
دعوة عامة للمشاركة بإقامة فنية لفنانين من فلسطين وبولندا وفنلندا وبلجيكا

عن المشروع
U-jad- (“أش��كال) مقاوم��ة) يومي��ة”) ه��و) برنام��ج) تب��ادل) فن��ي) وفعالي��ات) عام��ة،) نت��ج) ع��ن) تع��اون) بي��ن) قص��ر) اجدوفس��كي) للف��ن) المعاص��ر) ف��ي) وارس��و) 

owski() وبرنام��ج) هليس��نكي) لإلقام��ات) الدولي��ة)HIAP() ) وبرنام��ج) اإلقام��ات) ف��ي) آنتوي��رب)AAIR() ) وبرنام��ج) مم��رات) ف��ي) بلدي��ة) رام) الل��ه.) 
يوف��ر) المش��روع) إقام��ات) فني��ة) س��نوية) لس��تة) فناني��ن) بصريي��ن،) ويستكش��ف) أهمي��ة) الممارس��ة) الفني��ة) والتنق��ل) ف��ي) الس��ياق) الخ��اص) بمدين��ة) رام) الل��ه) 

وفلس��طين) عب��ر) اس��تراتيجية) التب��ادل) الفن��ي.) 
يتي��ح) الج��زء) األول) م��ن) اإلقام��ة) )حزي��ران) –) آب) 2020() الفرص��ة) لثالث��ة) فناني��ن) م��ن) بلجي��كا) وفنلن��دا) وبولن��دا) بالس��كن) والعم��ل) ف��ي) رام) الل��ه) لم��دة) 

ثالث��ة) أش��هر.
أم��ا) الج��زء) الثان��ي) م��ن) اإلقام��ة) س��يتيح) الفرص��ة) لثالث��ة) فناني��ن) فلس��طينيين) لقض��اء) ثالث��ة) أش��هر) ف��ي) إح��دى) الم��دن) التالي��ة:) وارس��و) )حزي��ران) –) آب) 

2020(،) آنتوي��رب) )تم��وز) –) أيل��ول) 2020(،) هيلس��نكي) )أيل��ول) –) تش��رين) الثان��ي) 2020(.) حي��ث) ستس��تضيف) كل) دول��ة) فناًن��ا) فلس��طينًيا) واح��ًدا.) 
يأخ��ذ) برنام��ج) التب��ادل) ش��كله) الحال��ي) ليش��جع) الح��وار) بي��ن) الفناني��ن) أنفس��هم) وم��ع) جمهوره��م،) وس��يتوج) بسلس��لة) م��ن) الح��وارات) واللق��اءات) 

 .2021 تس��تضيفها) إح��دى) المؤسس��ات) الش��ريكة.) م��ن) المتوق��ع) أن) تك��ون) الفعالي��ة) القادم��ة) ف��ي) خري��ف) ع��ام) 

شروط التقدم
يخ��ص) ه��ذا) اإلع��الن) الفناني��ن) العاملي��ن) ف��ي) قط��اع) الفن��ون) البصري��ة) بأوس��عه.) ته��دف) ه��ذه) اإلقام��ات) إل��ى) إتاح��ة) الفرص��ة) للفناني��ن) بالتفاع��ل) ف��ي) 
الس��ياق) المحل��ي) إلنت��اج) أعم��ال) فني��ة) جدي��دة.) س��تقوم) لجن��ة) مختص��ة) باختي��ار) الفناني��ن) بن��اًءا) عل��ى) تمي��ز) عمله��م) الفن��ي.) تض��م) اللجن��ة) س��الي) أب��و) 
بك��ر،) مدي��رة) دائ��رة) الش��ؤون) الثقافي��ة) واالجتماعي��ة) ف��ي) بلدي��ة) رام) الل��ه،) يزي��د) عنان��ي،) مدي��ر) البرنام��ج) الع��ام) ف��ي) مؤسس��ة) عب��د) المحس��ن) القط��ان،) 
خل��دون) بش��ارة،) مدي��ر) رواق) مرك��ز) المعم��ار) الش��عبي/) يوه��ا) يوس��كونن،) مدي��ر) برنام��ج) هيلس��نكي) لإلقام��ات) الدولي��ة،) إي��كا) سينكيفتس-نوفاش��كا،) 
مس��ؤولة) برنام��ج) اإلقام��ات) الفني��ة) ف��ي) قص��ر) أوجادوفس��كي) للف��ن) المعاص��ر) ف��ي) وارس��و،) بوغن��ا) سويتكوس��كا،) مس��ؤولة) مؤسس��ة) بي��ك) زوين��ا،) و) 

