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Maqam En-Nabi Musa has been a natural meeting point for centuries. 
Recently, it came across the path of a very heterogeneous group of 
international artists, who couldn’t help but fall for the magic of the 
place, its nature, and the hospitality of its people. 

This spark immediately turned into a source of inspiration for the 
group of artists. Over the last 3 months, each artist created their own 
very personal relationship with and perception of Nabi Musa through 
intensive periods of engagement with its elements.

JUNCTION is the collective result of these individual perceptions. It 
is the artists’ expression of appreciation for the place, their unique 
experience in it and the genuine hospitality it offered them. This 
product of cultural exchange, personal confrontation, and sincere 
communication is their gift back to Nabi Musa and its community.

This exhibition follows the vision of rehabilitating Maqam En-Nabi 
Musa to allow and create an open space of exchange through cultural 
initiatives.

على مدى عدة قرون، كان وما زال مقام النبي موسى ملتقى للبشر من 
مختلف االجناس.

مؤخرا، وبمحض الصدفة، انتهى المطاف  بمجموعة متنوعة من الفنانين 
الدوليين بالتعرف على المكان واالنبهار بسحر طبيعته وحسن ضيافة اهله.

ما سارع المقام ان اصبح مصدر الهام لمجموعة الفنانين والـذي قام كل منهم 
، وعلى مدى ٣ اشهر، ببناء عالقة شخصية وانطباعات خاصة عن المكان من 

خالل االمعان والتامل  في عناصره المتنوعة.

)مفترق( هو النتيجة الجمعية  لهـذه االنطباعات. هو تعبير الفنانيين عن 
تقديرهم للمكان وتجربتهم فيه وكرم الضيافة الذي احسوا به. هذا العمل 

الذي هو تنيجة تبادل ثقافي ومواجهة وتواصل انساني هو ايضا تكريم من 
الفنانين للمكان واهله. المعرض الفني يتبع رؤية العادة تاهيل مقام النبي 

موسى كمساحة مفتوحة للتبادل الثقافي من خالل المبادرات الفنية.



France-Lan Le Vu

Alcoves

Installation, 3 fabrics painted with burned Moses Stones 1x1.50m, metal wire, 
6 clamps, stones arranged in 3 blocks 1m2 

عمل تركيبي- ثالث اقمشة تم الرسم عليها باستخدام حجار موسى المحروقة، بحجم 1*1.5 متر، 
إطار حديدي، 6 مشابك حجرية مرتبة على هيئة مربعات بحجم 1 متر مربع



Revealed space. 
Inside, outside. 
Protection.
Movement, wind, people, architecture.
Stones, the color of the burned stones.
Fear of being static, stuck. 
Nothing really moves.

Absorbe, observe.

فضاء مكشوف
من الداخل والخارج

حماية
حركة، ريح، أناس، وهندسة

حجارة، ولون الحجارة المحروقة
الخشية من الجمود، والوقوف

ال شيء فعال يتحرك

استوعب، تقبل، والحظ



Rebekah Rubin

Desert Snails

graphite on paper

جرافيت على ورق



Stringing off, tracing the long tales of microscopic DNA it is rose of ancestry once 
of the ocean land- desert snails.
Following these roads, inching the service track and leaving behind a light that 
glistens off of it's trail.
Follow back, young bug- for if you hide in your shell, you cannot see the road back 
home
And I, will do the same- my feet which continue on an imaginary path; all the while 
leaving my mark in passing to a home in which is not built yet
And continue your journey, even if you cannot breathe the air there- cary close 
your home or be like me, once from a colony, that now- sits under ashes
Go ahead and drown, young bug- and find yourself soggy and drifting with a 
current which leaves you helpless, but the waves will keep you from sinking. 
And i- will carve my families names into the lowest points on earth
And holiest- these brown mountains which surround me,  they look like sleeping 
camels draped with cloth covered in sand.

