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اﻗﺎﻣت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻧرﻣﻧدان ﮐﺎﺑل
Kabul International Artists Residency
در ﺑﺎره ﺧﺎﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ آﺳﯾﺎ
ﺧﺎﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ آﺳﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ،ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ و ﻣﺳﺗﻘل اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  1393ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ
اھداف ﺑﻠﻧد ﺗﺎﺳﯾس ﺷد ﺗﺎ ﺗﻧوع ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺑﯾﺎن ھﻧری را در ﮐﺷور ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐرده و ﺗﻘوﯾت ﻧﻣﺎﯾد .ﺧﺎﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ آﺳﯾﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻧوع ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺑﯾﺎن ھﻧری ،ﺗوازن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣطﻠوب ﺗر در آﺳﯾﺎ و ﺑﺧﺻوص اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺎﻣورﯾت
اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ در راﺳﺗﺎی ﻣﻌرﻓﯽ و ﺗﻘوﯾت ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧرده ﻓرھﻧﮓ ھﺎ ،ﺗﻘوﯾت ھﻣدﯾﮕرﭘذﯾری و ارزشھﺎی
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﺗﺑﺎدل ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺗﻘوﯾت ﮔردﺷﮕری و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ،ﺗﺳﺎوی ﺟﻧﺳﯾت و ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی اﻗﺷﺎر آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺑﮑﮫ ﺳﺎزی ،ﺗوﻟﯾد داﻧش ،اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ،ارﺗﻘﺎی ظرﻓﯾت و دادﺧواھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در طول ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺧﺎﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ آﺳﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺧﺗﻠف را ﺟﮭت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻘوﯾت ﺧرده ﻓرھﻧﮓھﺎی
ﻣﺣﻠﯽ ﺷﺎﻣل زﺑﺎن ،ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ھﻧر ﺑرﮔزار ﮐرده اﺳت .ﺟﺷﻧوارهھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺗﻌددی را در ﮐﺎﺑل و اروﭘﺎ ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوده
ﮐﮫ ﺷﺎﻣل؛ ﺟﺷﻧواره ﻓﯾﻠم ﻣﺳﺗﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳوﯾدن ،ﺟﺷﻧواره ﻟﺑﺎس ﻣﺣﻠﯽ در ﮐﺎﺑل ،ﺟﺷﻧواره ﺧﻼق درﮐﺎﺑل ،ﺟﺷﻧواره ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﭘرواز در ﮐﺎﺑل ،ﺟﺷﻧواره ﺷﺑﮑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﭘﻧﺟﺷﯾر ﻣﯽﺷود .اﯾن ﺟﺷﻧواره ھﺎ در ﻗﺎﻟب ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻼن ﻓرھﻧﮕﯽ داﯾر ﺷده
ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ آﺳﯾﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﺗطﺑﯾق آﻧﮭﺎ را داﺷﺗﮫ و دارد.
اﮐﻧون ﺧﺎﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ آﺳﯾﺎ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﻧری ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ھدف ﺣﻣﺎﯾت از ھﻧرﻣﻧدان ﮐﺷور طرح ﻧﻣوده و اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺛر ھﻧری ﺑرای ھﻧرﻣﻧدان در ﮐﺎﺑل داﯾر ﻧﻣﺎﯾد و ﺷراﯾط ظرﻓﯾت ﺳﺎزی ھﻧرﻣﻧدان را از طرﯾق اﯾن اﻗﺎﻣت ﮔﺎه
ﻣﺳﺎﻋد ﺑﺳﺎزد.
در ﺑﺎره اﻗﺎﻣت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻧرﻣﻧدان ﮐﺎﺑل
ﺧﺎﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ آﺳﯾﺎ " اﻗﺎﻣت ھﻧری" را ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻗﺎﻣت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻧرﻣﻧدان ﮐﺎﺑل ﯾﺎ Kabul International Artists
 Residencyرا ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻗﺎﻣت ھﻧرﻣﻧدان ﮐﺎﺑل ،ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻧری اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود و ﻓﺿﺎی ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای ھﻧرﻣﻧدان ﮐﮫ در ﺑﺧش ھﻧرھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻗﺎﻣت ھﻧری ﺣرﻓﮫ ی در ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾط را ﺑرای ﮔردھم آﯾﯽ ھﻧرﻣﻧدان ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ٌ آﻧﻌده از ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺑﺧش ھﻧرھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐرده اﻧد و ﯾﺎ ﺗﺻﻣﯾم دارﻧد وارد ﻣرﺣﻠﮫ ﺣرﻓﮫ ی ﺷوﻧد ،ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﺳﺎزد .در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اﺳﺗدﯾوی ﺣرﻓﮫ ی ﺑرای ﺧﻠق آﺛﺎر ھﻧری ،ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎطﺎت ﺣرﻓﮫ ی ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ھﻧرﻣﻧدان و ﻧﮭﺎد ھﺎی ھﻧری ،آﻣوزش رھﺑرﯾت،
ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﻋﺎﻟﯽ ،دﯾدارھﺎی رﺳﻣﯽ از ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری ﮐﺎﺑل و ﮔﻔﺗﻣﺎن ھﻧری را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻣﮑﺎﻧﺎت رھﺎﯾﺷﯽ
راﯾﮕﺎن ﺷﺎﻣل ،ﻓﺿﺎی آرام ﺑرای ﺗﺣﻘﯾق ،ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﮐﺎرﻋﻣﻠﯽ و زﻧدﮔﯽ روزﻣره را ﻧﯾز ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد .ھﻣﯾﻧطور ﺷراﯾط ﺑرای
ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ ،ﮐﺎر ﮔروھﯽ ﯾﺎ ﺗﯾﻣﯽ و ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻓرھﻧﮕﯽ –ھﻧری ﻓراھم ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن اﻗﺎﻣت ھﻧری در ﻏرب ﮐﺎﺑل در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣوﻗﻌﯾت دارد و دارای ﻓﺿﺎی آرام و ﻣﺣﯾط ﻋﺎﻟﯽ اﺳت .ﺟﺎی ﮐﮫ در
آن ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری زﯾﺎدی وﺟود دارد و ھﻣﯾﻧطور ﻣوزﯾم ﻣﻠﯽ ،آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﮭر در ﭼﻧد ﻗدﻣﯽ اﯾن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻗرار
دارد.
