
d1sc0nN3ct انفصال



Schedule of events
Sunday, November 20: Exhibition opening
Monday, November 21: Virtual artist talk by Nick Briz
Tuesday, November 22: Glitch video screening night
Wednesday, November 23: Cairo Hackerspace workshop
Thursday, November 24: Net cafe speed show
Saturday, November 26: BYOB Cairo

جدول العروض
األحد ٢٠ نوفمبر: افتتاح المعرض

اإلثنين ٢١ نوفمبر: لقاء فى العالم االفتراضى مع الفنان نيك بريز
الثالثاء ٢٢ نوفمبر: ليلة من أفالم فيديو مليئة بالعيوب

األربعاء ٢٣ نوفمبر: ورشة القاهرة لمقتحمى المواقع االلكترونية
الخميس ٢٤  نوفمبر: عرض مقهى الكترونى سريع

السبت ٢٦ نوفمبر: حفل ختامى

d1sc0nN3ct is a week-long exhibition and 
event series that explores (and provokes) 
breakdowns in the system. New works by
Cairo and Alexandria-based artists experi-
ment with corrupting software, hardware, 
and media to create (seemingly) meaning-
less, functionless, and potentially subversive 
aesthetic errors. Projects by artists Sarah 

Samy, Kareem Lotfy, Ahmed el Shaer, 
Emma Benany and Amr Ali include corrupted 
images, deformed codes, and video art 
games that will be shown alongside contri-
butions from an international roster of dirty 
new media practitioners.
 
Organized by Ania Szremski

d1sc0nN3ct

»انفصال« هو حدث فنى يستمر لمدة أسبوع 
للنظر )و التسبب( فى أعطال فى النظام. 

يتضمن »انفصال« أعماال جديدة لفنانين من 
القاهرة و االسكندرية يقومون بتجربة برامج 

كومبيوتر ومعدات الكترونية و وسائط رقمية 
وشرائطية الرتكاب أخطاء جمالية و تقديم 

أعمال )تبدو وكأنها( تفتقر إلى الوظيفة و 
المعنى. يقدم الفنانون المشاركون، و بينهم 

سارا سامى و كريم لطفى و احمد الشاعر و 
عمر على و إيما البنانى، ملفات فاسدة واكوادا 

مشوهة و ألعاب فيديو فنية نقوم بعرضها 
إلى جانب مساهمات من الفنانين العالميين 

الذين يمارسون  االعالم الجديد بشكل إبداعي.

تنظيم »آنيا شريمسكي«

انفصال

 20 – 2٦ نوفمبر، 2011
االفتتاح الساعة السابعة مساء

 تاون هاوس
المصنع

١٠ شارع النبراوي متفرع 
من شارع شامبليون
وسط البلد، القاهرة

November 20 - 26, 2011
Opening 7pm

Townhouse 
Factory Space
10 Nabawy Street off
Champollion Street
Downtown Cairo

Image by Kareem Lotfyصورة كريم لطفي

www.thetownhousegallery.com info@thetownhousegallery.com