آالن) كيرين��س،) المدي��ر) الفن��ي) لبرنام��ج) اإلقام��ات) ف��ي) مدين��ة) آنتوي��رب.) 
بعد) دراسة) الطلبات،) ستقوم) اللجنة) بإعالن) النتائج) في) موعد) أقصاه) 14) شباط) 2020

يوفر برنامج اإلقامة ما يلي:
مصروف) شهري	 
سكن	 
تغطية) تكاليف) السفر) من) وإلى) مكان) اإلقامة	 
تغطية) تكاليف) المواد) الفنية	 
تنسيق) فعالية) عامة) خالل) فترة) اإلقامة	 
تنظيم) برنامج) مخصص) للزيارات) البحثية	 
المشاركة) في) اللقاءات) النصف) سنوية	 

يرجى) االنتباه) أن) رسوم) الفيزا) وتأمين) السفر) غير) مشمولة.) ) 



للمزيد من المعلومات حول اإلقامة، الرجاء زيارة المواقع التالية:
http://www.ramallah.ps

https://u-jazdowski.pl/program/rezydencje/open-calls
/https://www.aair.be

http://www.hiap.fi

س��يرافق) برنام��ج) اإلقام��ة) ف��ي) U–jazdowski) مع��رض) بعن��وان) “أش��كال) مقاوم��ة) يومي��ة”.) يستكش��ف) ه��ذا) المش��روع) بإط��اره) األوس��ع) دور) الف��ن) 
داخ��ل) المجتم��ع،) وأش��كال) المقاوم��ة) اليومي��ة) ف��ي) فلس��طين) وخارجه��ا.) كي��ف) لن��ا،) كمواطنيي��ن) مدنيي��ن،) أن) نتعام��ل) يومًي��ا) م��ع) تحدي��ات) الحاض��ر؟) م��ا) 

ه��ي) التفاصي��ل) اليومي��ة) الت��ي) تس��مح) لن��ا) بالمقاوم��ة،) وم��ا) ه��و) دور) الف��ن) ف��ي) ذل��ك؟

للمزيد عن المشروع:
https://u-jazdowski.pl/en/programme/residencies/projects/codzienne-formy-oporu

إقامات للفنانين البولنديين في فلسطين
ستكون) اإلقامة) لمدة) ثالثة) أشهر) في) رام) الله) من) 1) حزيران) وحتى) 30) آب) 2020

ستمتد) اإلقامة) لثالثة) أشهر،) من) 1) حزيران) وحتى) 30) آب) 2020	 
الموعد) النهائي) للتقديم) هو) 31) كانون) الثاني) 2020	 
سيتم) إعالن) النتائج) في) موعد) أقصاه) 14) شباط) 2020	 

توفر اإلقامة ما يلي:
مصروف) شهري) بقيمة) 500) يورو	 
مساحة) عيش) مشتركة	 
تكاليف) إنتاج) بقيمة) 500) يورو	 
تكاليف) السفر) ذهاًبا) وإياًبا	 
تنظيم) فعالية) عامة) خالل) فترة) اإلقامة	 
تنظيم) برنامج) بحثي) خاص) داخل) وخارج) رام) الله.	 

