كّل 
والتصميم، هو أّن أحبها وبشكل قوّي فقد كانت مثل املتنّفس يل.

When I first came to Amman to study art and design, all I 
knew about it was that I loved it, and that I was passion-
ate about it, and that it was an outlet for me. 

فّعال  بشئ  طاقيت  فيه  أستثمر  حمل  فقاعيت،  مثل  مكان  أصبح 
وإجيايّب، ساعدن أكادميّيا وتقنّيا واجتماعّيا كذلك، عملت مع أروع 

الناس وأكثرهم إثارة لالهتمام، وتعّلمت الكثي.

Makan was like my bubble, a place to put my energy in 
something productive and positive, it helped me aca-
demically, technically and also socially, I worked with the 
most amazing and interesting people that you could ever 
know in your life, and I learned so much.

ليس الفن شكال، وليس أشخاصا معّينني، وليس حمددا. الفن صورة 
من مشاعرنا وثقافاتنا وتارخينا وشخصّيتنا وإبداعنا واألفكار واحللول 

واملشاكل وقد سمح يل مكان برؤية هذا.

Art is not a shape, it’s not a form, it’s not certain people, 
it’s not defined. Art is just a form of our feelings, cultures, 
history, personality, creativity, ideas, solutions, problems 
and thoughts, and Makan made me see that.

مل أكن أعرف ما هو الفن، بل ال زلت ال أعرف ما هو، إاّل أن مكان 
أخذن إىل ُبعٍد خمتلف متاما، إىل تعريف ”جديد للفن،“ عّرفن على 

معىن ”املساحة الفنّية“.

I had no idea what art is, and I still don’t, but Makan took 
me to a whole other dimension and a new definition of 
“art”, it introduced the meaning of “art space” to me:

مل يكشف يل مكان عن ُبعد جديد بالفن فحسب، بل كشف يل عن 
أّنه  أبدا على  أرى مكان  لن  لعّمان نفسها.  ورائع  بعد جديد ومثي 
”مساحة“ اشتغلت بها أو جمّرد مرحلة يف حيايت، مكان هو حالة 
ذهنّية، غّين بشكل رائع وفتح أمامي أبوابا مل أعلم بوجودها. أحبك 

يا مكان!

Makan didn’t only show me a new dimension of what 
“art” is, it also showed me a new, exciting, and amaz-
ing dimension of Amman. I will never think of Makan as 
a “place” that I worked at, or as just a phase in my life, 
Makan is a state of mind, it changed me in an amazing 
way and it opened doors that i thought never existed. I 
love you Makan!!! 

دانة قباني. انضمت إلى فريق مكان وهي طالبة في السنة الجامعّية 
األخيرة في 2008 كمساعدة فنان وسرعان ما توّلت التصميم الجرافيكي 

إلعالنات مكان، انتقلت اآلن إلى سوق العمل "الحقيقي." 

Dana Qabbani. Joined Makan as an artist assistant in 2008 during 

her final university year, she got involved in the graphic design of 

Makan’s announcements. She has moved on to join the “real market.” 

DANA ON HER 
RELATIONSHIP TO MAKAN

دانة عن
عالقتها مبكان 

Yasmeen Eid-Sabbagh | Yasser Ibrahim | Yazan Al-Khalili | Yazan Rousan | Youmna Chlala | Yousef Kawar | Zafer Saadi | Zain Awad | Zeina Azouqah | Zewar Tammash

زريقات سيما   | ماندريلي  سيسيليا   | األمحد  سيين   | داموداران  سونوج   | حبيب  سوسن   | اخلطيب  سوزان   | تومسون  سو   | اخلطيب  سهاد   | جونز  سمانثا   | حجاوي  سماح 
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صادف العمل التفاعلّي األّول ملكان بعد عّدة أسابيع 
من فتح أبوابه، حيث أردنا، أنا وعال، أن نضع إشارة 

ملكان سهلة وغي مهيمنة لكي ندل الزّوار إليه 
فطلينا مخس بلوكات )طوبات( اسمنتّية باللون 

الربتقايل وكتبنا، باألحرف الالتينّية، حرفا على كّل 
 .M.A.K.A.N طوبة تتهّجى باجملموع كلمة مكان

يف اليوم التايل كانت األحرف قد تغّي حمّلها 
فعدلناها فتغّيت وهكذا، استمّرت هذه ”املشاركة 

اجملتمعّية“ و”العمل التعاوّن“ و”الفن التفاعلّي“ حىّت 
ثبتنا الطوبات باالسمنت على اجلدار. 

The first public interaction Makan had with 
an audience outside it’s premise was a few 
weeks after Makan had opened. Ola and I 
wanted an easy, non-obtrusive sign for the 
place. We painted several frieze blocks in or-
ange, then spelled out the letters for Makan 
in black and lined them up on the wall fence 
of the building. The next day the letters had 
been switched around from M.A.K.A.N to 
K.A.M.A.N (more in arabic). This “commu-
nity involving,” “interactive,” “collaborative” 
project continued for a few days until we 
finally cemented down the blocks.

