فراخوان برای اقامت هنری در برلین
پروژههای رف
پروژههــای رف در ســال نــود در قالــب یــک گالــری در ته ـران آغــاز بهکارکــرد و ســه ســال بعــد فعالیــت خــود را بــه صــورت گروهــی
از کیوریتورهــا و تعریــف و اجراکــردن ِ پروژههــای هنــری ِ بینارشــتهای ب ـرای موسس ـههای ایرانــی و بینالمللــی دنبــال کــرد .در ســال
نودوشــش پروژههــای رف بــه صــورت یــک انجمــن رســمی ( )Vereinدر شــهر برلیــن آلمــان بــه ثبــت رســید تــا در یکــی از مهمتریــن
شــهرهای فرهنگــی دنیــا بــا امکاناتــی بیشــتر بــه گســترش فعالیــت هــای هنــری چندجانبــه و تبادلــی میــان ایـران و غــرب بپــردازد.
در عصــر ســربرآوردن جریانهــای راســت افراطــی کــه بــر طبــل ناسیونالیســم و دفــاع از فرهنگهــا و ارزشهــای کلــی و برســاختهی
ملت-دولــت هــا میکوبنــد ،ماننــد بســیاری از موسسـههای بینالمللــیِ هنــر ،پروژههــای رف خواســتار گشــودگی مرزهــا در راســتای
بــه رســمیت شــناخته شــدن و پرداختــن بــه خــرده فرهنگهاســت .همچنیــن رف بــر ایــن بــاور اســت کــه فاصلــه گرفتــن از پدیدههــای
فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی یــک منطقــه ســبب شــناخت بهتــر آنهــا و همچنیــن امــکان مقایسـههای واقعیتــر و بــا وســعت دید
بیشــتر میشــود .از دهه شــصت میالدی که همواره هنر داعیهی درگیری مســتقیم با پدیدههای را داشــته که در بســتر آنها تولید
شدهاســت ،هنرمنــدان نــه تنهــا کوشــیدهاند بازتــاب دهنــدهی پدیدههــای یــک منطقــه در یــک زمــان ِ خاص باشــند (معاصریت) ،بلکه
بــه عنــوان یــک عامــل ِ سیاســی-اجتماعی ســعی در تغییــر جهــان پیرامونشــان داشــتهاند .دســتیابی بــه ایــن مهــم بــه طــور حتــم در
گــرو بهرهمنــدی هنرمنــد از یــک نــگاه ِ فراگیرتــر اســت و شــاید ســربرآوردن رزیدنسـیهای هنــری گوناگــون در اقصی نقــاط دنیا با هدف
تجهیــز هنرمنــدان بــه ایــن نــوع نــگاه فرامنطقـهای ایجــاد شــده باشــند .در ایــن میــان پــروژه هــای رف بــا وجــود امکانات محــدود همواره
تــاش داشــته تــا امــکان آشــنا شــدن هنرمنــدان ایرانــی بــا بســترهای معاصــر هنــر در غــرب را فراهـمآورد.
بــه همیــن منظــور درنظرداریــم بــا همــکاری مرکــز هنــر و شــهریت برلیــن ،ســه هنرمنــد ایرانــی را از میــان شــرکت کننــدگان در ایــن
فراخــوان بـرای بهــار و تابســتان ســال نودوهفــت ،هــر کــدام بــه مــدت یــک مــاه بــه برلیــن دعوتکنیم .به هــر کدام از هنرمنــدان انتخاب
شــده یــک اســتودیو بــا متـراژ پنجــاه متــر بــه عنــوان محــل کار و زندگــی اعطاخواهــد شــد .هزینـهی ســفر هوایــی ایشــان نیــز تــا ســقف
پانصــد یــورو بــه طــور کامــل پرداخــت خواهــد شــد .همچنیــن بـرای اخــذ ویــزا از ســفارت آلمــان در تهـران ،دعوت نامهی رســمی انجمن
پروژههــای رف بــا ذکــر تعهــدات مالــی و اقامتــی ســفر درنظرگرفتهشــده اســت .هنرمنــدان انتخــاب شــده فرصــت خواهنــد یافــت تــا از
برلیــن بینالــه بازدیــد کننــد و اعضــای رف حداقــل یــک تــور یــک روزه از ایــن رویــداد بینالمللــی را بـرای هــر هنرمنــد در نظرگرفتــه انــد.
