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 لمحة عامة عن المشروع
هذا���عار من���رة. من قِبل المجلس PFC2020-1168 حإشعار با�قتراقُدم ، 2020نوفمبر من العام /في تشرين الثاني بحث فرص الفن  طلب 
في  Wishing Wellوالمجتمعات المحلية المحيطة بشمال شرق كالغاري مع التركيز على إيجاد بديل للفراغ الذي تركه ويشينغ ويل  5العام في الجناح 
هذه المجتمعاتوزيادة التعويض عن التوزيع غير العادل ت Genesis Centreمركز جينيسيس   .اريخيًا ل�موال المخصصة للفن العام في 

مة هو فن يتواجد في���اكن العا يُمكن للعمل أن يكون مؤقتًا أو دائًما كما يمكنه أن يت�خذ أشكا�ً متعددة بما يشمل، على سبيل المثال �  .الفن العام 
همة )جداريات والفسيفساء وإقامات الفنانين والعروض الفنية و��نشطة ��تماعية الحصر، قضبان ركن الدراجات الهوائية، والمقاعد والمنحوتات وال مسا

 (.المجتمع المحلي في خلق العمل الفني

هاًما في تطوير المدن الحديثة والحيوية ة أو أن يعكس روح المجتمع المحلي ويخلق الوعي . يلعب الفن العام دوًرا  هام ويُمكنه أن يُصور أحداث تاريخية 
هويتنا الثقافية. ى الجمهور بشأن القضايا الحاضرة والماضيةلد ة مدينتنا الثقافية ويُشكل  معات وهو يساعد في بناء المجت. يُحسِ ن الفن العام من عاصم

 .المحلية، ويخلق الفرص ل�ندماج مع أماكننا العامة

 لمحة عامة عن المساهمة

ة هم هداف المسا  أ
ة،  هم ة من المسا هذه المرحل  :أردنا فهمفي 

 ،ما تُثمنه بشأن الفن العام في شمال شرق كالغاري؛ و 
 هميتها في الفن العام في المجتمعات المحلية في شمال شرق كالغاري هية المعايير التي تعتقد بأ  .ما

ة هم  من الذي شارك في المسا
هذهلقد دعونا منكم أولئك الذين يعيشون ويعملون ويلعبون في شمال شرق كالغاري لكي يكونو ة  هم  . ا جزًءا من عملية المسا

 استراتيجية التواصل
هذا المشروع من خ�لها هذا الجدول كل الطرق المختلفة التي تواصلنا حول   . يوضح 

 المرحلة ا�ولى 
 2021أبريل /نيسان 19 -مارس /آذار 23 :التاريخ

 والمنظمات الثقافية في شمال شرق كالغاريالمقيمون وأصحاب ��عمال التجارية وجماعات المجتمعات المحلية   الجمهور
ة إلى المجتمعات   الهدف هذا المشروع الذي سيجلب عدة قطع من��عمال الفنية العام همة في  التشجيع على المشاركة في المسا

 .للفنانين الذين يعيشون ويعملون في الشمال الشرقييُقدم الفرص المحلية في شمال شرق كالغاري و 

 منشورات وسائل التواصل���تماعية على تويتر وفيسبوك وإنستغرام  ا���ة
 ة مع وسائل إع�م رئيسية وعرقية  مقاب�ت إع��ي
  مواقع بارزة في الشمال الشرقي   10�فتات على جوانب الطريق في 
 ها البلدية  . الترويج في النشرة ا��بارية الخاصة بالفن العام التي تصدر
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 لغات 7بـ  إع�نات على��نترنت 
  وكالة ومنظمة وبرنامج خدمات اجتماعية  350بريد إلكتروني إلى ما يزيد على 
  الترويج عبر قنوات أخرى، بما يشمل موظفي العمل ��تماعي في المجتمعات المحلية ومنسقي شراكات ��ياء

رقي والمكتبات وما يزيد عن وجمعيات المجتمعات المحلية في الشمال الش 3و 4و 5و 10ومكاتب المجلس في���نحة 
 .منظمة مجتمعية وثقافية، لمساعدتنا في نشر المعلومة 20

منهجنا في 
 الشمولية

 تم توفير مواد للتسويق با���يزية والبنجابية���وردو والعربية والفيتنامية والصينية المبسطة والصينية التقليدية. 

 

ة هم  استراتيجية المسا
هذا الجدول النهج  هذا المشروعيوضح  همة، يرجى . الذي اتبعناه لجمع اسهاماتكم في  هذه المسا همة التي استُخدمت في تشكيل  للتعرف على مبادئ المسا

 . الملحق بمراجعة 

 المرحلة ا�ولى 
 2021أبريل /نيسان 19 -مارس /آذار 23 :التاريخ
 في شمال شرق كالغاري؛ و، ما تُثمنه بشأن الفن العام  الهدف

 هميتها في الفن العام في المجتمعات المحلية في شمال شرق كالغاري هية المعايير التي تعتقد بأ  .ما

با���يزية والبنجابية والعربية و���و والفيتنامية والصينية المبسطة والصينية )صفحات إلكترونية ( 7)توفرت سبع   ا���ة
 (التقليدية

  عبر��نترنت ورشات عمل 
o 1  مدرسة سيتي هولCity Hall School -  هول إلى استخدام مسج�تهم تم�ت دعوة ط�ب مدرسة سيتي 

