
Misafir Sanatçıları’na Açık Çağrı
CYENS Center of Thinker Maker Space, yaratıcı bireylere yönelik Misafir Sanatçı Pro-
gramı için ilk açık çağrısını başlatmaktan mutluluk duyar.

Lefkoşa’nın tarihi merkezinde bir yaratıcılık ve inovasyon merkezi olmayı hedefleyen 
theMakerspace, merkezin bilgi ve hizmetlerini beceri paylaşımı ve işbirliği yoluyla 
genişletmek için Misafir Sanatçı Programı’nı kullanmayı planlıyor.

Yerleşik sanatçılar, gelişmiş üretim teknikleriyle deney yapmaya izin veren Maker-
space tesislerine tam erişimin keyfini çıkaracaklar. Ayrıca ikamet bitiminde çalışma-
larını sunma ve sergileme fırsatına da sahip olacaklar.Ek olarak, sanatçılar, uygu-
lamaları ve uzmanlık alanları ile ilgili bir dizi atölye çalışması ve konuşmayı birlikte 
düzenleyebilir ve bunlara ev sahipliği yapabilir.

Makerspace Misafir sanatci programi, iki hafta ile altı ay arasında değişen kısa vadeli 
program olarak gelişecektir. Makerspace Misafir Açık çağrı’sı, yaratıcı endüstriden 
bireyleri (yaratıcılar, tasarımcılar, görsel sanatçılar, akademisyenler veya diğerleri) bir 
portföy ve niyet mektubu göndermeye davet eder.

Başvurular, proje kriterleri ve makerspace vizyonu ve yetenekleriyle uyumlu özetlere 
dayalı olarak bir komite tarafından değerlendirilecek ve seçilecektir.Tekliflerin, fab-
ri-kasyon yöntemlerini vurgulayan projenin amacı ve çıktılarının ayrıntılarını içermesi 
gerekir.

Ikamet maliyeti aşağıdaki kriterler doğrultusunda belirlenir ve aşağıdakileri içerebilir 
(uygulanabilir olduğunda):
• Uluslararası Seyahat Giderleri 
• Hareketlilik, konaklama ve beslenme giderleri 
• Atölye giderleri ve malzemeleri 
• Ücretlendirme

Başvuru sahipleri ilgilerini e-posta yoluyla makerspace@cyens.org.cy konu satırını 
kullanarak “Uygulama: Thinker Maker Space Artists-in-Residency” yazmalıdır.

Son Başvuru tarihi: 11.04.2021
 



Şartlar ve koşullar: 

• Teklifler, ileri üretim ve prototip oluşturma teknikleri içermelidir 

• MakerSpace Sanatcısı’nın, makerspace üyeleri için atölye sunma olasılığı vardır 

• CYENS, gelecekteki sergiler için son çalışmayı kullanma hakkını saklı tutar 

• Oturum ücreti, tüm sanatçı masraflarını karşılamalıdır

Başvurunuzla birlikte lütfen aşağıdaki belgeleri ekleyin: 
• İlgili herhangi bir deneyimi açıklayan kısa bir ilgi beyanı 
• Özgeçmiş ve portföy - web sayfası ve sosyal medya bağlantıları dahil 
• İletişim bilgileri 
• Projenin olası kullanılabilirlik tarihleri ve süresi

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen makerspace@cyens.org.cy mail adresine “Inquiry 
Thinker Maker Space Residency” konu satırını kullanarak e-posta yoluyla makerspace 
ekibiyle iletişime geçin.


