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Future Heritage is a collaborative project between Berlin and Ramallah in the field 
of visual arts, handcrafts and technology.  Future Heritage wants to transform 
local community knowledge for a sustainable, global society.  The project bonds 
cultural traditions to global opportunities and Maker Culture to Craftsmanship. 

Heritage is often part of the discourse, when it comes to transformation. 
Ownership, significance and preservation are core issues, therefore official 
labeling is important to nations. But when it comes to communities, the role of 
heritage and ownership is yet another. It acts as a bond between generations, as 
it’s inherited from previous generations, passed on to the future.

With local cultures at the heart we want to promote a sustainable transformation 
of heritage. Future Heritage sees heritage not as an antiquity but rather as a living 
organism, which is open to access, own by the communities and reproducing 
itself in a constant change. Looking at the moment between the tangible and 
intangible heritage, we explore how heritage can be delivered and manifested in 
the digital age. 

How can digital manufacturing processes be embedded in traditional 
production? In which way can new technologies actively and supportively design 
the process of cultural identity building? 

Future Heritage highlights cultural heritage in Palestine, which is an important 
component of cultural identity and narrative to Palestinians is fading and stolen 
slowly by the occupation , Future Heritage reproduce it in new forms and 
techniques to develop and promote it locally and internationally. By combining 
crafts with new media technologies traditional forms can be reproduced and 
shaped beyond physical boarders.

The project will build a socio-cultural cooperation model between artists, the 
local community and craftsmen & -women to re-create meaning and value of their 
culture and deepen the appreciation of crafts and materials.

Collaboratively in a 5-days workshop in Ramallah’s Community Art Centre 
participants will exchange their interdisciplinary contexts. Local communities 
(potters from Hebron and Bethlehem) create together with German and Palestinian 
artists new objects, which are based on traditional forms and enhanced through 
digital manufacturing technologies.  Traditional physical objects are merged into 
hybrid forms and objects in a curated design process. 

New forms and objects evolve, oscillating between analogue and digital. This 
process of merging, multiplying and virtualising the existing cultural heritage, 
gives space to further developments in international maker communities. 

Future Heritage explores how heritage can migrate nowadays beyond territory, 
connecting communities and actualising cultural traditions. With local cultures at 
the heart we want to promote a sustainable transformation of heritage, explore 
the artistic potential for local businesses in networked societies and build bridges 
between global innovation and local needs.

FUTURE HERITAGE



هــو مشــروع تعــاون علــى المســتوى الثقافــي مــا بيــن رام اللــه وبرليــن يجمــع مــا بيــن الفنــون البصريــة، الحــرف اليدويــة 
ــة والتكنولوجيا.  التقليدي

ــط  ــة للمجتمــع العالمــي مــن أجــل االســتدامة، وهــو يرب ــة التقليدي ــة المحلي ــى نقــل المعرف يســعى المشــروع إل
ــع. ــارة الصن ــى مه ــة إل ــاع الثقاف ــة وصن ــة بفــرص عالمي ــة التقليدي الثقاف

التــراث هــو دومــا جــزء مــن عمليــة جدليــة ومــن المســائل األكثــر أهميــة حيــن نتحــدث عــن التحــوالت، الملكيــة، 
األهميــة والحفــاظ عليــه ، لذلــك فــإن وســمه مهــم للشــعوب. 

لكــن حيــن تأتــي للمجتمعــات أو الحرفييــن، فــإن الملكيــة والتــراث هــو أمــر آخــر، فهــو حلقــة الوصــل بيــن األجيــال 
المختلفــة كجــزء مــن ميــراث جيــل قديــم مــر لألجيــال الجديــدة بــل مــر للمســتقبل.

