*فانديشن كل س دوره جديد خود را در ماه می  ٢٠١۸در دانشكده هنر وايسنزه
برلي اغاز ميكند.
آيا ميخواهيد در آلان شروع به تحصيل در رشته هنر يا ديزاين كنيد يا تحصيل ت خود را در اين
زمينه ادامه دهيد؟
آيا به آلان پناهنده شده ايد يا درخواست پناهندگي داده ايد؟
پس براي *فانديشن كل س  ۲۰۱۸درخواست بدهيد.
دانشكده هنر وايسنزه اعل م ميكند كه گروه جديد شركت كنندگان كار خود را در تر م تابستاني
 ۲۰۱۸اغاز خواهند كرد.
اين برنامه مناسب افرادي است كه:
•كساني كه به آلان پناهنده شده اند يا درخواست پناهندگي كرده اند و
•كساني كه قصد تحصيل هنر و يا ديزاين را در كشور خود داشته اند.
• پيش از اين در اين زمينه تحصيل كرده اند.
•و يا كساني كه تصميم به تغيير رشته به این شاخه را دارند.
گروه *فانديشن كل س  ٢٠١۸در ماه می اغاز به كار می کند و تا اوایل سال  ۲۰۱۹ادامه خواهد
داد.
برنامه اين دوره به دو بخش تقسيم خواهد شد:
بخش اول شامل سخنراني ،كارگاه عملي و گردش اموزشي خواهد بود كه عمدتا توسط
هنرمندان حرفه اي ،محققان و فعالي هنری ارایه خواهند شد كه خودشان و يا خانواده شان به
آلان مهاجر ت كرده اند.

طَي بخش اول دوره ،شما اين امكان را دارید كه با فضاي دانشكده و ساير دانشجويان آشنا
شويد و با رسانه ها و سبک های عملی هنری آزمایش کنید.
ما ميخواهيم در كنار هم تاريخ هنري را تنظيم كنيم كه شامل شرق/جنوب جهاني است و در عي
حال از تجربيا ت شما بدون برچسب هايي مانند "پناهنده" و يا "مهاجر" استفاده شود.
ما ميخواهيم اين سؤال كلي را مطرح كنيم :دانشكده هاي هنر در اينده چطور خواهند بود اگر
آنها مهاجر ت را به عنوان يك عامل اجتماعي ضروري در نظر گيرند؟ در بخش اول برنامه هم

دانشجويان دیگر دانشكده هنر وايسنزه شرکت میکنند.
هدف در بخش دو م دوره) تر م زمستاني( جمع آوري تمامي آموخته ها و اماده كردن پرونده
)پورتفولیو( درخواست برآي دانشكده هاي هنر و ديزاين در آلان است .در كارگاه هاي مختلف )
نقاشي ،مجسمه سازئ ،ديجيتال مديا ،ديزاين و طراحي و غيره (.ما شما را در راستاي درست
كردن يك پرونده )پورتفولیو( قوي براي درخواست شما به دانشكده ها براي سال  ٢٠١٨حمايت
ميكنيم.
دانشكده هنر وايسنزه در راستاي تحقق بخشيدن به اين امر ،تمامي كارگاه ها و مواد و
زيرساخت هاي خود را در اختيار شما قرار ميدهد ،همچني در مشكل ت اداري مربوطه!
*فانديشن كل س  ٢٠١٧سعي بر باز كردن فضائي اجتماعي در محيط دانشكده وايسنزه دارد كه
در آن عمل به هنر و دانش و ديزاين مصرف نشده بلكه مورد سؤال قرار ميگيرند ،جايي كه فر م
هاي جديد از دانش و هنر به صور ت جمعي توليد خواهد شد.
……………..............................
دوره و نیازهای زمان این برنامه
گروه *فانديشن كل س  ۲۰۱۸از می  ۲۰۱۸تا اوایل  ۲۰۱۹باهم کار می کند.
*فانديشن كل س برنامه ای نسبتا فشارده و وقتگیر است .کل س بعد از ظهر برگزار میشود تا
که امکان داشته باشید که صبح در در س های آامانی شرکت کنید.
چه كسي می تواند درخواست دهد؟
كسي كه
•به آلان آمده و درخواست پناهندگي كرده است) لطفا توجه فرماييد كه نتيجه درخواست و اينكه
آيا تا پيش از اين به نتيجه رسيده و يا همچنان در جريان میباشد ،غير مرتبط است(
•علقمند به هنر و ديزاين
• ١٨ساله و يا بزرگتر
•آمادگي و انگيزه براي شركت در دوره را دارد) لطفا توجه فرماييد كه شركت در بخش دو م از دوره
ملز م به حضور در بخش اول دوره ميباشد(
 .به میزان کافی بر زبان انگلیسی و\ویا آلانی تسلط داشته باشد – لطفا توجه داشته باشید
که زبان آلانی شرایط لز م است برای درخواست بت نا م در یک دانشگاه هنری است.
روند درخواست چگونه است؟
لطفا برای ما بفرستید
• رزومه شامل اطلعا ت شخصی ،مشخصا ت تما س ،تجارب کار و دانشگاه تاکنون ،و غیره
 ،يك نامه از شما كه نشان دهنده علل علقه و انگيزه شما براي شركت در *فانديشن كل س
ميباشد
همچني مدركي مبني بر اجازه اقامت شما در الان)موقت و يا غير(

•لطفا درخواست كامل را تا تاريخ  ٢٠مارچ به ادر س ايميل
.بفرستيد foundationclass@kh-berlin.de
يا به آدر س
Weissensee Kunsthochschule Berlin
Referat Studienangelegenheiten/foundationClass
Bühringstr. 20
13086 Berlin
•دعو ت به مصاحبه از طريق ايميل براي شما فرستاده خواهد شد.
•مصاحبه ها در اوائل ماه آپريل بر گذار خواهند شد.
هزينه :ندارد
موقعيت در دانشكده :شركت كنندگان به عنوان دانشجوي ميهمان ثبت نا م مي شوند.
طول برگذاری برنامه :ماه می  ٢٠١۸تا اوای سال ٢٠١۹
برای اطلعا ت بیشتر درباره برنامه ما به صفحه اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید
www.foundationclass.org

http://www.kh-berlin.de/projektuebersicht/Project/overview/foundationclass-2051.html
شما می توانید با ما در فیس بوک نیز با به آدر س زیر در تما س شوید.
foundationclass@kh-berlin.de

