دعوة مفتوحة

يطلق معهد غوته في رام الله وغزّة برنامجا ً جديدا ً
بمبادرة من قيّمتي البرنامج عليا ريان ومنى كريغلير
اﻟﻔﻀــﺎء
digital
اﻟﻔﻨــــﻲ
free
اﻟﺮﻗــﻤﻲ
art
اﻟﺤـــــﺮ
space
ﻏــــــﺰة

gaza

تأملــي عــن بعــد حــول ممارســة الفـ ّ
ـن المعاصــر
تكمــن الفكــرة الرئيســية فــي إيجــاد برنامــج تعليمــي ّ
والنظري ّــات الف ّنيــة مــع جملــة مــن الممارســين/ات والدّ ارســين/ات الدوليّيــن ،واإلقليميّيــن والمحليّيــن.
يقــوم البرنامــج بتدريــس مجموعــة مختــارة مــن المشــاركين/ات الذيــن يعيشــون ويعملــون فــي غــزّة
علــى مــدار سـ ّتة أشــهر .وســيكلّف برنامــج بعــد التحــول المشــاركين/ات بمهمّ ــة تطويــر برنامــج أو أعمــال
ـاء علــى المعــارف العمليــة والنظريــة التــي اكتســبوها خــال مــدّ ة البرنامــج.
جديــدة مــع انتهــاء الــدورة بنـ ً
ّ
هــذا البرنامــج ذو طبيعــة تطبيقيّــة تأمليّــة نقديّــة ،وهــو يســعى إلــى تزويــد مزاولــي/ات الفــن الشــباب
وطــ ّ
وتأمــل .مــن خــال دورة تعلّــم تقودهــا الممارســة
اب الفنــون فــي غــزة بعمليــة تعلّــم وتمكّــن
ّ
التطبيقيّــة ،ســيقوم الدارســون/ات (والذيــن ســيلعبون دور الموجّ هيــن/ات أيضــاً) بدعــم العمليــة ،بحيــث
الهامــة والفريــدة ،كمــا ســيقومون بدعــوة متحدّ ثيــن/
يُطلعــون المشــاركين/ات علــى وجهــات نظرهــم
ّ
ات ضيــوف مــن عــدّ ة بلــدان مــن جنــوب الكــرة األرضيّــة.
التأملــي مــع الموقــف النظــري لموقــع المشــاركين/ات ،باإلضافــة إلــى المعرفة
وينســجم أســلوب التعلّــم
ّ
ـم عرضهــا ومناقشــتها .وبتوجيــه مــن منهــج التفكيــر المعــادي لالســتعمار ،تُســتخدم األســئلة
التــي يتـ ّ
التــي تــدور حــول أصــول النظريّــات والممارســات ،وآليــات اإلنتــاج ،واالســتخدام والعــرض ،مــن أجــل خلــق
ـم تطويــر بعــد التحــول مــن خاللــه.
معرفــة جديــدة تكــون محــدَّ دة للســياق الخــاص الــذي تـ ّ
تأمليــة ،والتــي تعتبــر عنصــرا ً
خــال البرنامــج ،س ـ ُيطلب مــن المشــاركين/ات العمــل علــى كتابــة يوميّــات ّ
أساســيا ً فــي نهــج التعلّــم هــذا ،حيــث ستش ـكّل هــذه اليوميّــات وسـ ً
ـم
ـيلة لتلخيــص
التأمــات التــي تـ ّ
ّ

تعلمهــا ،أو تبادلهــا ومناقشــتها كأدوات مختلفــة لتعليــم الفــن .وباإلضافــة إلــى اســتخدام اللغــة كشــكل
ســيتم التركيــز أيضــا ً علــى أنمــاط التعبيــر األخــرى :التصويــر الثابــت والمتحــرّك ،والتجميــع،
للتعبيــر،
ّ
والموســيقى ،والصــوت ،والرســم التخطيطــي ،والرســم ،إلــخ .والمختلفــة عــن أنمــاط التعليــم التقليديّــة،
ّ
يؤســس إلقامــة معــرض جماعــيّ فــي
ـتوفر هــذه األنــواع الف ّنيــة أحــد أشــكال التوثيــق الــذي
والتــي سـ
ّ
نهايــة البرنامــج.
إن كنــت مــن المهتمّ يــن/ات فــي الحصــول علــى فرصــة للتعمّ ــق النقــدي فــي الفـ ّ
ـن المعاصــر الســائد،
ّ
ـم طرحهــا وتداولهــا فــي بلــدان الجنــوب ،ضمــن برنامــج فنــي
والتعــرّف علــى بعــض األفــكار التــي يتـ ّ
ّ
نتلقــى طلبــك مــع حلــول يــوم األحــد 13 ،أيلــول .2020
تعليمــي عــن بعــد لمــدّ ة س ـ ّتة أشــهر ،يس ـرّنا أن
ّ
تخصصــات مختلفــة ،باختيــار المشــاركين/ات
ســتقوم لجنــة التحكيــم ،والمكوّنــة مــن ثالثــة خبــراء مــن
مــع بدايــة شــهر تشــرين األول .2020