كيــف يمكــن لعمليــات الرقمنــة أن تتضمــن فــي عمليــة االنتــاج التقليديــة؟ وبــأي طريقــة يمكــن للتكنولوجيــات 
الحديثــة أن تدعــم عمليــة بنــاء الهويــة الثقافيــة؟

يســلط المشــروع الضــوء علــى جــزء مــن المــوروث الثقافــي فــي فلســطين، الــذي يشــكل جــزءا مهمــا مــن الهويــة 
الثقافيــة وروايــة الفلســطينيين التــي يســعى االحتــال بشــكل حثيــث وبمنهجيــة إلــى ســرقتها وبنــاء روايــة مغايــرة لهــا.

تــراث المســتقبل يعيــد انتــاج الحــرف اليدويــة باشــكال جديــدة وبتقنيــات مختلفــة لتطويــر الحــرف وترويجهــا علــى 
المســتوى المحلــي والعالمــي، مــن خــال مزاوجــة الحــرف مــع وســائل االتصــال الحديثــة، حيــث يتيــح ذلــك غعــادة انتــاج 

المــوروث خــارج اطــار الحــدود الماديــة.
يهــدف المشــروع إلــى خلــق نمــوذج تعــاون ثقافــي اجتماعــي بيــن الفنانيــن، المجتمــع المحلــي، الحرفيــن إلعــادة 

انتــاج معنــى وقيمــة لعملهــم مــن جهــة وتعميــق تقديــر الحــرف اليدويــة مــن جهــة أخــرى.
علــى مــدار خمــس أيــام عمــل متواصلــة فــي مدينــة رام اللــه فــي حــوش قنــدح – المركــز التنمــوي للفنــون البصريــة 

تبــادل المشــاركون فــي ورشــة تــراث المســتقبل خبراتهــم فــي ســياقات ومجــاالت مختلفــة.
حيــث ابــدع الحرفيــون العاملــون فــي مجــال الفخــار مــن مدينتــي الخليــل وبيــت لحــم ) بــال، مصطفــى، أمــل، 
شــمس وفاتــن( معــا الــى جانــب فنانيــن مــن فلســطين ) باســل وحمــزه(  وفنــان ألمانــي كريســتيان جديــدة مبنيــة علــى 
األشــكال القديمــة لكنهــا مطــورة مــن خــال تكنولوجيــا رقميــة، حيــث تــم  صهــر المصنوعــات الماديــة التقليديــة الــى  

اشــكال هجينــة مــن خــال عمليــة تمــت ادارتهــا وتوجيههــا.
تطورت أو نتج عن العملية مصنوعات جديدة تتأرجح بين األشكال المتناظرة والرقمية.

ــر فــي  ــر أكب ــة الحاضــرة أو الموجــودة وتعطــي مســاحة لتطوي ــر، مضاعفــة، تصــور الثقاف ــة مــن صه هــذه العملي
ــة. ــن العالمي ــات الحرفيي مجتمع

يكتشــف تــراث المســتقبل ايضــا كيــف يمكــن للتــراث بــأن يهاجــر ويتعــدى المناطقيــة والحــدود، رابطــا المجتمعات 
والحرفييــن ومرســخا للتقاليــد الثقافيــة مــع الثقافــات المحلية.

نمــوذج لمشــروع مجتمعــي ثقافــي يســعى إلــى اســتدامة التــراث الثقافــي المحلــي والمعرفــة وحفظــه وحمايتــه 
مــن خــال ربطــه بالســياق المحلــي والعالمــي إلعــادة اإلعتبــار لــه، وتســليط الضــوء عليــه، وتمكينــه مــن دخــول عالــم 
المســتقبل كجــزء مــن منظومــة لحضــارة وثقافــة حيــة، مــن خــال خلق حــوار وتفاعــل بيــن حرفييــن وفنانين يســتخدمون 

الفنــون الرقميــة ومصمميــن مــن خــال عمليــة ابداعيــة و بطــرق تجريبيــة ومبتكــرة.
يســعى المشــروع أيضــا إلــى إبــراز العنصــر اإلقتصــادي فــي المنتــج الثقافــي الفنــي، والفــرص التــي قــد تتوفــر لمهــن 

جديــدة ومنتجــات عصريــة يــروج لهــا فــي االســواق المحليــة والعالميــة.
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FIELD TRIPS TO HEBRON  
& BETHLEHEM

From 14th – 18th April 2016 we hosted 
the first Prototyping Lab at Hoash 
Qandah – Community Art Centre 
together with local potters (from 
Hebron & Bethlehem, West Bank) and 
artists (from Ramallah and Berlin).