ها عبر الفن العام في مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك ما يشعرون بأنه  التصويرية لمشاركة القصص التي يودون سرد
 .المجتمع المحلي يكون ا��ضل لعرض القصة الطريقة المثلى لسرد القصة وإذا ما ُوجد مكان خاص في

o 5  توفرت خدمات الترجمة الفورية في البنجابية والعربية���وردو والفيتنامية والصينية المبسطة )العامة
تم�ت دعوة مواطني كالغاري الذين يعيشون في مجتمعات الشمال الشرقي إلى استخدام مسج�تهم  -( والصينية التقليدية

ها عبر الفن العام، بما في ذلك ما يشعرون بأنه الطريقة المثلى لسرد التصويرية ل مشاركة القصص التي يودون سرد
  .القصة وإذا ما ُوجد مكان خاص في المجتمع المحلي يكون ا�فضل لعرض القصة

  التشارك مع آكشن ديغنيتي  -وسطاء المجتمعات المحليةActionDignity  للتنسيق مع أفراد المجتمعات المحلية في
همة العامة  مسعى لتقليص حواجز المشاركة في هذه المسا

 زائر على امتداد جميع صفحات��نترنت  5864 المشاركة
 494 هم على امتداد جميع صفحات��نترنت  مسا
 54 حضروا ورشات عمل 
 120  تفاعل مع وسطات المجتمعات المحلية 

 
منهج استخدامنا 

 �سهاماتل
  ( الشمال الشرقي)للمساعدة في وضع خطة عمل الفن العام في نورث إيستNortheast Public Art  من اجل

 تطبيقها
 للمساعدة في تطوير المعايير للفن العام في شمال شرق كالغاري 
  للمساعدة في إنشاء لجنة انتقاء 
 للمساعدة في إنشاء قائمة من الفنانين الُمحتملين 
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 ما طلبناه

 :طلبنا منكم إسهاماتكم بشأن
 أفكاركم بشأن الفن العام والفائدة الناتجة عنه لمجتمعكم المحلي 
 معايير للفن العام، بما يشمل 

o  ،ما تُثمنونه حوله 
o  ،دها مع الفنانين  ماهية توقعاتكم من البلدية عند تعاق
o  ا هي فرص الفن العام التي تهمكم رؤيتها في مجتمعكم المحلي أكثر من غيرها، و  م
o إيثاركم بين ا�عمال الفنية كبيرة الحجم وصغيرة الحجم . 

 دها  أفكاركم بشأن القصص التي يمكن للفن العام أن يسر
 فيها نوعية الفن العام الذي تودون رؤيته واقتراحاتكم بشأن المواقع المحتملة لوضع الفن. 

 ما سمعناه
هذا الفصل لمحة عامة سريعة عما سمعناه من أولئك الذين شاركوا عبر��نترنت منكم  .يقدم 

هي أنه بمقدور الفن العام أن يكون ذو معنى وفاعلية .1 ها منكم   .الفوائد الرئيسية التي سمعنا
هي .2  :صفوة ��فكار بشأن ما تثمنونه حول الفن العام في شمال شرق كالغاري 

a. أن يكون متاًحا لجميع أفراد العامة يجب 
b. يجب أن يغرس ��عتزاز بالمجتمعات المحلية 
c. هم النقاش داخل المجتمعات المحلية  يجب أن يُل

هي قدرة الفن على إظهار التنوع وخلق شعور ��نتماء وقدرته على أخذ دور الحكواتي .3  .ومن المواضيع ا��فية بشأن ما تثمنونه 
 . �فضلية بين أنواع الفنون من قِبل الذين شاركوا بإسهاماتهم منكموحصلت الجداريات على ا .4
مهم أن يكون الفنانون المحتملون محليين وأن يعملوا مع المجتمع المحلي لتطوير الفن العام .5 ه من ال  .سمعنا أن
ها نشر الفن على مساحة  .6 أكبر، وإظهار تنوع وقصص أكثر، غالبيتكم أشارت إلى أنكم تفضلون عدة أعمال فنية صغيرة الحجم��ن بمقدور

 .��نها تخلق فرص أكثر للفنانين
ها من خ�ل الفن العام .7  :شملت أفكاركم بشأن القصص المحتملة التي يُمكن سرد

 ��عتراف بالتنوع العرقي

 ا��تفاء ���تباط بالمكان.   أ
  مشاركة التاريخ .   ب
 تعزيز القِيم .  ج
 التفكير بالذكريات . د

 يم ونشر الوعيتعل . هـ
 مساعدة��شخاص على الشعور بأنهم بمرأى العين . و
همات المجتمعات المحلية . ز  ��تفاء بمسا
 التعرف على الثروات الطبيعية . ح
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 ا�حتفاء بالثقافة، بما في ذلك الشباب والمسنين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً والمتشككون في . ط
هويتهم الجنسية وثنائيي الجنس وا��نسيين وثنائيي الروح والهويات الجنسية ا��ى والسود والسكان ���يين���شخاص ذوي 

 البشرة الملونة
ها فيها .8 هناك نطاق واسع من�����ات عن أنواع الفنون وا��اكن التي رأيتم إمكانية لوضع نوع��عمال الفنية ى مراجعة قسم جير. كان 

 . لجميع ا�فكار التي شاركتم بها موج����اماتمن  وا��اكن المفضلة

هو التوثيق��ني للمحادثات في النص والصورة بشأن التسجي�ت التصويرية التي صُنعت من ورشات  الملحق ديرجى مراجعة . التسجيل التصويري 
 .العمل على��نترنت

 .ملخص ا��هاماتللحصول على موجز مفصل بشأن ��هامات المقدمة، يرجى مراجعة فسم 

 الخطوات التالية
ها في  هذا استخدام ردودكم للمساعدة في وضع . وضع خطة عملهم من أجل تطبيقهالقد تمت مشاركة إسهاماتكم مع فريق المشروع بهدف استخدام سيشمل 

