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    االفنيیة  لإلقامة  االمعملل  بررنامج  للتقدديیمم:  ددعووةة
    !ااآلنن  ةةمتووفرر  إإقاماتت  ثالثث

    
  تؤؤمنن  .هھال  مقرراا  االقددسس  في  االقدديیمة  االبلددةة  في  للبالطط  قدديیمم  مصنع  منن  تتخذذ  االمعاصرر  للفنن  رربحيیة  غيیرر  مؤؤسسة  هھھھي  االمعملل
  ررصصف  أأفررااددهه  أأمامم  يیووفرر  ووأأنن  ددااخلهھ  منن  يینبثقق  االذذيي  ااالبددااعع  مترراابططاالوو  قوويياالوو  سليیمماال  مجتمعاال  يیحتضنن  أأنن  بأهھھھميیة  االمعملل
  ذذلكك  على  ناءووب  .االمختلفة  االفنيیة  وواالتيیاررااتت  االنقدديي  وواالتفكيیرر  االثقافيیة  االمعررفة  منن  متنووعة  ااشكالل  على  ووااالططالعع  االمشارركة
  في  مقررهه  في  نناالمبددعيی  منن  ووغيیررهھھھمم  وواالكتابب  ووااألكادديیميیيینن  للفنانيینن  االقددسس  في  االفنيیة  ااالقاماتت  منن  بررنامج  االمعملل  سيیستضيیفف

  تططوويیررب  للمقيیميینن  فررصة  ٬،فتررااتت  ثالثث  على  يیتووززعع  االذذيي  بررنامجاال  هھھھذذاا  خاللل  منن  مؤؤسسةاال  منحت  االقددسس.  في  االقدديیمة  لبلددةةاا
    .االمشررووعع  مووضووعع  تحدديیدد  ددوونن  جدديیدد  أأوو  قائمم  فني  مشررووعع

  
  في  االقددسس  يف  وواالسيیاسيیة  ااالجتماعيیة  االبيیئة  ااخذذ  االمقيیميینن  االفنانيینن  نشجع  ذذلكك  ووررغمم  ٬،االمعررفة  مجاالتت  لجميیع  مفتووحة  ااإلقامة
  االفني  هھددهھھھاوومش  االقددسس  لثقافة  للترروويیج  مللاالمع  يیسعى  جدديیددةة.  مشارريیع  اانتاجج  عندد  ااوو  االقائمة  مشارريیعهھمم  تططوويیرر  عندد  ٬،االحسبانن
  بشكلل  االعملل  لىع  االمقيیميینن  االفنانيینن  االمعملل  يیشجع  وولذذلكك  وواالعالمم.  االمدديینة  بيینن  ما  االمعررفةوو  للتعلمم  جسوورر  ووبناء  عليیهھ  وواالتأثيیرر
    االجمهھوورر.  نحوو  االمووجهھ  االمعملل  بررنامج  في  االمشارركة  االى  يیددعووهھھھمم  كما  االمحلي  االمجتمع  مع  مباشرر

  
    لتقدديیمموواا  القامةاا  فتررااتت

  
§  ااألوولى  ااإلقامة  

  ٢۲٠۰١۱٩۹  ااألوولل  تشرريینن  ااإلقامة:  فتررةة
    ووااحدد  شهھرر  ااإلقامة:  مددةة
  ٢۲٠۰١۱٩۹  تمووزز  ٣۳٠۰  للتقدديیمم:  مووعدد  آآخرر
  

§  االثانيیة  ااإلقامة  
  ٢۲٠۰٢۲٠۰  حززيیرراانن  –  االثاني  كانوونن  ااإلقامة:  فتررةة
        شهھرريینن    -شهھرر  ااإلقامة:  مددةة
  ٢۲٠۰١۱٩۹  ااألوولل  تشرريینن  ٣۳٠۰  للتقدديیمم:  مووعدد  آآخرر
  االمحدددد  االمووعدد  بعدد  االططلباتت  بعضض  قبوولل  منن  نتمكنن  قدد

  
§  االثالثة  ااإلقامة  

  ٢۲٠۰٢۲٠۰  ااألوولل  كانوونن  -تمووزز  ااإلقامة:  فتررةة
        شهھرريینن    -شهھرر  ااإلقامة:  مددةة
  ٢۲٠۰٢۲٠۰  شباطط  ٢۲٩۹  للتقدديیمم:  مووعدد  آآخرر

  
  لكك؟  يیقددمم  أأنن  للمعملل  يیمكنن  ماذذاا    

  
§  االقددسس.  في  االقدديیمة  االبلددةة  في  االمعملل  مؤؤسسة  مبنى  ددااخلل  (ااستوودديیوو)  شقة    
§  ااإلقامة  خاللل  تططوويیررهه  يیتمم  عملل  إإنتاجج  تكاليیفف  في  مساهھھھمةاال  إإلى  باإلضافة  يیوومي  مصررووفف.  
§  ددووالرر.  ٧۷٠۰٠۰  حتى  –االسفرر  تذذااكرر  تكاليیفف  تغططيیة  
§  في  االفني  االعملل  عررضض  أأوو  عملل  ووررشة  أأوو  معررضض٬،  تنظظيیمم  وواامكانيیة  االمعملل  مؤؤسسة  مع  مشررووعع  تططوويیرر  فررصة  

  .االمستقبلل
§  بهھ  االمررتبططة  االمهھنيیة  وواالشبكة  االمعملل  فرريیقق  مع  االعملل  ررتططوو  نقاششوو  االتووجيیهھ.  

  
  منكك  تووقعاالم
  

§  جدديیدد  أأوو  قائمم  فني  مشررووعع  ووتططوويیرر  للبحثث  االمخصصة  ااإلقامة  فتررةة  تكرريیسس.  
§  االمشررووعع  لمتابعة  االمعملل  فرريیقق  مع  أأسبووعي  بشكلل  ااالجتماعع.  
§  ةااالقام  بمشررووعع  تتعلقق  االجمهھوورر  مع  فعاليیتيینن  ااوو  فعاليیة  ااستضافة  تنظظيیمم  في  االمعملل  فرريیقق  مع  االتعاوونن.  
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  االتقدديیمم  آآليیة
  :االتاليیة  االووثائقق  إإررسالل  االمهھتميینن  على  يیجبب
§  االذذااتيیة  االسيیررةة    
§  كلمة)  ٥٠۰٠۰  أأقصى  بحدد  ...  ووأأساليیبكك  وومفاهھھھيیمكك  مماررستكك  يیصفف(  االفنانن  بيیانن  
§  أأقصى  ددبح  للعملل٬،  صوورر  أأيي  االتقنيیة٬،  االمتططلباتت  االعملل٬،  (ووصفف  االمعملل  في  ااإلقامة  خاللل  لتنفيیذذهه  مقتررحح  مشررووعع  

  كلمة).  ٥٠۰٠۰
§  ووتووضيیحاتت٬،  صوورر  مع  أأقصى  كحدد  االماضيیيینن  االعاميینن  في  إإنجاززهھھھا  تمم  االتي  ااعمالكك  منن  أأمثلة  ٥(  سابقة  أأعمالل  

  ووااألبعادد).  االووسائططوو  االتنفيیذذ٬،  تارريیخوو  االعملل٬،  عنوواانن  ذذلكك  في  بما
§  إإلى:  االووثائقق  جميیع  إإررسالل  جىيیرر  residency@almamalfoundation.org      


