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 یسر شباب شباك اإلعالن عن دعوة مفتوحة  لسوا، سوا ، والتي ستنطلق هذا الصیف كجزء من مهرجان شباك
 2021 

 
 نحن مجموعة نؤمن بأهمیة االنفتاح والشمولیة في الفنون، وبرمجة األحداث ذات األشكال الفنیة المتعددة

 والتبادالت ذات الصلة بالتجربة الثقافیة للشباب
 

 سوا، سوا  هو معرض رقمي متعدد األشكال یعرض أعمال فناني جنوب غرب آسیا وشمال إفریقیا الذین تتراوح
 أعمارهم بین 16 و 26 عاًما. نحن ندعو إلى تقدیم عروض من الشباب الذین عانوا من فترة اإلغالق في

 المملكة المتحدة وأیرلندا، واستخدموا الفن كوسیلة لتنمیة الروابط داخل مجتمعاتهم.
 

 یمكن أن تكون المشاركات من أي تخصص، بما في ذلك الموسیقى واألدب والفنون البصریة واألفالم /
 التصویر الفوتوغرافي. (ال تقتصر هذه القائمة على األشكال الفنیة المقترحة، ومع ذلك، یجب أن یكون العمل
 النهائي مناسًبا للعرض عبر اإلنترنت.) یمكن أن تكون األعمال بأي لغة من منطقة جنوب غرب آسیا وشمال

 إفریقیا، ویمكن أن تكون اعمال فنیة موجودة أو حدیثة الصنع.
 

 نحن نبحث عن أعمال تستكشف بعض هذه األسئلة، وتعكس كیفیة تأثیر اإلغالق والوباء على جیلنا. هذه األسئلة
 لإلرشاد فقط، ونحن منفتحون على فهم هذه التجارب من زوایا أخرى.

 
  كیف نحافظ على تماسكنا أثناء اإلغالق وكیف وجدنا القوة في ثقافاتنا ومجتمعاتنا للمضي قدًما؟-
  هل اتخذ المجتمع معنى جدیًدا بالنسبة لك؟ كیف تجلى ذلك؟ كیف اثرت علي عالقاتك؟-
  كیف تكیفت للعیش في عالم مستجد علیك؟-
  كیف تعلمنا من اإلغالق وكیف یمكننا أن نتبادل مع اآلخرین ما تعلمناه من خالل وسائل فنیة؟-

 
 مع تحول العالم إلى العالم الرقمي، تغیرت الطریقة التي یمكننا بها التفاعل مع بعضنا البعض ؛ یعتمد كثیًرا على

 االتصال عبر اإلنترنت ثنائي األبعاد حیث نتفاعل مع بعضنا البعض من خالل شاشاتنا بدًال من التالقي الفعلي
 وجهًا لوجه. نرید عمل منصة توضح كیف وجدت طرًقا للحفاظ على األبعاد المتعددة للتجربة البشریة،

 واالحتفال بما یجعلك أنت، أنت، ونحن، نحن.
 

 سوا، سوا  ستكون جزًءا من مهرجان شباك في یونیو ویولیو 2021. شباك هو أكبر مهرجان في أوروبا للثقافة
 العربیة المعاصرة یقام كل سنتین. یربط الجمهور والمجتمعات في لندن بأفضل ما في الثقافة العربیة المعاصرة
 من خالل برنامج مهرجان طموح من العروض األولى وتكلیفات الفنون البصریة واألفالم والموسیقى والمسرح

 والرقص واألدب.
 

 هذه فرصة مدفوعة األجر بدعم اإلنتاج من فریق شباب شباك. یرجى تقدیم طلب اإللتحاق بحلول 15 مارس،
 الساعة 5 مساًء بتوقیت جرینتش، 2021.

 
 
 



 معاییر التأهل
 الفرصة متاحة ألفراد جنوب غرب آسیا وشمال إفریقیا الذین تتراوح أعمارهم بین 16 و 26 عاًما-

 عبر أي تخصص إبداعي في المملكة المتحدة وأیرلندا أثناء اإلغالق.
  یجب أن یكون العمل مناسًبا للعرض عبر اإلنترنت-
  ال حاجة لخبرة مهنیة سابقة للتقدیم.-

 
 المتطلبات

  یجب أن یكون المتقدمون متاحین لالتصال بهم بین مارس ویولیو 2021.-
  یجب أن یتوفر لدى المتقدمین اإلنترنت طوال الفترة. إذا لم یكن ذلك ممكًنا، فیرجى اإلشارة في نموذج-

 الطلب الخاص بك وسیقوم فریق شباك بكل ما في وسعهم لمساعدتك.
  یمكن أن تكون الطلبات والمواد المقدمة إما باللغة اإلنجلیزیة أو العربیة.-
  یمكن أن تكون األعمال النهائیة بأي لغة من منطقة جنوب غرب آسیا وشمال إفریقیا، طالما أن المواد-

 الداعمة أو التعلیقات متوفرة باللغة اإلنجلیزیة أو العربیة.
 

 الخطوات التالیة
 یرجى العثور على رابط نموذج الطلب أدنى الصفحة. الموعد النهائي للتقدیم هو 15 مارس 2021، 5 مساًء

 بتوقیت غرینتش.
 

 سیتم إخطار الفنانین المختارین بحلول 23 مارس. نظًرا للقدرة المحدودة، ال یمكننا إخطار المتقدمین غیر
 الناجحین وال تقدیم مالحظات فردیة. لن یتم النظر في التطبیقات العامة التي ال تستجیب لهذا المشروع بالذات

 
 :ألیة أسئلة یرجى االتصال

youngadvisors@shubbak.co.uk 
 

 رابط نموذج الطلب
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