ة من ا نانين لفمعايير الفن العام في شمال شرق كالغاري؛ وخلق لجنة انتقاء تضم سكان كالغاري الذين ينتمون إلى شمال شرق كالغاري؛ وإنشاء قائم
همةوحالما يتم انتقاء الفنانين، سنعود إليكم م. المحتملين همات المستقبلية على . ن أجل جولة ثانية من المسا همة والمسا هذه المسا يمكن العثور على تفاصيل 

 . www.engage.calgary.ca/NEpublicartالموقع 

 

http://www.engage.calgary.ca/NEpublicart
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 ملخص �����
هذه المرحلة من المشاركة هو مُنظم على النحو التالي. سيقدم لكم ملخص ا�سهامات التالي موجًزا مفص�ً عما سمعناه منكم في   :و

 المجتمع المحلي  
 الفوائد 
 القِيَم 
 أنواع الفن العام 
 معايير��نتقاء الفني 

  لفنية الصغيرةا ل��عما��عمال الفنية الكبيرة مقابل 
 القصص 
 نوع الفن والموقع المفضل له 

o نوع الفن  
o المواقع 

 المجتمع المحلي
ة منكم ���ياء التي تعيشون أو تعملون فيها 1يوضح الرسم البياني  هم  . عدد الذين شاركوا في المسا

 
 1الرسم البياني 
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هايتس Red Carpet، ريد كاربت Chestermereشيسترمير : غير ذلك ريفرسايد /، بريدج�ندPenbrooke، بنبروك Raddison Heights، راديسون 
Bridgeland/Riverside ساوث ويست كالغاري ،Southwest Calgary،  شاتو إستايتسChateau Estates هيلز هارفست   ،Harvest Hills رينفرو ،

Renfrew كورنر بروك ،Cornerbrookهاي�ند  Savanna، سافانا Tuxedo Park، تكسيدو بارك HIghland Parkبارك  ، 

 الفوائد
لفوائد الرئيسية ا. طلبنا منكم مساعدتنا في فهم شعوركم بشأن الفن العام عبر الشرح عن الوسيلة التي يمكن للفن العام أن يفيد مجتمعكم المحلي من خ��ها

هي أنه بمقدور الفن العام  ها منكم   .  أن يكون ذو معنى وفاعليةالتي سمعنا

 1الجدول 

 شرح مفصل  الموضوع
هي قدرته  واحدة من فوائد الفن العام 

 .على أن يكون ذا معنى
هدف هذا الموضوع بأن أحد الفوائد الهامة للفن العام تتمثل بقدرته على إضافة معنى و  .يوحي 

إضفاء الجمال على منطقة ما ويوحي أيًضا بإمكانية  ويلقي الضوء على مقدرة الفن العام على
 ويلحظ أنه بمقدور. ��تفادة من الفن العام من خ�ل رفع الروح المعنوية وزيادة المعنويات

الفن العام نفع منطقة ما عبر المساعدة في سرد قصة، بما في ذلك لثقافة أو تنوع أو تاريخ 
 . تلك المنطقة

 
هي قدرته على  إحدى فوائد الفن العام

 .الفاعلية
هذا الموضوع بأن إحدى فوائد الفن العام تتمثل بقدرته على الفاعلية بمقدور  ويلحظ أنه. يوحي 

وس ��شخاص على الجل ويشجعالفن العام أن يكون تفاعليًا ويسمح ل�طفال بالتسلق عليه؛ 
على التعليم ويحسن  كما أنه يدرك قدرة الفن العام. عليه؛ ويخلق مكانًا يتجمع الناس فيه

هم في إنشاء أماكن تعترف بالناس الذين يعيشون في المنطقة  تصميم ا��اكن العامة ويسا
هيتهم���مالية  .وتضيف إلى رفا

 القِيَم
الذي يشرح سبب  2ل ا�مور ا�كثر قيمةً لديكم، يليها الجدو 2يعرض الرسم البياني . أردنا فهم ما تُثمنونه بشأن الفن العام في شمال شرق كالغاري

ها  . اختياركم للقِيَم التي اخترتمو
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 2الرسم البياني 

هي "غير ذلك"للذين اختاروا  هتمام، متفاع�ً، ( 1، لقد كانت المواضيع ا���ية  أفكار للفن، بما يشمل وجوب أن يكون ملهًما ل�بداع وكونه مثيًرا ل�
هامة في الوقت الحالي( 2على الطبيعة ومجم�ً للمكان؛ ومصدر إلهام، وُمركًزا   .� أريد الفن العام أو الفن العام ليس أولوية 

 . أكثر حول المواضيع ا�ساسية بشأن ما تُثمنونه حول الفن العام في شمال شرق كالغاري 2يتوسع الجدول 

 2الجدول 

 شرح مفصل  الموضوع
هذا الموضوع على التنوع العرقي داخل كالغاري، وعلى ��ص في شمال شرق  نوعانعكاس الت يركز 

هو يزيد من الوعي بأن رؤية انعكاس ِعرق ا�نسان بشكل علني يساعد الناس . كالغاري و
 . بالشعور أنهم مرئيون ومقبولون

هذا الموضوع على كون الفن العام وسيلة لجمع  خلق شعور ��نتماء درة ويوحي بمق. الناس بد�ً من تفريقهميركز 
الفن العام على لعب دور في استعادة ا�ماكن وإعادة خلق الحس المجتمعي، والذي غالبًا ما 

