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Filmmakers, Writers, and 
Activists to Engage Ramallah 
Municipality Sites as part of 
Qalandiya International 2016

Sites  
of Return



Curatorial Note

The Ramallah Municipality program for QI 2016 explores 
the idea of Return in spaces across the city and its 
surroundings – connecting past and present art works, 
films, texts, histories, and geographies – evoking stories 
in and of these spaces. The program will facilitate dialogs 
between artists, writers, and activists in response to 
past and present art works, texts, and films. The issue 
of Return will be pursued through new possibilities, 
interactions, and imaginations. Activists, writers, and 
artists are invited to engage with otherwise unutilized 
sites throughout the city. Vignettes, walks, tours, and 

performances will interlink spaces across histories. 
Stories will be excavated, told, and retold. Maps are 
essential to these explorations, bringing to light lost 
stories and charting new routes. 

In considering the theme of Return with the Ramallah 
Municipality, the revitalization of the city presents a key 
concern. This project seeks to consider the role art and 
culture may play in urban revitalization as part of an 
approach to the selection of sites throughout the city 
and neighboring areas. The program will make temporary 
use of underutilized buildings, abandoned buildings, and 
buildings assigned for demolition, thus reinvigorating 
these sites through pop-up programs.

Open Call for Artists, Filmmakers, Writers, and Activists to Engage 
Ramallah Municipality Sites as part of Qalandiya International 2016

The Ramallah Municipality invites 
submissions for already produced works 
related to the themes above, or proposals 
for new artworks.
Up to five works will be selected for 
inclusion in an exhibition across multiple 
sites, as part of Qalandiya International 
(Qi) in October 2016. The Municipality of 

Ramallah will provide production support 
for newly commissioned works. All invited 
artists will receive an honorarium. (Note: 
artists are responsible for all production 
costs that exceed the Municipality 
contribution.) Selected artists will work 
with the curators to identify sites and 
develop commissioned projects.

Requested material should be submitted by email to qalandiya@ramallah.ps by April 4th, 2016. Selected artists will 
be announced April 14th 2016. A selection committee including the curators and cultural practitioners in the field 
will review submitted applications.

To Submit Artworks for Consideration:

For Preexisting Works:

Please email up to six images (resolution: 300 dpi) of 
the work/s plus a description (250 words max) that 
addresses the relevance of the artwork/s to the curatorial 
call. If the proposed work is in audio or video format, it 
is necessary to provide a download link.  Please include 
all relevant technical details: materials, dimensions, and 
installation specifications, as well as a short bio and CV.

For Proposals to Produce New Works:

Please provide a description of the work (250 words 
max) that addresses the relevance of the artwork/s 
to the curatorial call. Please include the budget for 
production, a short bio, and CV.

For more information please contact:

Ramallah Municipality
Ottoman Court Building
 21 Issa Ziadeh St. 600 Ramallah

Tel: +970 2 2945555, ext. 551
Fax: +9720202963214
Email: qalandiya@ramallah.ps



عودات
دعـوة مـفـتـوحـة إلـى الـمـشـاركـة 
فـي بـرنـامـج بـلـديـة رام الـلـه ضـمن 
قـلنـديا الدولي 2016



ــرة  ــي 2016، فك ــا الدول ــي قلندي ــه ف ــة رام الل ــج بلدي يستكشــف برنام

ــا،  ــة ومحيطه ــن المدين ــة م ــي فضــاءات ومســاحات مختلف العــودة ف

ــة  ــا ماضي ــوص وجغرافي ــام ونص ــة وأف ــال فني ــط أعم ــال رب ــن خ م

ــا. ــاءات وفيه ــك الفض ــن تل ــاً ع ــتحضر قصص ــرة تس ومعاص

يتيــح برنامــج بلديــة رام اللــه مســاحة للحــوار بيــن الفنانيــن والكتــاب 

وصانعــي االأفــام والنشــطاء، مــن خــال االشــتباك مــع أعمــال 

ــة ونصــوص وأفــام ســابقة فــي مســاحات وفضــاءات متعــددة،  فني

تُســتحَضر العــودة مــن خــال إمكانــات جديــدة، وتفاعــات، وتخيات، 

ــم  ــة، يت ــان مختلف ــرة الأزم ــاءات عاب ــوالت ولق ــة وج ــال فني ــر أعم عب

