


في هذا المكان
شرائط لوسط بيروت

IN THIS PLACE 
Reels of Beirut



When I went to film Beirut after the August 4th, 2020 port blast, I found destroyed places 
that I had previously filmed in the post-war 1990s. I thought of those places – their 
residents and memories –, how they disappear again and again, and how our images quickly 
become archives.
I became obsessed with documentation and archiving at an early age, maybe because I was 
born in a city that was disappeared. I started to look for it in films. I worked on chronicling 
the history of cinema in Lebanon, precisely in search of that city.
I treated feature films as archival material that would help me recapture the place and its 
atmosphere, even if watching them was often difficult.
“In this Place: Reels of Beirut” takes us back to the area extending from the port to the 
hotels, passing through the central business district, through five short films consisting of 
a montage of scenes assembled from 50 Lebanese, Arab and foreign fiction films made 
between 1935 and 1975.
Welcome to Beirut, The Port, Downtown, The Hotel, The Cabaret. Text, moving and still 
images, posters – all in a small space that recalls the wider place.

Hady Zaccak

مقّدمة عاّمة للمعرض

ــرة كان ســبق يل أن صّورتهــا يف التســعينّيات  عندمــا ذهبــت ألصــّور بــروت بعــد انفجــار املرفــأ يف 4 آب 2020 ووجــدت أماكــن مدمَّ

بعــد الحــرب، تســاءلت كــم مــن مــرّة تختفــي األماكــن مــع ناســها وذكرياتهــا وكــم تتحــّول صورنــا برسعــة إىل أرشــيف.

أصبــت بهاجــس التوثيــق واألرشــفة باكــراً رّبــا ألننــي ولــدت يف مدينــة اختفــت فأخــذت أبحــث عنهــا يف األفــام وعملــت عــى تأريــخ 

الســينام يف لبنــان بحثــاً باألخــص عــن هــذه املدينــة.

تعاملــت مــع األفــام الروائّيــة الطويلــة وكأّنهــا مــاّدة أرشــيفّية تســاعدين عــى اســتعادة املــكان والجــّو العــام ولــو مل يكــن غالبــاً مــن 

الســهل مشــاهدتها.

أدعوكــم اليــوم إىل زيــارة منطقــة وســط بــروت املمتــّدة مــن املرفــأ إىل الفنــادق مــروراً بالوســط التجــاري مــن خــال 5 أفــام قصــرة 

مبنّيــة اســتناداً عــى 50 فيلــم روايئ طويــل لبنــاين وعــريب وأجنبــي تــّم انتاجهــا بــن 1935 و1975. 

أهًا بكم يف بروت - املرفأ - البلد - الفندق - الكباريه.

محّطات مكتوبة، صور متحّركة وثابتة وملصقات يف فضاء صغر يسرتجع الفضاء األكرب.

هادي زّكاك



المحّطة األولى: أهالً بكم في بيروت
7 دقائق ونصف مبنّية على 19 فيلم روائي طويل

تختلف النظرة إىل بروت بن األفام اللبنانّية واملرصّية واألجنبّية وتبدو املدينة  يف حوار مستمّر بن حارضها وماضيها، بن الخيال 

والواقع.

أهًا بكم يف بروت يف رحلة يف الزمان واملكان.

1st place: “Welcome to Beirut”
7’30s based on 18 feature narrative films

Beirut is perceived differently depending on whether the film is Lebanese, Egyptian, 
foreign… The city appears to be in constant conversation between its present and its past, 
between fiction and reality.
Welcome to the heart of Beirut, on a journey through space and time.



Port Beirut المحّطة الثانية: مرفأ بيروت
15 دقيقة مبنّية على 16 فيلم روائي طويل

لعب مطار بروت الدويل دوراً أساسيًّا يف معظم األفام املصّورة يف لبنان قبل الحرب كنقطة وصول إىل الباد.

أّما مرفأ بروت فكان دوره محدوداً أكرث يف األفام. شّكل منّصة للعمل أو للهجرة يف األفام اللبنانّية كام استقبل السّواح يف عدد من 

األفام املرصّية واألجنبّية. ظهرت غالباً يف الخلفّية الحركة الناشطة املتمّثلة بعدد البواخر وعملّيات االستراد والتصدير باإلضافة إىل 

توّسع املساحة وقاعة املسافرين وبناء صوامع القمح واملستودعات وصوالً إىل بناء جرس شارل حلو. 