يلقي الضوء على مقدرة الفن العام على الشمولية وبناء ". تصميم ا��اكن العامة"يشار له بـ 
 .  اعتزاز مشترك بالمجتمع المحلي

همية التاريخ كحكواتيالفن العام  هذا الموضوع على أ همة التي يستطيع الفن العام . يركز  كما أنه يدرك المسا
ها نحو سرد قصص عن الناس وا��اكن  . تقديم

هي، بشأن ما يُثمنه الناس حول الفن العام في شمال شرق كالغاريمواضيع ثانوية  لى استخدام ع يعالج القضايا ا�جتماعية؛ يُشجع: بدون أي ترتيب معين، 
استثماًرا شخصيًا في المجتمع المحلي؛ يضاعف ا�صوات المحلية والفنانين المحليين؛ يتحدى ا�نطباعات السلبية لشمال /ا�ماكن؛ يُضفي إحساًسا بالملكية

حضر تست)تثير��حساس 
217, (ذكرى أو شعور

ٍهم المحادثات المجتمعية ,  تُل
244

221, تسرد قصة

183, تُجسد تراث ثقافي

عرقي تعكس التنوع ��ثني وال
مة للمجت232, للمجتمع المحلي مع تعكس الهوية العا

218, المحلي

تُقوي أصوات السكان 
Aboriginal��صليين 
Indigenousوالمحليين 
First Nationsو��مم ��ولى 

و��ينوك Metisوالماتيس 
Inuk )Inuit), 181( إينويت)

جتمع تُنمي ا�عتزاز بالم
290, المحلي

�ً يكون الوصول إليها سه
مة 317, لجميع أفراد العا

91, غير ذلك
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هتمام ة العام ويبتعد عن الرسائل السياسي شرق كالغاري؛ يجب أن يُمثل المنطقة وأن � يستبعد ا�شخاص عن طريق تمييز ا�عراق؛ يجب أن يت�سم با�
 .وا�جتماعية؛ وأن يجمع الناس معًا �قامة الع�قات ا�جتماعية؛ و، أن يُحسن ا�من

 أنواع الفن العام
 .طلبنا منكم أن تخبرونا أي من الفرص يهمكم رؤيتها أكثر في مجتمعكم المحلي فيما يلي تفضي�تكم بالترتيب من ا�كثر إلى ا�قل تفضي�ً 

 ا�كثر تفضي�ً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا�قل تفضي�ً 

 
 الجداريات

 (مث�ً، جدارية من الفسيفساء أو عرض عمل فني رقمي على ممر سفلي أو مبنى)���� فوق البنية التحتية 
 (مث�ً، عمل فني حضري مُنظم)فن الشوارع 

 المقاعد
 صناديق الخدمات المطلية

 منحوتات صغيرة
 (مشاركة المجتمع المحلي في خلق العمل الفني)��نشطة ا��تماعية 

 قضبان ركن الدراجات الهوائية
 ال�فتات

لدى الفنانين أماكن داخل المجتمع المحلي للعمل على ممارستهم الشخصية التي يُمكن أن تكون )الفنانون المقيمون 
 (مستوحاة من المجتمع المحلي ذاته

 (مث�ً، الموسيقى أو الرقص أو العروض الفنية)العروض 
 المنحوتات الكبيرة

 

 

 المعايي��نتقاء الفنانين
ها مع الفنانين لمشاريع الفن العام في شمال شرق كالغاري وضح الرسم ي. طلبنا منكم إسهاماتكم بخصوص توقعاتكم المرجوة من بلدية كالغاري عند تعاقد

هر 3البياني   .تفضيلكم بأن يكون الفنانون محليين من كالغاري ومستعدين للعمل مع المجتمع المحلي لتطوير الفن العام تفضي�تكم ويُظ
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 3الرسم البياني 
ى لعلى الفن الذي يُمثل ِعرقًا أو مجتمعًا ثقافيًا أن يُصنع من قِبل فنان ينتمي إلى ذلك الِعرق أو المجتمع الثقافي أو من قِبل فنان ع (1، كانت المواضيع ا���ية "غير ذلك"للذين اختاروا 

 . التأكد من شفافية العملية( 2ارتباط وثيق به؛ و، 

 ا��مال الفنية كبيرة الحجم في مقابل ا��مال الفنية صغيرة الحجم
ن أردنا أن نفهم تفضي�تكم لمعرفة كيفية توزيع الموارد البشرية والمالية على الف. الفنية الكبيرة والصغيرة من ناحية تكلفتها وصعوبتهاتختلف��عمال 

هر الرسم البياني . العام في شمال شرق كالغاري  . الذي يشرح حيثيات اختياراتكم بتفصيل أوفى 3إجمالي تفضي�تكم، ويليه الجدول  4يُظ

 
 4رسم البياني ال

23, الفنان من خارج كندا

167, يعيش الفنان في كندا

195, يعيش الفنان في ألبرتا

,  الفنان من سكان كالغاري
يعيش الفنان، أو لديه روابط277

ة وثيقة مع المجتمعات المحلي
233, .الشمال شرقية

سيعمل الفنان مع أعضاء 
ن المجتمع المحلي لتطوير الف

277, العام

سيكون لدى الفنان رخصة
أن يمكن للعمل الفني)فنية 

يكون أي شيء يراه الفنان 
86, (مناسبًا

66, غير ذلك

63

364

($$$)عمل فني واحد كبير الحجم 

($)أعمال فنية متعددة صغيرة الحجم 
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 .الرئيسية لكل من���تيارات( حيثياتكم)حيثيتكم  3يوضح الجدول 

