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  فاونديشن كالس
'صف التأسيس'

 يؤمن ال'فاونديشن كالس بشدة
 بفكرة أّن ما يشار إليه معوماعىل أنه
 ‘أزمة الجئني’ هو يف احلقيقة فرصة

.ألملانيا وأوروبا كلك



 

 
 

 األملان أو املؤسسات اخلريية، فإن
 الفاونديشن كالس يسىع إىل أن

 يكون أداة قانونية هتّيء جحر األساس
 للالجئني وطاليب اللجوء يك حيصلوا

 عىل فرص متساوية يف الدخول
 إىل القطاعات الفنية املؤسساتية

والقطاعات الثقافية



 

 
 يف حني جيلب الالجوئن وطالبوا

 اللجوء معهم الكثري من املوارد
 واملهارات املرغوبة بشلك عاجل إال
 أن الدخول اىل سوق العمل حمدود

 يف العادة باحلرف اليدوية والقطاعات
 الصناعية والرعاية. مكا اكن هو احلال
 مع األجيال السابقة من املهاجرين إىل

 أملانيا فإن طاليب اللجوء والالجئني
 مستبعدون بنيويا وبنسبة كبرية
 من املشاركة يف الثقافة األملانية

 وبالقطاعات الفنية، واليت يه بدورها
.حباجة رهيبة إىل التنويع

 عوضا عن توفري حلول وخدمات
 قصرية األمد للالجئني وطاليب اللجوء،
 واليت ختدم يف الكثري من احلاالت يف

 املقام األول الوسطاء البيض األملان



 أو ،يأمل الفاونديشن كالس بأن خيلق
 بيئة حتظى من خالهلا مجيع مشاركيه

 باملصداقية ومن تطوير صيغ جديدة
 من تبادل املهارات ونقل املعرفة. يف

 الهناية، يقدم الفاونديشن كالس فرصة
 ألاكدميية فايسيزني للفنون  إلنشاء

 مفهوم جديد عن ذاهتا مكؤسسة فنية
.تعلميية

..



 من خالل توفري بنية حتتية أاكدميية،
 تتضمن املرافق، باإلضافة إىل

 املساعدة اإلدارية، فإن الفاونديشن
 كالس يدمع املشاركني فيه يف تكوين
 أو إعادة بناء امللفات الفنية املفقودة،

 الوثائق، واملواد للمتكن من تقدمي
 الطلبات بشلك رمسي لاللتحاق

بأاكدميية فنية أملانية
 



 

 ،قفارملا نمضتت ،ةيميداكأ
 ةدعاسملا ىلإ ةفاضإلاب

 نشيدنواف*لا نإف ،ةيرادإلا
 هيف نيكراشملا معدي سالك

 ءانب ةداعإ وأ نيوكت يف
 ،ةدوقفملا ةينفلا تافلملا
 نم نكمتلل داوملاو ،قئاثولا

 يمسر لكشب تابلطلا ميدقت
 ةينف ةيميداكأب قاحتلالل

.ةيناملأ

 النظرية والتارخي: بونافينتوري زو
بيينغ نديكونغ

 التصوير والفيديو: وسائل اإلعالم
الرمقية: أزين فزيابادي

 الرمس )التخطيط( والطباعة: مارينا
نابروشكينا

 تصممي اجلرافيك، املنتجات، والنسيج:
عيل محمود

الرمس )األلوان(: نارص حسني
 التصممي احلزيي والرتكييب الثاليث

األبعاد: عيل قاف
الفكرة: أولف أميندي

التنسيق: مرييام شيلكر
 مساعد طالب: ماكس غراو، فلوريان

هس، داناي ناجيل
The *foundationClass strongly 



 

The *foundationClass strongly 
agrees with the notion that 
what is generally referred to  
as the ‘refugee crisis’ actually 
constitutes an opportunity for 
Germany and Europe as a whole.

 



While refugees and asylum 
seekers bring with them a lot 
of resources and skills that 
are urgently sought after in 
Germany, access to the labour 
market is usually limited to the 
crafts, industrial and care sec-
tors. Like previous generations 
of migrants in Germany, asylum 
seekers and refugees are by and 
large structurally excluded from 
participating in the German  
cultural and artistic sectors, 
which in fact are in a dire need  
of diversification.



Rather than providing short 
term solutions and services to 
refugees and asylum seekers, 
which in many cases mainly 
benefit the primarily White  
German facilitators or  
charitable institutions, the 

*foundationClass attempts  
to be a legal tool that prepares 
the ground for refugees’ and 
asylum seekers’ equal access 
to the institutionalized art and 
cultural sectors.

 



By providing an academic  
infrastructure, including  
facilities, as well as  
administrative help, the  

*foundationClass supports  
its participants to create or  
reconstruct lost portfolios,  
documents and materials in 
order to be able to formally 
apply at a German art  
academy.

 



The *foundationClass hopes 
to create an environment in 
which all of the participants’ 
resources are being validated, 
and where new formats of skill 
sharing and knowledge transfer 
may be developed. Ultimately 
the *foundationClass provides 
an opportunity for weißensee 
art academy to generate a new 
perception of itself as an educa-
tional arts institution.
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