MAKAN IS 
EVERYWHEREمكان يف كل مكان

العربة ليست 
يف احلجم!
كلمات: سماح حجاوي

Size Does
Not Matter!
Words : Samah Hijawi

األريان سلوى   | عامري  سعاد   | كاييغي  ستيفان   | هيتشكوك  أبيتشيال  ستيفان   | سعيد  سامي   | سافاج   | تاماش  زيور   | عزوقة  زينا   | عوض  زين   | الزعرت  زمن 
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أم حممود: ”هون يف ناس أشكاهلم غريبة.. عيونهم 
     كبار ووجوهم كأنها متلتات.. وما إهلم 

     مناخي ومتامهم شو صغية.. عم بينزلو 
            من هادا اإلشي املدور الكبييي.. شايفو؟؟ 

            وشايف شايف، عمارات طويلة طويلة 
            وهياتو مكان مدحوش بالنص وال كأنو 

            مشيوف!“

أنا: ”يعن هاي اللويبدة؟ هيك رح تصي كلها 
    ناطحات سحاب!؟“

وجهي صفرن، دّورت على قطعة بالط مش مقهونه 
أقعد عليها. اتربعت وحطيت إيدي على خدي. 

أم حممود: ”بس أحكيلك. ما عليه خوف هاملكان، 
حمروس من العني، ومليان سمكات داير مندار.“

رفعت راسي وقلت: ”سمكات؟ وشو يعن سمكات؟“

أم حممود: ”يعن رزقة.. وشايف هالدواير البيض 
            هدول، هون.. وهناك.. هدول طاقات 
            الفرج.. شوف ما أحالهم. يعن مكان 

            مهما يصي داميا يف إللي يدير بالو عليه، 
            ما ختاف. و إحكيلها ما ختاف.“

ابتسمت وبطلت فارقة! وضّليت واقف حملي 
مبسوط! وراحت أم حممود وأنا واقف لسه يف 

حملي. وهبت نسمة هوا قوية. راحت أم حممود 
وأخدت معها الست اجملنونة. ممكن هي اللي قررت 

تروح عشان رح تتسلى معها أكرت.  مع ستات 
البيوت. والقصص واحلواديت اللي كل يوم غي عن 

التان. ورجعلي صويت. اطلعت عالساعة لقيتها 
تنتني إال ربع. ركضت عاملطبخ وعبيت سطل املي 

وصرت أشطف األرض وأنظفها، ورجعت العفشات 
حملها، اّطلعت وراي ولقيت حدا عم  ينزل الدرج. 

وابتسمت بين وبني … حايل هاملرة!

Um Mahmoud, the fortune teller, reading Makan’s floor covered with coffee told 
Ahmad, “fear not for this place, it is protected by the eye against evil, and I see 
many fish all around the coffee ground.”

“Fish?”

“Fish means financial gain, a gift. See those round white circles, here and there, 
these are gaps of relief. Look at them, see how beautiful they are. No matter 
what happens, Makan will always have someone to care for it. Do not fear. Tell 
her not to fear.”

I smiled. I stood my ground happy. Um Mahmoud left. I looked at the time, it 
was almost two. I ran to the kitchen and filled a bucket with water, I washed the 
ground, put back the furniture. I looked behind me and saw someone coming 
down the step. This time, I smiled to myself.   

-
UM

MAHMOUD
-

Words : Ahmad Amin

Park, Saba Innab, 

Makan’s transformation residency, 2010

منتزه، صبا عّناب،
إقامة مشروع تحّول مكان، 2010

دينا خوري | رأفت أسعد | رائد ابراهيم | رىب صقر | رسيلة بزمليط | رفيق ناصر الدين | رمزي الشيشان | رمزي لينر | روميو غونغور ا ريتا منصور | رمي القاضي | رمي بدر
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فجأة طلعلي صوت من جوا: ”صار عمره سبع 
سنني ولسه بتخايف عليه؟“ ضحكت مع حايل وما 
اخدت فيها. روحت عالبيت، قلقان وجوعان بس 

كان الوقت متاخر إنو آكل. قلت يال بنام على معده 
فاضية أخف. وتان يوم صحيت مفزوع وخايف. 

حسيت فيها: ست كبية يف أواخر األربعي! ما كانت 
ختّلف وجديد خّلفت. وشفته ]مكان[ بس ما قدرتش 
اعرف ازا كان ولد وال بنت، شعراته او شعراتها سود 

وناعمني طوال.  قامت الست اللي فيي مفزوعة 
الصبح وبدها حدا يطمنها. يطمنك على مني؟ شو 
على مني؟ على مكان. قلقانه وبدي أطمن. إسمعي 

يا ست إنيت ياللي مش عارف شو إسمك، أنا ال 
صاحي وال مستوعب شو عم بيصي. أقوم أعمللي 

فنجان قهوة خلين أصحصح أحسنلي. وبركي 
حـّلييت عن وروحيت إىل حال سبيلك ورجعت 
طبيعي. بس ياريت األمور بتصي بسرعة الكالم. 

كنت حاسس فيها بكل خطوة عم مبشيها.

وعملت القهوة، أو هي إللي عملتها ألنو بالعادة ملا أنا 
أعمل القهوة بشلفقها. وهاملرة القهوة قعدت تنغلي 
١٠ دقايق! صبيت الفنجان، عجبن الفنجان، اتزكرت 

قصة طقم الفناجني هادا، أول ما نقلت عالبيت 
طلبتو من أمي. بصراحة كنت حاطط عين على 
طقم تان أحلى منو، بس ماما ما رضيت وقالتلي 

بعطيك هادا بدالو. أخدته. أحسن من بالش.