گالریهــا و موسسـههای برلیــن بــه هنرمنــدان منتخــب معرفــی خواهنــد شــد و پروژههــای رف تــا حــد امــکان ارتبــاط میــان هنرمنــدان
ایرانــی و هنرمنــدان مقیــم برلیــن را میســر خواهــد کــرد .یــک تــور شــهری برلیــن در روزهــای ابتدایــی ورود هنرمنــد به شــهر نیــز در نظر
گرفتــه شــده اســت.
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هنرمنــدان زیــر چهــل ســال ســن بــا فرســتادن مــدارک زیــر بــه آدرس ایمیــل  raf.opencall@yahoo.comمیتواننــد تقاضــای خــود
را تــا پانزدهــم اســفند مــاه نــود وشــش بـرای مــا ارســال کننــد:
 .1رزوم ـهی بــه روز شــده بــه هم ـراه نــام و نــام خانوادگــی ،شــهر محــل زندگــی و تولــد ،آدرس منــزل یــا اســتودیو ،شــمارهی تمــاس،
مــدارک تحصیلــی اخــذ شــده ،دورههــای هنــری آزاد در موسسـهها ،مــدارک زبانهــای خارجــی اخــذ شــده و ذکــر تواناییهــای زبانهــای
خارجــی ،آدرس وبســایت یــا صفحـهی اینترنتــی کــه در صــورت لــزوم بیشــتر آثــار متقاضــی در آن قابــل بازدیــد باشــد.
 .2پورتفولیو به صورت ارائهی حداقل دو و حداکثر هفت مجموعه کار به همراه اســتیتمنت (در صورت وجود) در قالب پیدیاف.
اگــر مدیــوم شــما ویدیــو یــا  sound artاســت ،لطفــا لینکهــای کارهــا را در  Vimeoیــا  Youtubeو دیگــر پلتفرمهــای آنالیــن بـرای مــا
بفرستید.
 .3در صــورت امــکان ،یــک متــن حداکثــر هــزار کلمــه ای کــه در آن حداقــل یــک و حداکثــر ســه ایــدهی شــما بـرای اجـرای یک کار هنری
مطــرح شــود کــه بــه دالیــل مختلــف مالــی ،اجتماعــی ،سیاســی و ...تا حــاال قابل اجرا نبودهاســت.
 .4در صورت امکان ،یک معرفی نامه از استاد ِ دانشگاه ،کیوریتور یا رئیس گالری که با آن همکاری داشتهاید.
توجــه فرماییــد کــه شــما تنهــا میتوانیــد یــک ایمیــل بـرای مــا ارســال کنیــد و مجموعــه فایلهــای ارســالی شــما نبایــد از بیسـتوپنج
مگابایــت تجــاوز کنــد .شــما میتوانیــد مــدارک را بــه انگلیســی یــا فارســی بـرای مــا ارســال کنیــد ،ولــی بایــد توجــه داشــته باشــید کــه
زبان انگلیســی زبان مورداســتفاده برای انجام پروژهی رزیدنســی اســت و همچنین ما در مراحل انتخاب هنرمندان تنها به صورت
شــفاهی مــدارک فارســی شــما را بـرای اعضــای ِ دیگــر انجمــن رف ترجمــه خواهیــم کــرد .مبنــای انتخــاب بــر اســاس تعهــد اجتماعــی-
سیاســی تعریــف شــده و نمایــان شــده در کارهــای هنرمنــد و در یــک عبــارت لــزوم آثــار هنــری اج ـرا شــده در بســتر ای ـران معاصــر
میباشــد .همچنیــن متــن ایــدهی اثــر هنــری کــه بــه تحقــق نپیوســته بـرای هنرمنــدان جوانتــر از اهمیــت برخــوردار اســت .اعضــای
پروژههــای رف از میــان متقاضیــان ده نفــر را بـرای دور اول انتخــاب خواهنــد کــرد و نتایــج اولیــه تــا بیســت و پنــج اســفند مــاه بــه تمامی
داوطلبــان اعــام خواهــد شــد .بـرای هنرمنــدان انتخــاب شــده در دور اول یــک مصاحبـهی آنالیــن در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در
نهایــت از میــان ایشــان ســه نفــر نهایــی تــا بیس ـتونه اســفندماه انتخــاب خواهنــد شــد و نتایــج بــر روی وبســایت پروژههــای رف
قرارخواهدگرفــت .هنرمنــدان اقلیتهــای مذهبــی ،قومــی و جنســی در اولویــت میباشــند (لطفــا اگــر در ایــن گروههــا قـرار میگیریــد
در متــن ایمیــل بــه ایــن مطلــب اشــاره کنیــد).
