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 در باره خانھ فرھنگ آسیا
فرھنگی با موسسھ بھ عنوان یک  1393در سال خانھ فرھنگ آسیا یک نھاد غیر انتفاعی، غیر دولتی و مستقل است کھ 

خانھ فرھنگ آسیا برای ایجاد . تا تنوع فرھنگی و بیان ھنری را در کشور نھادینھ کرده و تقویت نمایدتاسیس شد  اھداف بلند
نماید. ماموریت جامعھ یی با تنوع فرھنگی، بیان ھنری، توازن اجتماعی مطلوب تر در آسیا و بخصوص افغانستان فعالیت می

ھای فی و تقویت میراث فرھنگی، شناسایی خرده فرھنگ ھا، تقویت ھمدیگرپذیری و ارزشاین موسسھ در راستای معر
دموکراتیک، تبادل فرھنگی، تقویت گردشگری و صنایع دستی، تساوی جنسیت و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعھ، با 

 باشد.استفاده از شبکھ سازی، تولید دانش، ارائھ خدمات، ارتقای ظرفیت و دادخواھی می 
ھای ھای فرھنگی مختلف را جھت شناسایی و تقویت خرده فرھنگخانھ فرھنگ آسیا برنامھ سال گذشتھ، چھاردر طول 

ھای فرھنگی متعددی را در کابل و اروپا تطبیق نموده جشنواره صنایع دستی و ھنر برگزار کرده است. محلی شامل زبان،
ویدن، جشنواره لباس محلی در کابل، جشنواره خالق درکابل، جشنواره نقاشی کھ شامل؛ جشنواره فیلم مستند افغانستان در س

ھای کالن فرھنگی دایر شده شود. این جشنواره ھا در قالب برنامھپرواز در کابل، جشنواره شبکھ اجتماعی در پنجشیر می
  داشتھ و دارد. کھ خانھ فرھنگ آسیا افتخار تطبیق آنھا را 

اقامتگاه ھنری کابل را بھ ھدف حمایت از ھنرمندان کشور طرح نموده و این برنامھ را بھ عنوان اکنون خانھ فرھنگ آسیا 
ای ھنرمندان در کابل دایر نماید و شرایط ظرفیت سازی ھنرمندان را از طریق این اقامت گاه یک برنامھ موثر ھنری بر

 مساعد بسازد. 
   

 کابل اقامت بین المللی ھنرمنداندر باره 
 Kabul International Artists کابل یا ھنرمندان بین المللی مت ھنری" را تحت عنوان اقامتفرھنگ آسیا " اقاخانھ 

Residency   .کابل، یک فعالیت فرھنگی ھنری است کھ توسط سکتور خصوصی  اقامت ھنرمندانرا برگزار می کند
 د. حمایت می شود و فضای مناسب را برای ھنرمندان کھ در بخش ھنرھای تجسمی فعال ھستند مساعد می ساز

 آنعده از ھنرمندانیمخصوصاٌ ، این نخستین اقامت ھنری حرفھ ی در کشور است کھ شرایط را برای گردھم آیی ھنرمندان
مساعد می سازد. در این برنامھ بخش ھنرھای تجسمی فعالیت کرده اند و یا تصمیم دارند وارد مرحلھ حرفھ ی شوند،  کھ در

ھای ھنری، آموزش رھبریت، ارتباطات حرفھ ی با سایر ھنرمندان و نھاد  یاستدیوی حرفھ ی برای خلق آثار ھنری، برقرار
و گفتمان ھنری را فراھم می سازد. امکانات رھایشی  و ھنری کابل ، دیدارھای رسمی از مراکز فرھنگیعالیمحیط کاری 

شرایط برای  ھمینطور. سازد را نیز فراھم می و زندگی روزمره مطالعھ، کارعملیرایگان شامل، فضای آرام برای تحقیق، 
 ھنری فراھم می شود.–و گفتمان فرھنگی  ، کار گروھی یا تیمیکار عملی
جای کھ در است.  آرام و محیط عالی فضای دارای موقعیت دارد ودر یک محیط فرھنگی ھنری در غرب کابل  این اقامت

قرار در چند قدمی این اقامتگاه شھر دارد و ھمینطور موزیم ملی، آثار باستانی  مراکز فرھنگی و ھنری زیادی وجودآن 
 دارد. 

