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الموعد النهائي للتقديم: 12 يناير

مؤسسة الشارقة للفنون تعلن عن دعوة مفتوحة للمشاركة في لقاء مارس

تعلن  مؤسسة  الشارقة  للفنون  عن  فتح  باب  تقديم  الطلبات  لالشرتاك  في   لقاء  مارس لعام 2016، والذي ُيعقد تحت عنوان 
»التعليم، التفاعل، والمشاركة«، كما ترّحب المؤسسة بمقرتحات األفراد لتقديم المحادثات والدراسات ذات الصلة بثيمة اللقاء.

سوف ينظر لقاء مارس 2016، في الكيفية التي قامت من خاللها المؤسسات والمبادرات والقّيمون والفنانون، بإعطاء األولوية 
على نحو متزايد لعالقاتهم مع الجماهري والمجتمعات المحلية من خالل الرؤية السائدة حول أفكار التعليم والتفاعل والمشاركة. 

بداًل من افرتاض استحواذ هذه المصطلحات على معانٍ منصوصة أو عملها وفقًا لربوتوكوالت أو ممارسات تّم اختبارها، يأتي 
لقاء مارس 2016 نتاجًا لعدد من التساؤالت الجاهدة لكسر قاعدة الروتني واختبار افرتاضات أولية مغايرة.  

كيف يؤثر اختالف المقاي�يس المؤسسية على قدرة التفاعل، سواء في المساحات الفنية الطارئة أو المتاحف الناشئة، أو مرورًا 
بالمبادرات المتنّقلة وانتهاء بالبيناليات؟ كيف لنا أن نفكر في الطرق التي يشّكل من خاللها تراوح الفرتات الزمنية، والحّدة، 

واإليقاعات، وغريها من مقاي�يس الزمن إلمكانات وحدود مثل هذه األعمال على مستوى الممارسات الفنية، والتقي�يمية، 
والمؤسسية؟ كيف يمكن النتقال التفاعل من مفهومه الحالي في تشكيل المشاريع الفردية والمؤسسات، إلى مفهوم أوسع 

متعلق بالمشهد الفني أو البيئة من إدخال نماذج جديدة للممارسة؟ وكيف تطّورت االحتياجات المؤسسية واحتياجات البنية 
التحتية إقليميًا ودوليًا منذ لقاء مارس األول في عام 2008.

يعّد لقاء مارس في دورته التاسعة، الحدث السنوي في مؤسسة  الشارقة  للفنون، الذي يجمع بني الفنانني والعاملني في 
القطاع الفني، فضاًل عن المؤسسات المعنية بممارسات وإنتاج الفنون على الصعيد الدولي واإلقليمي. حيث يجمع لقاء 2016 

الممتد على مدى يومني، ما بني الممارسني الست�كشاف القضايا والشواغل والمبادرات التي تحيط بهذا العمل في سلسلة من 
برامج المحادثات الرئيسية، ودراسة الحاالت، وحلقات النقاش، باإلضافة إلى المحادثات غري الرسمية والتي يتم تبادلها خالل 

يوَمي انعقاد اللقاء.

ترحب الدعوة المفتوحة للقاء مارس 2016، بمقرتحات العروض التقديمية ذات الصلة بثيمة اللقاء، والتي ترت�كز على مجاالت خربة 
المتقدمني أو تجاربهم التي يرتدد صداها مع مفهوم هذه الدورة. هذا وست�تم دعوة المتقدمني ممن سيتم اختيارهم لتقديم 
عروض مدتها عشر دقائق خالل الثاني والثالث عشر من مارس، فضاًل عن االنضمام إلى فعاليات أسبوع لقاء مارس األخرى خالل 

الفرتة الممتدة من الحادي عشر وحتى الخامس عشر من شهر مارس.

ندعو الراغبني في المشاركة بلقاء مارس 2016 إلى تقديم استمارة المشاركة كاملة وإرسالها عرب الربيد اإللكرتوني 
marchmeeting@sharjahart.org في موعد أقصاه 12 يناير 2016
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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 2016	
• 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 2016. وبانتظار تلقي طلبكم. سوف نقوم بالرد على كافة الطلبات المقدمة وإبالغكم 

بقرار اللجنة المنظمة.



استمارة المشاركة في لقاء مارس 2016

إذا كنت مهتمًا في المشاركة بلقاء مارس السنوي، يرجى است�كمال هذا النموذج وإرساله قبل 12 يناير 2016، 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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