مــدارک ارســالی هنرمنــدان از متنهــای ارســالی گرفتــه تــا نمونــه کارهــا و اطالعــات شــخصی ،تنهــا در اختیــار اعضــای انجمــن رف
قرارخواهندگرفــت و بــه هیــچ وجــه بــدون اجــازهی پیشــاپیش از هنرمنــد بـرای عمــوم قابــل دسترســی نخواهنــد بــود .بدیهــی اســت
انجمــن رف ایــن حــق را بـرای خــود محفــوظ مـیدارد کــه از اطالعــات ارســالی هنرمنــدان گرامــی بـرای دیگــر پروژههــای هنــری بــه عنــوان
منابــع تحقیــق درون ســازمانی خــود اســتفاده کنــد و در صــورت لــزوم بــا هنرمنــدان ِ حتــی انتخــاب نشــده بـرای ایــن فراخــوان درمــورد ِ
همکاریهــای محتمــل در آینــده تمــاس حاصــل کنــد.

پروژههــای رف یــک انجمــن کامــا غیرانتفاعیســت و هزینـهی فعالیتهــای خــود را از کمکهــای مردمــی و اعضــای انجمــن ،جــذب کمکهــای مالی از موسسـههای
دولتــی کشــور آلمــان و دیگــر کشــورهای اتحادیــه اروپــا کــه منابــع درآمــد ایشــان مالیــات شــهروندان اروپاییســت تامیــن میکنــد .تمامــی منابــع مالــی جــذب شــده
توســط پروژههــای رف بــه صــورت شــفاف بـرای انجــام پروژههــای فرهنگــی و هنــری قـرار میگیرنــد و براســاس اساســنامهی ایــن انجمــن و قوانیــن ناظــر بــر انجمنهــای
کشــور آلمــان هیــچ کــدام از اعضــای پروژههــای رف حــق برداشــت از منابــع مالــی جــذب شــده را ندارنــد و رف بایــد طــی گــزارش ســالیانه مشــروح تمامــی نقــل و
انتقــاالت مالــی را بــه مراجــع دولتــی مربوطــه ارائهدهــد .هزینـهی ایــن ســه رزیدنســی از کمــک اعضــای انجمــن تهیهشــده اســت و هنــوز هیــچ حمایت مالی بیــرون از
انجمــن بـرای ایــن پــروژه جذبنشــد ه اســت ،بــا ایــن حــال پروژههــای رف ایــن حــق را بـرای خــود محفــوظ مـیدارد تــا در حیــن مراحــل انتخــاب هنرمنــدان ،بـرای جــذب
منابــع مالــی بیــرون از انجمــن اقــدام کنــد .از تمامــی عالقهمنــدان بــه هنــر و فرهنــگ نیــز دعــوت میشــود ،نــه تنهــا بـرای ایــن پــروژه بلکــه بـرای حمایــت مالــی و فکــری
از دیگــر پروژههــای رف از طریــق ایمیــل بــه آدرس hello@rafprjects.de :بــا مــا ارتبــاط برقـرار کننــد.
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