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مؤسسة الشارقة للفنون تعلن عن دعوة مفتوحة للمشاركة في لقاء مارس 2017

تعلن مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب المشاركة في الدورة العاشرة من لقاء مارس، والذي سيعقد في األسبوع األول من 
بينالي الشارقة الثالث عشر »تماوج« وذلك من 10 إلى 14 مارس 2017.

سيتوسع بينالي الشارقة الثالث عشر، مكانيًا، إذ تجري الفعاليات وتنعقد في خمس مدن هي اسطنبول وبريوت وداكار ورام اهلل 
والشارقة، بمشاركة الفنان قادر عطّية من داكار والقّيمتان زينب أوز )اسطنبول( والرا خالدي )رام اهلل( والجمعية اللبنانية للفنون 

التشكيلية أشكال ألوان )بريوت( في حوار تفاعلّي وعملّي مع الشارقة، فيعملون على نحو وثيق مع عدد من الباحثني/ات في 
كل من المدن األربعة، ومع آخري�ن/ات في الشارقة. سيتولى هذا الفري�ق البحثي وضع نواة مشروع »شبشب«، وهو فضاء بحثّي 

رقمّي يضم شتى المواد والصور والنصوص التي تعالج الكلمات المفتاحية، أو الثيمات األربع، التي يرت�كز عليها البينالي: الماء 
واألرض والمحاصيل والطهي.

يسعى البينالي الذي تشرف عليه هذا العام القّيمة كريستني طعمه إلى صوغ تساؤالت وطرح أجوبة حول األوضاع في عالم 
الفن وإمكاناته، وذلك بمنهجّية قائمة على حصد نتاج سياسات الت�كاتف والتعاون في األمكنة التي يشتبك معها البينالي، 

محاواًل االبتعاد عن طمأنينة المثالية والتورط مع ما هو عملي وملموس، في منطقة ت�كاثرت فيها المؤسسات الكربى وتهالكت 
فيها البنى التحتية. على هذا المنوال، ت�ّتسع فكرة البينالي بواسطة التفاعل و«التدّخل« الحيوّي والضرورّي إلنعاش تلك الُبنى 

والسياقات المحلّية ورّيها، على أرض غنّية بشبكات عفوّية من فاعلني، ت�ّتصف بالخّفة والهشاشة.

ترحب مؤسسة الشارقة للفنون بطلبات الفنانني/ات والكّتاب/الكاتبات والباحثني/ات للمشاركة في لقاء مارس 2017، على أن 
تحتوي عرضًا مقرتحًا مدته عشر دقائق يضيء على تجربة المتقدم/ة ومجالها، ومدى اتصالها باإلطار المفاهيمي العام لبينالي 

الشارقة الثالث عشر.

إن كنت راغبًا/ة بالمشاركة يرجى تعبئة االستمارة، وارفاقها بالنقاط الرئيسة لمحتوى العرض المقرتح، وارسالها جميعًا إلى 
العنوان التالي: marchmeeting@sharjahart.org آخر موعد الستالم الطلبات 10 يناير 2017.

ست�تولى مؤسسة الشارقة للفنون نفقات السفر من وإلى الشارقة واإلقامة فيها أثناء فرتة لقاء مارس، إضافة لتوفري بدل 
مالي يومي محدد. 
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المواد المطلوبة من المشاركني

حني يتم اختيار المشاركني، يطلب منهم التوقيع على استمارة “موافقة المشاركني” والتي ت�تضمن أيضًا موافقتهم على تقديم 
كافة المواد المعلومات المطلوبة وفق مواعيد محددة، بما ذلك مقتطفات عن النصوص المقدمة والصور الداعمة ونبذة عن 

السرية الذاتية وذلك وفق مايلي:

سرية ذاتية بحدود 150 كلمة يتم إدخالها في الموقع باستخدام مايكروسوفت وورد	 
ملخص من 40 – 50 كلمة يتضمن عنوان المحور الذي تودون المشاركة به، والتي ينبغي أن تعطي تصّورًا دقيقًا عن المحور 	 

المقرتح، استخدام مايكروسوفت وورد
مسودة المشروع والصيغة النهائية للعرض ( بما في ذلك الباور بوينت إذا كان جزءًا من العرض)، يتم إرسالها إلى مؤسسة 	 

الشارقة للفنون لمراجعتها قبل انتهاء الموعد المحدد.