شربت القهوة. أو هي اللي شربتها ألنو بالعادة ملا أنا 
أشرب القهوة بشلفقها.

خلص أحسن حل آُخد تكسي على مكان دغري.

اطلعت عالساعة، كانت احداش.  قلت يارب ما 
أالقي حدا يف مكان وأفضح حايل. 

لقيت الباب مسكر. انبسطت.
دخلت، مايف حدا. لفيت مرة واتنني وتالتة ومايف 

حدا. كّيفت.
صرت أنادي: عال، دياال، سماح، وال حدا رد. ارحتت!

فرصه أروق شوي وبركي هالست هاي بتزهق من 

-
وياما يف

القلب لّس
-

وبرتوح. بدي أكون موظف مثايل ممل اليوم. فتحت 
اجلهاز وصرت أشيك اميياليت. صفنت يف الشاشة. 
وبلشت أصفن يف مكان، أطلع حويل، خفت، يعن 
قبل شوي كنت مبسوط وهال خايف؟ خايف من 

مني وعلى مني؟ خايف منها؟ خايف على حالك؟ 
وال على مكان منها؟ مش عارف.

الكنباية. فش إال الكنباية! أقوم أرحيلي شوي عليها! 
طول عمري حبب هالكنباي بس عمري ما جربت 

نومتها! سكرت الباب باملفتاح. 

خشي خشي أم حممود.  •
أنا لوال إنك من طرف أم حممد واّل ما كنت   •

إجيت معك! هلال الناس بتحلف بفنجان بنتها 
اللي فتحتو! ييه شو هاااد؟ليش هيك األرض 

سودا؟
مهو مشان هيك قلتلك إنيت الزم تيجي هون!   •

املهم أم حممود شويف واحكيلي! بدي أعرف شو 

بدو يصي مبكان!
يه! شو هاحلكي هاد.. بدي أقرأ األرض؟!  •

يا أم حممود برتجاكي تساعدين.. الست اللي   •
جواي مش راضية ترّوح إاّل إزا بتتطمن

بتطمن على شو؟  •
عليه. قصدي عليها. عليه  •

عليه؟ عليها! مني همو؟  •
مش مهم مني وال شو. القصة طويلة ومش   •

عارف أحكي. طمنينا يا أم حممود
ال حول وال.. شو بدي أحكي وال أقول  •

هيو احلكي. قدامك. األرض قهوة من فوق   •
لتحت

سكتت أم حممود. وشوي شوي صارت تلف حوالني 
األرض وامتتم حكي مش مفهوم. وأنا وراها خطوة 

خبطوة وحاطط إيدّي التنتني على بعض ومستن 
أسمع. تروح ميني أروح ميني. تلف شمال ألف شمال.

كلمات: أمحد أمني

Dialogue, Dina Haddadin, Shatana, 2009 حوار، دينا حدادين، شطنا، 2009

حدادين دينا   | اجلمل  دينا   | خصاونه  دباال   | دوزان   | علي  دعاء   | قبان  دانة   | دام   | الكوري  داليا   | خليل  حنان   | أرناؤوط  | محزة  خان  حسن   | حبايبنا   | آموري  جون 

31

10



First article published on Makan

 أّول مقالة ُنشرت عن مكان

بني وايت | بينغو | تريش إيدلستاي | تولني طوق | توم بوغارت | جانيت غوسي | مجيل سّراج | جنزير )حممد فهمي(  | جورج كارينباور | جورج هيابيديان | جوليانا سميث
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Ahmad Humeid
Ahmad Khalidi
Ahmad Zaatari
Al-Balad Theater      
Ala Diab
Ala Hijazi
Alessio Antoniolli
Ali Salman
Alida Orfali
Alma Khasawnih
Amman Municipality
Anees Maani
Ani Orfali
Antoine Schweitzer
Arab Fund for Arts and Culture
Aramram
Arts Initiative Foundation
Arwa Aamiry
Azmi Jumaa
Basma El-Husseini
Cecilia Mandrile
Cultural Resource
Dana Qabbani
Darat Al-Funun
Dina Radwan
Eric Auzoux
Eric Gottesman
Fadi Ghandour
Francois Xavier
Ghalayeeni Accounting
Ghalib El-Khalidi
Goethe Institute- Amman
Greet De Leeuw
Hala Hijazi
Hanan Toukan
Kariman Mango
Khadija El Bennaoui
Khalid Khreis
Khobbeizeh
Laila Hijazi
Lama Hazboun
Maha Dahmash (Shams Gardens)
Mahmoud Khalid
Mais Darwazah 

Mashael Mohamad
Mohamed Al-Qaq
Mohamed Amiri
Mohamed El-Khalidi
Mohamed Jamil Khader
Moukhtar Kocache
Myriam Ababseh
Nadine Toukan
Open Society Institute
Oraib Toukan
Orange Red
Prince Clause Fund 
Raed Ibrahim
Raed Asfour
Rafiq Nasereddin
Rami Sayegh
Rana Husseini 
Razan Khatib
Reem Khoury
Ruwwad
Safar
Saleh Al-Ali
Salim the Electrician 
Salwa Mikdadi
Samar Dudin
Sami Khasawneh
Sandra Nuqul  
Serene Al-Ahmad
SIDA
Spring
Suhail AbualSameed
Syntax
Tarek Abu El-Fetouh
Tarek Hamdan
Tarek Al-Zuriekat 
Thomas Lier
Tom Bogaert
Town House Gallery
Triangle Arts Trust
Widad Adas
Young Arab Theatre Fund
Yousef Khalilieh
Zico (Mustafa Yamout)