 3الجدول 

 الشرح المفصل  الموضوع 

 ينشأ عنه ظهور وتأثير أكبر عمل فني واحد كبير

هذا الموضوع على كيفية مقدرة عمل فني واحد كبير  الحجم على يركز 
وهو يوحي بأنه يمكن ��ظة العمل . التسبب بظهور وتأثير أكبر في الحي

ها أن  من م�حظة قطع ��عمال الفن����ر وبإمكان الفني كبير الحجم أكثر 
هتمام في المجتمع المحلي كما أنه يُنوه بأن . تكون معلًما بارًزا ونقطة ا

يجمع أفراد المجتمع المحلي مع  باستطاعته أن يجذب المزيد من��نتباه وأن
 . بعضهم البعض

  

ة متعددة صغيرة  أعمال فني

 تنشر الفن على مساحة أوسع 

 

هذا الموضوع بأنه يمكن لتعدد��عمال الفنية صغيرة الحجم المنتشرة  يوحي 
على مدى مساحة أكبر في الحي أن يبث الحيوية في المزيد من المجتمعات 

كالغاري ويجعل ا�ستمتاع بالفنون المعروضة متاًحا المحلية في شمال شرق 
هذا ا�� . بشكل أكبر ل�شخاص من مختلف المجتمعات المحلية ويوحي بأن 

ما ك. فادر على المساعدة في إنشاء أماكن تجمع أكثر في المجتمعات المحلية
هتمام  هذا الموضوع بأن تعدد��عمال الفنية قادر على إنشاء عدة نقاط ا يلحظ 

معالم بارزة في الحي با��فة إلى تحقيقه تأثير أوسع في المجتمعات و
 .  المحلية

قادر على إظهار المزيد من التنوع 
 والقصص 

هذا الموضوع على التأثير بأن تعدد��عمال الفنية صغيرة الحجم قادر  يركز 
على تمثيل التنوع في شمال شرق كالغاري بشكل أكبر، ويساعد على جمع 

ة . الحي مع بعضهم البعضأفراد  يوحي بأن المزيد من��عمال الفنية العام
ة متنوعة تبرز ثقافات مختلفة  يسمح بسرد المزيد من القصص عبر قطع فني

كما أنه يسلط الضوء على أنه با��كان مشاركة المزيد من . وتحتفي بها
هتمامات المختلفة سكان ل الرسائل عبر أعمال فنية مختلفة تعترف ���اء و��

 .  المنطقة

المزيد من الفرص لمزيد من 
 الفنانين

هذا الموضوع بأن تعدد��عمال الفنية يوفر المزيد من فرص العمل  يوحي 
هبهم هاراتهم وموا ظهار م  .للفنانين ويمنح الفنانين المحليين فرصة أكبر �

ي فويوحي بأن المزيد من ا�عمال الفنية والفنانين يخلق عمقًا فنياً أكبر 
 . المجتمع المحلي

 القصص
هامة، وتجسيد روح المجتمع المحلي وخلق الوعي العام للقضايا الحاضرة والماضية نه أن يمك. يمكن استخدام الفن العام بغرض تمثيل أحداث تاريخية 

 . يسرد قصة عن الناس والمكان

ها ممكن عبر الفن العام ها في قصصكم أدناه .طلبنا منكم التفكير بقصة معينة تعتقدون بأن سرد عليقات يرجى مراجعة الت. نورد المواضيع التي سمعنا
 . الحرفية بشأن القصص التي تمت مشاركتها على��نترنت وفي ورشات العمل على ��نترنت

هي هذه المشاركة   :مواضيع القصص التي شاركتم بها في 
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 هام  .العنصرية وا�حتفاء جميع ا�شخاص الذين يُكونون شمال شرق كالغاريتوجد فرصة لمعالجة . ا�عتراف بتنوع المنطقة الِعرقي أمر 
 يستطيع الفن العام أن يمثل ��تباط بالمكان، بما في ذلك تجارب���ياء المشتركة . 
 ن شمال شرق كالغاري على فهم بعضنا البعض أكثر  .تساعدنا القصص التي تخص المجتمعات المحلية الِعرقية المحددة التي تُكو 
 يستطيع الفن العام أن يسرد قصة عن تاريخ كندا وكالغاري، بما في ذلك���ض وا�شخاص. 
  هتمام والطيبة وا�مل هامة تشمل المشاركة وا�  كما أنه يستطيع. والس�� ،والبقاء ،والمرونة ،والتعاونيستطيع الفن العام أن يُعرب عن قِيم 

 . شمل الجميع مع بقائه محايًدا
 يستطيع الفن العام أن يلعب دوًرا في إحياء الذكريات وأن يدمج. يات أن تساعدنا على التفكير في ماضينا وتقديم معنى لمستقبلنابإمكان الذكر 

 .ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا
 ة هام هتمام إلى��مراض. يُمكن للفن العام أن يكون أداة توفر التعليم وتحقق الوعي لقضايا  مان، النفسية��� تشمل بعض��فكار توجيه��

 . ��عتراف بأذى المدارس الداخلية، ���فة إلى استخدام الفن العام لتعليم ا��ن وأسلوب تعاملنا مع بعضنا البعض
 هم هم وبتذكر هم، وبا�قرار بوجود  .رؤية الذات ُمجسدة في عمل فني تساعد الناس بالشعور بحضور
  �همة المجتمعية، بما يشمل المستجيبين وعلى الرغم من مشاركة بضعة قصص معينة، إ لتطوع وا ���ئلأنه تم تحديد المفهوم ا��مالي للمسا