أشد وأتعقب الحكايات الطويلة للحمض النووي المجهري، ألنها بنظري وردة األجداد للمحيط 
واالرض وقواقع الصحراء

ماشيا في تلك الطرق متقدما في اتجاه المسار أكثر، وتاركا خلفي ضوءا يلمع 
اتبعيني ايتها الحشرة الصغيرة، ألنك ان اختبئتي في قوقعتك، لن تري طريق العودة لمنزلك

وأنا، سأفعل مثلك/ قدماي اللتان تستمران في المشي على طريق غير موجود أتخيله، 
وأود أن تترك قدماي عالمة في طريٍق لمنزل لم يبن بعد،

وأكملي رحلتك، حتى لو لم تستطيعي التنفس، احملي منزلك قريبا منك، او كوني مثلي، 
أنتمي لمكان يقبع االن تحت الرماد،

امضي قدما، واسبحي، ايتها الحشرة الصغيرة، لتجدي نفسك تنجرفين بال سيطرة على 
نفسك، لكن على االقل االمواج ستمنعك من الغرق،

أما أنا، فسأنقش أسماء عائلتي على أكثر بقاع األرض انخفاضا، وأقدسها
لتلك الجبال البنية المحيطة بي، مثل جماٍل نائمة ملفوفة بقماش مغطى بالرمال.



Magdalena Jo Umkehrer

Different Chairs
Interactive installation with six plastic chairs )white, grey, orange with metal legs, 
green, black, brown; all with different marks of usage( with labels )printed, with 
eyelet, 8x17 cm(, two wood boards )185x70 cm & 160x40 cm( with wallpapers on 
them.

متفاعل التركيب مع 6 كراسى بالستيك ) أبيض، رمادي، برتقالي بأرجل معدنية، اخضر، أسود، 
بني؛ جميعها مع عالمات إستخدام مختلفة( مع ملصقات ) مطبوعة مع ثقوب ٨*1٧سم( من 
المقهى مقابل مقام النبي موسى، خشبتين )1٨5*٧٠ سم و 16٠* ٤٠ سم( مع ورق الجدران.

“Never furnish any place with chairs 
that are identically the same. Choose 
a variety of different chairs, some big, 
some small, some softer than others, 
some rockers, some very old, some 
new, with arms, without arms, some 
wicker, some wood, some cloth.”

“251. DIFFERENT CHAIRS”  
in “A Pattern Language” by  
Christopher Alexander,  
Murray Silverstein and  
Sara Ishikawa

Magdalena Jo Umkehrer, 2020.

Chair 04

Chair 01

Chair 05

Chair 02

Chair 06

Chair 03

70 x 185 cm; DOKUMENT 1:1

make yourself  
a home by  
furnishing the  
space with chairs. 

40 x 160 cm; DOKUMENT 1:1

Magdalena Jo Umkehrer, 2020.



The idea of this exhibition and this place was and is hospitality and so is this 
interactive installation as well. The chairs are an invitation for the visitors to 
play with them, create new organic spaces, to sit down, have a rest and enjoy the 
atmosphere between the other artworks.
All these chairs have different colors, shapes and materials similar to us. We are all 
different in our size, how we sit, where we are from, what we look like, how we feel 
or what we believe in. Although all this can be separating there is one thing which 
unites us. The longing for hospitality, community or to simply sit down for a minute. 

The installation refers to the quote by Christopher Alexander from the book „A 
Pattern Language“, “Never furnish any place with chairs that are identically the 
same.“ and also to the cafe in front of the Maqam En-Nabi Musa, where the chairs 
are from. There, everyone is welcome to enjoy the hospitality with a coffee or a 
fresh juice.

فكرة هذا المعرض و هذا المكان كانت وال تزال الضيافة كما هو حال هذا التركيب التفاعلي.  
الكراسي  عبارة عن دعوة للزّوار للعب معهم، و خلق مساحات عضوية جديدة، للجلوس، 

لإلستراحة و االستمتاع  بالجو بين األعمال الفنية األخرى. كل الكراسي  لها ألوان و أشكال 
ومواد مختلفة. نحن جميعا مختلفون في  حجمنا، في طريقة جلوسنا، من  أين  نأتي، كيف 
نبدو، كيف نشعر، أو ما نؤمن به.  على الرغم من أّن كل هذا من الممكن أن يفّرقنا إال أّن 
هناك شيء واحد يوحّدنا. الشوق إلى الضيافة أو المجتمع  أو ببساطة الجلوس لدقيقة.

 »a pattern Language«  يشير التركيب إلى اقتباس كريستوفر الكساندر من كتاب
- لغة النمط- ال تقم أبدا بتأثيث أي مكان بكراسي متطابقة. كذالك يشير إلى المقهى 

أمام مقام النبي موسى ، حيث أخذت الكراسي من هناك، الجميع مدعوون لإلستمتاع 
بالضيافة  مع القهوة أو العصير الطازج. 



Merlinds Papke

Greetings from 
Maqam En-Nabi Musa

Mixed media installation, sound 7min 44sec

تركيب وسائل إعالم مختلفة، صوت ٧ دقائق ٤٤ ثانية



Greetings from Maqam En-Nabi Musa is a mixed media installation that combines 
site-specific photographs with a soundscape using the postcard as media. Through 
the form of a postcard the work offers the exhibition viewer to take one and send it. 
A QR code on the back guides you to the audio part. 
Listening to the sound you travel through different places. It starts from the 
Central Bus Station Jerusalem through the desert, passing cars and camels. The 
work describes a part of what happens in the desert.

تحيات من مقام النبي موسى هو تركيب وسائل إعالم مختلفة تجمع صور -سييت 
سبسيفيك- مع مشهد صوتي بإستخدام البطاقات البريدية كوسيلة إعالم. عبر شكل 

البطاقة البريدية يعرض العمل لمشاهد المعرض أن يأخذ واحدة ويرسلها. الرمز المرّبع في 
الخلف يرشدك إلى الجزء الصوتي.

بإستماعك للصوت تسافر عبر أماكن مختلفة. يبدأ من محطة الحافالت المركزية في القدس، 
عابًرا الصحراء، ماّرًا بالسيارات والِجمال. يصف العمل جزًءا مما يحدث في الصحراء.



Katja Aßfalg

I don’t believe in age

2 sheets of handwritten text A5, 36 pages booklet 148x210mm

ورقتين من كتابة خط اليد بحجم A5  باالضافة الى كتيب مكون من ٣6 صفحة بحجم 1٤٨*21٠ 



Maqam En-Nabi Musa is a place for people from all around the world to meet. Some 
people call it home, some visit it as tourists, some spend a few minutes there, some 
a few hours. What does Maqam En-Nabi Musa mean to someone who calls the 
desert their home? Alternatively what does it mean to someone who is exploring 
this place for the first time? This work explores the meaning of Maqam En-Nabi 
Musa with photographs from the visitors’ point of view and a handwritten text 
from the local point of view. 
This work believes that a place can bring people together and heal souls.

مقام النبي موسى هو مكان التقاء للناس من جميع أنحاء العالم، بعض الناس يسمونه 
وطنا، وبعضهم االخر يزوره كسياح، البعض يقضي بضعة دقائق، والبعض االخر قد يقضي 

ساعات. ماذا يعني مقام النبي موسى لشخص يعتبر أن الصحراء منزله ووطنه؟وماذا يعني 
لشخص يزوره ألول مرة في حياته؟ يستكشف هذا العمل معنى مقام النبي موسى من 
خالل صور تمثل وجهة نظر الزائرين من جهة، ومن جهة اخرى من خالل نص يرويه السكان 

المحليون بخط يدهم.
يؤمن هذا العمل بأن المكان قادرعلى جمع الناس سويا وشفاء األرواح.



Petra Bašnáková

Lost and found

Installation, 6 pictures in different sizes, found objects

العمر تركيبي، 6 صور في احجام مختلفة، ومواد تم العثور عليها



Do you know the feeling when you buy a new coat but after two days you will find a 
new one in a different color which suits you more? What would you do? Most of the 
people would buy both. Or when you buy a new sofa or a piece of furniture almost 
every year to be trendy and modern. What is the final destination of all those 
things? The things we loved in the beginning have over the time lost their meaning 
and now they have to deal with loneliness and rejection somewhere in a junkyard. 
Of course, in the better case. In the worst case, we just throw them away to the 
farthest place from our home in order not to make a mess in front of our eyes. 
During walking through the desert, I discovered hidden places full of memories 
of different people. Who was sitting of this chair? What kind of movie they were 
watching on this television? Who was brushing his hair with this brush? And why 
there is a family album lying next to a broken window? On the first sign all those 
things are just a huge mess but when you come closer you will find an undiscovered 
story waiting for you to find it. 