آرتس إينيشياتف
آن أورفلي

أمحد اخلالدي
أمحد الزعرتي
أمحد مّحيض
أروى العامري
أملى خصاونه
أليدا أورفلي

أليسيو أنتونيويل
أمانة عمان

أنتوان شفايتزر
أنيس معان

أوراجن ريد
إيريك أوزو

الرواد للتنمية
الصندوق العريب للثقافة والفنون

املورد الثقايف
ايريك غوتسمان
بسمة احلسين

تاون هاوس غاليي
تراينغل آرتس ترست

توم بوغارت
توماس لي

حنان طوقان
خالد خريس

خبيزة
خدجية البناوي

دارة الفنون
دانة قبان

دينا رضوان
رائد ابراهيم
رائد عصفور
رامي صايغ

رزان خطيب
رفيق ناصر الدين

رنا احلسين
رمي خوري

زيكو )مصطفى ميوت(
سامي خصاونه

ساندرا نقل
سربينغ
سفر 

سلوى مقدادي

سليم الكهربائي
سمر دودين

سهيل أبو السميد
سيدا

سيين األمحد
سيسيليا ماندريلي

سينتاكس
صاحل العلي

صندوق شباب املسرح العريب
طارق أبو الفتوح

طارق محدان
طارق زريقات

عرمرم 
عريب طوقان
عزمي مجعة
عالء حجازي

عالء دياب
علي سلمان

غالب اخلالدي
غريت دي ليو

غاليين حماسبة
فادي غندور

فرانسوا كزافيي
كرميان منجو
ملى حزبون

ليلى حجازي
مؤسسة االمي كالوس
مؤسسة اجملتمع املفتوح

حممد اخلالدي
حممد العامري

حممد القاق
حممد مجيل خضر

حممود خالد
خمتار كوكش
مرمي عبابسة
مسرح البلد 

مشاعل حممد
معهد غوته -عمان
مها دهمش )شمس(

ميس دروزه
نادين طوقان 
هالة حجازي

وداد عدس
يوسف خليلية

بالرغم من أّن مكان مفهوم صعب ملسه أو مقاربته، فهو جتربة جديدة، يشعر 
املرء أحيانا بأّنها »فكرة يف الفراغ،« وهلذا فإّن الدعم املادّي واملعنوّي الذي سمح 
باملبادرة واملباشرة يف هذه املغامرة واستمرارها دعم من نوع خاص، دعم أصدقاء 

وأهل يتحّلون باإلميان وأفراد يّتصفون بالفضول والصرب وروح الدعابة. إليكم 
مجيعا يتقدم مكان بالشكر اجلزيل.

THANK YOU
There are days when Makan, feels like an abstract adventure; an 
intangible concept. Consequently, the support, moral and financial, 
which made the creation and continuity of Makan possible, is a 
special sort of support. It is the support of family and friends based 
on faith and that of individuals and institutions driven with curiosity 
and made patient with a sense of humour. Makan wishes to thank 
all of you.

شكرا

واشنطن بني   | بيكيا   | بيهر  بيند   | نيوروجه  وانشيكو  بياتريس   | بلوزات   | احلروب  بشار   | الشريف  بسمة   | السحيمي  بتول   | بعلبكي  أمين   | سماوي  إميان   | سيمبسون  آيلني 
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اسكتش من
الذاكرة ٦

اسكتش من
الذاكرة 4

اسكتش من
الذاكرة ٥

مداخلة عن 
الشخصّيات 2

كانت أم عال ترسل طعاما مع عال لنتأّكد من تناولنا طعام 
الغداء. أم عال أشطر طباخة بالبلد.

يف عام ٢٠٠٣، قمت وعالء بتسجيل أّول أغنية لنا يف 
استوديو عالء مبكان بعنوان ”صارت معي،“ أغنية عن 

التحّرش اجلنسي يف شوارع مكان.

يف صيف ٢٠٠٥، صنعنا أنا وحنان أّول فيديو صور متحّركة 
من املعجون، واسمه جود يف استوديو مكان الفارغ. مل يتوفر 
يف تلك الغرفة يف مكان مكّيف هواء آنذاك ولذلك، وكل 
نصف ساعة، كّنا نضع شخصّية املعجون يف الثالجة حىّت 

ال تصبح خبيصة ذائبة بني أصابعنا.

حنان: حنان امرأة طويلة )كّلها سيقان(، لديها 
عينان واسعتان وماسة على أحد أضراسها 
اخللفّية وأحيانا تصبغ شعرها بلون مييل إىل 

األمحر أو البنفسجي الفاقع. حنان فنانة ترسم 
البورتريه ومعّلمة وحديثا أصبحت أما.

عندما بدأت بالعمل يف مكان يف عام ٢٠٠٣، كانت هناك طاولتني متماثلتني تتكّون 
كل منهما من أرجل خشبّية وسطحها عبارة عن قطعة رخام صنعتا لورشة حنت 
وعّدة كراٍس خشبّية، وثالجة صغية وعدد من النباتات يف البلكونة، وطاولة صغية 

ركيكة نستعملها للربجيكتور )مسّلط ضوء لعرض الصور أو األفالم( حيث نضعه فوق 
جمموعة الكتب ذاتها كّل أربعاء، وخناف أن تتداعى حتت وزن الربوجيكتور. 