عربي

التقدم
يمكنه التقدم
من يمكنه
من
ّ
ّ
ّ
الفــن
وطــاب وطالبــات
الفــن
ممارســو/ات
المقيميــن/ات حاليــا ًّ فــي غــزّة ممّ ــن ال يتجــاوز
عمرهــم/ن  35ســنة .الطلــب

الطلب
نموذج الطلب
نموذج
تعبئة النموذج باللغة العربيّة (يمكن تعبئته باللغة اإلنجليزي ّة)

فيديــو تعريفــي :يرجــى تســجيل فيديــو عــن نفســك ال يتجــاوز طولــه خمــس دقائــق ،تعـرّف/
يــن فيــه عــن نفســك ،وخلفيّتــك ،والمشــاريع التــي تعمل/يــن عليهــا حاليّــاً ،وســبب رغبتــك
بالمشــاركة فــي هــذا البرنامــج.

محفظة(بورتفوليــو) :نمــاذج عــن أعمالــك الســابقة والحاليّــة ،والتــي قــد تتك ـوّن مــن صــور
ثابتــة أو متحرّكــة ،أو نصــوص مكتوبــة ،أو مــواد ســمعيّة-بصري ّة ،أو نمــاذج صــوت ،أو صــور
لرســوم أو لتركيبــات ف ّنيــة ،أو فنــون بالوســائط الجديــدة ،إلــخ.

سيرة ذاتية ()PDF

الرجاء إرسال الطلب إلى letter-ramallah@goethe.de
ح ّتى يوم األحد  13أيلول .2020
الدورة
عن الدورة
معلومات عن
معلومات
مجاني
البرنامج
ّ

سيتم تقديم البرنامج باللغة العربيّة.
ّ

ّ
يتوفر لدى الملتحق/ة بالبرنامج حاسوب محمول،
يجب أن
أو ثابت ،أو لوح رقمي ،واتصال عبر شبكة اإلنترنت.

ســيتم تســليم شــهادات رســميّة صــادرة عــن معهــد غوتــة رام
اللــه وغــزة للناجحــات والناجحيــن فــي إكمــال البرنامــج.

يتكوّن البرنامج من ثالث مجموعات:

المجموعة األولى  -النظر  -تحرير النظر من االستعمار
المجموعة الثانية  -الحركة
المجموعة الثالثة  -السمع

تســتمر ّ كل ّ مجموعــة لمــدّ ة شــهرين وتتضمّ ــن  12ســاعة
تدريســيّة باإلضافــة إلــى وقــت للدراســة الفردي ّــة للعمــل علــى
الوظائــف العمليّــة والنظري ّــة.

الزمني
الجدول الزمني
الجدول
آخر موعد لتقديم الطلب :األحد 13 ،أيلول 2020

تم اختيارهم/ن :بداية تشرين األول 2020
اإلعالن عن المشاركين/ات الذين ّ
مدّ ة الدورة :سبعة أشهر

بدء البرنامج :تشرين الثاني 2020
نهاية البرنامج :أيار 2020

الطلب
نموذج الطلب
نموذج

الرجاء تقديم الطلب باللغة العربيّة (يمكن تعبئته باللغة اإلنجليزي ّة) إلى
 letter-ramallah@goethe.deح ّتى يوم األحد  13أيلول .2020
إذا كانت لديك أية أسئلة تتعلّق بتعبئة الطلب،
يرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى

منسقة المشروع
دالية حلوة،
ّ
Dalia.Hashweh@goethe.de

معلومات عامة
معلومات عامة
معلومات عامة
االسم األوّل
اسم العائلة
تاريخ الميالد
العنوان
المدينة
البلد
الهاتف
عنوان البريد االلكتروني

حول عمــــــــــــلك
حول عمــــــــــــلك
حول عمــــــــــلك
ما هو المجال الف ّني الذي تعمل/ين به حالياً؟
الموقع االلكتروني لعملك (إذا كان متوفراً)

حول عمــــــــــــلك
حول عمــــــــــــلك
حول عمــــــــــلك
 .1الرجاء ذكر الدافع الذي شجّ عك على التقدّ م لهذا المشروع
( 400كلمة كحدٍّ أقصى)

		

حول عمــــــــــــلك
حول عمــــــــــــلك
حول عمــــــــــلك
.2الرجاء ذكر خلفيّتك األكاديميّة ،والمهنيّة والف ّنية و/أو الثقافيّة
ذات الصلة بالمشروع ( 350كلمة كحدٍّ أقصى)
				

حول عمــــــــــــلك
حول عمــــــــــــلك
حول عمــــــــــلك
 .3الرجاء ذكر مساهمتك المحتملة في المشروع
ّ
وتوقعاتك المحتملة من المشروع ( 500كلمة كحدٍّ أقصى)
		

التدقيق
الئحة التدقيق
الئحة
نموذج الطلب بالعربية أو اإلنجليزية
المحفظة (بورتفوليو)
السيرة الذاتية

الفيديو التعريفي

إقـــــــــــرار

أقر ُّ َّ
بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحة وسليمة
وأنّني قمت بنفسي بكتابة هذا الطلب
َّ
وبأن األعمال المقدّ مة هي لي وحدي.
التاريخ
االسم

التوقيع

شكرا ً
الطلب!
على الطلب!
شكرا ً على

