
 
 
 

 منح سنوية و عروض أفالم مقّيمة
 الشارقة للفنون تطلق منصة الشارقة لألفالم

 

 
 

 يف املزدهر لفينا املشهد دعم إىل هتدف ديدةج ةسنوي سينمائية مبادرة هيو  لألفالم" لشارقةا "منصة للفنون الشارقة مؤسسة أطلقت        
 والطالب. والنقاد، املنتجني،و  ،والواعدين ملعروفنيا األفالم علصّنا  منصة توفري خالل من وذلك هبا، احمليطة واملنطقة اخلليج منطقة
 نتاجإ ومنحة ،نقاشيةال واجللسات العمل ورشل وبرانمج ،مقّيمة فالمأ عروضو  جائزة هي: ةرئيس مكوانت ثالثة من املنصة تتألف

 القصرية. ألفالمل
 

 حيث تقدمه، الذي احملتوى وإثراء لدولةا يف األفالم نتاجإ لدعم لفنونل لشارقةا مؤسسة بذهلات اليت اجلهود ارإط يف لربانمجا هذا أييت
 من تنوعةم جمموعة يقدم والذي 10 لشارقةا بينايل ضمن ألوىلا للمرة األفالم رانمجب لقتأط حينما 2011 عام خطواهتا أوىل بدأت

 قّيم دعوة ورةد كل  يف يتمس حيث نوايً،س ألفالمل لشارقةا صةمن دورات قدع يتم أن ملقررا ومن العام. مدار على السينمائية األمناط
 األفالم من اسعاً و  طيفاً  يغطي مبا ،حمدد مفهوم أو يمةث على تركز اليت الطويلةو  القصرية ألفالمل سينمائي جبرانم تنظيمل ضيف

 مبنح معروفني ينمائينيس من مؤلفة كيمحت جلنة تقوم السنوي، لربانمجا من وكجزء لتحريك.ا وأفالم ية،والروائ تجريبية،وال الواثئقية،
 سينمائية دور ويف لشارقة،ا مدينة يف ملدينةا رابس ينماس يف املشاركة الماألف عرض ميتوس .الفئات خمتلف يف ماألفال ألفضل جوائز
 .والشرقية الوسطى املنطقتني هافي مبا إلمارة،ا أرجاء يعمج يف أخرى

 
 حول تخصصونم يقدمها نقاشية ساتوجل عمل رشو  لألفالم لشارقةا منصة تقّدمس ملقّيمة،ا فالماأل عروض برانمج مع ابلتوازيو 

 واملدارس الفيلم بنظرية متعلقة ملوضوعات ضافةإ واملونتاج، السينمائي التصويرو  السيناريو تابةك  ثلم ألفالما صنعل لعمليةا املهارات
 والذين واإلنتاج، ماالسين صناعة يف خرباءو  الضيوف لمتحدثنيل صصةخم لساتجب مالعا الربانمج يتميز ماك  السينمائية. النقدية

 والتوزيع. لتمويلاب واملتعلقة ملنطقةا يف الفيلم وقس يواجهها اليت لتحدايتا مع سيتعاملون
 



 
 
 
 متنح ،أمريكي دوالر ألف 30 ىلإ تصل سنوية نتاجإ منحة لألفالم الشارقة منصة مجبران ضمن لفنونل الشارقة ؤسسةم ستقدم كما  

 دقائق الثث مدته وفيديو ملنحةا بطلب ابملشاركة ونالراغب يتقدم الصاعدين. ألفالما اعلصنّ  خمصصة قصرية فالمأ ثالثة أو لفيلمني
 للفنون، الشارقة ؤسسةمل اإللكرتوين املوقع عرب وذلك ،2018 ربايرف 26 أقصاه وعدم يف وموضوعه، الفيلم، وعن عن عامة ةحمل يتضمن
 نحم من املستفيدين عن إلعالنا وسيتم هبم. اخلاص الفيديو يف ظهروهناي اليت التقنية املهاراتو  اإلبداع فقو  املتقدمني قييمت يتمس حيث
 لـ"منصة لسينمائيا لربانمجا يف املنجزة األفالم عرض وسيتم ،2018 مارس 03 يف لألفالم"، لشارقةا لـ"منصة لقصريةا األفالم إنتاج

 .9201 يناير يف لألفالم" الشارقة
 

 للفنون الشارقة مؤسسة عن
 يف احمللي اجملتمع يف الفين احلراك لتفعيل لثقافية،ا والربامج املعاصرة لفنونا من اسعاً و  يفاً ط لفنونل لشارقةا ؤسسةم تستقطب
 هباجس واملأخوذة املغايرة لبصريةا الفنون إنتاجو  إلبداعية،ا لطاقاتا فيزحت إىل وتسعى قة.واملنط املتحدة، لعربيةا اإلمارات الشارقة،
 .الثقافية تعدديتهاو  احمللية البيئة ثراء يعكس ومبا واحلضارية، لثقافيةا اهلواّيت كافة  عم احلوار بوابأ فتحو  التفرد،و  التجريبو  البحث
 الفنان" وبرانمج مارس"، "لقاءو الشارقة" بينايل" ثلم ألساسيةا جاموالرب  املبادرات من موعةجم للفنون لشارقةا مؤسسة وتضم

  املتنامية. املقتنيات من موعةجم إىل ابإلضافة اإلصدارات،و  والبحوث املعارضو  إلنتاج"ا "برانمجو لتعليمي"،ا "الربانمجو املقيم"،
 اللخ من وذلك اجملتمع، حياة يف الفنون لعبهت يالذ ألساسيا الّدور ترسيخ لىع للمؤسسة التعليميةو  العامة لربامجا ترّكز كما
 . للفن التفاعلي النهجو  العام التعليم تعزيز
 

 

 