اليوم، حنن يف عام ٢٠١٠، بعد مضّي سبع سنوات، أصبح مكان ميلك جهاز بروجيكتور 
معّلقا يف مكان آمن من السقف، وصندوق ِعّدة، ومساعد إداري موّظف، وشقه 

مستأجرة الستضافة الفنانني يف برنامج اإلقامة، واستقبل عشرات الفنانني والفنانات 
والعديد من املعارض، وصمم مشاريع عرب األردن ودول جماورة.

مكان قّوة من قوى الطبيعة. كنت أقضي ساعات طويلة فيه، أذكر أّنه أثناء مهرجان 
نقاط لقاء األّول اعتربنا جلب أسّرتنا إىل مكان وتصليح الدوش ألننا مل نشعر بأننا 

نغادر املكان. كنت أشعر أنن جزء من قّوة تغييّية. كنت أشعر بالفخر لعملي هناك. 
بالرغم من أنن توّقفت عن الذهاب للعمل هناك منذ ٢٠٠٥، إاّل أّن ممتنة لعملي هناك 

يوما. أشعر أنن سأكون دائما جزءا من املساحة وأّنها جزء مّن. 

أنا عضو دائم فخور من ُطّواف مكان*.
مربوك عيد السبع سنوات. 

* ُطّواف مكان
ُطّواف مكان هم أفراد كان لديهم يوما دورا فّعاال طويل 
األمد يف مكان. بانتهاء التزامهم، يبقون ممثلني ملكان حيث 

يذهبون، وأحيانا حيصلون ثانية على دور فّعال قصي األمد 
حبضورهم ورشة عمل بالنيابة عن مكان، ويفتحون ويديرون 
املساحة عند احلاجة، ويتطّوعون بالقيام بفعاليات خاّصة 

وغي ذلك من املهّمات اليت حيتاجها مكان.

Manual Animal workshop exhibition, 

Makan, 2009

How Beautiful is Panama!

Husun refugee camp, Jordan, 2009 

(courtesy of Yasmine Eid-Sabbagh)

معرض ورشة عمل مانيول آنيمل،
مكان، 2009 

كم جميلة هي بنما!
مخّيم الحصن، األردن، 2009

)بإذن من ياسمين عيد-صّباغ(

سمرة أبو  إيلي   | برادو  إيزابيال   | غوتسمان  إيريك   | عبيد  إياد   | يب  إي   | بلندر  أوليفيا   | املعان  أنيس   | إنرتبشنز   | كورتويغ  آنا   | بيكار  آنا   | موسى  أمني   | عمران  أمل 
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اسكتشات
من الذاكرة

اسكتش من
الذاكرة 1 

أحيانا، كانت عال تعاقبن بأن تفرض علّي 
ارتداء نّظاراتها الشمسّية واليت كانت تؤدي يب 

للشعور بالدوخة واهلذيان.

اسكتش من
الذاكرة 2

مداخلة عن 
الشخصّيات 1

أحيانا، أصل إىل مكان قبل أي أحد آخر، حبدود التاسعة والنصف 
صباحا. هذه أيامي املفضلة. املساحة كّلها يل. أفتح الباب الرئيس، أترك 

أشيائي عند باب املكتب، أذهب إىل باب البلكونة وأفتحه. مث أذهب 
إىل املكتب وأرفع الستائر، وأفتح النوافذ وأرتب أشيائي على الطاولة. 

أذهب إىل املطبخ وأعمل كأس شاي مع حليب وملعقة سّكر، مث 
أجلس على الكرسي اخلشيب على البلكونة. أراقب املدينة متشي أمامي 
واحلمامات والطائرات متّر، ويف الصباحات الصيفّية، أراقب الطائرات 

الورقّية. ببطء، يبدأ نهاري. أبدأ مهّمايت، تصل عال، يتبعها عالء، مّث زّوار 
خمتلفون، الغداء، تلفونات، وكتابة مشاريع وميزانّيات، أعمال إلجنازها.

إحدى أول نشاطات مكان هو عرض أفالم يوم األربعاء. توّليت مهّمة 
مشاهدة األفالم قبل عرضها، واختيار تلك اليت سنعرضها. كنت ممتنة 

هلذه املهّمة فلم أشاهد هذا العدد من األفالم يف حيايت. كانت مهّمة ممتعة 
ورائعة.

يف ليايل عرض األفالم، جيلس أحدنا: عالء أو عال أو أنا، جبانب الباب مع 
صندوق مفتوح لوضع الترّبعات املقرتحة وهي بقيمة دينار ونصف الدينار، 
هناك العديد ممن مل يقوموا بالترّبع، إاّل أن من ترّبع وضع يف األغلب أكثر 

من القيمة املقرتحة.

يف كّل أربعاء تقريبا، ناقشنا خّطة العمل اليت سنتبعها إذا اقتحمت 
احلكومة نشاطات عرض األفالم غي املرّخصة هذه. تقول اخلطة أن عال 
وعالء سيذهبان إىل السجن وأنا، مبا أّنهما يعتقدان أن الناشطة، سأختبئ 
يف احلّمام، وعندما أخرج من احلمام سأنّظم مظاهرات وعرائض تطالب 

باإلفراج عنهما.

