
 

الدورة الثامنة عشرة لبينالي البحر املتوسط للفنانني الشباب
تيرانا - دوريس، ٤ مايو - ٩ مايو ٢٠١٧ 

دعوة مفتوحة 

معلومات عامة

٬BJCEM ووزارة الـثقافـة لجـمهوريـة ألـبانـيه يـعلنان عـن إطـالق الـدورة الـثامـنة عشـرة لـبينالـي البحـر املـتوسـط لـلفنانـني الشـباب، هـو حـدث 
دولـي مـتعدد الـتخصصات، و الـذي يجـري فـي تـيرانـا ودوريـس، بـألـبانـيا، مـن ٤ مـايـو إلـي ٩ مـايـو ٢٠١٧ ، وسيجـمع فـي هـذه الـدورة نـحو 

٢٣٠ من الفنانني األورومتوسطني.
بــدأ الــبينالــي ســنة ١٩٨٥، يــقام الــبينالــي كــل عــامــني فــي مــديــنة مــختلفة مــن مــدن البحــر األبــيض املــتوســط ويــركــز عــلي املــبدعــني والــفنانــني 
الشـــباب. BJCEM هـــي شـــبكة دولـــية تـــتكون مـــن ٦٠ عـــضو وشـــريـــك مـــن أوروبـــا، الشـــرق األوســـط وأفـــريـــقيا، وبـــفضل دعـــمهم، يـــصبح 

الحدث ممكنا وضمانا ملشاركة الفناين من اإلاضي التي يمثلونها.
وتهـــدف هـــذه الشـــبكة الـــدولـــية لخـــلق فـــرص لـــلفنانـــني الشـــباب لـــتمكني الـــتنقل والـــتبادل والـــتفاهـــم املـــتبادل والـــحوار بـــني الـــثقافـــات والـــتعاون 
والــتدريــب. تــدعــم الجــمعية عــمليات اإلبــداع وتــضعهم فــي اتــصال مــع الــواقــع املحــلي والــدولــي مــن أجــل مــساعــدتــهم عــلى الــنمو شــخصيا 

ومهنيا.
مـقتنع BJCEM بحـزم إلـى جـانـب الـدور الـذي الـفن والـثقافـة يـمكن أن تـقوم بـه فـي املـجتمع، فـإنـه تـمكن مـن قـيم الـثقافـة تـختلف الـصورة 
الـتي يـتم اكـتشافـها وتـعلمت فـي حـني إثـراء مـنطقتنا. الـفن هـو األداة الـتي يـمكن اسـتخدامـها لـتجاوز الحـدود والـنزاعـات وأنـها ال تـتطلب 

ضرورة التحدث بنفس اللغة ألنه ينطوي على مدونة عاملية.
مـــؤســـسة BJCEM مـــقتنعة بـــشكل راســـخ بـــالـــدور الـــذي تـــلعبه الـــفن والـــثقافـــة فـــي املـــجتمع، إنـــها تـــمكن قـــيم الـــثقافـــات املـــختلفة مـــن أن  
تــكتشف  وتــتعلم إلثــراء مــعرفــتنا. الــفن هــو أداة يــمكن إســتخدامــها لــتجاوز الحــدود والــخالفــات فــهي ال تــطلب التحــدث بــنفس الــلغة ألنــها 

تنطوي علي صيغة عاملية.

الــدعــوة مــفتوحــة لــكل املــبدعــني - فــنانــني بــصريــني، صــانــعوا األفــالم، الــكتاب، فــنانــوا األداء، املــوســيقيني واملــصممني مــن ســن ١٨ حــتي ٣٤ 
ســنة ( مــوالــيد األول مــن يــنايــر ١٩٨٢ ). ال يــوجــد رســوم لــلتقدم وهــي مــفتوحــة للجــميع دون أعــتبار لــلنوع، الــديــن، الســلوك اإلجــتماعــي أو 
الــسياســي، ومــع ذلــك الــفنانــني الــذيــن ســبق لــهم الــعرض بــالــبينالــي لــيس لــهم الــحق فــي الــتقديــم، فــاألولــويــة لــلفنانــني الــذيــن لــم يســبق لــهم 

العرض في البينالي.

الــفنانــني املــختاريــن ســوف يــتم إســتضافــتهم فــي تــيرانــا - دوريــس مــن ٤ مــايــو إلــي ٩ مــايــو ٢٠١٧، و هــالل هــذه املــدة ســوف يــتم عــرض 
أعمالهم والعروض األخري بأماكن مخصصة للعرض باملدينتان. و سيبقي العرض مفتوح للجمهور حتي ٢٨ مايو ٢٠١٧ .