ولكّن املرفأ كان أيضاً مرسحاً للعملّيات املشبوهة املتمّثلة بالتهريب ) ذهب –  ممنوعات – مواد متفّجرة...( باألخص يف أفام الجرمية 

والتجسس األجنبّية. 

برز يف هذا اإلطار دور األجهزة األمنّية اللبنانّية وتعاونها مع االنرتبول لضبط كل العملّيات املشبوهة يف أفام التجسس األوروبّية 

eurospy films التي ازدهرت يف الستينّيات يف إنتاجات مشرتكة بن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأملانيا عى وقع نجاح مهاّمت جيمس 

بوند.

أصبح الخطر عى مدينة بروت مصدره املرفأ وما يخفيه من بضاعة ومطلوبن قبل أن يختلط الخيال بالواقع.

2nd place: “Port Beirut”
15’ based on 16 feature narrative films (short text version)

The port of Beirut was a site for business or immigration in Lebanese films, meanwhile 
welcoming tourists in several Egyptian and foreign features.
But it was also the scene of suspicious activity, namely smuggling, especially in foreign 
crime and spy films.
The port – and its concealed goods and outlaws – became the source of the danger 
menacing the city of Beirut, until fiction and fact converged.



Al Balad -الموقع الثالث: البلد
25 دقيقة مبنّية على 25 فيلم روائي طويل

مل تهتّم كثراً األفام اللبنانّية والعربّية بتصوير وسط بروت املعروف بالبلد ألسباب عديدة قد يكون البعض منها لوجيستيًّا بسبب 

الزحمة يف الساحات واألسواق والصعوبات االنتاجّية. لكّن هذه األفام بجملها ابتعدت أيضاً عن األوساط الشعبّية وفّضلت التصوير 

عى الكورنيش البحري ومحيطه وفيام بعد يف شارع الحمرا رابطًة باستمرار صورة املدينة بالحداثة ومظاهر البحبوحة االقتصادّية 

بعيداً عن أي من مظاهر الفقر وسط وجود أيضاً للرقابة.

أّما األفام األجنبّية فقد جذبها الوسط التجاري يف نزعة استرشاقّية بحثاً عن السوق الذي قد يصبح خياليًّا ومرّكباً ليخدم الصورة 

النمطّية. وال يتأّخر هذا املكان بأن يشّكل خطراً عى األجنبي وسط الحشود العدائّية.

لكّن األفام املتوّفرة ومهام كانت جنسّياتها تسمح لنا باستعادة قلب املدينة الجامع لكافة الطبقات االجتامعّية. 

إّنها بقعة جغرافّية مصّغرة عن كّل بروت. هنا يتّم التواصل مع الخارج عرب مركز الربيد وهنا ظاهرة الساحات املكتظة من ساحة 

الشهداء إىل النجمة ورياض الصلح مع فوىض حركة املرور وصعوبة القيادة قبل وبعد اختفاء الرتامواي.

هنا مركز االنتقال إىل كافة املناطق. هنا األسواق التجارّية املتنّوعة ودور السينام. 

هنا مركز الرشطة وهنا املصارف ومنوذجها الطليعي بنك إنرتا.

هنا املكاتب واملكتبات وظاهرة املراكز التجارّية الحديثة من مبنى ستاركو إىل مبنى بيبلوس.

هل ميكن أن نرى أيضاً مظاهر أخرى ومنها شارع املتنبي وبيوت “البرتونات”؟

3rd place: “Al Balad”
25’ based on 25 feature narrative films (short text version)

Al-Balad (i.e., Downtown) is the bustling epicenter of the city, a miniature representation 
of Beirut as a whole, where squares, markets, shopping centres, banks and cinemas are 
plentiful, and people from all social classes rub shoulders.
While public space is dealt with differently – ranging from a local perspective to an 
Orientalist attitude – the memory of a place that no longer exists is preserved on film.



