نداء مفتوح

قيم
ّ

برنامج في بحوث التنسيق الفني

عمان ،الرباط
الإسكندريةّ ،

 6-1مايو 7-2 ،يونيو 29-24 ،سبتمرب 30-1 ،أكتوبر 2019

عن البرنامج
يف جميع أنحاء العالم توجد مشهديات متنوعة تضم مساحات فنية مستقلة ومشاريع تنسيق فين
ً
وأشكال
ومدارس للفن ومتاح ًفا تمثل صورا ً متنوعة من التاريخ وتحالفات سياسية ومحاور تضامن
محتملة للمستقبل .وتتسم هذه املشهدية يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا بحركية بالغة وبحالة من
التغري املستمر ،وهو الذي يؤثر عىل املعرفة املتعلقة بالتنسيق الفين اليت تُنتج وتُتداول إقليم ًيا .بمبادرة
من ماس اإلسكندرية وبمشاركة مؤسسة محمد وماهره أبو غزالة ومساحة شقة  22الفنية وبالتعاون
مع مؤسسة أليانز الثقافية ،يهدف برنامج ق ّيم ،إذ يتجول بني اإلسكندرية وع ّمان والرباط ،إىل تفكيك
ونقد وتغيري العالقات ما بني املعرفة املتعلقة بالتنسيق الفين اليت تنتج هنا وتلك اليت تنتج يف أماكن
أخرى والتفكري يف كيفية العمل من الداخل واقرتاح تعديالت عميقة٠
ق ّيم هو برنامج مكثف للقيمني الصاعدين والساعني إىل مناقشة األفكار املتعلقة بالتعليم والتنظيم
الذايت والتعديل املعمق باإلضافة إىل منهجيات األمل يف مجال الفنون وما بعدها .سوف يتم دعوة
ستة قيمني وباحثني بحد أقىص ليك يلتقوا يف ثالث دورات عىل مدار ستة أشهر من أجل استكشاف
أشكال شىت من املعرفة املتعلقة بالتنسيق الفين عىل النحو الفردي والجماعي للعمل سويًا بصحبة
مجموعة من القيمني واملفكرين واملمارسني املعروفني دول ًيا .سوف يطلب من املشاركني فيما بني تلك
اللقاءات أن يطوروا ما قد يكون ً
عرضا إيضاح ًيا عن الدراسة بتوجيه من فريق القيمني .وبعد اللقاء
الثالث واألخري ،سوف يدعى جميع املشاركني إىل االلتحاق بربنامج إقامة بحثية يتم خالله دعمهم من
أجل العمل عىل مقرتح ملرشوع تنسيق فين٠
يقترص التقديم عىل املرشحني ذوي الخربة املهنية اليت ترتاوح من سنة إىل سنتني و يشجع القيمني
والباحثني من الرشق األوسط وشمال أفريقيا والعرب املغرتبني منهم عىل التقدم لاللتحاق بالربنامج.
تعقد الدورات واليت تمتد ألربعة أيام يف عمان ،األردن والرباط ،املغرب واإلسكندرية ،مرص ،وتختم
ً
مبلغا مال ًيا لتغطية
بربنامج إقامة ملدة شهر يف اإلسكندرية ،مرص .يتلقى املشاركون الذين تم قبولهم
نفقات السفر والسكن الخاصة بالدورات كما يتلقى جميع املشاركني منحة لربنامج اإلقامة بعد
اتمامهم الدورات٠
يُطلب من املشاركني تقديم مقرتح تنسيق فين نهايئ يف غضون أربعة أسابيع من نهاية الربنامج وسوف
يتم استخدام املقرتحات يف مطبوعة مقرر نرشها عن برنامج «ق ّيم» .وعالوة عىل ذلك ،سيواصل
املنظمون الحوار مع جميع املشاركني من أجل مساعدتهم يف تنفيذ مقرتحاتهم يف املستقبل القريب٠

٤\١

ملخص لمخطط البرنامج
يشتمل برنامج ق ّيم عىل ثالث دورات وبرنامج إقامة بحثية .مدة كل جلسة أربعة أيام؛ ثالثة أيام من
املحارضات وورش العمل واملناقشات وجلسات التوجيه واملحاورات ويوم من أجل املداولة .مدة برنامج
اإلقامة أربعة أسابيع تنتهي بتقديم عرض إيضاحي نهايئ٠
عمان،

 6 - 1مايو 2019

الدورة الثانية
التنظيم-الذاتي

الرباط،

 7 - 2يونيو 2019

الدورة الثالثة
منهجيات الأمل

اإلسكندرية،

الدورة الأولى
التنسيق الفني والتعليم والجماعية

اإلسكندرية،

برنامج الإقامة
الوقت فى الإسكندرية

 29 - 24سبتمرب 2019

 30 - 1أكتوبر 2019

من الباحثين المشاركين
بسام الباروين ،قيم وأستاذ مساعد يف التنسيق الفين والوساطة الفنية بجامعة آلتو بهلسنيك
ماريا برييوس ،متخصصة يف علم االجتماع وكاتبة وقيمة ،شاركت يف تنسيق الدورة الحادية عرشة
من بينايل برلني ،تقيم بني سانتياجو دي تشييل وكوبنهاجن وبرلني
بينا تشوي ،قيمة ومديرة مؤسسة كاسكو للفنون ،تقيم بني سيول وأوترخت
أوفول ضورموش أوغلو ،قيمة وباحثة تقيم بربلني
الرا خالدي ،قيمة مستقلة تقيم بالقدس
يزن خلييل ،فنان ،وقيم ،وكاتب يقيم بالقدس
بول أونيل ،قيم وكاتب ومدرس وهو املدير الفين ملؤسسة پبليكس ،ويقيم بهلسنيك
سارة رفقى ،باحثة ،قيمة ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،بوسطن ،نيويورك

