
 

 

 

 

 

 

 

 

ጥበብ በአደባባይ ወደ አዲስ 
አበባ ጎዳናዎች ሊመለስ ነው!
ሚያዚያ፣ 29 - መጋቢት 1

ለፈጠራ ሰዎች

እኔ ማን ነኝ
ተባባሪዎች

የስደት ታሪኮችን መንገር



አመልካቾች በኦንላይን እና በአካል ማመልከት ይችላሉ፡፡ ኦንላይን የሚያመለክቱ 
ከሆነ ይህንን ይከተሉ https://bit.ly/2SMzU6o ፡፡ በአካል ቀርበው
የሚያመለክቱ ከሆነ የሚከተሉትን ሰነዶች ከሥር ከተዘረዘሩት ተቋማት ወደ አንዱ 
ያስገቡ፡-

- ከ200 ቃላት ያልበለጠ ስለራስ መግለጫ (የአባላት ዝርዝር ከነጾታቸው እና 
የሚያመለክቱባቸው የጥበብ ዘርፎች ዝርዝር
ይካተታል)
- የአመልካች ሲቪ (ወይም የምስሎች ፖርትፎሊዮ፣ ቪዲዮ እና ሊንኮች)
- ፕሮጀክት ፕሮፖዛል (በጽሑፍ ከሆነ ከ350 ቃላት ያልበለጠ፣ በቪዲዮ ከሆነ ከ
3 ደቂቃ ያልበለጠ)
በፕሮፖዛልዎ ውስጥ ቀጣዮቹን ጥያቄዎች ይመልሱ፡-
- የትኛውን የስደት መልክ ላይ ነው የሚያተኩሩት?
- ፕሮጀክትዎን ለመተግበር የሚያስፈልጉት ግብዓቶች ምን ምን ናቸው?

ማመልከቻዎትን በአካል ከእነዚህ ለአንዱ ያቅርቡ፡-
1. ጎተ ኢንስቲቲዩት - አድራሻ፡- 6 ኪሎ፤ ተወካይ- 
    +251 11 124 2345
2. አሊያንስ-ኢትዮ ፍራንሴ - አድራሻ፡- ፒያሳ፤ ተወካይ- 
    +251 932 706 919
3. የኢጣሊያ የባህል ማዕከል - አድራሻ፡- ሰሜን ማዘጋጃ፤ ተወካይ- 
    +251 11 155 3427
4. ብሪቲሽ ካውንስል (አድራሻ፡- ከእንግሊዝ ኢምባሲ አጠገብ፤ ተወካይ- 
    +251 911 512 835
ማስታወሻ፡- ኦንላይን ማመልከት ለሚፈልጉ ኮምፒዩተር ተዘጋጅቷል፡፡
5. ደስቲኖ ዳንስ ካምፓኒ ስቱዲዮ አድራሻ፡- ሳርቤት፤ ተወካይ- 
    +251 91 296 0059 
ከላይ የተዘረዘሩትን መሥፈርቶች የምታሟሉ አመልካቾች ማመልከቻዎቻችሁን 
እንድታስገቡ ተጋብዛችኋል፡፡ እናም የፈጠራ
ነጻነታችሁን አውጁና በጥልቅ ስሜት ፕሮጀክቶቻችሁን አቅዱ!!

- ከአገር ውስጥ እና ከዓለማቀፍ ከያኒያን እና ኤክስፐርቶች ጋር ኔትወርክ 
የመፍጠር ዕድል
- በሕዝብ የመታወቅ ዕድል
- በመረጃ መስጫ ዝግጅቶቹ፣ በኤክስፐርት ምክሮች እና በወርክሾፖች 
አማካይነት፣ ከያኒያን አዳዲስ ሐሳቦችን እንዲያመጡ እና የፈጠራ 
ተመክሯቸውን እንዲያበለፅጉ ይነሳሳሉ
-የተመረጡት ከያኒዎች እና የፈጠራ ባለሙያዎች ለጊዜያቸው እና 
ለተሳትፏቸው ይከፈላቸዋል