يرجى) االنتباه) أن) رسوم) الفيزا) وتأمين) السفر) غير) مشمولة.) ) 

آلية التقديم:
الرج��اء) إرس��ال) نس��خة) إلكتروني��ة) م��ن) طل��ب) التقدي��م) م��ع) اإلش��ارة) إل��ى) المدين��ة) الت��ي) ت��ود) التق��دم) إليه��ا) ف��ي) العن��وان.) يفض��ل) إرس��ال) الوثائ��ق) 	 

pdf (بصيغ��ة (– (mamaratresidency@gmail.com (:كمل��ف) واح��د) باالغ��ة) اإلنجليزي��ة،) عب��ر) البري��د) االلكترون��ي

يجب أن يحتوي الطلب على:
ما) ال) يقل) عن) خمسة) نماذج) عن) أعمال) الفنان) المتقدم) وشروحاتهم.	 
رسالة) توضح) سبب) التقدم) لبرنامج) االقامة	 
ورقة) ال) تزيد) عن) 250) كلمة) يشرح) فيها) الفنان) المشروع) الذي) يود) تطويره) خالل) فترة) اإلقامة	 
سيرة) ذاتية	 

الرجاء حفظ اسم ملف البورتفوليو كالتالي: 
Ramallah (_ (your (surname_your (name_application.pdf.

للمزيد من المعلومات عن اإلقامة، الرجاء زيارة الموقع التالي:
http://www.ramallah.ps



إقامات فنية لفنانين فلسطينيين في وارسو
ستمتد) اإلقامة) لثالثة) أشهر،) من) 1) حزيران) وحتى) 30) آب) 2020	 
الموعد) النهائي) للتقديم) هو) 31) كانون) الثاني) 2020	 
سيتم) إعالن) النتائج) في) موعد) أقصاه) 14) شباط) 2020	 

توفر اإلقامة ما يلي:
مصروف) شهري) بقيمة) 800) يورو	 
سكن) مستقل	 
تكاليف) انتاج) بقيمة) 800) يورو	 
تعويض) تكاليف) تذكرة) السفر) ذهاًبا) وإياًبا) 	 
تنظيم) فعالية) عامة) خالل) فترة) اإلقامة	 
تنظيم) برنامج) مخصص) للزيارات) البحثية.	 

يرجى) االنتباه) أن) رسوم) الفيزا) وتأمين) السفر) غير) مشمولة.) ) 

آلية التقديم:
الرج��اء) إرس��ال) نس��خة) إلكتروني��ة) م��ن) طل��ب) التقدي��م) م��ع) اإلش��ارة) إل��ى) المدين��ة) الت��ي) ت��ود) التق��دم) إليه��ا) ف��ي) العن��وان.) يفض��ل) إرس��ال)   (•

pdf بصيغ��ة)   (–  (mamaratresidency@gmail.com االلكترون��ي:)  البري��د)  عب��ر)  اإلنجليزي��ة،)  باالغ��ة)  واح��د)  كمل��ف)  الوثائ��ق) 

يجب أن يحتوي طلب التقديم على الوثائق التالية:
ما) ال) يقل) عن) خمسة) نماذج) عن) أعمال) الفنان) المتقدم) وشروحاتهم.	 
) رسالة) توضح) سبب) التقدم) لبرنامج) االقامة	 
ورقة) ال) تزيد) عن) 250) كلمة) يشرح) فيها) الفنان) المشروع) الذي) يود) تطويره) خالل) فترة) اإلقامة	 
سيرة) ذاتية	 

الرجاء حفظ اسم ملف نماذج األعمال الفنية كمل يلي: 
Warsaw_your (surname_your (name_application.pdf.

س��يرافق) اإلقام��ة) ف��ي) U–jazdowski) مع��رض) بعن��وان) “أش��كال) مقاوم��ة) يومي��ة”.) يستكش��ف) ه��ذا) المش��روع) بإط��اره) األوس��ع) دور) الف��ن) داخ��ل) 
المجتم��ع،) وأس��اليب) المقاوم��ة) اليومي��ة) ف��ي) فلس��طين) وخارجه��ا.) كي��ف) لن��ا،) كمواطنيي��ن،) أن) نتعام��ل) يومًي��ا) م��ع) تحدي��ات) الحاض��ر؟) م��ا) ه��ي) التفاصيل) 

اليومي��ة) الت��ي) تس��مح) لن��ا) بالمقاوم��ة،) وم��ا) ه��و) دور) الف��ن) ف��ي) ذل��ك؟

لمعرفة المزيد عن المشروع:
https://u-jazdowski.pl/en/programme/residencies/projects/codzienne-formy-oporu


