
 ی فمینیستیبازتعریف آینده

 

کند میزبان وقتی آیشھ روح مردان را تسخیر می. شناسندمی «بازکننده»او را با عنوان . ھای اسالم استترین جنترین و ترسناکآیشھ قندیشھ یکی از برجستھ
ی کند و او را تبدیل بھ محدودهآیند، باز میبھ سویش میھا و شیاطینی کھ کند بلکھ او را بھ سوی بیرون، بھ روی طوفانی از جنخود را از آن خود نمی

 . کند، تنھا راه برای از دست ندادن عقلش این است کھ با او ھمراھی کندزمانی کھ آیشھ روح کسی را تسخیر می. کندھای فضایی میوآمدی از دادهپررفت

 

توانند توانند اسم داشتھ باشند؛ نمیھای فمینسیتی نمیتوانند مرد یا زن باشند. تمثالھا نمیآن .ھایی فمینیستی از انسانیت داشتھ باشیممن معتقدم ما باید تمثال»
اللفظی آن مقاومت کند، و ھم بھ صورت دھی بھ معنای تحتای ھم درمقابل بازنمایی مقاومت کند، در مقابل شکلانسانیت فمینسیتی باید بھ گونھ. بومی باشند

 )دانا ھاراوی.« (فوران کندَمجازھایی قوی و تازه 

--- 

 

ایم؛ تو ما رویایی داریم و از جای خود بیرون شده. کنیمما رویایی داریم و در آن، ما در رویای دیگری زندگی می. ما رویایی داریم و آن رویا ھمین حاالست
 .دانیم کھ این رویا رویای ما نیستتنایی کرده است و میاعایم کھ بھ ما بیما تاکنون رویایی را زندگی کرده. نامرئی ھستی؛ او فراموش شده است

 . کاریمھایش را میخیزیم و دانھھر  صبح برمی. کنیمخوابیم این رویا را تصور میھر شب کھ می. ما رویایی داریم و این رویا در آینده است

 

. است غربی -، غیرسفیدپوست -ھمسوجنس، غیر -مذکر، غیر -ی غیرسفھفمینیسمی کھ بیشتر از زنان است؛ فل. «ی مؤنثآینده»این فراخوانی است برای 
این فراخوانی است برای بازسازی واقعیت بھ . انددانستھ «کمتر از دیگران»ھا را اند زمانی آنای کھ سرکوبشان کردهھای اجتماعیی آن کسانی کھ نظامھمھ

 . ی سیاسی زمان و مکان خطی را درھم بشکنیممان، مقولھھایی دیگر، تا بتوانیم در مبارزهسوی آینده

 

. اندھا، امیدھا، و رویاھای ما ساختھ نشدهی نیازھا، ترسھا ھستیم برای پرداختن بھ و اشاعھھایی کھ تحت آنکنیم کھ نظامای زندگی میا در زمانھاز مبسیاری 
ھای متفاوت ھایی از آیندهتوانیم قصھپیوستھ شویم؟ چطور میھمرخطی و فضاھای غیربھای را از نو تصور کنیم، مدعی زمان غیتوانیم امکانات تازهچطور می

توانند گویی دیجیتال میھای قصھتخیلی، و دیگر فرم -ھای علمی ؟ چطور افسانھ، داستانی سیلیکون نباشندبگوییم کھ متعلق بھ دره) خصوص غیرغربیو بھ(
کھ در ) ھاییآینده(ھایی و زمان) فضای کیھانی(ھایی برای بھ دست گرفتن عاملیت و مالکیت فضاھا شدن شوند؟ تمرین ھایی برای بیشتر دیدهتبدیل بھ تمرین

 اند؟ اصل برای ما طراحی نشده

 

ھای ھای خالف روایتیتگویی و گفتن رواھا، و رویاپردازانی کھ با قصھاین فراخوانی است برای ھنرمندان، فعاالن اجتماعی، شاعران، نویسندگان، فمینیست
درعمل چھ  «آینده مؤنث است» کھ بگوییم این: پرسداست کھ می . فراخوانیکشندھای فرضی موجود را بھ چالش میھا و آیندهغالب، بھ کمک ابزار وب، تاریخ

 .ستای کھ واقعاً متعلق بھ ماآینده شکلی است؟ فراخوانی است برای ساختن

 

 :ساختار

شود بھ شرط ھمھ نوع کاری پذیرفتھ می. ھای آنالینھای ھنر اینترنتی و تعاملھایی روی وب، و دیگر فرماجراھای روی وب، مجسمھ ھای گروھی،آرشیو
ھای یا محیط افزارھااگر اثرتان نیاز بھ نرم. بعدی، موسیقی، یا اپلیکیشن، اشیای سھسایت، ویدئو، نوشتھوب: گری جای بگیردگویی و افسانھکھ در قالب قصھآن

