منح سنوية وعروض أفالم مقيّمة
الشارقة للفنون تطلق منصة الشارقة لألفالم

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون "منصة الشارقة لألفالم" وهي مبادرة سينمائية سنوية جديدة هتدف إىل دعم املشهد الفين املزدهر يف
منطقة اخلليج واملنطقة احمليطة هبا ،وذلك من خالل توفري منصة لصنّاع األفالم املعروفني والواعدين ،واملنتجني ،والنقاد ،والطالب.
تتألف املنصة من ثالثة مكوانت رئيسة هي :جائزة وعروض أفالم مقيّمة ،وبرانمج لورش العمل واجللسات النقاشية ،ومنحة إنتاج
لألفالم القصرية.
أييت هذا الربانمج يف إطار اجلهود اليت تبذهلا مؤسسة الشارقة للفنون لدعم إنتاج األفالم يف الدولة وإثراء احملتوى الذي تقدمه ،حيث
بدأت أوىل خطواهتا عام  2011حينما أطلقت برانمج األفالم للمرة األوىل ضمن بينايل الشارقة  10والذي يقدم جمموعة متنوعة من
األمناط السينمائية على مدار العام .ومن املقرر أن يتم عقد دورات منصة الشارقة لألفالم سنوايً ،حيث سيتم يف كل دورة دعوة قيّم
ضيف لتنظيم برانمج سينمائي لألفالم القصرية والطويلة اليت تركز على ثيمة أو مفهوم حمدد ،مبا يغطي طيفاً واسعاً من األفالم
الواثئقية ،والتجريبية ،والروائية ،وأفالم التحريك .وكجزء من الربانمج السنوي ،تقوم جلنة حتكيم مؤلفة من سينمائيني معروفني مبنح
جوائز ألفضل األفالم يف خمتلف الفئات .وسيتم عرض األفالم املشاركة يف سينما سراب املدينة يف مدينة الشارقة ،ويف دور سينمائية
أخرى يف مجيع أرجاء اإلمارة ،مبا فيها املنطقتني الوسطى والشرقية.
وابلتوازي مع برانمج عروض األفالم املقيّمة ،ستق ّدم منصة الشارقة لألفالم ورش عمل وجلسات نقاشية يقدمها متخصصون حول
املهارات العملية لصنع األفالم مثل كتابة السيناريو والتصوير السينمائي واملونتاج ،إضافة ملوضوعات متعلقة بنظرية الفيلم واملدارس
النقدية السينمائية .كما يتميز الربانمج العام جبلسات خمصصة للمتحدثني الضيوف وخرباء يف صناعة السينما واإلنتاج ،والذين
سيتعاملون مع التحدايت اليت يواجهها سوق الفيلم يف املنطقة واملتعلقة ابلتمويل والتوزيع.

كما ستقدم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برانمج منصة الشارقة لألفالم منحة إنتاج سنوية تصل إىل  30ألف دوالر أمريكي ،متنح
لفيلمني أو ثالثة أفالم قصرية خمصصة لصنّاع األفالم الصاعدين .يتقدم الراغبون ابملشاركة بطلب املنحة وفيديو مدته ثالث دقائق
يتضمن حملة عامة عن نوع الفيلم ،وموضوعه ،يف موعد أقصاه  26فرباير  ،2018وذلك عرب املوقع اإللكرتوين ملؤسسة الشارقة للفنون،
حيث سيتم تقييم املتقدمني وفق اإلبداع واملهارات التقنية اليت يظهروهنا يف الفيديو اخلاص هبم .وسيتم اإلعالن عن املستفيدين من منح
إنتاج األفالم القصرية لـ"منصة الشارقة لألفالم" ،يف  30مارس  ،2018وسيتم عرض األفالم املنجزة يف الربانمج السينمائي لـ"منصة
الشارقة لألفالم" يف يناير .2019
عن مؤسسة الشارقة للفنون

تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون املعاصرة والربامج الثقافية ،لتفعيل احلراك الفين يف اجملتمع احمللي يف
الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة ،واملنطقة .وتسعى إىل حتفيز الطاقات اإلبداعية ،وإنتاج الفنون البصرية املغايرة واملأخوذة هباجس
اهلوايت الثقافية واحلضارية ،ومبا يعكس ثراء البيئة احمللية وتعدديتها الثقافية.
البحث والتجريب والتفرد ،وفتح أبواب احلوار مع كافة ّ
وتضم مؤسسة الشارقة للفنون جمموعة من املبادرات والربامج األساسية مثل "بينايل الشارقة" و"لقاء مارس" ،وبرانمج "الفنان

املقيم" ،و"الربانمج التعليمي" ،و"برانمج اإلنتاج" واملعارض والبحوث واإلصدارات ،ابإلضافة إىل جمموعة من املقتنيات املتنامية.
كما ترّكز الربامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ ال ّدور األساسي الذي تلعبه الفنون يف حياة اجملتمع ،وذلك من خالل
تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن .

