
ومعارضنا  برامجنا 
ــر  ــن الجماهي ــع م ــدى األوس ــول إىل الم ــرة للوص ــتمرة والمتغي ــه المس ــه وبرامج ــف معارض ــم المتح يصم

بطريقــة تفاعليــة، منتهًجــا أنمــاط عــرض مختلفــة، مــا بيــن المعــارض األساســية يف مبنــاه يف بيرزيــت، 

والمعــارض المتنقلــة، والمشــاريع الرقميــة. 

تحيا القدس
27 آب 2017 - 27 كانون الثاني 2018

ــف  ــاش. يستكش ــدس الُمع ــة الق ــر مدين ــى حاض ــوء ع ــليط الض ــه؛ لتس ــدد األوج ــرض متع ــروع ومع مش

ــا شــِهَد نشــوء العولمــة وانهيارهــا، إليجــاد أجوبــة مــن أجــل اســتلهام  ــا نموذًج المدينــة باعتبارهــا مجازًي

ــم فضــة. ــرض ري ــة المع مســتقبل أفضــل. قّيم

غْزل العروق: عين جديدة عىل التطريز الفلسطيني
18 آذار 2018 – 31 كانون الثاني 2019 

أول معــرض مــن نوعــه يتتبــع تحــوالت التطريــز الفلســطيني مــن ممارســة ذاتيــة مدفوعــة بالحــب والشــغف 

ــاملة  ــورة ش ــن ص ــاعًيا إىل تكوي ــة. س ــواق العالمي ــداول يف األس ــج ُيت ــم إىل منت ــي ث ــراث الوطن ــز للت إىل رم

لتاريــخ فلســطين المــادي. قّيمــة المعــرض ريتشــل ديدمــان.

اقتراب اآلفاق: التحّوالت الفنّية للمشهد الطبيعي
نيسان – كانون األول 2019

اســتناًدا إىل ثيمــة األرض ومــا تخلقــه مــن تمثــات يف الســياق الفلســطيني، ســيتفكر المعــرض ويتأمــل يف 

ــا مــن تصــورات يف  ــه األرض والعاقــة معه ــا تركت ــا لم ــة، انعكاًس ــال الفني ــرزت يف األعم ــي ب ــع الت المواضي

مخيلــة الفنانيــن الفلســطينيين والعامليــن يف الســياق الفنــي. قّيمــة المعــرض د. تينــا شــيرول. 

فلسطينية  رحالت 
ــة والســير  ــع التاريخي ــرة بالوقائ ــددة، زاخ ــا المتع ــة الفلســطينية بجوانبه ــة الســتعراض التجرب منصــة رقمي

الذاتيــة واألحــداث والقصــص التــي لــم ُتكتشــف بعــد. تســعى إىل تكويــن روايــة شــاملة متناميــة ُتبــرز الــدور 

الفعــال الــذي لعبــه الفلســطينيون يف صنــع تاريخهــم. ينفذ المتحــف هــذا المشــروع بالتعــاون مع مؤسســة 

ــطين. ــطينية وتصوير فلس ــات الفلس الدراس

الرقمي الفلسطيين  المتحف  أرشيف 
أرشــيف رقمــي مفتــوح أمــام الجمهــور وقابــل للتحديــث باســتمرار، يهــدف إىل توثيــق مجموعــات مــن صــور 

فوتوغرافيــة وأفــام وتســجيات صوتيــة ومــواد أخــرى هامــة ومهــددة بالضيــاع أو التلــف أو المصــادرة، مــن 

خــال حفظهــا بشــكل رقمــي، لتكــون متاحــة أمــام الباحثيــن والفنانيــن والجمهــور العــام. 

العام  الربنامج 
ــرات  ــة والمحاض ــاءات الفكري ــل: اللق ــطة، مث ــات واألنش ــن الفعالي ــرة م ــددة ومتغي ــلة متج ــدم سلس نق

األكاديميــة وورش العمــل والتدريبــات المتخصصــة والجــوالت وغيرهــا، مــن أجــل إثــارة حالــة دائمــة مــن 

ــا المتحــف يف معارضــه ومشــاريعه  الحــراك الثقــايف، وتعميــق معرفــة الجمهــور باألفــكار التــي يطرحه

المختلفــة. 

