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تأسس تشكيل في حي الفهيدي في العام  ،2010وهو يحتوي صالتي عرض تضمان خمسة استديوهات يعمل بها فنانون
َ
عاما الماضية ،استضاف المركز في حي
في مجاالت الفنون الجميلة والمجوهرات والوسائط المتعددة .وعلى مدار 12
ً
معرضا لفنانين مقيمين في دولة اإلمارات ،و 9برامج معارض خالل “معرض سكة الفني” ،و 6دورات من برنامج
الفهيدي 16
“الفنان المقيم” بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).
وفي العام  ،2021أطلق تشكيل أول برنامج إقامة فنية فردية ،والذي يمكّن ممارسي الفن والتصميم المقيمين في دولة
ً
ذاتيا وقصيرة المدة داخل إمارة دبي .رحبت النسخة االفتتاحية بالفنانات بهنوش فايز
اإلمارات من إجراء إقامة فنية موجهة
للفترة األولى ،وإقامة مشتركة بين شارل ونجوم الغانم للفترة الثانية.
فرص للفنانين والمصممين من أعضاء تشكيل من أجل تنظيم أحد المعارض أو تقديم عمل
ٍ
ويهدف هذا البرنامج إلى توفير
فني عام أو عمل قيد اإلنجاز .ويسعى البرنامج لدعم واحتضان الممارسات الفنية ،وذلك من خالل منح الفنانين حرية التجربة
ً
ووصوال إلى مرحلتي التنظيم
بدءا من مرحلة التركيب
ضمن مساحة مخصصة ومساعدتهم على اكتساب الخبرة -وذلك
ً
والعرض.
معايير القبول:
•المشاركة متاحة أمام جميع أعضاء تشكيل سواء كانوا نشطين أم ال.
•بإمكان شخصين كحد أقصى تقديم طلب مشترك للحصول على إقامة فنية.
•يجب أن يكون المتقدمين الناجحين حاصلين على عضوية صالحة من تشكيل طوال مدة اإلقامة الفنية.
•بإمكان المتقدمين الناجحين المشاركة ضمن فترة إقامة واحدة أو كال الفترتين:
(أ)  1نوفمبر –  31ديسمبر 2022
(ب)  11يناير –  6مارس 2023
سيوفر تشكيل التالي لكل فنان مقيم ما يلي:
•اإلرشاد خالل مرحلة البحث والتجريب
•دعم إدارة المشروع
•المشورة حول االعتبارات التنظيمية واألعمال التركيبية والمواضيع ذات الصلة
•تنسيق الزيارات المجتمعية  /الشباب  /المجموعات التربوية
•قواعد لحمل األعمال الفنية والفتات
•دعوة إلكترونية خاصة (إذا تطلب األمر) وإدارة الفعالية
•مرطبات للزيارات الخاصة (إذا تطلب األمر)
•ميزانية لتركيب األعمال ولفريق التركيب
•صفحة مخصصة على الموقع اإللكتروني
•خدمات التدقيق اللغوي والتحرير لجميع المواد المطبوعة والرقمية
•المساعدة في الترجمة من اإلنكليزية إلى العربية  /العربية إلى اإلنكليزية لجميع مواد الترجمة الشفوية والتسويقية
•التغطية عبر جميع وسائل التواصل االجتماعي والتسويق والصحافة والمقابالت واالتصاالت ،بما في ذلك موارد وكالة
العالقات العامة التابعة لتشكيل