هذا بشكل خاص فيما يخص التقدير الموجه للناس الذي يعيشون في شمال شرق كالغاري ذوي الوظائف . والمسنين بأنه ضروري وقد صدق 
 . التي تضعهم في أوضاع أكثر خطورة خ�ل الجائحة

 هيأة للتجسيد عبر الفن العام، بما في ذلك ا�ضواء الشمالية والجبال  إن تقدير الثروات الطبيعية وَصون ا�ماكن الطبيعية يُشكل مساحة أخرى ُم
 . والطقس ومعابر التلقيح وأحواض مياه ا��طار والنباتات والحيوانات

 ثليين يُمكنه أن يحتفي بالشباب والمسنين ومجتمع المثليات والم. ن يحتفي بهاإضافة إلى إقراره بالِعرقية، يستطيع الفن العام أن يُنوه بالثقافة وأ
هويتهم الجنسية وثنائيي الجنس وال�جنسيين وثنائيي الروح والهويات الجنسية  ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً والمتشككين في 

ين كما يُمكنه أن يحتفي بتمك. اص ذوي البشرة الملونة بالشعور بالترحيبيُمكنه مساعدة مجتمعات السود والسكان ا�صليين وا�شخ. ���ى
 .��ناث

 نوع الفن والمواقع المفضلة له
ها فيها هذا القسم أن تخبرونا عن أنواع الفن العام التي ترغبون بها وا��اكن التي تودون وضع هذا القسم تفضي�تكم ح. طلبنا منكم في  سب سوف يعرض 

هذا التقرير. الموقع المفضل لهنوع الفن العام و هذا المشروع في  ها أتت خارج نطاق   .لم يتم عرض ا����ات التي جاءت خارج خريطة المشروع��ن
ها ��عتبار في فرص مستقبلية للفن العام ة أن تكون شخصية، لم . ولكن، تمت مشاركتها مع فريق المشروع بهدف أخذ وبما أنه يمكن للعناوين المُقد�م

 . تمت مشاركة جميع العناوين، بما في ذلك ع�مات خطوط الطول والعرض، مع فريق المشروع. رج العناوين المحددة التي تم تعريفهاتُد

هذا القسم أيًضأ هنا ويمكن العثور عليها في سائر أنحاء  ها في .  وقد استُعرضت جميع الرموز لكل من أنواع الفن العام   .الملحق جكما تم تضمين
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 المقاعد 

 قضبان ركن الدراجات الهوائية

 المنحوتات الصغيرة

 المنحوتات الكبيرة

 التحسينات 

 الجداريات

 ال�فتات

 صناديق الخدمات المطلية

 العروض

 الفنانون المقيمون

 فن الشوارع
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هتماًما برؤيتها في أنحاء شمال شرق كالغاري 1تعرض الصورة  يُحدد الخط ا�حمر . نطاق ا�حتما�ت الواسع بخصوص أنواع الفن العام الذي أبديتم ا
هذا المشروع  . على الصورة المساحة الجغرافية التي تدخل ضمن حيز 

 
 1الصورة 

 العامنوع الفن 
هذا القسم أنواع الفن العام الذي تودون رؤيته على امتداد شمال شرق كالغاري هي مُقسمة حسب أنواع محددة للفن العام. ستعرض الصور في   .و
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 المقاعد 

هر الصورة   .ا��اكن التي أشرتم بإمكانية وضع المقاعد فيها داخل المساحة���مالية للمشروع 2تُظ

 
 2الصورة 
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 قضبان ركن الدراجات الهوائية

هر الصورة   .ا��اكن التي أشرتم بإمكانية وضع قضبان ركن الدراجات الهوائية فيها داخل المساحة ا��مالية للمشروع 3تُظ

 
 3الصورة 
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 المنحوتات الصغيرة

هر الصورة   .إمكانية وضع المنحوتات الصغيرة فيها داخل المساحة���مالية للمشروعا��اكن التي أشرتم ب 4تُظ

 
 4الصورة 
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 المنحوتات الكبيرة

هر الصورة   .ا��اكن التي أشرتم بإمكانية وضع المنحوتات الكبيرة فيها داخل المساحة���مالية للمشروع 5تُظ

 
 5الصورة 
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 التحسينات

هر الصورة  ة موجودة ضمن المساحة ا�جمالية للمشروع 6تُظ  .ا��اكن التي أشرتم بإمكانية القيام فيها بتحسينات لبنية تحتي

 

 6الصورة 
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 2021مايو /أيار 31
 

 

21/55 

 الجداريات 
هر الصورة   .��مالية للمشروعا��اكن التي أشرتم بإمكانية وضع الجداريات فيها داخل المساحة  7تُظ

 
 7الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

22/55 

 ال�فتات

هر الصورة   .ا��اكن التي أشرتم بإمكانية وضع ال�فتات فيها داخل المساحة ا��مالية للمشروع 8تُظ

 
 8الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

23/55 

 صناديق الخدمات المطلية

هر الصورة   .بإمكانية وضع صناديق الخدمات المطلية فيها داخل المساحة ا��مالية للمشروعا��اكن التي أشرتم  9تُظ

 
 9الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

24/55 

 العروض

هر الصورة  .ا��اكن التي أشرتم بإمكانية إقامة العروض فيها داخل المساحة ��مالية للمشروع 10تُظ

 

 10الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

25/55 

 المقيمونالفنانون 

هر الصورة   .ا��اكن التي أشرتم بإمكانية عمل الفنان المقيم فيها داخل المساحة ��مالية للمشروع 11تُظ

 
 11الصورة 

 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

26/55 

 فن الشوارع

هر الصورة   .ا��اكن التي أشرتم بإمكانية وضع فن الشوارع فيها داخل المساحة ا��مالية للمشروع 12تُظ