هل تعرفون الشعور عندما تشترون معطفا جديدا ولكنكم بعد يومين فقط تجدون معطفا 
بلون آخر يناسبكم بشكل أفضل؟ ماذا ستفعلون؟ معظم الناس قد يشترون االثنين. او 

شعوركم عندما تشترون قطعة جديدة من االثاث كل عام لتواكبوا الموضة والحداثة. ما 
مصير كل هذه األشياء؟ األشياء التي نحبها في البداية ومع مرور الوقت تفقد معناها وتصبح 

وحيدة ومرفوضة في مكان ما لتجميع المخلفات، وهذا في أفضل األحوال. وفي أسوئها، 
نرمي هذه االشياء في أبعد مكان نتصوره لكي نبعد هذه الفوضى عن أعيننا. 

خالل مشيي في الصحراء، اكتشفت اماكن مخبأة مليئة بذكريات أناس كثر. من كان يجلس 
على هذا الكرسي؟ أي فيلم كانوا يشاهدونه عندما كانوا يجلسون؟ من كان يمشط 

شعره باستخدام فرشته؟ ولماذا هناك ألبوم صور عائلي بجانب شباك مكسور؟ من النظرة 
األولى، قد تبدو كل تلك االشياء فوضى كبيرة، لكن عندما تقترب منها، تجد قصة مخبأة 

تنتظرك لتكتشفها! 



Matteo Zoccolo

New Year’s 
Resolutions

31 min. projection on wall, audio through one loudspeaker, bedouin carpets and fabrics

٣1 دقيقة . عرض على الحائط، الصوت من خالل مكّبر صوت واحد، سجاد بدوي  و أقمشة



the love it's a beautiful thing
and painful thing in the same time
couse the love for me the big test
for the humanity to don't give up
to show you your power
if you are giving up or not
there is no relationship without problems
all the relationships in the world
if some person tells you:
I never fight with my love
he's a lie
why? because
when you love some person
there is a different way coming to your life
you need to accept
as this is person accept your way
it's hard, it's painful
and this is
relationship you become
your mind, your heart
more bigger, more open

)extract from a nightly talk with Saqer(

الُحب هو شي حلو
ومؤلم بنفس الوقت

إلّنه الُحب إلي هو إختبار كبير
لإلنسانية مش الزم نستسلم

إّنك تبّين قوتك
إذا بتستسلم أو ال

ما في عالقة بدون مشاكل
كّل العالقات في العالم

إذا شخص بيقول لك:
ما عمري بتقاتل مع ُحّبي

هو كّذاب
ليش؟ إلّنه

لّما تحب شخص
في طريقة جديدة جاي على حياتك

إنَت عليك تتقّبل
مثل ما هدا الشخص بيتقّبل طريقتك

هدا صعب، هدا مؤلم
و بهاي

العالقة بيصير
عقلك، قلبك

أكبر، مفتوح أكثر

مقتطف من حديث الليل المتأخر مع صقر



Mogumoguoisii
Nami Kuroiwa

River Side 
Landscape

Installation, Polyester film with aluminum deposited, Wood, Stone, Soil

تركيب، بوليستر مع ألمونيوم، خشب، حجارة وتربة



The theme is memory.
The idea is from my experience, memories that I spend in here. Talked, ate, smoked. 
In here I realized again that daily life is magnificent. 
We found white dry tree and dog body in this place and felt death feeling from them. 
And we also saw the cycle of life. People give food to animals and get something 
from them. Animal and nature are their life. And there are many graves. Its Karma.
There the famous sentence in the essay written by Chomei Kamono in 1212, Japan.
“ゆく川の流れは絶えずして、また元の水にあらず” “Yuku kawa no nagare ha taezu 
shite, Mata motono musu ni arazu” 
Directly translation is: “there is the river, and same water doesn’t run always”.
This is metaphor of the world. Every day is similar and pass soon. But there is no 
same time. Same moment. 
And there is another story in Chinese Buddhism. 
There is the river in middle place on the way to death world / 忘川河傳說.  Over this 
river is next world. At river side, old woman gives soup for dead people. People drink 
it, and forget their memories about all life, go next world. 
If it’s possible, I want to bring these memories to next life. But its greedy. 
We try to bring this kind of our own expressions and culture sense, thinking for 
death and Mujo-kan. 
Nabi Musa has specific meaning for some kind of people/Muslims, Palestinians, 
foreigners. For me, there are some friend, good landscape, cute animals...
Life is magnificent. 

