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*فانديشن كالس دوره
ی جديدش را در ماه می  ۲۰۲۰در دانشكده ی هنر وايسنزه
برلني آغاز مي كند.
آيا ميخواهيد در آملان در رشته هنر يا ديزاين تحصیل كنيد؟
آيا مایلید تحصيالت خود را در اين زمينه ادامه دهيد؟
آيا به آملان پناه آوردهايد و يا درخواست پناهندگي دادهايد؟
پس براي *فانديشن كالس  ۲۰۲۰درخواست دهيد.
دانشكده هنر وايسنزه برلین اعالم مي كند كه گروه جديد شركت كنندگان كار خود را در ترم
تابستاني  ۲۰۲۰آغاز خواهند كرد.
اين برنامه مناسب افرادي است:
•
•
•
•

که به آملان پناه آورده يا درخواست پناهندگي كردهاند.
قصد تحصيل هنر و يا ديزاين را در كشور خود داشتهاند.
کسانیکه پيش تر تحصیل کارشناسی یا کارشناسی ارشد خود را شروع كردهاند.
کسانیکه قصد تغییر مسیر و تحصیل در رشتههای هنری را دارند.

گروه *فانديشن كالس به همراه پذیرفتهشدگان از ماه ِمی  ۲۰۲۰تا ابتدای سال ۲۰۲۱
مشغول به فعالیت خواهد بود.
برنامه ی این دوره شامل دو بخش میباشد:
بخش اول شامل سمينار ،سخنراني ،كارگاههای عملي و گردش های علمی است كه عمدتا توسط
هنرمندان حرفهاي ،پژوهشگران و فعاالن اداره خواهد شد كه خود و يا خانوادهشان به آملان
مهاجرت كردهاند.
طي بخش اول ،شما اين امكان را دارید كه با فضاي دانشكده و سايرشرکت کنندهها آشنا
شوید و شیوههای مختلف بیان هنری را تجربه و امتحان کنید.
ما ميخواهيم در كنار هم و با استفاده از تجربیات شما بدون استفاده از برچسبهایی مثل
»پناهنده« و یا »مهاجر« تاريخ هنري را پایه ریزی کنیم كه عمدتا به شرق و جنوب دنیا
میپردازد.
ما مي خواهيم اين سؤال بنیادی را مطرح كنيم که دانشكدههاي هنر در آينده با حضور پدیدهی
مهاجرت بعنوان یک عامل اجتماعی چه شکلی خواهند داشت!

در بخش دوم برنامه  /ترم زمستانی )شروع از سپتامبر -اکتبر( میخواهیم تمامي آموختهها را
جمعآوری کرده و برای مراحل درخواست و پذیرش به دانشکدههای هنر و دیزاین آملان آماده
شویم.
در كارگاههاي مختلف )نقاشي ،مجسمه سازی ،ديجيتال مديا ،ديزاين ،طراحی و …( شما را در
خلق يك پرونده ی قوی )پورتفولیو( که آن را براي درخواست سال تحصیلی  ۲۰۲۱ارسال میکنید
همراهی خواهیم کرد
دانشكده هنر وايسنزه در راستاي تحقق اين هدف ،تمامي كارگاهها ،وسایل مورد نیاز و
زيرساخت هاي خود را در اختيار شما قرار ميدهد ،همچنني این مجموعه شما را در مراحل
نامهنگاریهای اداری یاری میرساند.
*فانديشن كالس  ۲۰۲۰با سعي در ایجاد فضایی باز در محيط دانشكده وايسنزه قصد دارد
دانش و بیان هنری را نه فقط در جهت مصرف ،بلکه در مواجه با این سوال که شکل جدیدی
از هنر کجا و به چه صورت به صورت جمعی خلق خواهد شد؟
چه كسي بايد درخواست دهد؟
• کسی که به آملان آمده و درخواست پناهندگي كرده است) لطفا توجه فرماييد كه نتيجه
درخواست پناهندهگی شما و اينكه آيا جوابی از اداره ی مربوطه دریافت کردهاید یا نه اهمیتی
ندارد(
• کسانیکه عالقمند به هنر ویا ديزاين هستند.
•متقاضیان باید دارای  ۱۸سال به باال باشند
•کسانیکه شرایط و انگيزه ی الزم براي شركت مرتب در دوره را دارند)لطفا توجه فرماييد كه
شركت در بخش دوم برنامه ملزم به حضور در بخش اول دوره ميباشد(
•کسانی که تسلط کافی به زبان آملانی و انگلیسی دارند)لطفا توجه داشته باشید که برای
درخواست تحصیل در هر دانشگاه آملانی نیاز به مهارت های زبان آملانی ضروری است(.
روند درخواست چگونه است؟
لطفا موارد زیر را برایمان بفرستید:
رزومه)شامل اطالعات شخصی ،ایمیل ،تلفن و همچنین تجربههای تحصیلی/کاری(
يك منت با حداقل  ۵۰۰کلمه که نشان دهنده ی انگیزه و عالقه ی شما برای شرکت در *فاندیشن
کالس ۲۰۲۰
مدرک اجازه ی اقامت )موقت و یا غیرموقت( ،وضعیت (Gestattung, Duldung,
)Aufenthaltserlaubnis

•لطفا درخواست كاملتان را تا تاريخ  ۱۵مارس  ۲۰۲۰به ايميل
 foundationclass@kh-berlin.deبفرستيد.
يا به آدرس
Weissensee Kunsthochschule Berlin
Referat Studienangelegenheiten/foundationClass
Bühringstr. 20
Berlin 13086
•دعوت به مصاحبه از طريق ايميل و يا پست براي شما فرستاده خواهد شد.
•مصاحبه احتماال در اوائل ماه آوریل صورت خواهد گرفت.
هزینه ی دوره رایگان میباشد.
پذیرفتگان این دوره به عنوان دانشجویان مهمان ثبت نام خواهند شد.
دوره ی برگزاری :ماه ِمی  ۲۰۲۰تا ژانویه ۲۰۲۱
لطفا در نظر داشته باشید ،بسیاری از ایمیلهای فرستاده شده از آدرس ایمیل ما
 foundationclass@kh-berlin.deاشتباها به قسمت اسپم) (spamفرستاده میشوند .لطفا
مرتب فولدر اسپم خود را بررسی کنید تا اطالعات ارسالی ما را از دست ندهید.
برای اطالعات بیشتر در ارتباط با برنامه به لینک زیر رجوع کنید:
www.foundationclass.org http://www.kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/
foundationclass-2051.html you can also find us on facebook or contact us via
foundationclass@kh-berlin.de