Hotel Beirut - الموقع الرابع:أوتيل بيروت
23 دقيقة ونصف مبنّية على 24 فيلم روائي طويل

شّكلت منطقة الفنادق محّطة أساسّية يف األفام األجنبّية املصّورة يف لبنان وأهّمها أفام التجسس األوروبّية eurospy films فظهرت 

بروت وكأّنها مركز جواسيس يف ظّل الحرب الباردة وجاءت هذه املوجة من األفام بعد بروز قضايا عّدة يف الواقع ومنها قضّية العميل 

املزدوج الربيطاين السوفيايت كيم فيلبي الذي انكشف أمره فهرب من بروت إىل موسكو يف العام 1963.

يف حن ُعرف بار فندق السان جورج بأّنه “عّش” للجواسيس املتنّكرين بصفة صحايف أو مندوب مبيعات، برز أوتيل فينيسيا يف األفام 

ليصبح الواجهة األساسّية للعماء الرسين منافساً بقّوة جرانه مثل السان جورج واأللكزار واإلكسلسيور والبامل بيتش وغرها من 

الفنادق التي استقبلت بدورها جنسّيات مختلفة من الشخصّيات.

أصبح هناك مسار شبه موّحد للعميل الرّسي يأخذه من املطار إىل الفندق يف مدينة ال تدعو إىل الطأمنينة. فالخطر قد يظهر منذ 

الوصول إىل مدخل الفندق ومن ثّم إىل الغرفة حيث التنّصت شبه حتمّي وخطر املوت قائم يف كّل لحظة. فالعميل يف خطر كام الرثّي 

الذي اختار االستمتاع بالدولتيش فيتا اللبنانّية. هنا الجامل النسايئ واألجساد املتحررة التي تظهر يف خلفّية البار حيث ُتحاك العملّيات 

املختلفة وحّتى الخيانات الزوجّية.

يصبح هكذا فندق فينيسيا بأقسامه املختلفة الداخلّية والخارجّية وكأّنه عامل مصّغر عن بروت الستينّيات ببعدها الكوزموبوليتاين 

والرأساميل. يف هذا الديكور الفخم وباأللوان، يزداد أيضاً الخطر فور الخروج من الفندق مع امكانّية االحتكاك بالسّكان املحلين وتعّدد العماء 

املتواجدين يف املدينة.

مقابل هذا النموذج، تأيت صورة أقرب إىل البطاقات الربيدّية مع بعض األفام اللبنانّية والسورّية واملرصّية حيث يظهر مثًا الطابع 

السياحي والتزّلج عى املاء واالستمتاع بالشمس يف فندق السان جورج مع اختاط قصص الحب والخيانة. أّما فندق الهوليداي إن فلن 

يتمّتع بالوقت الكايف ملنافسة الفينيسيا عشّية معركة ستجعل من كل فندق شخصّية فيلم حريب.

4th place: “Hotel Beirut” 
23’30s based on 24 feature narrative films (short text version)

The hotel district was a central backdrop to foreign features filmed in Lebanon, especially 
European espionage films, where it seemed as though Beirut was a den of spies during the 
Cold War period. This wave of films flourished in the wake of true events that took place in 
Lebanon, notably the case of British-Soviet double agent Kim Philby who fled from Beirut to 
Moscow in 1963 after he was unmasked.



 Cabaret Beirut - الموقع الخامس: كباريه بيروت
19 دقيقة مبنّية على 15 فيلم روائي طويل

ارتبط الكباريه بصورة املدينة وأخذ أشكاالً عّدة من بار إىل ستريو وملهى لييل تتعّدد فيه االستعراضات الفنّية.

تكاثرت مراكز السهر املحيطة بنطقة الفنادق وبرز منها معبد الحياة الليلّية  “له كاف دي روا” Les Caves du Roy  وملهى “إيب 

كلوب” Epi Club حيث ُصّورت أفام عّدة.

ظهر الطابع الكوزموبوليتاين للمدينة وحرصها عى تقديم االستعراضات الرشقّية واألجنبّية يف آن معاً.