الشروط واألحكام
•سيقوم تشكيل بتوفير نطاق متفق عليه من التوجيه والدعم والمرافق لما يصل إلى فنانين اثنين للحصول على إقامة
ً
يوما.
واحدة ،والتي تنتهي بتنظيم معرض أو عمل فني عام في تشكيل في حي الفهيدي لمدة ال تقل عن 44
•يجب إجراء كل إقامة فنية ضمن غرفتين متصلتين بمساحة إجمالية تبلغ  44متر مربع ضمن تشكيل في حي الفهيدي .كما
ُيسمح للفنانين استخدام الفناء مع التقيد بشروط االستخدام.
•سيقدم تشكيل الدعم والذي سيغطي مرحلة التركيب/التفكيك ،ونشاطات العالقات العامة ،وحملة وسائل التواصل
وكتيب رقمي ثنائي اللغة،
االجتماعي ،والترويج عبر الموقع اإللكتروني ،ومراسم استقبال االفتتاح (إن كانت مسموحة)،
ّ
والشروحات الرئيسية لألعمال الفنية.
•سيحضر ممثل عن تشكيل مرحلتي تركيب وتفكيك المعرض/العمل الفني العام.
•يجب استخدام المسامير/الخطافات فقط على الجدران المستعارة داخل المساحة.
•سيكون الفنانون المقيمون مسؤولين عن فتح وإغالق المساحة الفنية خالل فترة استخدامها.
•سيكون الفنانون المقيمون مسؤولين عن اإلشراف على المعرض/العمل الفني العام .وسيتم االتفاق على أوقات
االفتتاح مع تشكيل.
موظفي تشكيل ،وهذا قد يشمل :مناقشة أو
•يتولى الفنانون المقيمون مسؤولية توفير األنشطة التفاعلية بدعم من
ّ
أكثر ،ورش عمل ،وجوالت على المعرض  /العمل الفني العام تحت إشراف الفنانين.
ً
مسبقا على محتويات أو وملحقات المعرض (بما في ذلك الكتيبات ،والنشرات،
•يتعين الحصول على موافقة تشكيل
والتعليقات التوضيحية وغيرها).
•يتولى تشكيل إدارة مبيعات جميع األعمال الفنية بالنيابة عن الفنان /الفنانين المقيمين ،مع إضافة عمولة وقدرها .٪٣٠
•يوافق الفنانون المقيمون على إخالء المرافق مع نهاية برنامج اإلقامة ،مع ضمان تسلميها في نفس الحالة التي
وجدودها عليها.
حاال مع تغريم الفنان
•لدى التسبب بأي أضرار لجدران أو أرضيات أو سقف المبنى سيتم إلغاء المعرض  /العمل الفني العام ً
المقيم بتكلفة اإلصالح.
• ُيمنع إدخال المشروبات الكحولية إلى مرافق تشكيل في حي الفهيدي تحت أي ظرف كان .وستؤدي أية خروقات إلى إلغاء
حاال.
المعرض  /العمل الفني العام ً
ليال تحت أي ظرف كان .وستؤدي أية خروقات إلى إلغاء المعرض /
•يحظر الدخول إلى مرافق تشكيل في حي الفهيدي ً
حاال.
العمل الفني العام ً
•يوافق الفنانون المقيمون على عدم إعادة تأجير المساحة أو مزاولة عمليات تجارية من داخل تشكيل في حي الفهيدي.
•ال يتحمل تشكيل أي مسؤولية من أي نوع كانت لدى فقدان أو لحاق الضرر باألشخاص أو الممتلكات الشخصية.
• ُيحظر الدخول إلى غرفة التخزين إال بموافقة خطية من تشكيل.
•لدى حصول الفنان المقيم على جهات رعاية ،يحتفظ تشكيل بحق الموافقة أو الرفض.
كيفية تقديم الطلب
نستقبل الطلبات من الفنانين والمصممين األعضاء في تشكيل .ويتعين أن يتضمن الطلب المقدم المعلومات التالية:
https://form.jotform.com/Tashkeel/first-solo-residencies-2022
ليال من يوم  1سبتمبر .2022
•الموعد النهائي لتقديم الطلبات في تمام الساعة ً 10
•سيجري إبالغ المرشحين المقبولين بتاريخ  1أكتوبر .2022

“ألهمتني الهندسة المعمارية في تشكيل البيت رقم
 10الفهيدي بشكل كبير .شعرت بنسيم كل صباح ،وكان
للمبنى وواجهاته تأثير كبير .تغيير المشهد ،والخروج من
االستوديو الصغير الخاص بي ،وكوني محاطة بفنانين
ً
حقا تلك تجربة سريالية”
آخرين ،واالستمتاع بالعزلة – كانت
بهنوش فايز ،فنانة تشكيلية
(أول برنامج إقامة فردية )2021

“على الرغم من أننا كنا نفكر في مشروعنا من
قبل ،إال أن برنامج اإلقامة منحنا األدوات والثقة
ً
معا“
التي نحتاجها للعمل
نجوم الغانم ،مخرجة وشاعرة
“حاولت أنا ونجوم قدر اإلمكان استخدام كل ما
ً
متاحا لدينا داخل البيت رقم  10في تشكيل
كان
الفهيدي .هناك شيء ما في هذه المساحة جعل
كل شيء يعمل بشكل مثالي لمشروعنا“
شارل ،فنانة تشكيلية
(أول برنامج إقامة فردية )2022
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