FIELD TRIPS
The first day’s purpose was to visit the 
workshops and urban environments 
of the participating potters (Bilal & 
Mostafa from Hebron; Faten & Amal 
from Bethlehem). The field trip gave 
us deeper understandig of the local 
context, skills and craftworks. We 
exchanged first smiles and talks over 
tea / coffee / lemonade and got to 
know the working flows, understand 
the different clay types, painted 
patterns, forms and their meanings. 

During the visits we 3D scanned the 
original potter jars on site to be used 
later in the Prototyping Lab as basic 
material for the 3D clay printer.

ــي،  ــن اليوم ــل الحرفيي ــارات وعم ــي، المه ــياق المحل للس
وفهــم تخصــص كل منهــم، اضافــة الــى تمييــز أنــواع 
ــة الموجــودة، وأنمــاط التلويــن  الفخــار المختلفــة المحلي
والتصاميــم الخاصــة التــي تســتخدم ومعانيهــا وارتباطاتهــا 
ــز  ــر الحواج ــي كس ــاهمت ف ــا س ــية،  كم ــة األساس بالبيئ

ــق. ــة  والفري ــي الورش ــاركين ف ــن المش ــة بي األولي

ــال  ــن خ ــة م ــل رقمن ــة عم ــال الرحل ــم خ ــا ت  ايض
ــية  ــار األساس ــات الفخ ــع او مصنوع 3D scanner لقط
التــي  الحرفييــن،   لــدى  أخــرى  وقطــع  جــرات  مــن 
النتــاج  التجريبــي  المختبــر  فــي  الحقــا  اســتخدمت 
مجســمات ونســخ اوليــة لماكنــة طباعــة الفخــار الرقميــة 

ثاثيــة األبعــاد.



زيارة ميدانية لبيت لحم 
والخليل

ــي  ــز المجتمع ــوش قندح/المرك ــة ورش ح ــم أول ــم تنظي ت
للفنــون البصريــة فــي الفتــرة مــا بيــن 14-18 نيســان 
2016، خــال الورشــة التــي هدفــت مختبــر لعمــل نمــاذج 
)تصاميــم ( فــي، جمعــت الورشــة حرفييــن مــن مدينتــي 
الخليــل وبيــت لحــم مــع فنانيــن مــن فلســطين وبرليــن.

رحلة ميدانية:
ــة  ــدأت الورش ــة ب ــخ اولي ــمات او نس ــاج مجس ــر انت مختب
ــارة  ــم، لزي ــت لح ــل وبي ــي الخلي ــة لمدينت ــارة ميداني بزي
أماكــن عمــل المشــاركين فــي الورشــة ) بــال ومصطفــى 
ــم(  ــت لح ــن بي ــن م ــل وفات ــمس وأم ــل(، )ش ــن الخلي م
للتعــرف عليهــم فــي بيئاتهــم وللتعــرف علــى ظــروف 
عملهــم بشــكل مباشــر. أعطــت الورشــة فهمــا أعمــق 



FIELD TRIP TO HEBRON
Bilal Salimah



رحلة ميدانية لمدينة الخليل
بالل الساليمة
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رحلة ميدانية لمدينة الخليل
بالل الساليمة



FIELD TRIP TO HEBRON
Mostafa Fakhouri 



رحلة ميدانية لمدينة الخليل
صطفى الفاخوري
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رحلة ميدانية لمدينة الخليل
صطفى الفاخوري



FIELD TRIP TO BETHLEHEM
Faten Nairoukh



رحلة ميدانية لمدينة بيت لحم
فاتن نيروخ
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رحلة ميدانية لمدينة بيت لحم
فاتن نيروخ