خالهــا اســتنباط القصــص وســردها، ورســم تضاريــس جديــدة، مــن 

ــات منســية. ــة ورواي ــط ماضي خــال استكشــاف خرائ

تشــكل ثيمــة العــودة التــي يســتند إليهــا قلنديــا الدولــي 2016، 

ــاء  نقطــة تقاطــع مهمــة مــع عمــل بلديــة رام اللــه، التــي يشــكل إحي

أجــزاء المدينــة المختلفــة هاجســاً رئيســياً لديهــا، حيــث يســعى هــذا 

ــي  ــة ف ــن والثقاف ــه الف ــذي يلعب ــدور ال ــاف ال ــى استكش ــروع إل المش

تنشــيط المناطــق الحضريــة، وبخاصــة أنــه يســتخدم بعــض المبانــي 

ــاة فيهــا  ــي المهجــورة، مــن أجــل بعــث الحي ــر المســتغلة، والمبان غي

ــت. ــو بشــكل مؤق ول

دعـوة مـفـتـوحـة إلـى الـمـشـاركـة فـي بـرنـامـج بـلـديـة رام الـلـه ضـمن قـلنـديا الدولي 2016

تدعــو بلديــة رام اللــه الفنانيــن إلــى المشــاركة فــي 

برنامجهــا ضمــن قلنديــا الدولــي 2016، وذلــك مــن 

خــال تقديــم أعمــال منتجــة مســبقاً أو مقترحــات 

الأعمــال فنيــة جديــدة.

ــى  ــة )حت ــال الفني ــن االأعم ــدد م ــار ع ــيتم اختي س

فــي  المعــرض  فــي  دراجهــا  الإ أعمــال(  خمســة 

قلنديــا  مــن  كجــزء  وذلــك  متعــددة،  فضــاءات 

ــتقدم  ــذا، وس ــرين االأول 2016. ه ــي تش ــي ف الدول

نتــاج أعمــال جديــدة، فــي  بلديــة رام اللــه الدعــم الإ

ــى  ــاركين عل ــن المش ــع الفناني ــيحصل جمي ــن س حي

مكافــأة، كمــا ســيعملون مــع القّيميــن علــى تحديــد 

مواقــع العــرض وتطويــر مشــاريعهم ومشــاركاتهم.

مـتـطـلـبـات تـقـديـم طـلـب الـمـشـاركـة:

نتاج أعمال جديدة: ثانياً. بالنسبة لإ

ــل )250  ــم وصــف للعم ــي المشــاركة تقدي ــن ف ــن الراغبي ــى الفناني عل

كلمــة كحــد أقصــى( يشــرح فكــرة العمــل الفنــي وعاقتــه بفكــرة قّيمــي 

نتــاج، إضافــة إلــى ســيرة ذاتيــة  المعــرض.  كمــا يرجــى إدراج ميزانيــة االإ

قصيــرة.

أولً. بالنسبة للأعمال المنتجة مسبقاً:

ــد عــى ســت  ــا ال يزي ي المشــاركة، إرســال م
ف �ف ــ�ي ف الراغب ــ�ي ــى الفنان ع

ــد  ــة كح ــف )250 كلم ــة إىل وص ــل )300dpi(، إضاف ــن العم ــور ع ص

، وعاقتــه بفكــرة قيمــي المعــرض.   ي
ح فكــرة العمــل الفــ�ف أقــى( يــرش

ي مجــال الصــوت أو الفيديــو، يرجــى إرســال 
ح �ف إذا كان العمــل المقــرت

رابــط لتحميــل العمــل، كمــا يرجــى إدراج جميــع التفاصيــل ذات الصلــة 

هــا،  كيــب، وغري : المــواد واالأبعــاد، مواصفــات الرت ي
بالجانــب التقــ�ف

ة. ة ذاتيــة قصــري إضافــة إىل ســري

عــان عــن مــن وقــع االختيــار عليهــم يــوم  ينبغــي إرســال جميــع المــواد المطلوبــة إلــى: qalandiya@ramallah.ps  حتــى 7  نيســان، وســيتم االإ

14 نيســان، مــع العلــم أنــه ســيتم اســتعراض الطلبــات واختيــار االأعمــال مــن قبــل لجنــة مختصــة.

: للمزيد من المعلومات، يرجى التصال بـ

بلدية رام هللا/ مبنى المحكمة العثمانية

21 شارع عيسى زيادة

رام هللا، فلسطين

هاتف رقم: 2945555-02، فرعي 551، 2963214 02

 qalandiya@ramallah.ps :لكتروني البريد االإ


