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 یسر شباب شباك أن تعلن عن دعوة مفتوحة ألول مبادرة تعاون افتراضیة.  ُیدعى فنانو منطقة الشرق األوسط وشمال
 إفریقیا (الشرق األوسط وشمال إفریقیا) الذین تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاًما من أي تخصص للتقدم بطلب

 للحصول على فرصة للتعاون مع فناني الشباك السابقین إنكیدو خالد وجو نامي وریم كارسلي
 

 حول المشروع
 

 سیتم إقران ثالثة فنانین مع أحد فناني شباك أعاله حیث سیكون هناك تعاون البتكار و انتاج اعمال فنیة مستوحاة من احد 
 غرف المنزل لمشاركتها مع جمهور عبر اإلنترنت هذا الشهر.  سیجمع المشروع بین فناني منطقة الشرق األوسط وشمال
 إفریقیا في جمیع أنحاء العالم من خالل فرصة االستجابة السریعة التي تظهر األوقات غیر العادیة التي نجد أنفسنا نعیش

 فیها. من خالل تشجیع المشاركین على الحصول على اإللهام من مساحة المنزل مع استكشاف اإلمكانات والقیود
 المصاحبة عنداستخدام االنترنت،  نأمل في أن تؤدي الردود اإلبداعیة التي سیتم إنتاجها إلى استخدام طرق مألوفة وغیر

 مألوفة و بطرق جدیدة وجذابة.  تدعو الطبیعة المتداخلة للفنانین في وقت مبكر من المهنة والفنانین الراسخین لتبادل
 الخبرات بحریة وربما اكتشاف أشكال جدیدة من التعاون .  یوفر ناتج العملیة والمشروع منبرا للفنانین لممارسة و اظهار
 ابداعاتهم الفنیة في هذا الوقت الذي تمثله الجائحة التي نمر بها باإلضافة الي ردود الفعل الیومیة. في النهایة ، إنه احتفال

 بقدرة الثقافة و تأثیرها في أوقات الشدة مع تعزیز الترابط بین األجیال في فنون منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا
 

 شباب شباك هم مجموعة جدیدة من الفنانین والمنسقین والمنتجین والمبدعین الذین تتراوح أعمارهم بین ١٨-٢٥ عامًا
 والذین یقومون ببرمجة أحداث متعددة األشكال ذات صلة بالتجربة الثقافیة للشباب ، وتعزیز الشمولیة في الفنون

 
 شباك هو أكبر مهرجان أوروبي للثقافة العربیة المعاصرة و یعقد كل سنتین.  یربط شباك جماهیر لندن ومجتمعاتها

 بأفضل الثقافة العربیة المعاصرة من خالل برامج المهرجانات الطموحة للعروض األولى وتمویل لألعمال الفنیة المتعددة
 مثل الفنون البصریة واالفالم والموسیقى والمسرح والرقص واألدب.  شارك في المهرجان األخیر 230 فناًنا في أكثر

 من 60 فعالیة في 25 موقًعا من 28 یونیو إلى 14 یولیو 2019
 

 نبذه
 

  في 12 مایو 2020 ، كل اثنین من الفنانین سوف یخصص لهما أحد غرف المنزل (المطبخ ، غرفة النوم ، غرفة
 المعیشة) و سیكون لدیهما خمسة ایام لتقدیم تصورهما الفني.  وقت وعدد المرات التي یجتمع فیها الفنانون مًعا للجلسات
 سیكون باتفاق الفنانین مع بعضهما (ال یتوقع أن یكون هذا بدوام كامل).  یمكن أن یتخذ اإلخراج للقطعة الفنیة أي شكل،
 بشرط أن یتم تقدیمه عبر االنترنت.  ال یوجد حد زمني للعمل - یمكن أن یتراوح من قطعة فیدیو مدتها دقیقتان إلى بث

 مباشر على مدار 24 ساعة ، وتسجیل صوتي وما إلى ذلك. یتم تشجیع النهج التفاعلي / التشاركي
 

  سیعتمد تاریخ العرض ومنصة اإلنترنت على طبیعة واحتیاجات كل عمل.  نهدف إلى إطالق أول مشاركة من ثالثة
 مشاركات اعتباًرا من 19 مایو 2020

 
 
 
 



 

 معاییر األهلیة
 

  الفرصة متاحة ألفراد منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا الذین تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاًما عبر●
  أي

 تخصص في أي مكان في العالم
 

  لیست هناك حاجة إلى خبرة مهنیة سابقة للتقدیم
 

 المتطلبات
 

  یجب أن یكون مقدمو الطلبات متاحین الجتماع جماعي مبدئي في 12 مایو وللجلسات عبر اإلنترنت مع الفنان●
 الشریك طوال األسبوع

 
  یجب أن یكون لدى المتقدمین خدمة اإلنترنت طوال الفترة.  إذا لم یكن ذلك ممكًنا فیرجى اإلشارة في نموذج●

 الطلب الخاص بك وسوف یقوم فریق شباك بكل ما في وسعهم لمساعدتك
 

  یمكن تقدیم الطلبات إما باللغة اإلنجلیزیة أو العربیة.●
 

    سیحصل كل فنان على 200 جنیه إسترلیني كتكریم إلى جانب الدعم اإلنتاجي واللوجستي من شباب شباك.
 

 الخطوات التالیة
 

  أخبرنا عن نفسك ولماذا ترغب في المشاركة في هذا التبادل عن طریق ملء نموذج الطلب هذا بحلول الساعة 12 مساًء
 بالتوقیت الصیفي البریطاني (BST) في 10 مایو 2020.

 
  سیتم إخطار الفنانین المختارین بحلول 11 مایو.  نظرًا لالمكانات المحدودة ال یمكننا إخطار المتقدمین غیر الناجحین أو

 تقدیم مالحظات فردیة.  لن یتم النظر في التطبیقات العامة التي ال تستجیب لهذا المشروع بالذات.
 

  ألیة أسئلة یرجى االتصال ب:
youngadvisors[@]shubbak.co.uk  

 