FIELD TRIP TO BETHLEHEM
Amal Ikrimawi



رحلة ميدانية لمدينة بيت لحم
أمل عكرماوي
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رحلة ميدانية لمدينة بيت لحم
أمل عكرماوي



IMPRESSIONS OF FIELD TRIPS
HEBRON AND BETHLEHEM



 انطباعات خالل زيارة مدينتي 
الخليل وبيت لحم



PROTOTYPING LAB
Ramallah
After the field trip to Hebron & 
Bethlehem we met for the Prototyping 
Lab at Hoash Qandah – Community 
Art Centre of Ramallah Municipality in 
the Old City of Ramallah. A beautifully 
renovated historic building hosted 
us in order to explore new ways of 
merging traditional crafts and new 
media technologies.

Together we prepared they clay for 
the 3D ceramic printer - a printer that 
can print clay objects. This allows to 
build forms that are difficult to achieve 
manually.

The 3D-files of the original pottered 
objects were analyzed and digitally 
remodelled together. This was giving 
insights and showing the process how 
an analogue object can be virtualised 
and then digitally modified.

Afterwards the transformed object 
are 3D printed in plastic and in clay. 
So that the participants can compare 
the different materials and 3D printing 
techniques.

Participants shared both sides: artists 
were using the potter wheel and 
learning traditional clay methods. 
On the other side the potters where 
learning the process of 3D scanning, 
modeling and printing. 

تصميم نماذج تجريبية
رام الله

ــم  ــت لح ــل وبي ــي الخلي ــة لمدينت ــارة الميداني ــد الزي بع
بيــوم واحــد التقــت المجموعــة كاملــة فــي رام اللــه للبــدء 
فــي العمــل، فــي حــوش قنــدح – المركــز المجتمعــي 
ــة رام  ــن مدين ــة م ــدة القديم ــي البل ــة ف ــون البصري للفن
ــم اســتماكه وترميمــه مــن  ــى تاريخــي ت ــه، وهــو مبن الل
ــاء  ــه، اللق ــاظ علي ــل الحف ــن أج ــه م ــة رام الل ــل بلدي قب
كان مــن أجــل بــدء الورشــة التــي تتضمــن اكتشــاف طــرق 
جديــدة تدمــج مــا بيــن الحــرف التقليديــة والتكنولوجيــات 

ــة. الحديث

فــي حــوش قنــدح عمــل الجميــع كفريــق لتحضيــر  الطين/ 
الصلصــال الــازم لطابعــة الســيراميك مــن خــال الطابعــة 
ثاثيــة االبعــاد التــي لديهــا القــدرة علــى طباعــة تصاميــم 

مــن الطيــن، مــن الصعــب عملهــا وانتاجهــا يدويــا.

حيــث اســتخدمت الملفــات ثاثيــة االبعــاد التــي أخــذت 
ــا،  ــا رقمي ــا وتطويره ــم تحليله ــع وت ــض القط ــابقا لبع س
ــت  ــرة وعرف ــت بصي ــي أعط ــول الت ــة األط ــي العملي وه
ــيا  ــر هندس ــج متناظ ــال لمنت ــح المج ــي تتي ــة الت بالعملي
بــأن يعــاد تصــوره افتراضيــا ومــن ثــم اعــادة بنائــه 

وتصميمــه رقميــا.

ــن خــال  ــة م ــم المتحول ــة التصامي ــم طباع ــك، ت ــد ذل بع
ــم  ــن ث ــتيك وم ــادة الباس ــن م ــاد م ــة االبع ــة ثاثي طابع
تــم طباعتهــا مــن خــال طابعــة الصلصــال، كــي يســتطيع 
المشــاركون مقارنــة المــواد المنتجــة المختلفــة وتقنيــات 

ــة.  ــة المختلف الطباع

تشــارك المشــاركون مــن الجانبيــن: فقــد اســتخدم الفنانون 
عجــل الطيــن الــذي يســتخدمه حرفيــو الفخــار  وتعلمــوا 
ــم الحرفيــون  ــة، بينمــا تعل طــرق صناعــة الفخــار التقليدي
عمليــة تتضمــن عمــل scan ثاثــي األبعــاد، عمــل نمــاذج 

modeling وطباعــة الفخــار.