اﻣﮑﺎﻧﺎت
 üﮐورس آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﯾش ﺗﺣﻘﯾق
 üدو اﺳﺗدﯾوی ھﻧری ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣدرن
 üاﻧﺗرﻧت راﯾﮕﺎن و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
 üاﻣﮑﺎﻧﺎت رھﺎﯾﺷﯽ ،ﺑﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای ﺧﺎﻧم ھﺎ و آﻗﺎﯾﺎن
 üﺣﻣﺎﯾت اﺑﺗداﯾﯽ ﺑرای ﺗوﻟﯾدات ھﻧری و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ
 üﻓراھم ﺳﺎزی ارﺗﺑﺎطﺎت اوﻟﯾﮫ ﺑﺎ ھﻧرﻣﻧدان و ﻣﮑﺎن ھﺎی ھﻧری
 üدﯾدار از ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻧری
 üﮔﻔﺗﻣﺎن ھﻧری ﺑﺻورت ھﻔﺗﮫ وار
 üآﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮭر و ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ
 üﺑرﮔزاری ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﯾﺎ اﺧﺗﺗﺎﻣﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد.
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ﻧﺧﺳﺗﯾن دور اﻗﺎﻣت ھﻧری ،ﺑرای ھﻧرﻣﻧدان داﺧﻠﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ھﻣﮫ ھﻧرﻣﻧدان ﮐﺷور ﮐﮫ در ﺑﺧش ھﻧرھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻓﯾﻠم و ﺧوﺷﻧوﯾﺳﯽ ﻓﻌﺎل اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧد .از ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ھﺎ ﭘﻧﺞ
ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺎﻣزد اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھد ﺷد و در اﯾن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه راه ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت.
ﺣق اﻟزﺣﻣﮫ ﻣرور درﺧواﺳﺗﯽ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ھﺎ
ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺑﻠﻎ  1000اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺟﮭت ﺷﻣوﻟﯾت در ﭘروﺳﮫ ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﺳﻧﺎد درﺧواﺳﺗﯽ و ﭘروﭘوزل آﻧﮭﺎ ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرد .ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﭘروﺳﮫ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ،ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫ ی ﻣورد ﻧﯾﺎز آﻧﮭﺎ از ﺳوی اﻗﺎﻣت ھﻧری ﺗﺎﻣﯾن
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ،آﻣوزش ،ﻣﺷورت ،ﮔﻔﺗﻣﺎن ھﻧری ،ﺗﻣرﯾن در ﻓﺿﺎی اﻗﺎﻣت ﮔﺎه ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ،ھزﯾﻧﮫ ی زﻧدﮔﯽ،
ھزﯾﻧﮫ ی ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه و ﻏﯾره اﺳت.
ﻧﺣوه ی اﻧﺗﺧﺎب
درﺧواﺳﺗﯽ ھﺎ از طرﯾق اﯾﻣﯾل درﯾﺎﻓت و ﺗوﺳط ھﻧرﻣﻧدان ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﺷد .از ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ھﺎ ﭘﻧﺞ
ﺑﮭﺗرﯾن درﺧواﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ راه ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
ﺷراﯾط ﺛﺑت ﻧﺎم
ﺗﻣﺎم ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﻓورم درﺧواﺳﺗﯽ را ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل ﭘر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
• اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ
• ﺧﻠص ﺳواﻧﺢ ﯾﺎ ﺳﯽ وی
• دو رﯾﻔرﯾﻧس
• طرح ھﻧری ﯾﺎ ﭘروﭘوزل
• ﻧﻣوﻧﮫ ی ﮐﺎری
• ﮐﺎﭘﯽ ﺗذﮐره
ﻣﮭﻠت ﺛﺑت ﻧﺎم
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ھﻣﯾن اﻣروز ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم اﻗدام ﮐﻧﯾد ،اﻗدام ﺑﮫ وﻗت ﭼﺎﻧس ﻣوﻓﻘﯾت ﺷﻣﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮭﻠت ﺛﺑت
ﻧﺎم اﻟﯽ اول دﻟو  1397اﺳت .ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن اﯾن اطﻼﻋﺎت و اﺳﻧﺎد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾﻣﯾل رﺳﻣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،رﺳﻣﺎ ٌ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣﺎﯾﯾد و
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ارﺳﺎل درﺧواﺳﺗﯽ ھزﯾﻧﮫ ی ﺑررﺳﯽ آن را ﻧﯾز از طرﯾق ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻓورم
ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﯾز آﻣده اﺳت و آن را ﺑﺎ دﻗت ﭘر ﻧﻣوده و ﺑﺎ ارﺳﺎل آن رﺳﻣﺎ ٌ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.
اﯾﻣﯾلasiaculturehouse@gmail.com :
Cc: farzad@ach.ngo
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس+93-7444-3131-8 :
Website: http://ach.ngo
ﻓﯾﺳﺑوک :ﺧﺎﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ آﺳﯾﺎ Asia Culture House
Kabul International Artists Residency