كان الفتاً تعّدد استعامل اللغات واللهجات من قبل مغنين ومغنّيات لبنانين فيام بحثت غالباً األفام األجنبّية عن اإلطار االكزوتييك 

الستعادة ليايل الرشق حّتى لو اضطّر االنتاج إلحياء مشهد الرقص الرشقي يف االستوديو بعد اكتشاف أّن بروت ال تتناسب كثراً مع 

النظرة االسترشاقّية.

يف املقابل، أرّصت أفام لبنانّية عى إبراز الكباريه كمكان حقيقي أو مستعاد يف االستوديو، يلتقي فيه الرشق والغرب ويشبه عموماً 

املدينة.

تزامن هذا التشابه مع اعتبار بروت مدينة “الخطيئة” كام ذكرت مجّلة “اليف” وشّكل الكباريه أحد مراكز “الخطيئة” حيث يفقد 

القروّي طهارته وتتبلور اإليحاءات الجنسّية بالتزامن مع تناول الكحول والدخول يف “املحرّمات”.

مثل باقي أنحاء املدينة، يصبح أيضاً هذا املكان مصدر خطر فتندلع املشاكل بن الرجال بسبب امرأة متسك غالباً زمام األمور. كام 

تجري محاولة اغتيال العميل الرّسي الذي مل يعد فقط أجنبيًّا مع ظهور مناذج محلّية تقّلد بدورها منوذج جيمس بوند فيام تنطق 

باللهجة املرصّية!

هل السهرة عى وشك االنتهاء؟

5th place: “Cabaret Beirut”
19’ based on 15 feature narrative films

The cabaret became synonymous with the city’s image, and took on many incarnations 
– bars, discos, nightclubs – with a variety of entertainment shows on offer, ranging from 
oriental to international. Afterhours establishments proliferated around the hotel district, 
most prominently the temple to nightlife Les Caves du Roy and the nightclub Epi Club 
where several movies were filmed. Between real locations and film sets, Beirut became Sin 
City, where sexual innuendo paved the way for the taboo.



In This Place: Reels of Beirut                                                    في هذا المكان - شرائط لوسط بيروت

 Filmography - فيلموغرافيا

1- Doumou’ Al-Hub (Tears of Love) (1935) - Egypt- by Mohammed Karim.

دموع الحب )1935( - مرص- إنتاج أفام محّمد عبد الوهاب- إخراج محّمد كريم.

2- La Châtelaine du Liban (The Lebanese Mission) (1956)- France- produced by Jeannic Films- 

directed by Richard Pottier.

3- Ila Ayn? (Where to?) (1957)-Lebanon- by Georges Nasser.

إىل أين؟ )1957(- لبنان- إنتاج الرشكة اللبنانية للسينام- إخراج جورج نرص.

4- Ma’bad Al-Hub (The Temple of Love) (1960) -Lebanon- by Atef Salem.

معبد الحب )1960(- لبنان- إنتاج أفام طّنوس فرنجيّة- إخراج عاطف سامل.

5- Lubnan Fil-Layl (Lebanon by Night) (1963) -Lebanon- by Muhammad Selman.

لبنان يف الليل )1963(- لبنان- إنتاج بيرتا فيلم- إخراج محّمد سلامن.

6- Echappement libre (Backfire) (1964)- France- Italy- Spain-produced by Les films du jeudi-directed 

by Jean Becker.

7- FBI Operazione Baalbeck (Last Plane to Baalbeck) (1964) - Italy, France, Lebanon- 

produced by Enrico Bomba- directed by Hugo Fregonese- Marcello Gianini.

8- Layali Al-Sharq (Oriental Nights) (1965) -Lebanon-  by Elias Matta.

ليايل الرشق )1965(- لبنان- إنتاج طّنوس فرنجيّة- إخراج الياس متّى.

9- Garo (1965) -Lebanon-by Gary Garabedian.

غارو )1965(- لبنان- إنتاج وإخراج كاري كربيتيان.

10- Al-Jaguar Al-Sawda’ (The Black Jaguar) (1965) -Lebanon- by Muhammad Selman.

الجكوار السوداء )1965(- لبنان- إنتاج أنور الشيخ ياسن- إخراج محّمد سلامن.