Participants learn pottery by hand from real experts



المشاركون يتعلمون صناعة الفخار من خبراء



Preparing the clay for 3D Printing
اعداد الفخار  للطابعة ثالثية االبعاد



Clay
الطين/الصلصال

The clay for a 3D printer has to be fine, 
but can be exactly the same clay as 
for hand pottery. It needs to be mixed 
with water until it reaches a “nutella-
like” consistency. Then the smooth 
clay mixture can be added to the 3D 
ceramic printer.

ــو  ــاد ه ــة االبع ــة ثاثي ــتخدم للطابع ــذي يس ــال ال الصلص
صلصــال صــاف، ومــن الممكــن أن يكــون هــو ذاتــه الــذي 
يســتخدمه الحرفيــون فــي صناعاتهــم اليدويــة، يتــم خلــط 
المــادة األساســية مــع المــاء حتــى تصبــح كثافتــه شــبيهة 
بشــوكوالته »النوتيــا«، حينهــا يمكــن للطيــن الطــري 
ــة االبعــاد. المنســاب أن يضــاف لطابعــة الســيراميك ثاثي



3D scanning & modelling

3D SCANNING
With a hand held scanner we scanned 
in the hand pottered jars in Bethlehem 
and Hebron. This digital files can be 
opened by open source programmes 
(like Blender) to remodel them. It is 
now possible to digitally sculpture the 
objects and allow forms that aren’t 
possible to do by hand.

مسح ضوئي ثالثي األبعاد
ــل  ــم عم ــد ت ــة بالي ــة محمول ــحة ضوئي ــال ماس ــن خ م
مســح ضوئــي لجــرار مــن مدينتــي بيــت لحــم والخليــل، 
مــن  عليهــا  العمــل  يمكــن  الرقميــة  الملفــات  هــذه 
ــل Blender إلعــادة  خــال برامــج مصــادر مفتوحــة مث
تصميمهــا. مــن المتــاح اآلن نحــت األشــياء رقميــا وعمــل 

ــا. ــا يدوي ــاح عمله ــن المت ــس م ــدة لي ــاذج جدي نم



مسح ضوئي وعمل نماذج )موديلز(



Tuning in the 3D ceramic printer



3D PRINTING
The clay 3D printer works like a normal 
3D printer, adding layers on layers. The 
method of 3D clay printing ressembles 
a very ancient pottery technique called 
“Coiling”.

الطباعة ثالثية االبعاد
عمــل الطابعــة ثاثيــة االبعــاد التــي تنتــج مــواد مــن 
الصلصــال هــو نفــس آليــة عمــل الطابعــات ثاثيــة األبعــاد 
ــض.  ــا البع ــوق بعضه ــات ف ــف طبق ــي تضي ــة، فه العادي
طريقــة طباعــة الصلصــال فيهــا تشــبه تمامــا تقنيــة عمــل 

ــف« ــا »الل ــق عليه ــي أطل ــة الت الصالصــال العتيق

ضبط الطابعة ثالثية األبعاد



First 3D ceramic printed results
النتائج األولية للصلصال الناتج عن طباعة الطابعة ثالثية االبعاد



ADDITIVE METHOD 
Existing craft designs are being 
digitalised (3D-scanning), transformed 
(3D modelling) and reproduced with 
digital fabrication methods (3D-ceramic 
printing). 

First results were already printed 
during the Prototyping Lab in Ramallah. 
Showing the possibilities for digitally 
transforming traditional pottery 
objects.