يتحدث العمل عن الذاكرة
خبرتي، الذكريات التي عشتها هنا، ما تحدثت به، ما أكلته، ما دخنته. كل ما فعلته هنا جعلني 

أدرك أن الحياة اليومية يمكن أن تكون رائعة.
وجدنا هنا شجرة بيضاء جافة، وهيكال لكلب ميت، في هذا المكان شعرت بالموت. ولكننا 

أيضا رأينا دورة الحياة، رأينا أناسا يشاركون طعامهم مع الحيوانات ويحصلون منهم على 
شيء بالمقابل، الحيوانات والطبيعة تمثل لهم الحياة. وهناك أيضا كثير من القبور، انها 

الحياة حين تدور!
هناك مقولة مشهورة مكتوبة في مقالة شومي كامونو عام 1212 في اليابان، وتقول: 

 ゆく川の流れは絶えずして、また元の水にあらず» »Yuku kawa no nagare ha taezu»
 »shite, Mata motono musu ni arazu

وترجمتها هي »يستمر النهر بالتدفق، ولكن ليس بالماء نفسه«، وهذه هي هزلية الحياة، كل 
يوم يمضي مثل اليوم االخر، لكن ال يوجد وقت متشابه، او لحظات متطابقة. 

وهناك قصة اخرى في البوذية الصينية، هناك نهر يجري في منتصف الطريق الى الموت. 
وفوق النهر، هناك العالم االخر. وعلى جانبه، تجلس سيدة عجوز تعطي طبقا من الحساء 

لألموات، عندما يشربونه ينسون كل ذكرياتهم عن الحياة لينتقلوا الى العالم االخر. لو كان 
ممكنا، كنت ألود أن أحتفظ بالذكريات الى العالم االخر، ولكنه طمع مني!

نحاول أن نحضر هذا النوع من التعابير والحس الثقافي، التفكير في الموت وموجو -كان.
يمثل النبي موسى معنى معينا لمجموعة من الناس، المسلمين، الفلسطينيين، األجانب. 

وبالنسبة لي، يمثل بعضا من األصدقاء، المشاهد، والحيوانات اللطيفة. 
والحياة الرائعة!

TOOL
･shovel
･Watering can
･Sand bag
･Spot light
･rake　　　→→→
･Code rell
･Tape measure

MATERIAL
･Iron pole φ50-70mm×2500mm 　×2(or same size wood pole)
･Mirror sheet  3500mm×1000mm　 ×1

10M

10M

Iron pole φ50-70mm×2500mm
(or same size wood pole)

Drawing water pattern on sand

Mirror sheet  3500mm×1000mm
2000mm

3500mm

We want to set up two poles in the desert field and 
put a mirror sheet in between.
On the ground, draw a water pattern with a rake.



Jana Stein 

Sky Aabove 
Nabi Musa 

Installation, 3 inkjet prints 70cm x 385cm on transparent paper, 
booklet 14 cm x 14 cm, 20 pages.

تركيب: ثالث مطبوعات بالحبر بمساحة ٧٠ سم* ٣٨5 سم على ورق 
شفاف، مع كتيب 1٤ سم * 1٤ سم مكون من 2٠ صفحة.



Maqam En-Nabi Musa is divided into two zones. 
Inside the mosque you are standing in Zone A, 
the autonomous Palestinian administration, 
but outside the building you will find yourself in Zone C, 
which is completely under Israeli control. 
You cannot see these borders, but you can feel them as Iraeli or Palestinian. 
With the work "sky above nabi musa" I try, as far as I can, 
to blur the border between the zones. 
If you look up while crossing the border, 
nothing will change. 
The sky will stay the same with the same colours and patterns as a second before. 
Light blue, violet, dark blue, black. 
The sky is just a silent observer who covers everything under his blue cloth, 
forgetting about zones and nationalities. 
We are all looking at the same sky.

