
Inbjudan

Välkommen till Vitlycke Museum, Tanum World Heritage och utdelningen av det
internationella priset som Museum horizon, Hans Mannebys minnesfond för

museiutveckling, årligen delar ut.

2013 års pris har tilldelats
Suad Amiry

palestinsk arkitekt och initiativtagare till Riwaq Centre for Architectural Conservation
Ramallah, Palestina

för hennes brinnande engagemang att skydda hotade palestinska kulturmiljöer,
kreativa kraft att inkludera ett brett spektrum i det palestinska samhället och

fenomenala förmåga att föra fram sina visioner och inspirera andra

Priset delas ut
söndagen den 10 november kl. 15.00 – 17.00

Vitlycke museum, Tanumshede

Program
15.00 Presentation av Hans Manneby av Anita Larsson Modin
och Museum horizon av Elisabet Olofsson

Årets pristagare Suad Amiry presenteras och 2013 års pris delas ut av Anita Theorell

Musik framförd av kören Klara Ensemble från Lysekil

*
16.00 Suad Amiry presenterar Riwaq och berättar om sitt engagemang för den
palestinska kulturen och samhällsutvecklingen.

Aleka Karageorgopoulos, museichef på Vitlycke museum, berättar om
Tanum World Heritage och visar den nya utställningen.

Dagen arrangeras av Museum horizon, Hans Mannebys minnesfond för
museiutveckling i samarbete med Vitlycke museum.

Programmet hålls på engelska



Suad Amiry, växte upp i Amman, Damaskus, Beirut och Kairo. Hon utbildade sig till
arkitekt vid American University i Beirut och vid University of Michigan. Efter
doktorsexamen vid University of Edinburgh flyttade hon till Ramallah 1981 och
undervisade där vid Birzeit universitetet. Tio år senare, 1991, grundade hon Riwaq
Centre for Architectural Conservation i Ramallah, tillsammans med Nazmi Al Jubeh,
prosessor i historia vid Birzeit. Fram till 2011 var hon direktör för Riwaq.
Hon har skrivit och varit redaktör för ett stort antal fackböcker om palestinsk
arkitektur och kultur. År 2003 publicerades hennes första skönlitterära bok, Sharon
and my Mother-in-law, 2005 på svenska. Sedan dess har hon skrivit ytterligare tre
böcker.

Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling, Museum Horizon, delar sedan
2009 årligen ut ett internationellt pris till en person som bidragit med utvecklande
och förnyande tankar kring museers roll i dagens samhälle, lokalt och globalt.
Tidigare pristagare är Paul Msemwa, Museum and House of Culture, Dar es Salaam,
Tanzania, Teresa Morales, Uníon de los museos comunitarios, Oaxaca, Mexico,
Elizabeth Codova La’O, Museo Sang Bata Sa Negros, Filippinerna och Stephen Inglis,
Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute, Oujé-Bougoumou, Kanada.

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling
har fem ledamöter: Anita Theorell, ordförande, Stockholm,
anita.theorell@comhem.se, Elisabet Olofsson, sekreterare, Stockholm,
samp@samp.org, Ms Inkyung Chang, Iron Museum, South-Korea,
ladyiron@hanmail.net, Anita Larsson Modin, Västarvet, anita.larsson-
modin@vgregion.se och Louise Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting,
Stockholm, louise.m.andersson@skl.se.

mailto:samp@samp.org
mailto:anita.larsson-modin@vgregion.se
mailto:anita.larsson-modin@vgregion.se
mailto:louise.m.andersson@skl.se