طريقة اإلضافة
ــال  ــن خ ــا م ــت رقمنته ــة تم ــن األصلي ــم الحرفيي تصامي
ــا  ــال تصميمه ــن خ ــت م ــاد، تحول ــة االبع ــة ثاثي الطابع
ثاثــي األبعــاد وأعيــد انتاجهــا بطــرق رقميــة خاقــة 

وابداعيــة بواســطة طابعــة ســيراميك ثاثيــة األبعــاد.
النتائــج األولــى كانــت قــد طبعــت فــي رام اللــه 
خــال ورشــة خلــق نمــاذج جديــدة، التــي بينــت  امكانــات 
التقليديــة  اليدويــة  المصنوعــات  وتجديــد  تحويــل 

المصنعــة مــن الصلصــال.





After five intense days the Prototyping 
Lab comes to an end – for now.

We learned a lot, we experienced 
even more and exchanged beyond 
language, culture and profession.

What we could already feel is, that this 
workshop was different! It left a deep 
and oscillating impact.

We came to understand the context of 
not only the potters’ work in Palestine, 
but also the importance of identity and 
heritage and even more the necessity to 
promote new narratives internationally.  

We will be using existing objects/
patterns and understand them as 
traces to the past in order to embed 
them as fragments in a contemporary 
context to open windows to the future.

انتهت بعد ايام مكثفة ورشة خلق نماذج تجريبية.

تعلمنــا الكثيــر، واختبرنــا أمــورا وتبادلنــا أمــورا فــوق 
حــدود اللغــة علــى المســتوى الثقافــي والمهنــي.

ــأن ورشــة العمــل هــذه  ــا ب ــه حق ــا يمكــن أن نشــعر ب م
ــا, ــا ومتذبذب ــرا عميق ــت أث ــة! ترك ــت مختلف كان

ــاك، ليــس فقــط عمــل الحرفييــن فــي  ــا الســياق هن فهمن
فلســطين، لكــن أيضــا أهميــة الهويــة والمــوروث الثقافــي، 
وأكثــر مــن ذلــك ضــرورة ترويــج روايــة جديــدة عــن 

ــا. فلســطين دولي

ســنقوم باســتخدام المنتجــات/ النمــاذج والقوالــب لتعقب 
أثــر الماضــي كــي نضمنهــم جزئيــا فــي ســياقات معاصــرة 

لفتــح نوافــذ للمســتقبل.







FUTURE HERITAGE
Exhibition & Residency  
in Berlin
With the materials from the Prototyping 
Lab in Ramallah we developed further 
designs and 3D cermaic prints for the 
Exhibition of Future Heritage at Maker 
Faire Berlin, Oct 1 – 2 2016.

3D-printed results of the Future 
Heritage project. were presented. 
Additionally Christian, Jasmin & Hamza 
were giving a talk, with insights on the 
field trips, the method of digitalising 
the jars and re-printing.

Two intense days in which many 
interested visitors came to see the 
pieces. The Future Heritage stand got 
also a nomination as “Maker of Merit” 
at the Maker Faire Berlin 2016.rinting. 

تراث المستقبل
 معرض وإقامة 

في برلين

مــن النمــاذج التــي أنتجــت فــي رام اللــه، طورنــا تصاميــم 
ــطة  ــال بواس ــن الصلص ــدة م ــع جدي ــا قط ــرى وأنتجن أخ
الطابعــة ثاثيــة األبعــاد لمعــرض »تــراث المســتقبل« 
فــي معــرض الحرفييــن – برليــن فــي الفتــرة مــا بيــن 2-1 

تشــرين أول/ أكتوبــر 2016.

حيــث عرضــت القطــع النتجــة مــن ورشــة مشــروع »تــراث 
ــت ياســمين، كريســتيان  ــك قدم ــة لذل المســتقبل«. إضاف
ــي  ــن وح ــرض، م ــش المع ــى هام ــات عل ــزه مداخ وحم
وإعــادة  الجــرار  رقمنــة  طريقــة  الميدانيــة،  الزيــارة 

ــة. الطباع

ــا للمعــرض زوار مهتمــون  ــان حضــر خالهم ــان مكثف يوم
مثــر لرؤيــة القطــع، حيــث أيضــا حصــل كشــك المشــروع 
 »Maker of Merit« تــراث المســتقبل( علــى ترشــيح(

فــي معــرض الحرفييــن – برليــن 2016.











