
.دنكيم زاغا Aلرب هزنسياو رنه هدكشناد رد ٢٠١٧ ليرپا رد ار دوخ ديدج هرود س(ك نشيدناف*

 ؟ديهد همادا هنيمز نيا رد ار دوخ ت<يصحت اي دينك نيازيد اي رنه هتشر رد ليصحت هب عورش نا-آ رد ديهاوخيم ايآ
؟ديا هداد يگدنهانپ تساوخرد اي ديا هدش هدنهانپ نا-آ هب ايآ

.ديهدب تساوخرد س<ك نشيدناف* يارب سپ

.درك دنهاوخ زاغا ٢٠١٧ يناتسبات مرت رد ار دوخ راك ناگدننك تكرش ديدج هورگ هك دنكيم م<عإ هزنسياو رنه هدكشناد

:هك تسا يدارفا بسانم همانرب نيا

.دنا هدرك يگدنهانپ تساوخرد اي دنا هدش هدنهانپ نا-آ هب هك يناسك•
.دنا هتشاد دوخ روشك رد ار نيازيد اي و رنه ليصحت دصق هك يناسك•
.دنا هدرك ليصحت هنيمز نيا رد نيا زا شيپ اي و•
.دنراد هنيمز نيا رد هتشر رييغت هب ميمصت هك يناسك اي و•

.داد دهاوخ همادا ار نآ لاس `ياپ ات و هدرك راك هب زاغا ليرپا رد ٢٠١٧ س<ك نشيدناف* هورگ

:دش دهاوخ ميسقت شخب ود هب هرود نيا همانرب

 دوب دهاوخ يشزوما شدرگ و يلمع هاگراك ،ينارنخس ،رانيمس لماش لوا شخب .تسا دازآ )يناتسبات مرت ( همانرب لوا شخب رد هزنسياو رنه هدكشناد نايوجشناد يارب روضح
.دنا هدرك ترجاهم نا-آ هب ناش هداوناخ اي و دوخ هك دش دهاوخ هرادا یرنه `لاعف و ناققحم ،يا هفرح نادنمرنه طسوت اتدمع هك
 اديپ و ندركراك هك ميروآ دوجوب امش يارب يئاضف هك تسا نيا رب ام ش<ت .ديوش انشآ نايوجشناد رياس و هدكشناد ياضف اب هك هتشاد ار ناكما نيا امش ،هرود لوا شخب يَط
 و تسا يناهج بونج/قرش لماش هك مينك ميظنت ار يرنه خيرات مه رانك رد ميهاوخيم ام .دزاس ريذپ ناكما امش يارب ديتاسا كمك هب ار نيازيد و رنه شزومآ رد نات هاگديد ندرك
.دوش هدافتسا "رجاهم" اي و "هدنهانپ" دننام يياه بسچرب نودب امش تايبرجت زا لاح `ع رد
؟دنريگ رظن رد يرورض  يعامتجا لماع كي ناونع هب ار ترجاهم اهنآ رگا دوب دنهاوخ روطچ هدنيا رد رنه ياه هدكشناد :مينك حرطم ار يلك لاؤس نيا ميهاوخيم ام

 ياه هاگراك رد .تسا نا-آ رد نيازيد و رنه ياه هدكشناد يآرب تساوخرد )ویلوفتروپ( هدنورپ ندرك هداما و اه هتخومآ يمامت يروآ عمج )يناتسمز مرت (هرود مود شخب رد فده
 اه هدكشناد هب امش تساوخرد يارب يوق )ویلوفتروپ( هدنورپ كي ندرك تسرد ياتسار رد ار امش ام ).هريغ و يحارط و نيازيد ،ايدم لاتيجيد ،ئزاس همسجم ،يشاقن ( فلتخم
.مينكيم تيامح ٢٠١٨ لاس يارب

!هطوبرم يرادا ت<كشم رد `نچمه ،دهديم رارق امش رايتخا رد ار دوخ ياه تخاسريز و داوم و اه هاگراك يمامت ،رما نيا هب نديشخب ققحت ياتسار رد هزنسياو رنه هدكشناد
 ،دنريگيم رارق لاؤس دروم هكلب هدشن فرصم نيازيد و شناد و رنه لمع نآ رد هك دراد هزنسياو هدكشناد طيحم رد يعامتجا يئاضف ندرك زاب رب يعس ٢٠١٧ س<ك نشيدناف*
.دش دهاوخ ديلوت يعمج تروص هب رنه و شناد زا ديدج ياه مرف هك يياج
……………..............................

؟دهد تساوخرد دياب يسك هچ
هك يسك
 طبترم ريغ ،دشابیم نايرج رد نانچمه اي و هديسر هجيتن هب نيا زا شيپ ات ايآ هكنيا و تساوخرد هجيتن هك دييامرف هجوت افطل (تسا هدرك يگدنهانپ تساوخرد و هدمآ نا-آ هب•
)تسا
نيازيد و رنه هب دنمق<ع•
رتگرزب اي و هلاس ١٨•
)دشابيم هرود لوا شخب رد روضح هب مزلم هرود زا مود شخب رد تكرش هك دييامرف هجوت افطل (دراد ار هرود رد تكرش يارب هزيگنا و يگدامآ•

؟تسا هنوگچ تساوخرد دنور
 و تقوم(نا-ا رد امش تماقا هزاجا رب ينبم يكردم `نچمه ،دشابيم ٢٠١٧ س<ك نشيدناف* رد تكرش يأرب امش هزيگنا و هق<ع للع هدنهد ناشن هك امش زا همان كي ،هموزر هب ام•
.ميدنمزاين )ريغ اي

 ليميا سردا هب چرام ٢٠ خيرات ات ار لماك تساوخرد افطل•
foundationclass@kh-berlin.de  ديتسرفب .

سردا هب اي
Weissensee Kunsthochschule Berlin

Referat Studienangelegenheiten/foundationClass
Bühringstr. 20

13086 Berlin

.دش دهاوخ هداتسرف امش يارب تسپ اي و ليميا قيرط زا هبحاصم هب توعد•

.تفرگ دهاوخ تروص ليرپا هام لئاوا رد هبحاصم•

تسا مز� يسيلگنا نابز زا بوخ شناد اي و ينا-آ نابز زا يا هياپ شناد :نابز شناد
درادن :هنيزه
.دنوش يم مان تبث نامهيم يوجشناد ناونع هب ناگدننك تكرش :هدكشناد رد تيعقوم
٢٠١٧ ربماسد ات ٢٠١٧ ليرپا :نامز
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