11- Liqa’ Fi Tadmur (Meeting in Palmyra) (1965)-Syria- by Youssef Maalouf.

لقاء يف تدمر )1965(- سوريا- إنتاج سريا فيلم- إخراج يوسف معلوف.

12- 24 hours to kill (1965)-Great Britain-Germany- produced by Harry Alan Towers- directed by Peter 

Bezencenet.

13- Le Spie uccidono a Beirut (Secret Agent Fireball) (1965)- Italy, France (NC- Deveon Film- Radius 

Productions) directed by Mino Loy and Luciano Martino.

14- Le Spie uccidono in silenzio (Spies strike silently) (1966)- Italy, Spain, France- produced by Filmes 

Cinematografica (Italy)/Estela Films S.A (Spain)/ Terra Films (Italy)- directed by Mario Caiano

15- Where the spies are (Passport pour l’oubli) (1966) -Great Britain- produced and directed by Val 

Guest.

16- Agent 505 Todesfalle Beirut (Agent 505: Death Trap Beirut) (1966) Germany-Italy- France- 

produced by Rapid Film/Metheus Films/Compagnie Lyonnaise De Cinéma- directed by Manfred R. 

Koehler.

17- Intisar Al-Munhazim (The Victory of the Defeated) (1966) -Lebanon- by Samir Nasri.

 إنتصار املنهزم  )1966(- لبنان- إنتاج أفام الفجر الجديد- إخراج سمر نرصي.

18- Mawwal (1966) -Lebanon- by Muhammad Selman.

موال األقدام الذهبيّة )1966(- لبنان- إنتاج روميو لحود- إخراج محّمد سلامن.

19- Farewell to Lebanon (1966) -Lebanon-by Hikmat Labib.

وداعاً يا لبنان )1966(- لبنان- إنتاج رشكة كروز لإلنتاج والتوزيع السيناميئ )أنطوان كروز(- إخراج حكمت لبيب.

20- Rajol Wa Emra’atan (A Man and Two Women) (1966)- Lebanon-Egypt by Nagdy Hafez.

رجل وامرأتان )1966(- لبنان- مرص- إنتاج بيرتا فيلم- إخراج نجدي حافظ.



21- Al-Tarid (The Fugitive) (1967) -Lebanon- by Sayed Tantawi.

الطريد )1967(- لبنان- إنتاج الرشكة العربيّة للسينام، محّمد عيل الصبّاح- إخراج سيّد طنطاوي.

22- Ahlan Bil-Hub (Welcome Love) -Lebanon- by Muhammad Selman.

أهاً بالحب )1967(- لبنان- إنتاج أفام عدنان الحوت- إخراج محّمد سلامن.

23- La Grande Sauterelle (1967)- France-Germany- Italy- produced by Sneg-Paris, eichberg film-

munich, Franca Film (Rome) -directed by Georges Lautner.

24- Night in London (1967)- India- produced by Kapur Films-directed by Brij Sadanah.

25- Il Cobra (The Cobra) (1967)- Italy- Spain- produced by Italian International Film (Rome)- 

Productores Exhibidores Films (Madrid)- directed by Mario Sequi.

26- Il Marchio di Kriminal (1967)- Italy- Spain- produced by Filmes Cinematografica- Rome- 

Copercines- Madrid- directed by Fernando Cerchio.

27- Flashman (1967)- Italy- produced by Mino Loy and Luciano Martino- directed by Mino Loy.

28- Only when I larf (1968)- Great Britain- produced by Len Deighton, Brian Duffy- directed by Basil 

Dearden.

29- Bint Al-Haris (The Guardian’s Daughter) (1968) -Lebanon- by Henri Barakat.

بنت الحارس )1968(- لبنان- إنتاج نادر األتايس- إخراج بركات.

30- Afrah (Celebrations) (1968) -Egypt- by Ahmed Badrakhan.

 أفراح )1968(- مرص- إنتاج رشكة القاهرة لإلنتاج السيناميئ- إخراج أحمد بدرخان.

31- Thalath Nisa’ (Three Women) (1968) -Egypt- by Mahmoud Zulfikar, Salah Abu Seif, Henri Barakat.