Sally Abu Bakr is a holder of a BA degree in 
Economics, Birzeit University 1997. In 2003 
she moved to A.M. Qattan Foundation 
to start her career in culture. In 2009 she 
was appointed the art and cultural projects 
supervisor at Ramallah Municipality and 
managed for 7 years in a raw the first public 
spaces art festival in Palestine “Wein a 
Ramallah” and played a significant role 
since then in the development and strategic 
mapping of art and culture program in the 
city of Ramallah as a whole. In June 2016 
she has got European Diploma in Cultural 
Project Management, and Since March 
2016, she has been serving as the director 
of culture and social affairs unit at Ramallah 
Municipality.

Jasmin Grimm is a curator, lecturer 
and creative producer for international 
cultural projects. With a background in 
„Communication in Social and Economic 
contexts“ (M.A., University of the Arts 
Berlin) she developed various formats like 
workshops, festivals and conferences i.e. for 
Public Art Lab, Retune Creative Technology 
Festival, Fraunhofer FOKUS and IPK, ARTE 
Creative and the Goethe Institut. She is an 
active member Tandem Shaml – Cultural 
Manager Exchange Programme and the 
Cultural Innovators Network between 
Europe and the MENA region. Her projects 
focus on intercultural exchange, urban art 
and creative technologies.

Future Heritage is a project by 
Sally Abu Bakr (Ramallah Municipality) & Jasmin Grimm (Public Art Lab) 

In collaboration with 
Christian Zöllner (The Constitute)

ســالي أبــو بكــر: بكالوريــوس اقتصاد، جامعــة بيرزيــت – 1997. 

فــي العــام 2003 بــدأت عملهــا فــي مجــال الثقافــة في مؤسســة 

عبدالمحســن القطــان، فــي العــام 2009 عملــت كمســؤول 

ــه  ــة رام الل ــة فــي بلدي ــة والفني عــن برنامــج المشــاريع الثقافي

واســتطاعت خــال 8 ســنوات متتاليــة المســاهمة فــي مأسســة 

عمــل دائــرة الشــؤون الثقافيــة والمجتمعيــة فــي البلديــة وفــي 

تأســيس أول مهرجــان شــارع فــي فلســطين »ويــن ع رام اللــه«. 

فــي حزيــران مــن العــام 2015 حصلــت علــى دبلــوم فــي ادارة 

ــرة  ــرة دائ ــذ آذار 2016 اصبحــت مدي ــة، ومن المشــاريع الثقافي

الشــؤون الثقافيــة والمجتمعيــة فــي بلديــة رام اللــه.

ــة  ــاريع ثقافي ــة لمش ــرة ومنتج ــة، محاض ــم: قيم ــمين غري ياس

دوليــة. دراســتها األكاديميــة حــول »التواصــل فــي ســياقات 

اجتماعيــة واقتصاديــة«، حاصلــة علــى درجــة الماجســتير مــن 

جامعــة برليــن، نظمــت العديــد مــن الفعاليــات كورشــات 

ــن المؤسســات  ــد م ــرات وللعدي ــات والمؤتم ــل، المهرجان العم

ــل: مث
Public Art Lab, Retune Creative Technology 
Festival, Fraunhofer FOKUS and IPK, ARTE 
Creative and the Goethe Institut.

ــن  ــدراء الثقافيي ــادل الم ــج تب ــي برنام ــل ف ياســمين عضــو فاع

– تانــدم شــمل، وشــبكة المبدعيــن الثقافييــن بيــن اوروبــا 

ومنطقــة الشــرق األوســط، تركــز فــي مشــاريعها علــى التبــادل 

والتكنولوجيــات  الحضريــة  امناطــق  فــي  الفــن  الثقافــي، 

االبداعيــة.



The project is developed in the framework of the cultural manager exchange programme
TANDEM SHAML 2015/2016.

Future Heritage activities in Ramallah and Berlin are also supported by:

In partnership with:


