Intro
Is this only a generation trend? Or has there been a profound change
in perspective among contemporary Arab artists in the Arab world?
Without claiming to be the new avant-garde, without clear cut
attitude, young Arab filmmakers, video and media art artists are
exploring paths of subjective expression with a fragile and anxious
freedom. They are carving out a new path in their fragile and shifting
societies...
Since the 1990s, video creation in Arab countries has witnessed
constant growth and renewal. The specific political and social
conditions of these communities, their deeply-rooted narrative and
poetic traditions (written and oral), as well as a decisive presence
of music and ritual have all allowed these works to encompass a very
wide-ranging field of experimentation and reflection in which
a fascination with technology is mixed with a sense of poetry and
rhythm, the use of silence, and the ability to speak to us directly
or metaphorically of their individual or communal realities.
Inside all these realities, Taleb Cherche Midi organization has initiated
various projects in order to explore current Arab happenings and
Show the richness and complexity of reflections on the countries with
an Arabic culture through video, digital film, and moving images.
One of the very recent and successful projects initiated by our
organizations is ARAB MEDIA LAB PROJECT.
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مدخل
هل يتعلق األمر بمنحى لهذا الجيل فحسب؟ أم أن هناك تغيير جدري في المنظور عند الفنانين العرب المعاصرين
في الوطن العربي.
دون زعمهم أنهم يشكلون الطليعة وال أن لهم موقفا َم َح ً
ددا من الوضعية الراهنة في مجتمعاتهم ،فإن منتجي
الفيلم العربي وفنانوا الميديا ما انفكوا يستكشفون مختلف أوجه التعبير الذاتي في سياق تعد حرية التعبير
فيه هشة.
ً
ً
ً
شهد إبداع الفيديو تطورا وتجديدا مستمرا فى الدول العربية منذ التسعينات .سمحت األحوال السياسية و األجتماعية
الخاصة بهذه المجتمعات والعادات المتأصلة للسرد القصصى ونظم الشعر (كتابي أو شفاهي) والحضور الحاسم
ً
ً
للموسيقى والطقوس لهذه األعمال أن تشمل كما متنوعا من التجريب والتأمل التى إمتزج فيها نوعا من اإلفتنان
بالتكنولوجيا مع الحس الشعرى والموسيقى الشعرية و إستخدام الصمت و القدرة على التحدث إلينا مباشرة
ً
أو مجازا عن حقائقهم الفردية او المجتمعية.
وفي خضم كل هذه الحقائق المعاشية ،إرتأت جمعية "طالب شرش ميدي" أن تبادر بإنجاز العديد من المشاريع
الثقافية ُبغية إستكشاف األحداث العربية وتوضيح ثراء التأمالت وتعقيدات فى أحوال دول ذات ثقافة عربية
من خالل الفيديو؛ األفالم الرقمية و فنون الميديا.
يعد مشروع " المختبر العربي لفنون الميديا " أحد أحدث وأنجح المشروعات التى أنجزتها الجمعية.
عبد العزيز طالب  /عبد اللطيف بنفيضول
مديري المشروع

المختبر العربي لفنون الميديا

Arab Media lab Project

منذ إنشائه بالمغرب سنة  ،2010يعمل المشروع
الجمعوي “المختبر العربي لفنون الميديا” على نشر
ثقافة االبــداع السمعي البصري المستقل ومجال
الصور الرقمية ،كما يعمل أيضا على تعليم فن
الصورة.

Arab Media Lab is a media art
collective based in Morocco.
It aims to strengthen the Media Art
sector in Morocco and the Arab
world by organising projects which
focus on the development of
new media arts in the region and
by stimulating artistic exchange
between North and South on all
fields of media art from digital
video, digital cinema to video
installations and interactive art.

توعية الجمهور :انطالقتنا تراعي إتاحة الفرصة
للجميع من أجــل اكتشاف أشكال فنية جديدة،
بالخصوص الجمهور البعيد كل البعد عن المجال
الثقافي باالضافة الى الجمهور الناشئ.

Our vision is to create a platform
where Media art creation
constitutes an integral and visible
part of the artistic life.

تلقين وتعليم مفهوم الصورة :في نفس هذا
الــســيــاق ،نــرى أنــه مــن الــضــروري مــواكــبــة هذه
الجماهير ،وذلك من خالل مساعدتهم على فهم
خبايا الصور ،على فهم بنية لغة السمعي البصري
واستعماالته الممكنة.

