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.Karimeh Abbudكرمية عبّود.





.Al Quds newspaper,  1898جريدة القدس، 1898.

نقوال صايغ.
بال عنوان، بال تاريخ (بدايات القرن العرشين 

تقريباً). البوم ألعامل زيتية عىل ورق،
29 صفحة، 28.5 × 23 سم.

Nicola Saig. 

Untitled, undated (early 20th C). 

Album with oil on paper,

29 pages, 28.5 x 23 cm.



Ammar Khammash. Desert Soundscapes, 2017.  ,Palestinian Radio Musical Bandعاّمر خاّمش. موسيقى الصحراء، 2017.

1936.

الفرقة املوسيقية لدار االذاعة الفلسطينية، 
.1936



.Samira Badran. Still from Memory of the Landسمرية بدران. لقطة من فيلم ذاكرة األرض..Jumana Abboud. Haunted sitesجامنة عبود. مواقع مسحورة.



الغرفة

9 ش. محمد عيل السعدي

13 ش. ندمي املالح

سكن الفنانني والباحثني
Artists & Researchers Residence





.Photo by Karimeh Abbud صورة لكرمية عبّود.

يونيو حزيران/ 
يف شهر رمضان تغلق الدارة أبوابها الساعة 3:00 ظهراً

     معارض
كرمية عّبود 

 أول مصورة فوتوغرافية فلسطينيّة عربية 
2017 9 أيار/ مايو - 31 ترشين أّول/ أكتوبر

البريويت  البيت 

موسيقى الصحراء  
 عاّمر خاّمش 

2017 24 أيلول/ سبتمرب  9 أيار/ مايو - 



أيّار/ مايو 
 

      معارض 
كرمية عّبود

 أول مصورة فوتوغرافية فلسطينيّة عربية
2017 9 أيار/ مايو -  31 ترشين أّول / أكتوبر

9 أيار/ مايو 6:00 - 8:30 مساء   البيت البريويت | اإلفتتاح: 
تعرض دارة الفنون أول معرض واسع لتصوير كرمية عبّود الفوتوغرايف، 
املعرض  يحتفي  تصوير.  استوديو  تنشئ  عربية  مصورّة  امرأة  أول 
والبورتريهات  املدينة،  من  وصور  الطبيعيّة  املشاهد  صور  مبجموعة 

من بدايات القرن العرشين يف فلسطني.

الصحراء موسيقى 
 عاّمر خاّمش

2017 24 أيلول/سبتمرب  9 أيار/ مايو - 
9 أيار/ مايو 6:00 - 8:30 مساء   املبنى الرئييس  | اإلفتتاح: 

األردن  أرايض  فيه  يستكشف  خاّمش  عاّمر  واملعامري  للفنان  معرض 
وفلسطني لكشف خفاياها، والسجل الخفي من األلحان املوسيقيّة يف 

حجارة الصحراء.

الفلسطينّية الصحافة  بدايات 
 منذ بدايات القرن العرشين

2017 11 نيسان/ أبريل - 11 أيّار/ مايو 
 البيت األزرق

لقاء
بدايات التصوير يف فلسطني

ً كرمية عبّود منوذجا
د.عصام نّصار

2017 الثالثاء 16 أيار/ مايو 
البيت البريويت | 6:30 مساًء

املاملك الكنعانّية يف األردن وفلسطني
د. معاوية ابراهيم

2017 السبت 20 أيّار/ مايو 
املبنى الرئييس | 6:30 مساًء 

 

لقاء
لقاء مع فنان: عاّمر خاّمش

عن معرضه ”موسيقى الصحراء“
2017 الثالثاء 23 أيار/ مايو 
املوقع األثري | 6:30 مساًء

.Ibrahim Tuqanابراهيم طوقان. 

سمرية بدران. لقطة من فيلم 
ذاكرة األرض.

Samira Badran. Still from 

Memory of the Land.

.Khalidi Library, Jerusalemاملكتبة الخالدية. القدس.







Akka Bay as it appears from Haifa, 1858.

Attributed to Carl Haag.

خليج عّكا كام يظهر من حيفا، 1858.
تنسب إىل كارل هاغ. 





فلسطني الحضارة عرب التاريخ
 برنامج 2017

© 2017 حقوق الطبع، مؤسسة خالد شومان
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صورة الغالف: نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، خريطة اإلدرييس لسوريا، فلسطني، وسيناء من القرن الثاين عرش.
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