


أول برنامج إقامة فنية فردية

افتتح مركز “تشكيل” في حي الفهيدي في عام 2010، وهو يحتوي صالتي عرض تضمان خمسة استديوهات يعمل بها فنانون في 
مجاالت الفنون الجميلة والمجوهرات والوسائط المتعددة. وعلى مدار 11 عامَا الماضية، استضاف المركز في حي الفهيدي 13 معرضًا 

لفنانين مقيمين في دولة اإلمارات، و8 برامج معارض خالل “معرض سكة الفني”، و6 دورات من برنامج “الفنان المقيم” بالشراكة مع 
هيئة الثقافة والفنون في دبي )دبي للثقافة(.

وفي عام 2021، يعتزم مركز “تشكيل” إطالق أول برنامج إقامة فنية فردية، والذي سيمكن ممارسي الفن والتصميم المقيمين في 
دولة اإلمارات من إجراء إقامة فنية موجهة ذاتيًا وقصيرة المدة داخل إمارة دبي.

ويهدف هذا البرنامج إلى توفير فرٍص للفنانين والمصممين من أعضاء مركز “تشكيل” من أجل تنظيم أحد المعارض أو تقديم عمل فني 
عام أو عمل قيد اإلنجاز. ويسعى البرنامج لدعم واحتضان الممارسات الفنية، وذلك من خالل منح الفنانين حرية التجربة ضمن مساحة 

مخصصة ومساعدتهم على اكتساب الخبرة- وذلك بدءًا من مرحلة التركيب ووصواًل إلى مرحلتي التنظيم والعرض.

معايير القبول:

المشاركة متاحةأمام 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 شهرية صالحة من “تشكيل” طوال مدة اإلقامة الفنية.	 

بإمكان المتقدمين الناجحين المشاركة ضمن فترة إقامة واحدة أو كال الفترتين:	 

  )أ( 1 نوفمبر – 31 ديسمبر 2021

)ب( 11 يناير – 6 مارس 2022  

سيقدم “تشكيل” لكل إقامة فنية ما يلي:

قواعد لحمل األعمال الفنية 	 

الفتات  	 

دعوة نشرة ترويجية إلكترونية للزيارات الخاصة )إن كانت مسموحة( 	 

مرطبات للزيارات الخاصة )إن كانت مسموحة(	 

ميزانية ألعمال وفريق التركيب 	 

صفحة مخصصة على الموقع اإللكتروني	 

خدمات التحرير والتدقيق اللغوي لجميع المواد اإللكترونية والمطبوعة 	 

المساعدة في الترجمة من اللغة العربية إلى اإلنكليزية وبالعكس لضمان توفير جميع الشروحات والمواد الترويجية باللغتين	 

شملهم في جميع فرص / اتصاالت منصات التواصل االجتماعي، والصحافة والعالقات العامة، بما في ذلك موارد وكالة العالقات 	 

العامة الخاصة بـ “تشكيل” 

توفير اإلرشاد خالل مرحلة البحث والتجريب 	 

دعم في إدارة المشروع	 

إسداء المشورة بخصوص التنسيق الفني، والتركيب، والشروحات	 

تنسيق زيارات المجموعات المجتمعية / الشبابية / التعليمية 	 



الشروط واألحكام

سيقوم “تشكيل” بتوفير نطاق متفق عليه من التوجيه والدعم والمرافق لما يصل إلى فنانين اثنين للحصول على إقامة واحدة، 	 

والتي تنتهي بتنظيم معرض أو عمل فني عام في “تشكيل” الفهيدي لمدة ال تقل عن 14 يومًا.

يجب إجراء كل إقامة فنية ضمن غرفتين متصلتين بمساحة إجمالية تبلغ 44 متر مربع ضمن “تشكيل” الفهيدي. كما ُيسمح للفنانين 	 

استخدام الفناء مع التقيد بشروط االستخدام.

سيتم منح المتقدمين الناجحين في كل إقامة مبلغًا إجماليًا قدره 10 آالف درهم إماراتي إلى جانب تكاليف اإلنتاج بقيمة 10 آالف 	 

درهم إماراتي أيضًا.

قد تشمل تكاليف اإلنتاج، على سبيل المثال ال الحصر، تكاليف البحث، والتجارب، وصنع العمل الفني وتعليقه، وشروحات األعمال 	 

الفنية السابقة للمعرض.