It endeavors to render arts a vital
means that contributes to
the mobility of people by inciting
them to act, create and
participate towards creativity and
production.

تم إنشاء فعاليات ومهرجانات ،من أجل المساهمة
على التغيير الشخصي والمجتمعي عن طريق فنون
الميديا.
ُ
أربع محاور أساسية تحدد اختيار أعمالنا ،منهجية
برمجتنا وفعاليات أنشطتنا:

المساعدة على االبداع :يرتبط هذا المسعى بإرادتنا
التي توفر فضاءات من أجل إذاعــة ونشر ابداعات
فناني السمعي البصري ،خصوصا في المجاالت
األكثر ابداعا وابتكارا ،باالضافة الى المساعدة على
جعلهم بدراية بمستجدات المجال.
العزيمة واالرادة على ربــط عملنا هــذا بمحيطه
الجيوغرافي واالجتماعي من أجل تقوية مشروعنا
ودعــم هدفه ،نركز على تحقيق أعمال ثقافية
مرتبطة بالجهة ،خلق روابط بفضل العمل الجماعي
وباالندماج في الصبغة المحلية من أجل أعمال تتصف
بالقرب والجوار وذات مستوى عميق.

لهذا المشروع وظائف متعددة و يشرف على أعمال
في مجاالت ثقافية مختلفة؛ و ولوجه مفتوح
على مصراعيه لكل من له رغبة في المشاركة في
التظاهرات الثقافية ومن يلمس في نفسه قدرة
إبداعية يمكن إطالق عنانها عبر النشاطات التي
يقدمها المركز والتي تتفاوت ألوان طيفها من
إنتاج الفيلم الوثائقي واإلنتاجات المرئية إلى إنتاجات
فنون الميديا والتنشيط الثقافي من مداخالت
وعروض سينمائية ومعارض ومحاضرات و ورشات
في الميدان السمعي البصري.

وتصب الفكرة كلها في ضرورة إنشاء
بنية تحتية ثقافية معاصرة وجديدة،
تكون مجهزة ومفتوحة للجميع.

Arab Media Lab project
functions and covers different
cultural areas. It is accessible to
everybody who is eager to
participate in the cultural events
and has creative potential that
can be expressed through the
various activities that this
centre will offer and which
range from production
documentary film productions,
video produtions,Media art
productions, to presentations
and cultural animation
activities, cinema stage,
exhibitions, public lectures and
Media art workshops.

To sum up our impact in our
community in few words:
Every 2 years :
>> More than 10 months actions
(broadcasts and / or workshops),
including a festival:
Digital Marrakech international
festival /
www.digitalmarrakech.org
and the Master classes and
workshops, now:
MAM-Media Art Morocco /
www.mediaartmorocco.org

:حقائق حول مشروع المختبر العربي لفنون الميديا
: كل سنتين
 أشهر من األعــمــال (العروض10 >> أكثر من
 من بينها،)المرئية والسمعية و ورشــات العمل
""مهرجان ديجيتال مراكش الدولي
www.digitalmarrakech.org
باالضافة الــى الماستر كالسات وورش ــات العمل
"الخاصة بحدث "فنون الميديا المغرب
www.mediaartmorocco.org
 ساعة موجهة لتعليم مفاهيم700 >> أكثر من
وخبايا الصورة

>> More than 700 hours of image
education provided.

، تعاون مع مؤسسات جهوية50 >> أكثر من
وطنية أو دولية

>> More than 10 collaborations
with regional, national or
international structures.

 مشاهد ومشارك في مختلف1500 >> أكثر من
 ورشات العمل واألنشطة،العروض المرئية والسمعية

>> More than 1500 spectators
and participants in the various
screenings, workshops and
activities.
>> More than 50 professionals of
the image intervening voluntarily
or with remuneration on
the various activities
(workshops, projections ...)
>> 20 volunteers involved.