عالء: أعرف عالء منذ ١٩٩٨ أو قبل ذلك بسنة. 
هو صديق عمر، أتعرف؟ كما ذلك الصديق يف 
حياتك ملدة طويلة، لعّلك ال تلتقي به لفرتة 
وعندما تلتقيان يستمّر احلديث كما لو كان 

استمرارا حلديث البارحة، صديق موجود عندما 
حتتاج له؟ هذا هو عالء بالنسبة يل. عندما 
كان كالنا يف مكان، كّنا جنلس علي البلكونة 

نتأّمل العامل. غالبا ما كنت أرى فيه شخصّية 
متشائمة، ولكّن كربت أكثر وبت أفهمه بصورة 
أفضل. أراه اليوم مفّكرا ناقدا، غالبا ما يرغب 
بدفع حواراتنا أبعد من حدودها. عالء شخص 
متعدد املواهب عّلم نفسه الكثي مما يعرف، 

يقّدر العمل اجلاد والتجريب. يدفع بنفسه حنو 
اإلبداع أكثر من غيه. عالء فنان ومعمارّي 

ومتالعب بالصوت وموسيقّي وصديق يتحّلى 
بروح دعابة حادة تكاد تكون شريرة. 

اسكتش من 
الذاكرة 3

Makan in Argentina, 

Buenos Aires, 2009 

مكان في األرجنتين، 
بوينوس آيرس، 2009 

كلمات: أملى خصاونه

لعال آمال   | قناوي  آمال   | إويتنتويس  إلكيه   | خصاونه  أملى   | منصور  أصيل   | أوزتات  إز   | ديفيس  آدم   | مالكي  أمحد   | صّباغ  أمحد   | رويب  أمحد   | خّياط  أمحد 
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٩    سماح حجاوي فنانة بصرّية. 

١٠    دياال خصاونه فنانة بصرّية.

١١    أمحد أمني مهووس بصناعة السينما. 

١٢    عريب طوقان فنانة بصرّية.

13     ورشة جتمع ٢٥ فنان وفنانة من العامل ملدة أسبوعني يف قرية شطنا لتبادل اخلربات واالخنراط حبوارات، تتبع الورشة منوذج 

   تراي آنغل آرتس ترست العاملّية.
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أو شركة استياد وتصدير، ليس الفرق كبيا يف ترتيب امللّفات. 
 هكذا، ويوما بعد يوم، أخذ هذا الكائن اجلديد يستكشف الدنيا من حوله، جهاز 
عضوي تشّكله املشاريع ويتعّرف إىل الفنانني واجلمهور،  وينتج عن هذه التجارب 
أشياء خمتلفة، ُمتوّقعة أحيانا ومليئة باملفاجآت أحيانا أخرى، ويتعلم معها وينمو 
حبة حبة. مل يكتف مكان مبساحته امللموسة، وخرج إىل الشارع )مها أبو عّياش، 
عريب طوقان، لينا صعوب(، وعرض أعماال يف مقهى وبار وسوق خضار )سماح 
حجاوي(، وحديقة املتحف الوطن )١٠٠ نسخة-مهرجان املوسيقى االلكرتونية( 

ومصنع مهجور للمعكرونة )ياسمني عياشي( سعيا وراء التغيي حبثا عن التجديد 
ومستقبال التحديات. كما تعاون مع مساحات ثقافّية مثل مسرح البلد٥ ودارة 

الفنون٦ واشتغل مع النجار، وصاحبة املقهى، وبائع اخلضار، ومؤّدي اهليب هوب 
وغيهم. 

 يف يوم من األيام األوىل، بعد املساعدة يف ترتيب الكراسي البالستكّية البيضاء 
يوما، وبعد احلديث وقوفا عند الباب يوما آخر فحديث مطّول على البلكونة، 
وبشكل طبيعي أصبحت أملى٧ جزءا من فريق مكان ومن ضمن املشاريع اليت 

شاركت فيها إدارتها ملشروع نادي السينما حيث عرض مكان فيلما كل يوم أربعاء 
على مدى فرتة طويلة. 

 تعرفت عال يف إحدى املرات إىل شخص طويل أسمر عريض املنكبني شره 
التدخني ملئ بالطاقة واسمه طارق أبو الفتوح٨. والصداقات، كما الغرامات، تعتمد 

كثيا على الكيمياء، وبرغم ضباب السجائر، ابتدأت هذه الصداقة على قهوة 
الروضة يف بيوت. 

 
طارق: ُبّصي يا لوال، املهرجان ده ضروري، اصل الفنان فالن أو املوسيقية فالنة ملا تيجي من أوروبا لبيوت 

حرام ما تلفش بقه املنطقة وتروح الشام وتيجي عمان برضه.  
لوال )عال( تلّوح بيدها مفتشة عن مصدر الصوت وراء الضباب: مضبوط يا طارق، وكمان ممكن املهرجان 

يعمل عالقات حلوة بني املساحات الثقافية والفنية يف املنطقة، نتعاون مع بعض.   
طارق: نسّميه إيه يا لوال؟ هي الواّلعة فني؟

لوال: هو عبارة عن لقاء بني الفنانني واملساحات. مشروع يوصل النقاط ببعضها. م م م م....
طارق ولوال يصرخان معا: نقااااط لقاااااء!!!