ثاث نساء )1968(- مرص- إنتاج الرشكة العربيّة للسينام، رمسيس نجيب- إخراج محمود ذو الفقار- صاح أبو سيف- بركات.

32- Al-Hub Al-Kabir (The Great Love) -Egypt-Lebanon- by Henri Barakat.

 الحب الكبر )1968(- مرص-لبنان- إنتاج وإخراج هرني بركات.

33- Al Hub Wal Fulus (Love and Money) (1968) -Lebanon- by Hasan al-Imam.

الحب والفلوس )1968(- لبنان- إنتاج أنور الشيخ ياسن- إخراج حسن اإلمام.

34- Sariq Al-Malayin (The Thief of Millions) (1968) -Lebanon- by Niazi Mustapha.

سارق املاين )1968(- لبنان - إنتاج أنور الشيخ ياسن- إخراج نيازي مصطفى.

35- Tariq Bila Nihaya (Road without End) (1968) -Lebanon-Turkey by Sayfuddin Shawkat.

طريق با نهاية )1968(- لبنان- تركيا- إنتاج توفيق الصباحي )غولدن فيلم(- إخراج سيف الدين شوكت.

36- Rebus (1968)-Italy- Spain- Germany-produced by Tecisa (Madrid), P.E.A., Rapid Film (Munich), 

Euro American Film (Buenos Aires) -Alberto Grimaldi- directed by Nino Zanchin

37- Abtal Wa Nisa’ (Heroes and Women) (1969) -Lebanon-by Muhammad Selman.

أبطال ونساء )1969(- لبنان- إنتاج األخوين سعادة- إخراج محمد سلامن.

38- Amwaj (Waves) (1970) -Lebanon-by Muhammad Selman.

أمواج )1970(- لبنان- إنتاج رشكة صبّاح السينامئيّة- إخراج محّمد سلامن.

39- Baris Wal-Hub (Paris and Love) (1971) -Lebanon-by Muhammad Selman.

باريس والحب )1971(- لبنان- إنتاج أفام زكريا الحلبي- إخراج محّمد سلامن.

40- Saydat Al-Aqmar Al-Sawda’ (Lady of the Black Moons) (1971) -Lebanon- by Samir Khoury.

سيّدة األقامر السوداء )1971(- لبنان- إنتاج أفام األرز العاملية- إخراج سمر خوري.

41- Banat Akher Zaman (Modern Girls) -Syria- by Rida Myassar.

بنات آخر زمان )1972(- سوريا- إنتاج تحسن القوادري- إخراج رضا ميرّس.

42- Ajmal Ayyam Hayati (Best Days of My Life)- Egypt- Lebanon by Henri Barakat.

أجمل أيّام حيايت )1973(- مرص-لبنان- إنتاج أفام األندلس- إخراج بركات.

43- Zaman Ya Hub (1973) -Egypt- by Atef Salem.

زمان يا حب )1973(- مرص- إنتاج املؤسسة املرصيّة العاّمة للسينام- إخراج عاطف سامل.



44- Si puo essere piu bastardi dell’ispettore Cliff (Mafia Junction) (1973)- Italy- GB (Clodio 

Cinematografica-Rome, Italian International Film-Rome, Monymosk productions- London) directed by 

Massimo Dallamano.

45- Nagham Fi Hayati (Melody in My Life) (1974) by Henri Barakat.

نغم يف حيايت )1974(- لبنان- إنتاج الرشكة اللبنانيّة للتجارة والسينام )صباح إخوان(- إخراج هرني بركات

46- Nisa’ Lil Shita’ (Women for Winter) –Syria- Lebanon by Samir el Ghoussayni.

نساء للشتاء )1974(- سوريا- لبنان- إنتاج شام فيلم- إخراج سمر الغصيني.

47- Honeybaby, Honeybaby (1974) -USA- production Kelly-Jordan Enterprises- directed by Michael 

Schultz.

48- Al Malika Wa Ana (The Queen and Myself) (1975)- Egypt- by Atef Salem.

امللكة وأنا )1975(- مرص- إنتاج أفام صوت النيل )محرم فؤاد(- إخراج عاطف سامل.

49- Beirut Ya Beirut (Beirut Oh Beirut) -Lebanon- by Maroun Baghdadi.

