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When two bodies orbit around one another in space, the realm of possi-
bilities is relatively predictable. When the bodies are three, the interac-
tions become more complex and various types of simulations have to be 
used to draw their potential trajectories. 

The Camelia Committee is composed of a body of three: Mira Adoumier, 
Carine Doumit, and Nour Ouayda. As they inhabit a space, each image, 
each sound, each word, is multiplied by three, a multitude of times.

On the outskirts of an enchanted forest, they have discovered a seem-
ingly secret garden. Along the invisible walls of this garden, they have 
weaved the polyphonic voices of Camelia. Who is this mysterious wom-
an? Shapeshifting between myth, flower and spirit, she takes the three 
women on a journey as they attempt to grasp fragments of her various 
manifestations here and there. 

At the edge of the forest, a garden is a space where these recollections 
can be found.

This residency was supported in part by Yola and Charles Noujaim.

. عندما تكون األجسام 
ً
 نسبيا

ً
عندما يدور جمسان حول بعضهما يف الفضاء، يكون التنبؤ مبجال االحمتاالت ممكنا

.
ً
، ويصبح  استخدام أنواع مختلفة من املحاكاة لرمس مساراتها املحمتلة رضوريا

ً
ثالثة، تصبح التفاعالت أكرث تعقيدا

ّن 
ُ

تتألف مجموعة يف الكاميليا من ثالثة أعضاء هم مريا عضوميه وكارين ضومط ونور عويضة. وعندما تسك
َور واألصوات والكلمات وتتضاعف مّرات عديدة.  ما، تتناسل الصُّ

ً
مساحة

عىل مشارف غابٍة مسحورة، تكتشف مجموعة يف الكاميليا ما يبدو حديقة رسية، وتنسُج، عىل طول الجدران 
غمات. من هي هذه املرأة الغامضة اليت تتبّدل هيئتها وتتحّول 

ّ
الخفّية لتلك الحديقة، أصوات كاميليا املتعّددة الن

يف؟ تأخذ كاميليا النساء الثالث يف رحلٍة تحاولن فيها اإلحاطة بشذراٍت من تجلّيات 
َ
رافٍة إىل زهرٍة إىل ط

ُ
من خ

تلك املرأة هنا

هذه اإلقامة الفنية هي بدعم من يوال وشارل نجمي. 

)C( إضغط هنا لمساع دليل املعشب

https://soundcloud.com/camelia-s-3486006/yjt3rpqifvmh/s-24dwx0Q8uG6


The Camelia Committee 

Mira Adoumier is an author/independent filmmaker based in Beirut and 
Amsterdam. Through fictional, essayistic works and video installations 
on landscapes, she explores the relationship between peripheries and 
centers, opening spaces and strata of possible and alternate realities. 

Carine Doumit is an independent film editor and writer based in Beirut. 
Her work comprises a variety of feature documentaries, film essays, and 
experimental videos. She writes texts for and about cinema.

Nour Ouayda is a filmmaker, film critic and programmer. She is a co-edi-
tor of the Montreal-based online film journal Hors champ. She is deputy 
director at Metropolis Cinema Association in Beirut where she also coor-
dinates the Cinematheque Beirut project. Through her films and writing 
she has been researching the practice of drifting in cinema.

مجموعة يف الكاميليا

مريا عضوميه، كاتبة ومخرجة أفالم مستقلة تعيش ما بني بريوت وامسرتدام. تطرح وتستكشف مريا العالقة 
ما بني املركز واالطراف، وبني املساحات املفتوحة وطبقات الواقع يف املمكن والبديل وذلك من خالل األعمال  

الروائية، البحثية، وتجهزي الفيديو 

كارين ضومط، مونترية وكاتبة مستقلة تقمي يف بريوت. تتألف أعمالها من مجموعة متنوعة من األفالم 
الوثائقية الطويلة واألفالم التجريبية.  نرشت كارين مجموعة متنوعة من النصوص للسيمنا وحول السيمنا.

نور عويضة، صانعة افالم، ناقدة سيمنائية ومربمجة. هي محررة مشاركة يف مجلة “ خارج الشاشة “ وهي مجلة 
افالم اونالين مركزها مونرتيال. نور هي نائبة مدير جمعية مرتوبوليس السيمنائية يف بريوت حيث تقوم أيضا 

بتنسيق ومتابعة مرشوع سيمناتك بريوت. من خالل أفالمها وكتاباتها تبحث نور يف املمارسة االنجرافية يف 
السيمنا. 



عىل مشارف الغابة حديقة 

قراءات كاميليا

بورتريه كاميليا وهي صغرية

ثالث رسائل إىل كاميليا

كاميليا يف األرشيف

املسبح

الغابة )تأّمالت أخطبوط مترّشد(

الحديقة )معشب كاميليا(

)C( إضغط هنا لمساع دليل املعشب

https://soundcloud.com/camelia-s-3486006/yjt3rpqifvmh/s-24dwx0Q8uG6
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