 امکانات 
ü آشنایی با رویش تحقیق کورس 
ü ی با امکانات مدرندو استدیوی ھنر 
ü و کتابخانھ  انترنت رایگان 
ü امکانات رھایشی، بصورت جداگانھ برای خانم ھا و آقایان 
ü حمایت ابتدایی برای تولیدات ھنری و حمایت ھای تخنیکی 
ü فراھم سازی ارتباطات اولیھ با ھنرمندان و مکان ھای ھنری 
ü دیدار از نمایشگاه ھا و برنامھ ھای ھنری 
ü  بصورت ھفتھ وارگفتمان ھنری 
ü آشنایی با شھر و مراکز فرھنگی 
ü برگزاری نمایشگاه یا اختتامیھ برنامھ 

 
 چھ کسانی می توانند ثبت نام کنند. 
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کھ در بخش ھنرھای تجسمی کشور نخستین دور اقامت ھنری، برای ھنرمندان داخلی در نظر گرفتھ شده است. ھمھ ھنرمندان 	

 از میان ھمھ اشتراک کننده ھا پنجفعال اند می توانند در این برنامھ ثبت نام نمایند.  مانند نقاشی، عکاسی، فیلم و خوشنویسی
 بھترین نامزد انتخاب خواھد شد و در این اقامتگاه راه خواھند یافت. 

 حق الزحمھ مرور درخواستی اشتراک کننده ھا
افغانی را جھت شمولیت در پروسھ پرداخت کنند تا اسناد درخواستی و پروپوزل آنھا مورد  1000متقاضیان باید مبلغ 

بررسی قرار بگیرد. ھنرمندانی کھ در این پروسھ راه می یابند، تمام ھزینھ ی مورد نیاز آنھا از سوی اقامت ھنری تامین 
تمرین در فضای اقامت گاه با امکانات مورد نیاز، ھزینھ ی زندگی،  می شود کھ شامل، آموزش، مشورت، گفتمان ھنری،

 ھزینھ ی نمایشگاه و غیره است. 
 نحوه ی انتخاب

مسلکی بررسی خواھد شد. از میان ھمھ اشتراک کننده ھا پنج  ھنرمندان و توسط ھا از طریق ایمیل دریافتدرخواستی 
 بھترین درخواستی بھ برنامھ راه خواھد یافت. 

 ط ثبت نامشرای
 باید فورم درخواستی را بصورت کامل پر کنند کھ عبارت اند از: تمام متقاضیان 

 اطالعات شخصی •
 خلص سوانح یا سی وی •
 دو ریفرینس  •
 یا پروپوزل  طرح ھنری •
 ی کاری نمونھ •
 کاپی تذکره •

 مھلت ثبت نام 
شما می توانید از ھمین امروز برای ثبت نام اقدام کنید، اقدام بھ وقت چانس موفقیت شما را باال می برد. تاریخ مھلت ثبت 

بھ ایمیل رسمی برنامھ، رسماٌ ثبت نام نمایید و  و اسناد مورد نیاز با فرستادن این اطالعات است.  1397نام الی اول دلو 
ضمیمھ این اطالعات فورم ی بررسی آن را نیز از طریق حساب بانکی پرداخت نمایید.  ھمزمان با ارسال درخواستی ھزینھ

 ثبت نام نیز آمده است و آن را با دقت پر نموده و با ارسال آن رسماٌ ثبت نام نمایید. 
 با ما در تماس شوید. شتر، می توانید برای دریافت اطالعات بی

 asiaculturehouse@gmail.comایمیل: 
 farzad@ach.ngoCc:  

 8-3131-7444-93+شماره تماس: 
 http://ach.ngoWebsite:  

 Asia Culture Houseفیسبوک: خانھ فرھنگ آسیا 
Kabul International Artists Residency  