مستحقات المشاركني 

سوف يتم توفري المستحقات التالية لجميع المشاركني : 	 
الحجز الفندقي من 11 - 15 مارس 2017	 
تذاكر السفر	 
وجبات الطعام والمواصالت إلى اللقاء والفعاليات ذات الصلة.	 

تفاصيل العرض

يجب على جميع العروض تلبية المتطلبات التالية:	 
أن ت�كون إما باللغة اإلنجليزية أو العرب�ية (سوف ت�كون الرتجمة الفورية متاحة للغتني خالل الجلسات)	 
ال ت�تجاوز مدة العرض 10 دقيقة.	 
أن اليكون العرض وسيلة لتسوي�ق أي خدمات، سلع، برامج، ممارسات، أو مؤسسات.	 
أن يلتزم العرض بموضوع لقاء مارس	 
أن يتم تقديم العرض من خالل شخص واحد يمثل مشروعًا شخصّيًا أو مؤسسيًا. 	 
لمؤسسة الشارقة للفنون الحق في رفض أو اقرتاح تعديالت على ًمحتوى العرض، لقاء مارس ال يمارس الرقابة، إّنما يتّم 	 

استبعاد المقرتحات التي ت�كون دعائية تبحث عن الرتوي�ج الذاتي، أو أن ت�كون غري مناسبة للجمهور نظرا للحساسية الثقافية.

للتواصل:

marchmeeting@sharjahart.org :إذا كان لديكم أية أسئلة، يرجى التواصل على
نشكركم على اهتمامكم في لقاء مارس 2017. وبانتظار تلقي طلبكم. سوف نقوم بالرد على كافة الطلبات المقدمة وإبالغكم 

بقرار اللجنة المنظمة.



استمارة المشاركة في لقاء مارس 2017

إذا كنت مهتمًا في المشاركة بلقاء مارس السنوي، يرجى است�كمال هذا النموذج وإرساله قبل 10 يناير 2017، مع نسخة من 
سريتك الذاتية عن طري�ق الربيد اإللكرتوني: .marchmeeting@sharjahart.org وسوف يستند تقي�يمنا على المعلومات المقدمة 
من قبلكم. إذا كان لديكم معلومات على االنرتنت بشأن عرضكم أو ذات صلة بتوصيف الموضوع، الرجاء إدخال عنوان الموقع في 

حقل “وصف المحور”.

المشاركني عن  معلومات 

االسم األول : 

االسم األخري:

المهنية: التصنيفات 

المهنة:

منظمة )إن وجدت(:

 :1 العنوان 

:2 العنوان 
 

المدينة:
 البلد:  الرمز: 

الهاتف: 
 الفاكس: 

اإللكرتوني: الربيد 

تفاصيل المقرتح / المحور المجال

للعرض الرئيسي  المجال 

اللغة:

        العرب�ية                           اإلنجليزية

ما هي الفائدة
المرجوة من العرض؟

المحور المحورعنوان  وصف 

.1

.2

.3



للمشارك الذاتية  السرية 
الرجاء إدخال مختصر عن سريتك الذاتية بحدود 300 كلمة.

من خالل تقديم هذا الملخص، أتعهد بصحة كافة المعلومات والتفاصيل الواردة في االستمارة، وأمنح الحق لمؤسسة الشارقة 
للفنون باستخدام كافة المعلومات والوثائق التي أقدمها في العرض، وأتفهم أنه في حال قبول اقرتاحي للمشاركة فأنا 

مطالب بتقديم النشرات والمعلومات الخاصة بالسري الذاتية وغريها في المواعيد المحددة من قبل مؤسسة الشارقة للفنون.

كما أمنح المؤسسة اإلذن باستخدام جميع المواد المقدمة أو المنتجة خالل لقاء مارس، بما ذلك النصوص والصور والفيديو 
الستخدامها وفقًا لتقدير المؤسسة الخاص بمختلف وسائل النشر المتاحة.

مالحظة: من خالل إعطائنا اإلذن الخاص بك، فإنك ال ت�تخلى عن أي حق من حقوق النشر أو الت�أليف.

التوقيع:                       التاري�خ: 
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