مقام النبي موسى مقسم الى منطقتين:
المسجد الذي تقف فيه يقع في المنطقة أ وهي تحت إدارة الحكم الذاتي الفلسطينية، 

ولكن خارج المبنى ستجد نفسك واقًفا في المنطقة ج والتي تقع بالكامل تحت السيطرة 
االسرائيلية. ال يمكنك رؤية هذه الحدود، لكنك ستشعر بها سواء كنت فلسطينًيا أو 

إسرائيلًيا.
من خالل العمل »سماء فوق النبي موسى«، أحاول بقدر استطاعتي أن أمّوه الحدود بين 

المنطقتين.
إذا نظرت لألعلى بينما تمر خالل الحدود، ال شيء سيتغير.

ستبقى السماء كما هي، بألوانها وصفاتها التي لم تتغير وبقيت مثلما رأيتها قبل ثانية.
األزرق الفاتح، البنفسجي المزرق، األزرق الغامق، األسود.

إّنها -السماء- مراقب صامت تخبئ كل شيء تحت ردائها األزرق، متناسية المناطق 
والجنسيات

نحن جميعا، ننظر لنفس السماء.



Kajetán Tvrdík

Untitled

1400 x 1000 x 10 mm digital print on kapa board, woollen threads

طباعة رقمية 1٤٠٠ × 1٠٠٠ × 1٠ مم على لوحة kapa ، خيوط من الصوف



No matter what anyone says,
you’ll always be a prince to me.

بغض النظر عن ما يقوله اآلخرون،
ستكون دائما أميًرا لي.



Jake Campbell 
Alexandra Bering

Visitors of Maqam 
En-Nabi Musa, 2020

16 laminated inkjet prints 14,8 × 21,0 cm, 1 laminated inkjet print 59,4 × 84,1cm

16 مطبوعة مغّلفة 1٤،٨* 21,٠سم و مطبوعة المعة 5٩,٤*٨٤,1 سم



Visitors of Maqam En-Nabi Musa, 2020 documents the characters coming to the 
Maqam, giving a sample of the typical everyday visitor. This typology provides an 
insight of the diversity that Maqam En-Nabi Musa brings.

زائرو مقام النبي موسى 2٠2٠ يوثق الشخصيات القادمة إلى المقام، معطًيا مثال عن نموذج 
الزائر اليومي. هذا التصنيف يوفر المعرفة عن التّنوع الذي يجلبه مقام النبي موسى.



Felix Bernhard

Water

eight inkjet prints 30x40 cm, two inkjet prints 50x70

ثمانية مطبوعات حبرية ٣٠*٤٠ سم، مطبوعتين حبريتين 5٠*٧٠ سم



Water is a visual exploration that examines the presence of water in the desert 
around Nabi Musa. These photographs show the human influence on the 
distribution of water as well as the natural phenomena of the desert climate. To 
realise that Water is a most precious resource that can make the desert bloom is 
at core of this photographic project, eventhough the matter of who controls the 
distribution of water and how populations and communities are supplied come to 
mind.

العمل الفني >>ماء<<هو  إستكشاف بصري يبحث عن وجود الماء في الصحراء المحيطة 
بالنبي موسى. هذه الصور تعرض التأثير البشري على توزيع الماء كما تعرض الظواهر 

الطبيعية  لمناخ الصحراء. إدراك أن الماء هو المورد األثمن الذي بإستطاعته أن يزهر الصحراء 
هو صلب هذا المشروع الفوتوغرافي. هذا بالرغم من أّن مسألة من يسيطر على توزيع الماء و 

كيف يتوفر للسكان والمجتمعات تخطر على البال.



Mira Reeh

coloured pencil on wood, 1,20m x 2,45m

مواصفات : قلم رصاص ملون على الخشب،1،2٠×2،٤5م 



A full place, 
full of things so small we cannot see, 
we cannot see without living.
without being able to see, 
we come to see. 

The center of the world is an empty space.

مكان كامل، 
مليئ بأشياء صغيره ال يمكننا رؤيتها، 

ال يمكننا أن رؤيتها  بدون العيش. 
دون أن نكون قادرين على الرؤيه، 

نحن نأتي لنرى.
 

مركز العالم هو مساحه فارغه. 



Thanks to UNDP for the help and generous support,
and to the people of Nabi Musa for making us feel home.

Design: Matteo Zoccolo