 
 12الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

27/55 

 ا��اكن المحتملة للفن العام
هذا القسم عموًما حسب المجتمعات المحلية ولم ـيتم ذكر جميع المجتمعات المحلية التي أشرتم إليها في السؤال��ول حول مواقع سكنكم أو . تم تصنيف 

هو المجتمعات المحلية التي تم التعرف ع. عملكم هنا  وتوضح  .لى فرص للفن العام فيها ضمن نطاق الحدود الجغرافية الفاصلة لهذا المشروع فقطما أُدرج 
هي حدود لمناطق التقطتها الصور حيث أن بعض . كل صورة حدود الطرق هذه الحدود ذات حدود المجتمعات المحلية بالضرورة، إنما  وقد � تمثل 
ها ها موجود في الشمال الشرقيولم تتم���� إلى ال. ��قسام تتداخل فيما بين هنا ا�قتراحات الواقع. ربع الدائري في أي من الصور��ن جميع ة لم تَِرد 

 . خارج شمال شرق كالغاري وتمت مشاركتها مع فريق المشروع

 :عندما تم اختيار المواقع المحتملة �نواع الفن العام، معظمكم فك�ر بما يلي

ه  .1  وفاعليته والجهد المطلوب لصيانتهمعايير الفن، بما في ذلك حجم
 المساحة التي تستوعب الفن العام بما يشمل مقدرته على تجميل المكان .2
ة أو منافذ الدخول ووَْصل المناطق السكنية بالمناطق التجارية  .3 الصناعية / طريقة استخدام المساحة، بما في ذلك الطرقات والممرات المزدحم

همتها في   حفظ ا��ن��ياء ذكرى شيء ما ومسا

ها ستوني تريل  Redstoneوريدستون  Skyview Ranchهي سكاي فيو رانش  13الصورة  ة متيس تريل  Stoney Trويحد  Metis Trومنطق
هيلز بوليفار  ها. Country Hills Blvdوكانتري  هنا جميع أنواع الفن العام التي اقترحتمو  .أُدرجت 

 
 13الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

28/55 

ها كانتري هيلز بوليفار و Cityscapeهي سيتي سكيب  14 الصورة ها  ستريت 68أفنيو و  96ستريت و 36ويحد جميع أنواع الفن العام التي اقترحتمو
هنا  .لهذه المنطقة ُمدرجة 

 
 14الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

29/55 

هيلز  15الصورة  ها ستوني تريل  Northern Hillsهي نورثرن  هيلز بوليفار  Stoney Trوتحد هارفست  ومنطقة دير  Harvest Hills Blvdو
ها أفينيو 96و Deerfoot Trفوت تريل  هنا جميع أنواع الفن العام التي اقترحتمو  .أُدرجت 

 
 15الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

30/55 

هايتس  16الصورة  هيلز / هي بيدينغتون   / Beddington Heights / Huntington Hillsمركز دير فوت التجاري / جرين فيو / هانتينغتون 
Greenview / Deerfoot Business Centre ها بيدينغتون بوليفار وسينتر ستريت و . Beddington Trستريت وبيدينغتون تريل  11وتحد

هنا ها لهذه المنطقة ُمدرجة   .جميع أنواع الفن التي اقترحتمو

 
 16الصورة 

 

 

 

 

 

 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

31/55 

ها  Saddle Ridgeوسادل ريدج  Savannaهي سافانا  17الصورة  جميع أنواع الفن التي ستريت  60أفينيو و 96أفينيو و 80ستريت و 36ويحد
هنا ها لهذه المنطقة ُمدرجة   .اقترحتمو

 
 17الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

32/55 

ها  18الصورة  ها لهذه المنطقة ُمدرجة . أفينيو وستوني تريل 80أفينيو و 96ستريت و 60هي استمرار لسادل ريدج ويحد جميع أنواع الفن التي اقترحتمو
 .هنا

 
 18الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

33/55 

ها  Taradaleهي تاراديل  19الصورة  جميع أنواع الفن . أفينيو 64و Falconridge Blvdأفينيو ومنطقة ستوني وفالكون ريدج قوليفار  80ويحد
هنا ها لهذه المنطقة ُمدرجة  .التي اقترحتمو

 

 19الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

34/55 

ها سادل مونت بوليفار  20الصورة  وتارافيستا درايف  Saddlefield Drوسادل فيلد درايف  Saddlemont Blvdهي استمرار لتاراديل ويحد
Taravista Dr هنا. وستوني تريل ها لهذه المنطقة ُمدرجة  .جميع أنواع الفن التي اقترحتمو

 

 20الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

35/55 

ها  Martindaleهي مارتنديل  21الصورة  جميع أنواع الفن التي اقترحتموها لهذه . أفينيو وميتس تريل 64thأفينيو وفالكون ريدج بوليفار و  80ويحد
هنا .المنطقة ُمدرجة 

 

 21الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

36/55 

ها ميتس ترايل و Castleridgeهي كاسل ريدج  22الصورة  جميع . McKnight Blvdأفينيو وفالكون ريدج بوليفار وماكنايت بوليفار  64thويحد
هنا ها لهذه المنطقة ُمدرجة  .أنواع الفن العام التي اقترحتمو

 

 22الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

37/55 

ها ستوني تريل و Coral Springsفالكون ريدج وكورال سبرينغز  هي 23الصورة  جميع . أفينيو وفالكون ريدج بوليفار وماكنايت بوليفار 64thويحد
هنا ها لهذه المنطقة ُمدرجة  .أنواع الفن العام التي اقترحتمو