بروت يا بروت )1975(- لبنان- إنتاج الرشكة الجديدة للسينام والتلفزيون- إخراج مارون بغدادي.

 

مراجع الصور 
 Source of the photos

 Arab Image Foundation   املؤسسة العربيّة للصورة

 Hady Zaccak Collection   مجموعة هادي زكّاك

Telko Sport

مراجع الملصقات
 Source of the posters

 Abboudi Abou Jaoude Collection   مجموعة عبّودي أبو جودة



HADY ZACCAK – Short Biography
هادي زّكاك مخرج سيناميئ لبناين حائز عى جوائز عّدة وأستاذ-باحث يف معهد السينام IESAV- جامعة القّديس يوسف- بروت.

أخرج أكرث من 20 فيلاًم وثائقياً حول مواضيع سياسّية واجتامعّية تتعّلق بلبنان والعامل العريب ومن أبرزها:
“يا عمري” )2017( )جائزة لجنة التحكيم يف مهرجان ماملو للفيلم العريب، السويد 2017(، “كامل جنباط، الشاهد والشهادة” )2015( 
)جائزة الفرنكوفونّية ألفضل فيلم وثائقي 2016(، “مارسيدس” )2011( )جائزة إتحاد النّقاد الدولين يف مهرجان ديب السيناميئ 2011(، 

“درس يف التاريخ” )2009( )الجائزة األوىل يف مهرجان الفيلم العريب-روتردام، هولندا 2010(، “حرب السام” )2007(، “الجئون مدى 
الحياة” )2006(...

باإلضافة إىل أفامه، أّلف زّكاك كتابن عن السينام: “العرض األخر، سرة سيَلام طرابلس” )2021(  و”السينام اللبنانّية، مسار سينام نحو 
املجهول )1929-1996(” )1997(.  يحاول زّكاك من خال عمله التنقيب يف الحارض عن آثار املايض واملحافظة عى الذاكرة.

Hady Zaccak is a Lebanese award-winning filmmaker and a professor-researcher at IESAV film School, 
Saint-Joseph University, Beirut.
He is the author of more than 20 socio-political documentaries about Lebanon and the Arab world. 
His selective filmography includes: “Ya Omri” (“104 wrinkles”) (2017) (Jury Award Malmo Arab Film 
Festival, Sweden, 2017), “Kamal Joumblatt, Witness and Martyr” (2015) (Francophone Trophy for the 
best documentary 2016), “Marcedes” (2011) (FIPRESCI Award (the International Federation of Film 
Critics)-Dubai International Film Festival 2011), “A History Lesson” (2009) (1st prize Arab Film Festival-
Rotterdam 2010), “The War of Peace” (2007), “Refugees for Life” (2006) …
In addition to his films, Zaccak is the author of two books on cinema: “The Last Film Screening, a 
biography of Cilama Tripoli” (2021) and “Lebanese Cinema, an itinerary of a cinema heading towards 
the unknown (1929-1996)” (1997).  
Zaccak seeks through his work to document the traces of the past in the present and to preserve memory.

في هذا المكان: شرائط لوسط بيروت  

فريق العمل على المعرض

-بحث، إعداد وتوليف: هادي زّكاك
-مدير فّني: عوض عوض
-إرشاف فّني: منال خرض

-تجهيز تقني: بالل دحبورة وزيكو
-تنسيق: ماريلني غصن-

جوال عضم- روبن جبييل
-تنظيم: بريوت دي يس

mina image centre بالتعاون مع
بدعم من السفارة السويرسّية 

لدى لبنان وسوريا

In This Place: Reels of Beirut

The crew 

- Research, curating and editing: Hady Zaccak
- Artistic director: Awad Awad
- Artistic supervision: Manal Khader
- Technical setup: Bilal Dahboura & Zico  
-Coordination & Communication: Marilyn Ghosn - 
Joelle Adem - Roben Jbeily
- Organised by Beirut DC
In collaboration with mina image centre 
With the support of Embassy of Switzerland to 
Lebanon and Syria

بدعم من  In collaboration with with the support ofبالتعاون مع

Abboudi Abou Jaoude


