
 
 

 معرض "حول المرأة والثورة"
 2018نيسان  10 -شباط  10

  

 2018شباط  10تاريخ اإلفتتاح: 

 اليوم: السبت

  12:30الساعة: 
 
 ظهرا

 املكان: متحف جامعة بيرزيت

 

 والثورة املرأة حول 

 

 .1 وجاليري  ،متحف جامعة بيرزيت مع بالشراكة القطان، املحسن عبد مؤسسة تنظمه بحثي   مشروع ضمن معرض

 في املاض ي القرن  شهدها التي الثورات في الرائدة النسائية الشخصيات يدرس أنه من أهميته املعرض هذا يكتسب

شرت فقد.  العالم
ُ
رات اليوميات فيها بما املوضوع، هذا حول  األدبيات من الكثير  ن

 
 تصف التي الشخصية واملذك

 في النضال حركات َوسمت التي األبوية والسياسية االجتماعية الهياكل ضمن املرأة عاشتها التي اليومية التفاعالت

 الكولونيالية األنظمة مواجهة في النساء وظفتها التي الفاعلة واألدوار  الكثيرة األدوات مقابل التحرر، سبيل

 التحررية الحركات في أيقونية أضحت كليفر، وكاثلين ،بوحيرد وجميلة املغربي، كدالل فشخصيات.  والسلطوية

 .  الدول  لسلطوية املناوئة والثورات املعاصرة

 

تها التي القيادة حول  والروايات القصص من العديد تزال فال  ذلك، مع
 
ة بصورة املرأة تول  املقاومة حركات في خفي 

 اللواتي القياديات، النسوة أولئك من بالقليل ليس عدد نجم أفل فقد.  سردها وإعادة عنها الكشف تنتظر  والثورات،

  وشكلن الثورات في محورية أدوار  في انخرطن
 
 التي التحرري النضال حركات في أوَجُهن   بلغن بعدما فيها، أساسية أركانا

ْضَن 
ُ
َن  أو  متفاوتة، بدرجات النسيان طواهن   أو  غمارها، خ

ْ
ِرك

ُ
َن  ت

ْ
وِدْعَن  أو  منازلهن، في رتيبة حياة ليعش

ُ
 غياهب في أ

 مرحلة في السياسية األنظمة أقامتها التي املؤسسات في دنيا مناصب في استيعابهن جرى  أو  سنوات، مدى على السجون 

 .التحرر  بعد ما

 

م  ، سمر مرثاعناني يزيد: املعرض اقي 

يم امساعد
 
 ، لينا حجازي شبانة الرحمن عبد: االق

 

خالد  عبود، جمانة تاال عبد الهادي، بشير قنقر، بشار الحروب، أمجد غنام،الفنانات والفنانون املشاركون: 

، فيرا تماري  فرح برهم،عامر شوملي،  شروق أسعد، سليمان منصور، سامي شناعة، راية زيادة، رائد حلو، حوراني،

 منذر جوابرة، نبيل عناني، ،، منى حاطوممنال محاميد محمد جوالني، لينا حجازي،ليلى الشوا،  الريسا صنصور،

 .   وفا حوراني، يارا دواني

 

 



 
   

 

 
 

 
 
 

On Women in Revolutions  
10 February- 10 April 2018 

 
 
Opening: Saturday | 10 February 2018 | 12:30 pm | Birzeit University Museum. 
 
 

On Women in Revolutions  
 

On Women in Revolutions is an exhibition, presented as a part of a wider research project 
organised by the A. M. Qattan Foundation in partnership with the Birzeit University Museum, 
Gallery One. 
 
This exhibition arises from the vital importance to investigate worldwide leading women 
figures of twentieth-century revolutions. Much literature has been written on the subject, 
including diaries and memoirs that describe the women’s everyday interactions within 
patriarchal social and political structures of liberation struggles as well as against colonial and 
authoritarian regimes. Figures like Dalal al-Moghrabi, Djamila Bouhired and Kathleen Cleaver 
have become iconic to contemporary movements and anti-state uprisings. Nevertheless, 
many stories and accounts remain to be told about women’s leadership in resistance 
movements and rebellions who remain invisible. Many such leading revolutionary women 
who were fundamental pillars of the movements disappeared from prominence after their 
liberation struggles peaked, left to either lead ordinary domestic lives, were imprisoned for 
years or were absorbed into the lower ranks of the institutions of post-liberation political 
regimes.  

 
Curator: Yazid Anani, Samar Martha 
Assistant Curator: Abed Alrahman Shabaneh, Lina Hijazi 

 
Artists: Amer shomali, Amjad Ghannam, Bashar Alhroub, Bashir Qunqar, Farah Barham, 
Jumana Abboud, Khaled Hourani, Larissa Sansour, Laila shawa, Lina Hegazi, Manal 
Mahamid, Mohammad Joulani, Monther Jawabreh, Muna Hatoum, Nabil Anani,  Raed 
Helou, Raya Ziada, Sami Shana’a, Shuruq As’ad, Sliman Mansour, Tala Abdulhadi, Vera 
Tamari, Wafa Hourani and Yara Dowani.  

 