 بشكل طبيعّي، أصبح ملكان شّقة وبرنامج إقامات 
فنّية باسم بيت مكان. الشّقة قريبة من مكان وتطل 

على جبل القلعة الذي حيمل آثارا رومانّية وأموّية 
وقريبة بالتايل من وسط البلد، وما يقدمه من 

مطاعم ومقاٍه وحمالت أدوات ولوازم فنّية وحيوّية. 
مع كّل فنان وفنانة يصل لإلقامة الفنّية مغامرة قد 

تأيت بصديقة جديدة أو سّفاح، من اّدعى أن العمل يف 
الفن غي خطي؟

 اليوم، أثناء كتابة هذا النص، هناك فريق يعمل يف 
مكان وحياول يف هذه اللحظة ختّيل مستقبله الذي 
حيمل يف طّياته اجملهول، عملّية شاقة، وإن كانت يف 
بعضها جتربة فنّية معاصرة خُتضع معىن املساحة 
الفنّية ودورها يف صناعة الفن وأبعادها الشخصّية 

والعامة للسؤال. يتكّون الفريق من سماح٩ اليت 
ابتدأت عالقتها مع مكان كونها أّول فنان)ة( حصل 

على مساحة استوديو يف مكان، ودياال١٠ اليت تعّلمت، 
بسبب عالقتها مع مكان، خمتلف أشكال أن يكون 
املرء فنانا، وأمحد١١ الذي انضم حديثا مع بنك من 

املعلومات عن السينما، كما أن هناك أشخاصا تشي 
أملى هلم بالطّواف يف نص الحق، وبعض الشخصيات 

وراء الكواليس وعال طبعا.
 توطدت عالقة سماح ودياال و ُعريب١٢ مبكان 

بتنظيم شطنا، ورشة عمل الفنانني العاملّية١٣. يبدو 
أّن العمل املكّثف والساعات الطويلة خالل السنوات 

الثالث املاضية )نُظمت الورشة يف متّوز ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ 
و٢٠٠٩( أّدى إىل تفعيل فكرة العمل اجلماعي غي 

املركزي وامتد ليغّي شكل العمل يف مكان ويكاد ُيذيب 
املؤسسة فتصبح األفراد. ثانية، يكون املشروع نفسه 

]مكان[، قابال للتجريب يف مفهومه وكينونته، ال خياف 
من التغيي والشقلبة وإن كانت بالفعل، مرعبة.

٥    مسرح البلد: مساحة متعدة االستعماالت، كانت يوما دارا للسينما.

٦    دارة الفنون: تأسست يف ١٩٩٣ مركزا للفنون احلداثّية واملعاصرة وفيها مكتبة غنّية لالستعمال العام.

٧    أملى خصاونه تعمل يف الفنون وتهتم بالفن كأداة حنو التغيي اجملتمعي.

٨    طارق أبو الفتوح عامل يف الفنون، أسس صندوق شباب املسرح العريب YATF ومقّره بروكسيل.
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ملاذا يؤسس أي شخص، ومبلء إرادته، مساحة فنّية؟ 
اجلواب صعب، فالعمل يف الفنون صعب، والعمل مع 
الفنانني صعب، وتفسي الدافع وراء تأسيس فكرة يف 
الفراغ١ حبد ذاته، فكرة يف الفراغ. الكثي من الفنانني 

يّدعون تلبيتهم لنداء ال يستطيعون مقاومته، فمن 
خيتار التهميش والتشكيك والوحدة واملعاناة املادّية؟ 

وينطبق الكثي من هذا على األغلب يف تأسيس 
مساحة مستقلة مغايرة غي رحبّية، يف مدينة ينحصر 

الفن البصري فيها على الغالييهات التجارّية 
واللوحات التجريدّية، بل لعّل هذه من دوافع اخرتاع 
مكان. أما السر، فهو أن العمل يف الفنون فرصة لكي 
يعيش املرء حلظات رائعة ال تعرفها  أي مهنة أخرى. 

 تقول عال: ”لعّلي فتحت مكان ألن صدام غزا 
الكويت.“ فقد وجدت عال نفسها يف أواخر العقد 

الثان من عمرها )بعد الدراسة( يف مدينة، وإن باتت 

مدينتها والكثي فيها مألوف وهلا أهل وصحب، إال 
أّنها ]عال[ غريبة فيها. ”ميكن وجدت مساحة يل 

أتواصل من خالهلا مع املدينة“.
 يبدو أن فكرة ما كانت قيد التخّمر، وتشّكلت 

بأحاديث طويلة مع أمحد٢، الذي عّرف عال على 
عامل األفالم والتصميم، حني كانت يف اخلامسة من 
عمرها.  وذات يوم، يف سهرة من السهرات يف ”بلو 
فيغ“، هذا املقهى الثقايف حيث كانت تعمل، جلب 
القدر رجال لبنانّيا ملتحيا لديه نقطة ضعف جتاه 

النساء العّمانّيات واسمه زيكو٣ وأجلسه على الكرسي 
اجملاورهلا حتديدا، جتاذبا أطراف احلديث فعلمت أّنه 

صاحب بيت اسمه بيت زيكو يف بيوت ولديه اهتمام 
خاص بالفنون املعاصرة، ورعاية الفنانني الشباب، 

وشجعها كثيا لتسعى وراء أحالمها يف تكوين مساحة 
فنّية. وفيما بعد، أصبح هذا اللقاء حلظة تارخيّية يف 

تكوين مكان. 
 قادها البحث الذي جرى أثناء أشهر شتاء ٢٠٠٢ 

بصحبة ملى٤ حبثا عن موقع هلذا املشروع. من بيت 
إىل بيت، حّطت الرحال يف شقة رقم ٢١ من شارع 

ندمي املالح، وهو شارع صغي مواز لشارع اخلّيام 
الشهي، حتيط به من اجلوانب عمارات سكنّية من 

طابقني أو ثالث حتّولت كراجاتها مع الوقت إىل 

مشاغل فاخلّياط واملنجد والنجار وغيهم، وأصبح 
ملكان مكانا.