 

 23الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

38/55 

 Meridianوميريديان  Bridgeland-Riversideريفرسايد -وبريدج��ند Tuxedo Parkوتاكسيدو بارك  Renfrewهي رينفرو  24الصورة 
هايتس  ها سنتر ستريت وميمولاير درايف  Mayland Heightsوماي�ند  جميع أنواع . أفينيو 32و Barlow Trوبارلو تريل  Memorial Drويحد

ها لهذه المنطقة ُمدرجة .هنا الفن العام التي اقترحتمو

 

 24الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

39/55 

ها بارلو تريل وماكنايت بوليفار و Whitehornووايت هورن  Horizonهي هورايزن  25الصورة  جميع أنواع الفن . أفينيو 32ستريت و 52ويحد
هنا ها لهذه المنطقة ُمدرجة  .العام التي اقترحتمو

 

 25الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

40/55 

ها  Templeهي تمبل  26الصورة  ها لهذه المنطقة . أفينيو 32ستريت وماكنايت بوليفار وستوني تريل و 52ويحد جميع أنواع الفن العام التي اقترحتمو
هنا .ُمدرجة 

 

 26الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

41/55 

ها  Monterey Parkومونتري بارك  Pineridgeهي باين ريدج  27الصورة  جميع أنواع . أفينيو 52أفينيو و 16يل وأفينيو وستوني تر 32ويحد
هنا ها لهذه المنطقة ُمدرجة  .الفن العام التي اقترحتمو

 

 27الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

42/55 

ها  Sunridgeوسانريدج  Rundleهي راندل  28الصورة  جميع أنواع الفن العام التي . افينيو 32أفينيو ويارلو تريل و 16ستريت و 52ويحد
ها هنا اقترحتمو .لهذه المنطقة ُمدرجة 

 

 28الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

43/55 

ها  Marlboroughومارلبورو  Franklinهي فرانكلين  29الصورة  جميع أنواع الفن . ستريت وميمولاير درايف وبارلو تريل 52أفينيو و 16ويحد
هنا ها لهذه المنطقة ُمدرجة  .العام التي اقترحتمو

 

I 29الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

44/55 

ها  Abbeydaleوآبيديل  Marlborough Parkهي مارلبورو بارك  30الصورة  ستريت  52أفينيو وستوني تريل وميمولاير درايف و 16ويحد
هنا ها لهذه المنطقة ُمدرجة  .جميع أنواع الفن التي اقترحتمو

 

 30الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

45/55 

هنا. بمطار كالغاري الدوليهي للمنطقة التي تحيط  31الصورة  ها لهذه المنطقة ُمدرجة  .جميع أنواع الفن العام التي اقترحتمو

 

 31الصورة 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
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 تعليقات حرفية
هذا ا ة الموصوفة في  هم ها على��نترنت عبر المسا وتمت . رلتقريتشمل التعليقات الحرفية كل الردود�����ات والتعليقات والرسائل التي تم جمع

ها ��عتبار عند اتخاذ القرارات بشأن المشروع ها إلى فريق المشروع��� سوف يُنشر التقرير الحرفي على الموقع . مراجعة جم����امات وتقديم
www.engage.calgary.ca/NEpublicart 2021يونيو /في حزيران.  

http://www.engage.calgary.ca/NEpublicart


 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
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 PFC2020-1168إشعار با��تراح  -ملحق أ 
 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
 

 

48/55 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
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 مبادئ المساهمة -ملحق ب

 

هادف بين البلدية والجهات المعنية بغرض جمع المعلومات والتأثير في اتخاذ القرار همة في بلدية كالغاري الحوار ال همة. تعني المسا  : المسا

 تُركز على ا�ستماع إلى حاجات وأصوات المواطنين المتأثرين بشكل مباشر أو أولئك المتأثرين بشكل غير مباشر على حد  متمركزة حول المواطن
 سواء؛ 

 ها البلدية على عاتقها تجاه مواطنيها والجهات المعنية عبر��ثبات بأن النتائج والمخرجات المنبثقة  خاضعة للمساءلة متمسكة ���تزامات التي تأخذ
همة الموافق عليها؛  عن ة مع خطط المسا ة متطابق هم  إجراءات المسا

 والسماع منهم؛  ممباشر وإشراكهتقوم بأقصى الجهود للوصول إلى المتأثرين بشكل مباشر أو بشكل غير  شمولية 
 مة ة من المواطنين والجهات المعنية؛  ملتز همة فعال  تخصص الوقت والموارد الكافية لمسا
  س المواطنين والجهات المعنية؛ تعترف بهواجمتجاوبة 
 تقدم معلومات كاملة وواضحة حول أساليب اتخاذ القرار وا��راءات والقيود شفافة . 

همة شفافة وشمولية محددة في  همالتزام البلدية بأساليب مسا ة ! engage !سا  (CS009)السياسة العام

 

 

 

  



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
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 رموز الفن العام -ملحق ج 
 

 المقاعد 

 قضبان ركن الدراجات الهوائية

 المنحوتات الصغيرة

 المنحوتات الكبيرة

 التحسينات 

 

 الجداريات

 ال�فتات

 صناديق الخدمات المطلية

 العروض

 الفنانون المقيمون

 فن الشوارع

 

 

 

  



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
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 التسجي��التصويرية -ملحق د 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
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 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
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 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
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 )نورث إيست( الشمال الشرقيالفن العام في 
Northeast Public Art 

ة هات المعني ة ا�ولى)ما سمعناه : تقرير الج  (المرحل

 2021مايو /أيار 31
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