ጥበብ በአደባባይ ወደ አዲስ አበባ ጎዳናዎች ሊመለስ ነው!
ጥበብ በአደባባይ የኪነጥበብን ኃይል በከተማዋ ለማሰራጨት እና ውይይትን 
ለማጎልበት የተነደፈ የጎዳና ላይ የኪነጥበባት ፌስቲቫል ነው፡፡ የአራተኛው ዓመት 
ጥበብ በአደባባይ በሚከወኑ የፈጠራ ክንውኖች አማካይነት ከሚያዝያ 29 እስከ 
ግንቦት 2፣ በመስቀል አደባባይ ይካሄዳል፡፡ ጥበብ በአደባባይ በጥበባት አማካይነት፣ 
ማኅበረሰቦች እና ግለሰቦች ራሳቸውን እንዲገልፁ እንዲሁምማኅበራዊ እና 
አካባቢያዊ ችግሮችን እንዲፈቱ ያስችላል፡፡ በተጨማሪም፣ በጥበባት አማካይነት 
የአዲስ አበባን አቅም የማጎልበት እና ጥበባት እና ፈጠራን በከተማዋ ውስጥ 
የማበረታታት ዓላማ አለው፡፡
በዚህ መሠረት፣ “እኔ ማነኝ” የሚል ርእስ እና “የስደት ታሪኮችን መንገር” የሚል 
ንኡስ ርእስ ባለው የሞቀ ፌስቲቫል ላይ የሚሳተፉ ከሁሉም የኪነጥበባት ዘርፎች 
የተውጣጡ ከያኒዎች እና የፈጠራ ሰዎችን እንፈልጋለን፡፡
የአንድ ሰው የማንነት/የምንነት ጥያቄ ምንጊዜም የከየት መጣሁ፣ ትናንቴ እንዴት 
ነበር፣ ነገዬስ ከሚሉ ጥያቄዎች የተሠራ ነው፡፡ ሁላችንም፣ በዙሪያችን እንዳሉት 
ነገሮች ሁሉ፣ በማይቋረጥ እንቅስቃሴ ላይ ነን፡፡ በሥፍራ፣ በጊዜ፣ እና በስሜቶች 
መሐል እንሰደዳለን፣ እንጓዛለን፡፡ ስደት እና እንቅስቃሴ አዳዲስ ክስተቶች ሳይሆኑ፣ 
ከሰው ልጅ የህልውና ጅማሮ አንስቶ የነበሩ ነገሮች ናቸው፡፡ ያለ እንቅስቃሴ እና ያለ 
የመረጃ ልውውጥ የሰው ልጅ ህልውና ካለበት አይነቃነቅም፡፡ በተመክሮ፣ 
በዕውቀት፣ በትውፊትእና በሐሳቦች ሽግግር ላይ ጥገኞች ነን፡፡
ስለዚህም፣ ከዚህ የስደት ሰፊ ትርጓሜ አኳያ ያሏችሁን ተመክሮዎች እና ኪናዊ 
ፈጠራዎቻችሁን እንፈልጋቸዋለን፡፡ የስደትን ሁሉንም መልኮች፣ ለምሳሌ ቁሶችን፣ 
ሐሳቦችን፣ ዕውቀቶችን፣ ባህልን፣ ምግብን፣ ፋሽንን፣ ዲዛይንን፣ የሕይወት 
ዘይቤዎችን፣ስሜቶችን፣ ተመክሮዎችን… ፈትሻችሁ በኪናዊ ፈጠራችሁ 
ልትገልጿቸው ትችላላችሁ፡፡
ፕሮጀክቶቹን በፌስቲቫል ቀኖቹ ከመተግበር በፊት፣ የሚመረጡት ከያኒያንና 
የፈጠራ ባለሙያዎች በጋራ መሥራትን ለማጎልበት እና በሕዝብ ላይ 
የሚፈጠረውንም ተፅዕኖ ለማጉላት በሚያስችል ደረጃ ሐሳቦቻቸውን 
በሚለዋወጡበትና በሚቃኙበት የሁለት ቀን ወርክሾፕ ላይ ሊሳተፉ ይገባል፡፡
እስከዚህ ድረስ እያነበቡ ከሆነ፣ ለመመዝገብ ፍላጎት አልዎት ማለት ነው፤ ስለዚህ 
እባክዎ በሚከተለው ቀን፣ ሰዓት እና ቦታ በምናካሂዳቸው የመረጃ መስጫ 
ዝግጅቶች ላይ ይገኙ፡-

የካቲት 27፣ 2012፤ 11፡00 ሰዓት፤ ከተማ ማዕከል፣ ከቅ. እስጢፋኖስ ቤተ 
ክርስቲያን ፊት ለፊት

መረጃ መስጫ ጊዜ፡- የካቲት 27፣ 2012፤ ከቀኑ 11፡00 ሰዓት፤ ከተማ ማዕከል
የመጨረሻ ማመልከቻ ማስገቢያ፡- መጋቢት 11፣ 2012፤ እስከ ሌሊቱ 6፡00 ሰዓት
የተመረጡ አመልካቾች ማሳወቂያ ቀን፡- መጋቢት 15፣ 2012

የመመረጥ ዕድልዎን ለማስፋት፣ የዳኝነት ቡድኑ ልዩ ትኩረት የሚሰጥባቸውን 
ነጥቦች እናመልክትዎ፡- 

- ስደትን የተመለከቱ ተመክሮዎችን፣ ዕውቀቶችን፣ ትውፊቶችን እና የሐሳቦችን 
ሽግግር የሚያሳኩባቸውን መሣሪያዎች
(tools) የሚጠቀሙ አመልካቾች
- በኅብረት የሚሠሩ እና ታዳሚን የሚያሳትፉ አመልካቾች
- ከተለያዩ የሙያ ዘርፎች ለምሳሌ ከኪነ-ምግብ (ጋስትሮኖሚ)፣ ፋሽን፣ 
አጫጭር ፊልም፣ ከፎቶ ጥበብ፣ ከእንጨት
ሥራዎች፣ ከሕትመት፣ ከሕፃናት ስነጽሑፍ፣ እና ከሌሎችም ዘርፎች የተውጣጡ 
የተለያዩ ከያኒዎችን እና የፈጠራ
ባለሙያዎችን አብረው እንዲሠሩ የሚያስችሉ ማመልከቻዎችን
- ነባሩን የኪነጥበባት ኀልዮት የሚገዳደሩ ማመልከቻዎች
- ፌስቲቫሉ መስቀል አደባባይ (ከባቡር መንገዱ ሥር) የሚካሔድ እንደመሆኑ፣ 
ሥፍራውን ከግምት አስገብተው የተነደፉ
ማመልከቻዎች ተጨማሪ ትኩረት ይሰጣቸዋል፡፡
ሴቶች እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ!

ምንድነው የምንፈልገው?

እንዴት ማመልከት ይቻላል

የተመረጡ አመልካቾች 
የሚያገኟቸው ጥቅሞች

መግቢያ

በእነዚህ አድራሻዎች ያግኙን፡-

የጊዜ ሰሌዳ

ስልክ ቁጥር፡- +251 98 332 0317 / +251 11 124 2345
ኢሜይል፡- tibebbeadebabayethio@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ተባባሪዎች