 السر يف هذه الشّقة هو بلكونتها، على الطرف 
األخي من القاعة املتوسطة مقابل املدخل مباشرة، 
اليت تطل على وسط املدينة وأصبحت مع الوقت 

دينامو املساحة. شهدت أثناء سنوات مكان الثمانية  
العديد من أحاديث وخطط وأحالم وقصص فنانني 

وناشطني ثقافيني وعاملني يف الفنون وفضوليني، 
يرتشفون النسكافيه، ويقرأون كتبا أو يستعملون 

اإلنرتنت أو يلعبون القيثارة، يلتقون بصديق مبيعاد أو 
بصدفة، أو يرسمون خريطة هلذا اجلزء من املدينة. 
هناك مشاريع رائعة حتققت مع غريب وصل إىل 

مكان صدفة فكأس شاي فقّصة فمشروع فصحبة.   
 بدعم معنوي ومادي من األهل واألصحاب ويف 

نيسان ٢٠٠٣، وبعد إجراء ترميمات بسيطة من دهان 
وكهرباء وكراسي مستعملة من سوق اجلورة للعفش 
املستعمل يف وسط البلد، ورفوف وطاولة، جلست 

عال يف مكتبها، معها كأس شاي مع ملعقة سّكر 
)كانت تضع السكر يف الشاي وقتها( تنتظر. ترتب 

أوراقها وتفتح ملفات طازجة، ومل تكن تعرف حلظتها 
إىل أين ستأخذها هذه املغامرة. يف تلك اللحظة، 

كان من املمكن أن تتحّول املساحة إىل مكتب سمسار 

١   درجت العادة بني فريق مكان أن يشار إليه ]إىل مكان[ ”بـفكرة يف الفراغ“ وهو مصطلح اقرتحه الفيلسوف الشاب عبداحلميد )مراهق يستعمل املواد اخملدرة(.

٢ أمحد اخلالدي، ابن عّمة عال، فنان بصري ومصمم جرافيكي.

٣   مصطفى ميوت املعروف باسم زيكو ورث عن أهله عمارة رائعة يف قلب بيوت، وحّوهلا إىل بيت للفنون متعدد الصفات وسّماه  زيكو هاوس.

٤ ملى حزبون، صديقة عال منذ الطفولة، وجدت بيتا أمام مكان وأسست ”أوراجن ريد“ لإلنتاج املوسيقي واالدارة الفنية.  

احلكاية
تاريخ مكان 

اخملتصر
كلمات: دياال خصاونه وعال اخلالدي
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هذه املطبوعة مهداة إىل راعي مكان حمّمد اخلالدي

املساهمون واملساهمات: أمحد أمني وأملى خصاونه وإيريك غوتسمان ودانة قبان ودياال 
خصاونه ورفيق ناصرالدين وسماح حجاوي وعريب طوقان وعال اخلالدي وعالء دياب.

التنسيق: عال اخلالدي 
االخراج الفين والتصميم: أمني موسى

الرتمجة والتحرير: دياال خصاونه
صورة الغالف: البطل اخلارق، جون آموري، 

        البحر املّيت، األردن، ٢٠٠٩ )الصورة بإذن من الفنان(

اآلراء الواردة يف النصوص متثل رأي صاحب )ة( النص وال تعكس بالضرورة رأي مكان 
أو الداعمني أو املساهمني ككل

إنتاج مكان 
الطبعة األوىل، عّمان، األردن متّوز ٢٠١٠

www.makanhouse.net

فيما يلي قائمة تزداد عددا يف هذه اللحظة وتضّم املطبوعة بدعم من:
أشخاصا مثل فنانني وفنانات وُكتاب وأدائيني 

وموسيقيني وناشطني وأطفال وطالب ومعماريني 
ومصممني ومصّورين وصانعي افالم شاركوا أو 

عرضوا أو قدموا عروضا وأعماال يف ومع مكان منذ 
 .٢٠٠٣

)نرجو العلم أّن الذاكرة هي امللومة يف حال نسينا 
إسما ونعتذر سلفا(

خالدي أمحد   | بركات  أمحد   | اخلليل  أمحد 



البلكونة:
فكرة في

الفراغ

عرب الصفحات التالية صور ونصوص تكّون بشكل 
عام جمموعة من القصص والذكريات واألفكار 

واحلوارات والتأّمالت والتوّقعات بشأن ماضي وحاضر 
ومستقبل مكان، املساحة الفنّية، وموقعها اليوم عّمان، 
األردن. البداية هي النقطة األكيدة فحسب، والباقي، 
أحداث مرتوكة لتتآلف وتتقاطع معا، كما حدثت يف 

يوم من األّيام.

مكان، مساحة فنّية
متّوز ٢٠١٠ كانون أّول ٢٠٠٢ – 