التعليمي  الربنامج 
نصمــم أنشــطة وبرامــج تعليميــة متنوعــة لطلبــة المــدارس والجامعــات والعائــات، تشــمل: ورًشــا فنيــة 

ــاج مصــادر تعليميــة مســتوحاة مــن  ــا دراســية، إضافــة إىل إنت ــا عائليــة وأياًم وجــوالت تفاعليــة وأياًم

ــة  ــدرات اإلبداعي ــز الق ــي يف تحفي ــم التفاع ــة التعلي ــا ألهمي ــن إدراكن ــا م ــاريعنا، انطاًق ــا ومش معارضن

ــا.  ــا وجمالًي والتفكيــر النقــدي لــدى الطــاب، وحثهــم عــى التعبيــر عــن ذواتهــم فنًي

Programmes and Exhibitions
The Palestinian Museum designs its various exhibitions and programmes to 
reach a wide audience through interactive activities and different display 
styles, including main exhibitions at the Museum in Birzeit, touring exhibitions 
and digital projects.  

Jerusalem Lives
August 27, 2017- January 27, 2018
Jerusalem Lives is a multi-faceted project and exhibition which aims to shed 
light on the living aspect of Jerusalem. The exhibition examines the city of 
Jerusalem as a case study on globalisation and its failures, seeking to find 
answers to inspire a better future. Curated by Reem Fadda.

Labour of Love: New Approaches to Palestinian Embroidery
March 18, 2018 – January 31, 2019
Labour of Love is the first exhibition to explore Palestinian embroidery and its 
shift from personal practice driven by love to a symbol of national heritage, and 
finally to a product circulated in the global marketplace. It seeks to present a 
complex picture of Palestine’s material history. Curated by Rachel Dedman.

Intimate Terrains:  
Representations of a Disappearing Landscape
April – December 2019
Focusing on land and its representations in the Palestinian context, the exhibition 
aims to explore and examine how Palestinian artists and art practitioners 
interpreted and portrayed the land based on their perception and relationship 
with it. Curated by Dr. Tina Sherwell. 

Palestinian Journeys
Palestinian Journeys is an online portal into the multiple facets of the Palestinian 
experience, filled with fact-based historical accounts, biographies, events, and 
undiscovered stories. Together, they seek to craft an ever-growing comprehensive 
narrative which highlights the active role of the Palestinian people in crafting their 
own history. This project is done in collaboration with the Institute for Palestine 
Studies and Visualizing Palestine. 

The Palestinian Museum Digital Archive
An open-access, digital archive that can be regularly updated and which aims 
to document photographic, film, audio and other materials, and preserve them 
through digitisation from loss, damage or expropriation. The archive is open to 
artists, researchers and to the public.

The Public Programme
The Public Programme organises a series of activities and events such as 
symposia, academic lectures, workshops, tours, and training. It seeks to 
activate and enrich the cultural scene and to deepen the audience’s knowledge 
of the Museum’s projects and ideas.

The Education Programme
The Education Programme designs diverse educational activities and projects 
dedicated to students and families, including art workshops, interactive 
tours, family days and study days. The Education Programme also produces 
educational resources inspired by the Museum’s exhibitions and projects, to 
stimulate the creative abilities and critical thinking of students, and encourage 
their artistic and aesthetic expression.

Khan Yunis, 1955. © UNWRA.Artworks at Labour of Love exhibition.A child participating in one of Labour of Love exhibition’s activites. Photo by Yousef Salhi. Nida Sinnokrot, KA (Oslo), 2017. Photo by Ziad Trad.
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www.palmuseum.org

The Building
The Palestinian Museum building was designed by the Dublin-based architecture 
company Heneghan Peng. Standing on a 40,000 square metre plot of land in 
Birzeit, the building’s structure merges with the cascading terraces unique to 
Palestinian hills, and is surrounded by gardens which tell the agricultural and 
vegetational history of Palestine. The Palestinian Museum is LEED certified Gold 
from the U.S. Green Building Council.

From Dream to Reality
The Palestinian Museum is a dream come true, built by Palestinian hands on the 
land of Palestine, a cultural beacon which connects Palestinians wherever they 
happen to be, inside and outside their homeland. 

Membership
We invite you to join the members of the Palestinian Museum as individuals or 
corporates. The Museum Membership will give you unique benefits. For further 
details please visit our website: www.palmuseum.org  

The Palestinian Museum is an independent institution dedicated to supporting 
an open and dynamic Palestinian culture nationally and internationally. The Museum 
presents and engages with new perspectives on Palestinian history, society and 
culture. It also offers spaces for creative ventures, educational programmes and 
innovative research. The Museum is one of the most important cultural projects in 
Palestine and is a flagship project of Taawon (Welfare Association).