سيقدم “تشكيل” دعم إضافي )تصل قيمته إلى 10 آالف درهم إماراتي(، والذي سيغطي مرحلة التركيب/التفكيك، ونشاطات 	 

العالقات العامة، وحملة وسائل التواصل االجتماعي، والترويج عبر الموقع اإللكتروني، ومراسم استقبال االفتتاح

      )إن كانت مسموحة(، والكتيبات الرقمية ثنائية اللغة، 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”.

يتولى الفنانون المقيمون مسؤولية توفير األنشطة التفاعلية بدعم من موظفّي “تشكيل”، وهذا قد يشمل: حوار واحد أو أكثر، 	 

ورش عمل، وجوالت على المعرض / العمل الفني العام تحت إشراف الفنانين. 

يتعين الحصول على موافقة “تشكيل” مسبقًا على محتويات أو وملحقات المعرض )بما في ذلك الكتيبات، النشرات، التعليقات 	 

التوضيحية وغيرها(. 

يتولى “تشكيل” إدارة مبيعات جميع األعمال الفنية بالنيابة عن الفنان/ الفنانين المقيمين.  	 

يوافق الفنانون المقيمون على إخالء المرافق مع نهاية برنامج اإلقامة، مع ضمان تسلميها في نفس الحالة التي وجدودها عليها. 	 

لدى التسبب بأي أضرار لجدران أو أرضيات أو سقف المبنى سيتم إلغاء المعرض / العمل الفني العام حااًل مع تغريم الفنان المقيم 	 

بتكلفة اإلصالح. 

ُيمنع إدخال المشروبات الكحولية إلى مرافق “تشكيل” في حي الفهيدي تحت أي ظرف كان. وستؤدي أية خروقات إلى إلغاء 	 

المعرض / العمل الفني العام حااًل. 

يحظر الدخول إلى مرافق “تشكيل” في حي الفهيدي لياًل تحت أي ظرف كان. وستؤدي أية خروقات إلى إلغاء المعرض / العمل 	 

الفني العام حااًل.  

يوافق الفنانون المقيمون على عدم إعادة تأجير المساحة أو مزاولة عمليات تجارية من داخل “تشكيل” 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. 	 



نموذج الطلب

اسم العائلة االسم األول 

عنوان البريد اإللكتروني الهاتف المحمول

وسائل التواصل االجتماعي )فيسبوك/ تويتر/ إنستاغرام( الموقع اإللكتروني

سيرتك الذاتية )في حال اختيارك سيتم نشر سيرتك الذاتية في كتيب المعرض واستخدامها ألغراض تسويقية، 2٥0 كلمة كحد أقصى(



بيان الفنان )200 كلمة كحد أقصى(

المدة الزمنية للمشروع )يرجى تزويدنا بتقرير أسبوعي عن خطتك(



المدة المفضلة لإلقامة )يرجى اختيار أحد التاريخين(:

1 نوفمبر – 31 ديسمبر 2021 	

11 يناير – 6 مارس 2022 	

أنشطة التفاعل المقترحة )الحوارات، ورش العمل، الجوالت وغيرها( 

كيفية تقديم الطلب

نستقبل الطلبات من الفنانين والمصممين األعضاء في “تشكيل”. ويتعين أن يتضمن الطلب المقدم المعلومات التالية: 

- نسخة مصورة عن الهوية اإلماراتية وجواز السفر )بما يشمل صفحة تأشيرة اإلقامة عند االقتضاء(  
- السيرة الذاتية والملف   

dpi 300 نماذج عن األعمال الفنية )حتى ٥ أعمال( بدقة -  
)PDF محفظة األعمال الفنية الحالية )بصيغة -  

يرجى إرفاق تعليقات توضيحية أو وصف قصير مع كل عمل فني، وبالنسبة لألفالم / مقاطع الفيديو يرجى توفير روابط لها ضمن 	 
موقعكم اإللكتروني أو صفحتكم على موقع “فيميو” أو “يوتيوب” وغيرها، دون إرفاق مقطع الفيديو نفسه.

يجب أال يتعدى حجم الطلب 10 ميغابايت	 
 	 submission@tashkeel.org :يجب أن يتم إرسال الطلب عبر البريد اإللكتروني بعنوان )أول برنامج إقامة فنية فردية( إلى العنوان
الموعد النهائي لتقديم الطلبات في تمام الساعة 10 لياًل من يوم 10 أغسطس 2021	 
سيجري إبالغ المرشحين المقبولين بتاريخ 26 سبتمبر 2021 .	 

بالتوقيع أدناه، يعتبر المتقّدم موافقًا على جميع الشروط واألحكام في “أول برنامج إقامة فنية فردية“.

التاريخ التوقيع
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