
موقع   (يتبع) «Tsuzuku»     أنشأناه لطرح التساؤل التالي  :كيف يمكننا التفاعل مع أرشيف الصور الخاص باآلخرين ؟ 
نبحث عن صور للمشروعين التاليين و نتطلع إلى تعاونكم.

   ■تصفح الفاليرز (المطويات الدعائية / البوسترات / المنشورات الطيارة)
منشور يراودك حياله شعور ما / لسبب ما ال يمكنك تجاهله / تصميمه رائع /  يرتبط بمعارض وعروض مهمة أثرت فيك و 

بدلت حياتك.  علي الويب سنقوم بنشر هذه المطوية أوالبوستر التي حرصت علي اإلحتفاظ به ألي سبب كان. نحن نهدف إلى
 تخزين المنشورات إلى أجل غير مسمى.

   □طريقة اإلرسال
  يرجى إرسال المواد التالية عن طريق البريد اإللكتروني.

 ①الموضوع:  تصفح الفاليرز 
②صورة:  عمل مسح /سكان للجهة األمامية و الخلفية للمنشور الدعائي (يمكن اإلكتفاء بالجهة األمامية) وإرساله. 

      　*جودة الصورة (resolution) ال تقل عن dpi  150  يمكن من خاللها قراءة الحروف المطبوعة في المطوية أو البوستر بوضوح .
　　

③االسم 
④ اسم الفالير /أو المنشور الدعائي  ، سواء كان األسم الرسمي أو أسم الشهرة أو االسم الحركي

　 ( من الممكن أيضا ان ترسل الفالير ويكون األسم مجهوال أو غير مشار إليه) 
⑤أبعاد الفالير (.. مم طول x .. مم عرض) 

 ⑥سبب إحتفاظك بالفالير في ارشيفك الخاص  (هذا إن اردت أن تفصح لنا بذلك)

Connect-Gardens أو الحدائق الرابطة Michiniwa مشروع ميتشينيوا■
في منطقة  إيتشيغو تسوماري  Echigo-Tsumari بمحافظة نيجاتا ، هناك عادة قديمة لملئ الفراغ الكامن بين المنزل والطريق

  العام بالورود للترحيب بالمارة ، مع مراعاة السكان المحليين. هذا النوع من الحدائق يسمى «ميتشينيوا.» 
تصطف الحدائق على الحدود الفاصلة بين الخاص و العام  (المنزل والطريق )

من خالل هذا اإلطار قررنا أن نجمع صورًا للحدائق من جميع أنحاء العالم، نقوم بنشرها علي صفحتنا اإلليكترونية بترتيب
 متتابع أفقي.

  □طريقة اإلرسال
يرجى إرسال المواد التالية عن طريق البريد اإللكتروني.

 Michiniwa    الموضوع الحدائق الرابطة/  ميتشينيوا① 
②صورة: يرجى قدر اإلمكان إرسال صورة مستقيمة يتعامد فيها الطرف الرأسي علي األفقي  . الجودة 

dpi  150 ال تقل عن  (resolution)　    
  ③االسم 

 ④معلومات عن  الصورة: المكان والزمان و األسم و / أوالحدث ) 
　علي سبيل المثال : القاهرة - 2021/1/13- أحمد علي عبد العزيز

  
* يمكن بالبكسلة pixelation إخفاء بعض أجزاء الصورة إن كانت تفصح عن معلومات شخصية أو تظهر أفراد  ال تود

أو غير مسموح لك بالكشف عن هويتهم 

※مالحظات
نفترض أنك بارسالك الصور تقر و توافق بأنها والمعلومات التي تقدمها ستستخدم في موقعنا اإلليكتروني . سنستبعد الصور التي 

تنتهك –في تقديرنا - األخالق و حقوق النشر و اإلنسان  .

لإلستعالم و المراسلة
Shun Tsuzawa   شون تسوزاوا -   «Tsuzuku » يتبع
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