 . خاص دارد، پیش از فرستادن اثرتان با ما تماس بگیرید

 

 ارسال آثار: 

 :ی خود را بھ شکل زیر برایمان بفرستیدپروپوزال پروژه

 تیتر -

 ) ھاکاراکتر با احتساب فاصلھ ١٠٠٠ – ١۵٠٠(بھ انگلیسی  متن ایده -

 )با وضوح باال و فرمت منظره(تصویری برای ِھِدر  -

 )ھاکاراکتر با احتساب فاصلھ ۵٠٠(ای کوتاه بھ انگلیسی بیوگرافی -

 ) حاوی عکس، متن، لینک(اف دیپورتفولیو با فرمت پی -

 

 بورسیھ: 

یکا دریافت دالر آمر ۵٠٠ای ھمراه با ھا یک رزیدنسی چھارھفتھھای آنکند و آفرینندهگردان مربوطھ چھار پروپوزال را قبول میبرای ھر فراخوان، برنامھ



 . کنندمی

 

 :بندیزمان

 می ٢٣: اعالم فراخوان

 )شبنیمھ(ژوئیھ  ٢تا : دریافت آثار

  اوت ۶ -ژوئیھ   ٩: رزیدنسی -وب 

 

 :داور

 Foreign Policyی را از مجلھی متفکران جھانی برتر جایزه ٢٠١۶او در سال . گردان استشین اللھیاری ھنرمند، فعال اجتماعی، آموزگار، و برنامھموره
پردازد کھ ما ای میآثار او بھ تضادھای سیاسی، اجتماعی، فرھنگی. بھ آمریکا آمد ٢٠٠٧شین در ایران بھ دنیا آمد و بزرگ شد و در سال موره. دریافت کرد

ھای شخصی و ی اشیا و ابزاری شاعرانھ برای ثبت درگیریاو تکنولوژی را ابزاری فلسفی برای تعمق درباره. ھا سر و کار داریمھر روز در زندگیمان با آن
منتشرشده در (را نوشت  3D Additivist Cookbookکتاب  دنیل رورکھنرمند /ھمراه با نویسنده ٢٠١۶شین در سال موره. داندمان در قرن بیستم میجمعی

بعدی از ھای او با پرینتر سھزسازیبا). ایھای شبکھی فرھنگموسسھبعدی و بھ صورت چاپی توسط اف سھدیدر فرمت پی آنالینبھ صورت  ٢٠١۶دسامبر 
ھا و مطبوعات قرار گرفت و بھ گردانبسیار موردتوجھ گالری  Material Speculation: ISISشده بھ دست داعش با عنوان آثار باستانی تخریب

 . رجوع کنید  http://www.morehshin.comھ توانید ببرای اطالعات بیشتر می. صورت گسترده در نقاط مختلف دنیا بھ نمایش درآمده است

 

 :ھارزیدنسی -وب 

لی دیجیتال و الملی بینرزیدنسی را با ھدف تشویق استعدادھای جوان فعال در صحنھ -ی وب برنامھ Solitude	Schloss	Akademie،  ٢٠١۶در سال 
گردان چھار پروپوزال را برنامھ . در ھر فراخوان بھ این برنامھ پیوست ٢٠١٧از سال   ZKM. اندازی کردھای مختلف در فضای وب راهھنرمندان حوزه
 . کنندفت میدالر آمریکا دریا ۵٠٠ای و کند و ھنرمندان برنده یک رزیدنسی چھارھفتھانتخاب می

ھای دیجیتال شوند تا با تکنولوژیھنرمندان دعوت می. کنندگیری نگاه میشده بلکھ بھ اثری در حال شکلھا بھ اثر ھنری نھ بھ عنوان اثری تمامرزیدنسی -وب 
 . گردان مشخص کرده است بپردازندی ھنری کار و تجربھ کنند و بھ موضوعاتی کھ برنامھھای تازهو فرم

 /residencies.zkm.de-https://webو   /post.com-https://schlossدر  شوند و آثار مربوطھ ھا بھ صورت کامالً آنالین برگزار میرزیدنسی -وب 
 . شوندارائھ می

برای شرکت در این . توانند آثار خود را برای بررسی بفرستندمی Solitudeکنندگان سابق یا کنونی ھا ھمچنین شرکتتمام رشتھھنرمندان و دانشجویان 
 . فراخوان محدودیت سنی وجود ندارد

 . سر بزنید  post.com/about/-https://schloss  اینجای برنامھ بھ برای کسب اطالعات بیشتر درباره

 

 : فرستادن آثار

ی ژوئیھ ٢فرصت ارسال آثار تا . برای ما بفرستید  future/-feminist-post.com/refiguring-https://schloss لینک آثار و موارد موردنیاز را در این
 . است) شبنیمھ( ٢٠١٨

 

 