Taawon (Welfare Association) is an independent non-profit organisation, 
committed to providing development and humanitarian assistance to Palestinians 
in Palestine and elsewhere. 

The Palestinian Museum is located in Birzeit, adjacent to the Birzeit University 
campus, 7 kilometres north of Ramallah and 25 kilometres north of occupied 
Jerusalem. 

Museum without Borders
The Palestinian Museum was designed as a transnational institution, capable of 
overcoming geographical and political boundaries to reach Palestinians within 
Palestine and beyond through its digital collections and online platforms, 
alongside its network of local and international partnerships. 

المتحــف الفلســطيني، مؤسســة ثقافيــة مســتقلة، مكرســة لتعزيــز ثقافــة فلســطينية منفتحــة 
وحيويــة عــى المســتويين المحــي والــدويل، يقــدم المتحــف ويســاهم يف إنتــاج روايــات عــن تاريــخ فلســطين 

وثقافتهــا ومجتمعهــا، كمــا يوفــر بيئــة حاضنــة للمشــاريع اإلبداعيــة والبرامــج التعليميــة واألبحــاث المبتكــرة، 

وهــو أحــد أهــم المشــاريع الثقافيــة المعاصــرة يف فلســطين، وأحــد برامــج مؤسســة التعــاون.

مؤسســة التعــاون، مؤسســة أهليــة فلســطينية، غيــر ربحيــة، مســتقلة، تهــدف إىل توفيــر المســاعدة 
التنمويــة واإلنســانية للفلســطينيين يف فلســطين والشــتات. 

يقــع المتحــف يف بيرزيــت )بمحــاذاة جامعــة بيرزيــت( عــى ُبعــد ٧ كــم شــمال رام اللــه، و٢5 كــم شــمال القــدس 

المحتلة. 

للحدود عابر  متحف 
ــل  ــة وص ــكيل حلق ــعى لتش ــة، إذ يس ــية والجغرافي ــدود السياس ــرة للح ــة عاب ــون مؤسس ــف ليك ــم المتح ُصم

بيــن الفلســطينيين يف فلســطين وخارجهــا مــن خــال معارضــه المتنقلــة وأرشــيفاته الرقميــة ومنابــره 

ــة.  ــة والعالمي ــراكات المحلي ــن الش ــبكة م ــال ش ــن خ ــة، وم اإللكتروني

وبيئية معمارية  عالمة 
ــده  ــري أع ــم عص ــطيني بتصمي ــف الفلس ــى المتح ــّل مبن ــت؛ يط ــال بيرزي ــوق ت ــا ف ــاحة 4٠ دونًم ــى مس ع

المكتــب المعمــاري اإليرلنــدي هينغــان بينــغ. يمتــزج بنــاؤه مــع المدرجــات المتتاليــة )السناســل( التــي تتميــز 

بهــا التــال الفلســطينية، وتحيطــه سلســلة مــن الحدائــق، والتــي تــروي حكايــة التاريــخ الزراعــي والنباتــي 

يف فلســطين خــال مراحلــه المختلفــة.  والمتحــف الفلســطيني هــو أول مبنــى أخضــر يحمــل الشــهادة الذهبيــة 

للريــادة يف تصميمــات الطاقــة والبيئــة يف فلســطين )LEED(، مــن المجلــس األمريكــي لألبنيــة الخضــراء. 

الواقع إلى  الحلم  من 
المتحف الفلسطيني هو حلم تحقق وُبني بأيد فلسطينية عى أرض فلسطين، ليكون منارة ثقافية وحلقة 

وصل بين الفلسطينيين أينما وجدوا يف فلسطين ويف سائر أنحاء العالم.

العضوية
نرّحــب بانضمامكــم إىل عضويــة المتحــف أفــراًدا أو شــركات والحصــول عــى مزايــا فريــدة. تجــدون التفاصيــل 

  www.palmuseum.org :مــن خــال موقعنــا اإللكترونــي

Stay in touch:               info@palmuseum.org   :ابقــوا عــىل تواصــل
مجسم لمبنى المتحف الفلسطيني والمشهد الطبيعي المحيط. تصوير F. Bevilacqua. © متحف الفن والتاريخ يف جينيف.
Model of the Palestinian Museum’s building and its surrounding landscape. Photo: F. Bevilacqua. © MAH Genève.