 من محترفي الصورة مشاركين50 >> أكثر من
بصفة تطوعية أو مكافؤون على مختلف االنشطة
)... عروض بصرية سمعية،(ورشات عمل
 متطوع مشارك20 >>

GOALS & OBJECTIVES
> Encourage artistic creativity in
the Arab world and develop
cultural exchanges within the
region.
> Create a Media art platform
Laboratory as a creative physical
space, Arab Media Lab will also
operate as a gallery space.
Its programme will include
exhibitions of local Media artists;
guest artists form the Arab world.
It will also give a chance to the
local public to meet up with the
western new media art scene.
> Strengthen the Media Art sector
in the Arab world, contribute to
the circulation of works from the
Arabic and North African
countries in different
(international) video and film
festivals, diversify the “Western
perspective” on art from the Arab
world and acquaint the West with
Arab artists.
> Show the richness and
complexity of reflections on the
countries with an Arabic culture
through video and moving
images.
> Create an online platform, which
will allow Video makers, Media
artists and film makers to upload
their works to be seen online.

مهمتنا
> تشجيع اإلبداع الفني في منطقة العالم العربي
و شمال إفريقيا وتطوير التبادل الثقافي داخل
.المنطقة
> تعزيز قطاع فن الميديا و السينما الرقمية في
المنطقة لمساهمة في تسهيل توزيع األعمال الفنية
“  وتنويع،في مجموعة من المهرجانات الدولية
المنظور الغربي” للفن العربي مع تعريف الغرب أكثر
.بالفنانين العرب الشباب
> عرض ثراء الثقافة العربية من خالل أعمال الفيديو
.والسينما الرقمية و التجريبية
> خلق مجموعة من المنصات التجريبية في العالم
العربي عبر العديد من ورشات عمل ولقاءآت الماستر
بقيادة مجموعة من ضيوفنا الفنانين المعروفين على
.الصعيد الدولي
> إنشاء بوابة على اإلنتريت تتضمن مجموعة من
 وكذلك دراسات عميقة،األعمال الفنية لفنانين شباب
 الصورة:وإنتاج أفالم في مواضيع مختلفة مثل
 أرشيف السينما،النمطية للعرب في سينما الغربية
إلخ...التجريبية العربية و إبداعاتها

OUR VISION
Arab Media Lab project has a
vision and believes that the
encouragement artistic
activities within our region
will open the doors to a wide
range of experimentation and
rich artistic events throughout
the year, which, therefore will
contribute to the general
development of the region.
The majority of the population
is young ( 56% youth ), and
young people reclaim their
right to the word and express
themselves in different ways,
and art takes a great priority
within this young generation.
We believe we can shareour
experience and strategy, and
we think wehave so many
things still to give and achieve.

رؤيتنا
المختبر العربي لفنون الميديا لديه رؤيــة واضحة
 نعتقد أن تشجيع األنشطة الثقافية،وبعيدة المدى
في العالم العربي سوف يفتح األبواب واسعة للتجارب
 و بالتالي المساهمة،و األحداث الفنية على مدار السنة
.في تطوير التنمية العامة في المنطقة
إن غالبية سكان مجتمعاتنا العربية هم من الشباب
 تقريبا هــؤالء الشباب لهم تعطش كبير56 ٪
إلستعادة حقهم في الكالم و التعبير عن أنفسهم
ً
 والفن عامة له مكانة و أولوية في،بطرق مختلفة
.هذا الجيل الشاب
نعتقد أننا عبر المختبر العربي لفنون الميديا قادرون
على المساهمة في هذه التنمية عبر تبادل خبراتنا
و إستراتجيتنا من خالل مجموعة من البرامج التي
.يتيحها المشروع

Arab Media Lab Activities
أنشطة المختبر العربي لفنون الميديا

DIGITAL MARRAKECH FESTIVAL
ANNUAL MEDIA ART AND DIGITAL FESTIVAL IN MARRAKECH

ARAB MEDIA ART PROJECT organizes DIGITAL MARRAKECH,
an international media arts and digital festival, which aims to
present diverse trends and practices in the fields of digital film &
video, multimedia performances, Video installations, digital
mapping, net art, workshops and other inter-disciplinary forms.
The festival program consists of performances, film screenings,
workshops, lectures, and an exhibition. Within the festival framework
artists from all over the world present latest practices, research and
technologies and showcase important achievements in
the development of media arts practices.
It is also a platform for local artists to present their work to a much
larger public and also to critique reviews. The festival plays a major
role in ex-panding the opportunities for local talented film, video and
interactive media artists. The most successful participants are offered
the opportunity to produce new works during the two and four week
master classes under the supervision of Media Arts professionals.
DIGITAL MARRAKECH, also wants to contribute in interdisciplinary
collaborations between south and north, and create an atmosphere
of international exchange between Moroccan artists and
international ones.
In this way we aim to bring together emerging artists sharing
common ideas and energy, and to introduce them in a
comprehensive but professional way with the newest trends in the
field of Media art practices.
The idea is to make the festival a very significant cultural event on
the Moroccan and Arab map and unite various social spheres,
like culture, arts and education.
Our ambition is to turn the DIGITAL MARRAKECH Festival into a centre
of the young people’s life in Marrakech.
The project takes place in a number of locations in Marrakech city,
with the main events held in the old medina.