٤\٢

فريق التنظيم
كريمة بودو ،مؤرخة فنية وق ّيمة ،وتقيم بروتردام

عزيزة حرمل ،قيمة ،تونس

عبد الله كروم،ق ّيم واملدير املؤسس ملساحة “الشقة  ”22الفنية (  ،)L’appartement 22الرباط

نورا الخساونة ،مديرة مؤسسة محمد وماهره أبو غزالة (  ) MMAGواملؤسسة املشاركة لجلسات
الربيع (  ،) Spring Sessionsع ّمان

نورة سالم ،مساعد مدير مؤسسة محمد وماهره أبو غزالة (  ،) MMAGتقيم بني ع ّمان وهلسنيك
برييت شوك ،مديرة برنامج ماس اإلسكندرية ،تقيم بني برلني واإلسكندرية

وائل شوقي ،املدير املؤسس ملاس اإلسكندرية ،ويقيم باإلسكندرية

متطلبات التقديم
ق ّيم هو برنامج مفتوح للمرشحني ممن لديهم خربة مهنية ترتاوح من سنة إىل سنتني يف مجال
الفنون البرصية أو مجال العمارة أو البحث الفين/التنسيقي أو الكتابة النقدية .يُشجع املرشحون من
الرشق األوسط وشمال أفريقيا والعرب املغرتبون عىل التقدم لاللتحاق بالربنامج .يفضل إجادة اللغتني
العربية واإلنجليزية ولكن يمكن تقديم االستثناءات لبعض الطلبات٠
ال يشرتط الحصول عىل درجة علمية يف الفن أو التاريخ أو النظرية أو الدراسات متعددة التخصصات
ولكن يعد ذلك ميزة إضافية .يقام الربنامج يف ع ّمان ،األردن من  1إىل  6مايو ويف الرباط ،املغرب من
 2إىل  7يونيو ويف اإلسكندرية ،مرص من  24إىل  29سبتمرب ويتبعه برنامج إقامة يف اإلسكندرية ،مرص
يبدأ يف  1أكتوبر ويستمر ملدة أربعة أسابيع٠
يلزم عىل املشاركني حضور جميع دورات الربنامج٠

للتقديم يرجى إعداد الوثائق التالية
))باللغة العربية أو اإلنجليزية(

•
•
•
•
•

سرية ذاتية حديثة (صفحتني بحد أقىص)؛
نبذة شخصية قصرية ( 250كلمة)؛
ملف أعمال يحتوي بحد أقىص عىل  3مشاريع تنسيق فين (قمت بتنفيذها أو نفذتها بالتعاون مع
آخرين) خالل العام أو العامني املاضيني (ال يشرتط إرفاق صور)؛
بيان من  500كلمة يحتوي عىل مخطط مخترص ملرشوع تنسيق فين يبني اهتمامك بالفن املعارص
والثقافة والسياسة باإلضافة إىل البحث الذي قد يستلزمه مرشوعك؛
خطاب من صفحة واحدة بحد أقىص (برجاء استخدام اللغة اإلنجليزية) يرشح اهتمامك بهذا
الربنامج فيما يتعلق باملوضوعات املطروحة وكيف ستستفيد أنت وعملك منه٠

٤\٣

يرجى ضم كل ما سبق يف ملف واحد ( بصيغة  pdfأو  docxأو  ) docوتسميته باستخدام الصيغة
التالية APPLICATION_QAYYEM_2019_FIRSTNAME_SURNAME :وإرساله مع االستمارة هنا٠
آخر موعد إلرسال استمارات التقديم هو  8مارس  ،2019الساعة  11:59مسا ًء (بتوقيت جرينيتش ٠ )+2
سيتم االتصال باملرشحني املدرجني يف القائمة القصرية إلجراء مقابلة عرب سكايب يف  11مارس ٠ 2019
سيتم إخطار املرشحني الذين تم قبولهم يف موعد أقصاه  15مارس ٠ 2019
تبدأ الدورة يف  1مايو  2019يف مؤسسة محمد وماهرة أبو غزالة يف عمان  ،األردن٠
إذا كان لديك أي أسئلة  ،يرجى مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين:

qayyem2019@gmail.com

قيم هو مرشوع من قبل ماس اإلسكندرية ،ومؤسسة محمد و ماهرة أبو غزالة و الشقة  22بالتعاون مع
مؤسسة اليانز الثقافية٠

٤\٤

