Turkçe Başvuru Formu
CYENS Thinker Maker Space, yaratıcı bireylere yönelik Artist-in-Residence
Programına, açık çağrısını duyurmaktan mutluluk duyar.
Yaratıcı alan ve yenilik merkezi olmayı hedefleyen Thinker Maker Space, Lefkoşa'nın
tarihi merkezinde yer alıyor. Faaliyete geçen Artist-in-Residence Programına, bilgi
paylaşımı ve beceri paylaşımını artırmak amaçlı başlatılmıştır.
Sanatçılar, gelişmiş üretim teknikleriyle deney yapmaya izin veren Maker Space
tesislerine tam erişimin keyfini çıkaracaklar. İkamet bitiminde çalışmalarını sunma ve
sergileme fırsatına sahiptirler. Bunlara ek olarak sanatçılar, uygulamaları ve uzmanlık
alanları ile ilgili bir dizi atölye çalışması ve konuşmaya ev sahipliği yapabilirler.
Makerspace Artist-in-Residence Programına, iki hafta ile altı ay arasında değişen kısa
vadeli programlar olarak düzenlenmektedir.
Yaratıcı endüstriden bireylerin (yaratıcılar, tasarımcılar, görsel sanatçılar,
akademisyenler veya diğerleri) Makerspace Artist-in-Residence Programına
başvuruda bulunmak için birer portföy ve motivasyon mektubu göndermeleri
yeterlidir.
Başvurular; proje kriterleri, Makerspace vizyonu ve kapasitesine dayanarak komite
tarafından değerlendirilecektir.
Proje Planı içerikleri:
•
•

Proje amacının detaylı bilgileri
Makerspace'in sundugu ileri teknoloji teknikleri kullanarak alınacak olan sonuç
(laser kesim, 3D printer etc.)

Vizyonumuz:
CYENS Thinker Maker Space sanatın ve bilimin bir araya geldiği yaratıcı alandır.
Bu yaratıcı alanda, inovasyon ve teknoloji, deneme yanılma yöntemli pratik ve
multidisipliner yaklaşım ön planda tutulmaktadır.
Amacımız; işbirliği, sosyal etkileşim, ilham verici aktiviteler, eğitim ve bilgi paylaşımını
desteklemektir.

Yapabileceklerimiz:
•
•
•
•
•

Rapid prototyping
Traditional making processes
Electronics and Robotics
Photography, 3D Scanning and VR
Workstations

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 tmscontact@cyens.org.cy konu satırına
“Uygulama: Thinker Maker Space Artists-in-Residence” yazmalıdır.
Artist-in-Residence Programına başvuru için üç sabit tarih vardır. İlgilenen adaylar
her tur için, başvuru ayının sonuna kadar bilgilendirilecektir.
•
•

Summer Round: 15 Haziran 2022 - 12PM EST
Winter Round: 15 Aralık 2022 - 12PM EST

Başvurunuzla birlikte lütfen aşağıdaki belgeleri ekleyin:
•
•

Özgeçmiş (CV) ve portföy - web sayfası ve sosyal medya bağlantıları dahil
İletişim bilgileri
Projenin olası kullanılabilirlik, gerçekleşme tarihleri ve süresi

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen tmscontact@cyens.org.cy mail adresine konu
satırına “Inquiry Thinker Maker Space Residence” ekleyerek e-posta yoluyla
makerspace ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