دجيتال مراكش

المهرجان السنوى لفنون الميديا والرقمية فى مراكش
ينظم المختبر العربي لفنون الميديا “دجيتال مراكش” ،مهرجان دولى لفنون الميديا ،والسينما الرقمية .يهدف
إلى عرض إتجاهات متنوعة ومماراسات مختلفة فى مجال أداء األفالم الرقمية والفيديو وغير ذلك من األشكال
المتعددة التخصصات.
يتضمن برنامج المهرجان عروض أفالم وأوراش عمل ولقاءات و محاضرات وإقامة معارض .يعرض فنانون من
مختلف أنحاء العالم أحدث األعمال والممارسات الجديدة في مجال فنون الميديا .
ً
إنه أيضا صرح للفنانين المحليين لعرض أعمالهم على قطاع أكبر من الجماهير والنقاد .يلعب المهرجان بدور كبير
فى إتاحة فرص أكبر لفنانى الفيلم والفيديو الموهوبون وتوفير فرص ألفضل العناصر منهم كى ينتجوا أعمالهم
في إطار الورشات التي ينطمها المهرجان.
ً
والهدف منه أيضا هو المساهمة فى تعاون متجدد بين الجنوب والشمال وخلق مناخ دولى لتبادل التجارب بين
الفنانين المحلين مع نظرائهم من دول أخري .
ً
ً
ً
ً
الفكرة هى جعل هذا المهرجان حدثا ثقافيا مهما جدا على الخريطة المغاربية والعربية .وجعله مستقبال من أهم
المهرجانات لفنون المديا العالمية .و ُينطم المشروع فى مناطق عديدة فى مدينة مراكش السيما فى المدينة
القديمة.

Morocco Moving Images
Archive / MMIA

أرشيف نقل الصور من المغرب

More than a reflection of society  يعتبر، أكثر من مجرد انعكاس للمجتمع والثقافة
and culture, Morocco Moving
أرشيف نقل الصور من المغرب وثائق أساسية يمكن أن
Images Archive are primary
.تخدم مجموعة واسعة من األغراض البحثية
documents that can serve a
wide range of research purposes. تطلق المختبر العربي لفنون الميديا هذه البوابة التي
ستخصص للبحث والنشر حول التراث المغربي للصور
ARAB MEDIA LAB launches this
 والبرامج، من األفالم التجريبية وفن الفيديو،المتحركة
portal which will be dedicated
، والتقارير، واألفالم الوثائقية القصيرة،التلفزيونية
to research and publication
 ومقتطفات، وأشرطة الفيديو الموسيقية،والمقابالت
about Moroccan moving
 إلخ...  وعلم اآلثار،من األفالم الروائية القديمة
images heritage, from
Experimental films, video art,
TV show, short documentaries,
reportage, interviews, music
videos, extracts from old feature
films, mass media
archeology..ect

ARAB STEREOTYPES IN WESTERN
MEDIAS
Our work and events encompass
production of films related to the subject,
Lectures and screenings around the world
and research projects on the subject.
Stereotypes of Arabs have been presented
in various forms by the mass media in
Western culture. These representation,
which have been historically and
predominantly negative, often have
adverse repercussions for Arabs and
Muslims in daily interactions and in current
events.
Hollywood films have made a part of its
succes by stereotyping Arabs. Most of these
films share a common theme of
power-hungry, brutal Arabs ultimately
defeated by white westerners, and usually
represented Arab characters as thieves,
charlatans, murderers, terrorists and brutes…

