


The Dark-Skinned Nightingale 
2013
10:00, digital HD video 
color / sound

Manipulated found footage 
from the first Egyptian film 
in color and Cinema Scope 
technique Dalila, 1956, 
directed by Mohamd Karim, 
starring Abdel Halim Hafez 
and Shadia.

הזמיר כהה העור
2013

 HD 10:00, וידאו דיגיטלי
צבע / סאונד

סצנות מטופלות מתוך הסרט 
"דלילה", הסרט המצרי 

הראשון שצולם בצבע בפורמט 
סינמסקופ, בבימויו של 

מוחמד כרים, ובכיכובם של 
עבד אל–חלים חאפז ושאדיה. 





What in the World 
2013
05:30, digital HD video
b&w / sound

Found footage from the quiz show "What 
in the World” (1950), a co-production 
by CBS and Penn University museum, in 
which the participants tried to identify 
the museum’s archaeological objects. 
In this found footage the panelists are 
the museum director Froelich Rainey, 
moderator; the archaeologist Alfred 
Kidder, the sculptor Jacques Lipchitz, 
and the historian of Islamic art 
Richard Ettinghausen - one of the main 
founders of the collection of the 
Museum for Islamic Art in Jerusalem.

What in the World
2013

 HD 05:30, וידאו דיגיטלי
שחור–לבן / סאונד

חומרי ארכיון מחידון הטלוויזיה השבועי 
 - "What in the World" (1950)

הפקה משותפת לערוץ CBS ומוזיאון 
אוניברסיטת פן - בו היה על המשתתפים 
לזהות אובייקטים ארכיאולוגיים מאוסף 

המוזיאון. בחומרים המובאים כאן משתתפי 
הפאנל הם: מנהל המוזיאון פרוליך רייני 

(מנחה); הארכיאולוג אלפרד קידר, 
הפסל ז'ק ליפשיץ וחוקר אמנות האסלאם 

ריצ'רד אטינגהאוזן - ממייסדי אוסף 
המוזיאון לאמנות האסלאם בירושלים.





Geometry Practice 
2013
01:00, digital animation 
b&w / sound

תרגיל בגאומטריה
2013

01:00, אנימציה דיגיטלית 
שחור–לבן / סאונד





Belly Boat 
2013
02:37, digital HD video
b&w / sound

Belly Boat
2013

 HD 02:37, וידאו דיגיטלי
שחור–לבן / סאונד





Divine Grace, Wealth, 
and Long Life 
2013
08:39, ditigal animation 
b&w / sound

Neither too long nor too short, 
/ As though the night had 
woven its beauty / in all its 
splendor / It will show you the 
darkness of night inside, but 
also the / sheen of words then 
composed into a poem.

 Divine Grace, Wealth,
and Long Life

2013
08:39, אנימציה דיגיטלית 

שחור–לבן / סאונד

לא ארוכה מדי ולא קצרה מדי, 
/ כמו שזר בה הלילה את יופיו 

במלוא הדרו / היא תחשוף 
בפניך את חשכת הלילה הצפון

בה, אבל גם את / בוהק 
המילים שנרקמות לשיר.





Traces 
2013
01:10, digital HD video 
b & w / sound

עקבות
2013

 HD 01:10, וידאו דיגיטלי
שחור–לבן / סאונד





Think Tank
2013
01:15, digital HD video 
color / sound

Think Tank
2013

 HD 01:15, וידאו דיגיטלי
צבע / סאונד





Short Cuts 
2013
01:36, digital HD video 
b & w / sound 

A short film (3 takes, 52 seconds 
long) by the Egyptian director, 
Youssef Chahin, using the 
original Cinematographe invented 
by the Lumière Brothers.

תמונות קצרות
2013

 HD 01:36, וידאו דיגיטלי
שחור–לבן / סאונד

סרטו הקצר (52 שניות, 
3 טייקים) של הבמאי המצרי 

יוסוף שאהין, אשר צולם 
במצלמת הסינמטוגרף 

המקורית של האחים לומייר.


