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The Communist Museum of Palestine is a decentralized museum which exists in 
the homes, communal and public spaces of everyday Palestinians. Located in 
different cities, towns, and villages, the collection of the museum 
comprises the works of artists across mediums and forms  mixed with the 
objects and archives that families, communities, and individuals have 
safeguarded and cared for in the midst of constant precarity. 

This evening will be the first chance to share the ideas and the conditions 
of possibility for this museum in Jerusalem. The artists Ayreen Anastas and 
Rene Gabri will be present to discuss some of the ideas of the museum and 
to facilitate the discussion. They are interested in the communities that 
this vernacular museum could help create.  

As an extension of the public program of this nascent museum, they are also 
organizing an edition of De-School Palestine at Al Ma’mal on the following 
day.  

De-School Palestine is part of the Communist Museum of Palestine, a museum 
which attempts to rethink the form, function, and possibility of museum in 
the 21st century. How it may become an infrastructure of art as a common/s. 
And how it can construct another possibility for rethinking the care for 
vulnerable objects, cultures, and histories.  

Ayreen Anastas is an artist born in Bethlehem.  
Rene Gabri is an artist born in Tehran. 
Both live in New York and are currently involved in various processes to 
reclaim a sense and sensibility of a common/s. 



حدیث | المتحف الشیوعي الفلسطیني  
بالتعاون مع مركز خلیل السكاكیني الثقافي  

االثنین |  15.04.2019     
السادسة مساءًا  

المعمل، باب الجدید، القدس  

المتحف الشیوعي الفلسطیني ھو متحف المركزي موجود في المنازل واألماكن الفلسطینیة 
العامة في مختلف المدن والقرى الفلسطینیة. تتضمن مجموعة المتحف أعمال فنانین 

بوسائط وأشكال مختلفة، والتي تمتزج مع األغراض واألرشیفات التي قامت األسر 
والمجتمعات واألفراد بحمایتھا ورعایتھا بالرغم من وفي سیاق انعدام االستقرار 

الوظیفي والمالي. 

تشكل ھذه األمسیة أول فرصة لتبادل اآلراء واألفكار حول إمكانیة تشكیل ھذا المتحف 
في القدس. سیحضران أیرین أناستاس ورینیھ غابري لمناقشة بعض أفكار المتحف ولخوض 

ھذا النقاش، الذي سیّركز على المجتمعات التي یمكن لھذا المتحف أن یساعد في 
إنشائھا. 

كامتداد للبرنامج العام للمتحف، سیقوم الفنانان أیضًا بتقدیم اصدار آخر من ورشة 
المدرسة المفككة في المعمل في الیوم التالي.  

المدرسة المفككة ھي جزء من المتحف الشیوعي الفلسطیني، وھو متحف یحاول إعادة 
التفكیر في شكل ووظیفة وإمكانیة المتحف في القرن الحادي والعشرین. و یطرح 
أسئلة حول كیفیة جعل المتحف بنیًة تحتیًة للفن العام. كما ویتساءل عن كیفیة 

إعادة التفكیر في رعایة والمحافظة على األشیاء والثقافات والتاریخ المعرضین 
للخطر. 

ایرین اناستاس فنانة ولدت في بیت لحم. 
ورینیھ غابري فنان ولد في طھران. 

كالھما یعیش في نیویورك ویشاركان حالیًا في عملیات مختلفة تسعى الستعادة وإحیاء 
إحساس وإدراك ووعي جماعي. 