الــصــورة النمطية للعرب فــي اإلعــام
الغربي
دراســات بحثية وإنتاج أفالم تتصل بالموضوع وكذلك تنطيم حلقات
.دراسية وعروض سينمائية بمشاركة مع مؤسسات ثقافية عالمية
ً
كم عدد المرات التي شاهدت فيها فيلما أو برنامجا ً تلفزيونيا يظهر فيه
العرب كإرهابيين وأغبياء أو على نحو أقل من األجناس األخرى؟
، الصورة النمطية كإرهابيين.مئات المرات؟ أالف المرات؟ ربما أكثر
شيوخ “كنوز النفط” ومسلمين متعصبين كارهين للغرب وقتلة
...متوحشين ومغتصبين قذرين ومتشددين دينيا ومستغلين للنساء
 لم:” وجدنا أنه،بعد دراسة لمجموعة من األفالم والبحاث في الموضوع
”.تتعرض أي مجموعة عرقية للتشهير واإلساءة أكثر من العرب
،2001  سبتمبر11  ومنذ،أكثر من ألف فيلم َّصور العرب بطريقة سيئة
ً
! أصبحت صورة العرب في األفالم ووسائل العالم أكثر سوءا

MAM-Media Art Morocco
Media Art Morocco workshops
series and Master classes is a
project that aims to support
media art artists from Morocco,
allowing them to reflect on their
own works by connecting with
other emerging and confirmed
filmmakers and media artists from
the region and international, and
by discovering new ways to
approach the art of media arts
happenings and film making,
weather from technical
or theoretical point of views .
Project formats are : alternative
and experimental film, video art,
digital mapping, net art, media
installation, creative documetary,
experimental music video,
Vlogging…etc

فنون الميديا المغرب
فنون الميديا المغرب (سلسلة مــن ورش ــات عمل
 ُيعتبر المشروع فرصة.)وماستر كالس في المغرب
مفتوحة لفناني الميديا الطموحين بمساعدة موجهين
محترفين من أجــل تعلم طــرق جديدة لخلق أعمال
 ومناقشة أسئلة حول كيف أن إبداعات فنون،تجريبية
ُ
ُ
الميديا تقدم وتطور لغة مرئية من أجل تعبير فني
.وتحول شخصي
مجموعة متنوعة من فناني الميديا وصانعي األفالم من
المغرب وخارجه سيشاركون في تبادل خبراتهم حول
.عالم صناعة األفالم البديلة

Taleb Cherche Midi organization
مؤسسة ﻃﺎﻟﺐ شرش ميدي

المؤسسة “ ﻃﺎﻟﺐ شرش ميدي”
جمعية “طالب شرش ميدي” وعاء لكل فنون الميديا.
فقد ُخلقت سنة . 2002
ومن بين أهداف هذه الجمعية تغيير نظرة الجمهور
الغربي الفن الميديا في الوطن العربي وإعطاء الفرصة
للمبدعين العرب والمغاربة لعرض أعمالهم .وتنظم
الجمعية تظاهرات هدفها الدفع بالتبادل الفني بين
الشمال والجنوب وتطويره...
وتشمل هذه التظاهرات كل أنواع فن الميديا المنجز
بالتقنية الرقمية مــرورا بتقنيات الصورة الجديدة
والتركيبات العصرية من صوت وإضاءة وما شابه ذلك
ووصوال إلى البرامج التفاعلية.
كما سبق للجمعية أن نظمت معارض متعددة بشراكة
مــع مؤسسات عالمية .وســبــق لها فــي إط ــار هذه
الشراكات أن أنتجت العديد من األعمال في مجال الفيلم
الرقمي.
وتساهم جمعية “طالب شــرش ميدي” في تمرير
ونشر األعمال المنجزة في البلدان العربية وبلدان شمال
إفريقيا وذلك بعرض مصنفات األفالم في العديد من
المهرجانات الدولية للفيلم ،وذلك بتعاون مع العديد
من جمعيات فنون الميديا وكذا مؤسسات من مختلف
بقاع العالم.

TALEB CHERCHE MIDI
Taleb Cherche Midi is a media
art collective which aims to
strengthen the Media Art sector
in the Arab world by organising
projects which focus on the
development of new media arts
in the Arab world and
by stimulating artistic exchange
between North and South in all
fields of media art from digital
video to installations and
interactive art.

Taleb Cherche Midi wants to
contribute to the circulation of
works from the Arabic and North
African countries in different
(international) video and film
festivals, diversify the “ Western
perspective ” on art from the
Arab world and acquaint the
West with Arab artists.
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