تبدأ  *FoundationClassيف أبريل  2021مبجموعة جديدة يف جامعة برلني فايسنزي للفنون.
هل ترغبوا /ترغنب يف دراسة الفن أو التصميم يف أملانيا أو يف مواصلة دراستكم /دراستكن هنا؟
هاجرتم /هاجرتن إىل أملانيا وتأثرتم  /تأثرتن بالعنرصية هنا؟
اذا تقدموا /تقدمن باالنتساب اىل  *FoundationClass 2021حتى  14أبريل
ما هي  *FoundationClass؟
تم إطالق مرشوع *FoundationClassيف عام  2015من قبل الربوفيسور اولف امينده و مرييام شيكلر
حالياً ،تضم*FoundationClassعائلة مكونة من أكرث من  200شخص
.نحن طالب ،طالبات ،معلمني ،معلامت ومعجبني و معجبات ممن يعانون من العنرصية أو ال يعانون منها
.نحن لسنا مجموعة
يف برنامج دراستنا  ،نركز عىل اللقاءات التضامنية والتعلم والتدريس عىل مستوى العني
.أحد أهم أهدافنا هو دعمك يف خلق بورتفوليو قوية ميكنك من خاللها التقدم لدراسة الفن أو التصميم يف عام 2022
.نهدف إىل االنخراط يف العمليات الجامعية ،إقامة املعارض والتحرك من هوامش املجتمع اىل فضاءات الفن والتصميم األبيض الغريب
.كام نهدف اىل إىل إنشاء مساحة حرجة داخل جامعة فايسنزي للفنون ،حيث ال يتم استهالك املعرفة واملامرسات الفنية والتصميم وإمنا تحدي اآلراء السائدة
 .تنشئ FoundationClassأشكالً جديدة من املعرفة واألساليب واالختبارات وتعكسها بشكل جامعي
.االشرتاك يف الربنامج مجاين
.يبدأ الربنامج يف يوليو  2021ويستمر حتى بداية عام  ، 2022وخالل هذه الفرتة سيتم تسجيلك كطالب /كطالبة ضيف/ة يف برلني فايسنزي للفنون
ماذا تقدم *FoundationClass 2021؟
بسبب التخفيضات الشديدة  ،سنحصل عىل موارد مالية ووقت أقل هذا العام .عىل هذه الخلفية  ،نحن كفريق نرغب يف تركيز طاقاتنا ليك نتمكن من تقديم تبادل مكثف عىل الرغم من قيود الوباء
:واالتصال  ،سنعمل مع مجموعة أصغر بكثري يف عام  ، 2021رمبا بحد أقصاه  15مشرتك ومشرتكة .يتكون الربنامج من جزأين
الجزء األول :املدرسة الصيفية
سيبدأ الجزء األول من الربنامج يف يوليو  2021ويشمل عدة أسابيع من املحارضات اليومية وورش العمل والرحالت بقيادة فنانني/ات محرتفني/ات ومصممني/ات وباحثني/ات ونشطاء .تعرض معظمهم/هن
.للعنرصية و  /أو الهجرة
.نريد صياغة (تواريخ) الفن معك مبا يف ذلك الجنوب  /الرشق العاملي و نريد صياغة خرباتك .نريد أن منكن من يعاين /من تعاين من االضطهاد وخلق مساحات آمنة شجاعة لبدء أو تطوير مامرسة فنية
.نريد أن نطرح أسئلة متكينية ونركز طاقتنا عىل األهداف الجامعية والشخصية
.ستتاح لك الفرصة للوصول إىل  *FoundationClassو جامعة فايسنزي  ،للتعرف عىل بعضنا البعض وتجربة وسائل ومامرسات فنية مختلفة .سيتم تكييف جميع األحداث وفقًا ملعايري الوقاية من وباء
.كوفيد 19املعمول بها .يرجى األخذ بعني االعتبار أن أجزاء من التدريس واالجتامعات ستتم رقميًا
الجزء الثاين :بناء البورتفوليو
يف النصف الثاين من الربنامج  ،نريد استخدام كل ما تعلمناه إلعداد طلب االلتحاق بجامعة أملانية للفنون أو التصميم .يف ورش العمل املختلفة (الرسم والنحت والوسائط الرقمية والتصميم واألفالم
.والتصوير الفوتوغرايف وما إىل ذلك)  ،سندعمك من خالل التوجيه الفردي لبناء بورتفوليو قوية للتقدم لعام 2022
من أجل تحقيق كل هذه األهداف  ،توفر جامعة فايسنزي بنيتها التحتية بالكامل  ،مبا يف ذلك ورش العمل واملواد وأيضً ا الدعم مع املشكالت البريوقراطية
.
من ميكنه التقدم؟
:نرحب بطلب الذين و اللوايت -
لجؤوا إىل أملانيا و  /أو تقدموا بطلب لجوء وتأثروا بالعنرصية
أرادوا دراسة الفن والتصميم يف بلدانهم األصليةبدأوا بالفعل يف دراسة الفن أو التصميم  ،أو يسعون لتغيري دراستهم-
.لديهم/هن  18عا ًما من العمر أو أكرب-
)لديهم/ن الرغبة والدافع للمشاركة يف الربنامج بشكل منتظم (مالحظة :حضور املدرسة الصيفية هو رشط أسايس للمشاركة يف الجزء الثاين-
.هي رشط أسايس للتقدم إىل أكادميية الفنون ) (B2لديك ما يكفي من مهارات اللغة اإلنجليزية و  /أو اللغة األملانية العملية  -يرجى مالحظة أن مهارات اللغة األملانية-
.هام :ما من تأثري إذا كان طلب اللجوء قد اكتمل أو ال تزال النتيجة معلقة
كيف تتم عملية التقديم واالختيار؟
:يرجى إرسال طلب حتى  14أبريل  2021إىل الربيد االلكرتوين التايل
:أو عن طريق الربيد اىل العنوان التايل

foundationclass@kh-berlin.de
weißensee kunsthochschule berlin/*foundationClass
Bühringstr. 20
13086 Berlin

:مع الوثائق التالية
سرية ذاتية
رسالة دوافع ال تقل عن  500كلمة ترشح ملاذا تجد/ين .*foundationClassمث ًريا لالهتامم وملاذا تريد/ين املشاركة
).إثبات لجوئك أو وضع إقامتك (ترصيح  ،وثيقة سامح  ،ترصيح إقامة
بعد إغالق باب تقديم الطلبات  ،ستتلقى/ين دعوة عرب الربيد اإللكرتوين إلجراء مقابلة شخصية يف أقرب وقت ممكن .من املحتمل أن تتم املقابالت رقم ًيا مع أعضاء فري*foundationClass
.بني  19و  23أبريل
يرجى مالحظة أنه سيتم تصنيف العديد من رسائل الربيد اإللكرتوين املرسلة م foundationclass@kh-berlin.de
.عىل أنها بريد عشوايئ .لذلك  ،يرجى التحقق من مجلد الرسائل غري املرغوب فيها بانتظام حتى ال تفوتكم/كن أي رسالة
ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول *FoundationClassعرب الروابط التالية

https://kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/foundationclass-2051.html
https://www.facebook.com/foundationclassweissensee/

من يجيب عىل األسئلة حول ال  *FoundationClassوعملية التقديم؟
يتم اإلرشاف عىل عملية التقديم من قبل الفريق اإلداري ل .*FoundationClassو هن :ميييس باباتوال و كاثارينا كريستني
جميع األسئلة مرحب بها عىل عنوان الربيد اإللكرتوين
foundationclass@kh-berlin.de