املــيعاد الــنهائــي لــتقديــم الــطلبات فــي ١٥ يــنايــر ٢٠١٧، مــنتصف الــليل بــالــتوقــيت اإليــطالــي، وســيتم نشــر أســماء 
. BJCEM الفنانني املختارة علي موقع مؤسسة

١- التيمة العامة 

التاريخ + الصراع + حلم + فشل = وطن



كم من الوقت سنحتاج لنحصي عناصر خلق ما نسميه “الوطن”؟ وكم من الوقت نحتاج لنحدد عنصر تدميره ؟
“الـوطـن” مـن خـالل الـدورة الـثامـنة عشـر لـبينالـي البحـر املـتوسـط لشـباب الـفنانـني سـوف يسـتند إلـي أربـعة عـناصـر: الـتاريـخ، أرشـيف عـدد 
ال يــحصي مــن الــقصص الــفرديــة، سجــلت أو مــنسية. الــصراع، لــتدارس كــيف نــتشارك األوطــان. حــلم، كمشــروع الــوطــن، وحــق األنــسانــية 
األســـاســـي فـــي أن تـــكون حـــراة فـــي اخـــتيار ورغـــبة لـــوطـــن حـــقيقي أو وهـــمي. الفشـــل كـــمقاومـــة داخـــلية ملـــساعـــي شـــتي تـــتبدل عـــلي طـــول 

الطريق في البحث عن وطن األحالم. 
بـينالـي البحـر املـتوسـط للشـباب فـي دورتـه الـثامـنة عشـرة سـيتم إسـتضافـته بـني مـديـنتني ألول مـره تـيرانـا- دوريـس، بـألـبانـيا. فـي بـلد عـرف 
بـاملـاضـي بـأنـه مـعزول قسـريـا و إنـتقالـها السـريـع مـن الـشيوعـية إلـي الـرأسـمالـية فـي ٢٥ عـام فـقط، سـيركـز الـبينالـي عـلي الـعنصر أكـثر 
مـن أي وقـت مـضى، للخـطر فـي الـسياسـة مـن املـجتمع الـحالـي. فـي مـنطقة الـجيوسـياسـية حـيث الـتاريـخ والـصراع والحـلم وفشـل وتبحـر 

في املياه املعتمة من الحياة اليومية، ويصبح الوطن حالة الطوارئ أن يعاد النظر من الناحية الفنية وجماعيا إعادة تعريف.

مـعني الـوطـن أصـبح مـتناثـر مـن سـرعـة الـتكنولـوجـية وتـساعـد تـعقيد الـسياسـة، املـجتمع و الـهيكل اإلقـتصادي تـكشف عـن حـدود ظـلت لـفترة 
غـير مـرئـية. الـيوم أكـثر مـن أي وقـت مـضي هـذه الحـدود تـريـد أن يـعاد مـناقشـتها. ربـما يـكون الـوقـت الـحاضـر مـنصب لـلثقافـة األنـسانـية 
والتحــدي الــذي يــواجــه الــفن هــو إعــادة الــراحــة فــي الــعالقــة بــني مــاذا وأيــن الــوطــن، الذا وكــيف نــريــده. يــمكن لــلفن أن يــعتبر الــوطــن كــعملية 
أكثر منه مجرد عبارة وحيدة، إستضافة املاليني من العناصر من ضمن حدود النفس غير مفقودة وال وجدت ولكنها في تحول مستمر.

البحث عن األمن يجب أن يؤخذ بمخاطر وفتح حوار بني “ األوطان” أيا كانت مادية، إفتراضية، روحية أو وهمية.

طـموح  بـينالـي البحـر املـتوسـط الـثامـن عشـر هـو تـقديـم فـن يتحـدي املـاضـي، الـحاضـر واملسـتقبل ملـفاهـيم الـوطـن. ملـرة واحـدة، الـفن ال يـجب 
ان يـصنع لـلنقد واإلثـارة، لـكن بـاألحـري، يـجب ان يـصنع بـمهمة أعـدة تـدويـر (بـدال مـن إقـتراح) بـدائـل جـديـدة. بهـذه الـطريـقة سـيتم الـعثور 

علي وطننا الخاص في أخطاء العملية، في وقت االنتظار للتعويض في حالة عدم اإلستقرار في االختبار.

(Driant Zeneli – ١۱٨۸ االمدديیرر االفني لبيینالي االبحرر االمتووسطط) 

  ددليیل االتقديیم:

 االفنونن االبصريیة

االصرااعاتت٬، ااألززماتت وواالمظالم االتي كانت موجوددةة علي مديي ططويیل كمصطلح تارريیخي ااألنن يیدعوكك إلعاددةة تعريیف متخيیل. علي  
سبيیل االمثالل٬، تصورر لمرةة ووااحدةة ااإلستشرااقق في االشرقق ااألووسط٬، االتي فرضهھا االوااقع االقاسي٬، أأدديي إإلي صوررةة ووحشيیة 

لمنطقة االبحر االمتوسط تحتاجج إإلي إإعاددةة صيیاغة. 

االفئة االعمريیة من BJCEM يیتزاامن مع االتركيیبة االسكانيیة االتي تعلن أأهھھھداافف ذذرراائعيیة لزيیاددةة إإنتاجج سلع مادديیة٬، وو بالتالي ررؤؤيیة 
االموررووثث (االمثيیر للجدلل) للمنطقة علي االمحك. 

وومع ذذلك فإنن جميیع االفنانيین تحت ٣۳٥ سنة يیشكلونن قوةة غيیر مستقرةة٬، ررحالة٬، ليیست رراادديیكاليیة بعد للمجتمع قاددررةة علي معالجة 
االصرااعاتت ووااألززماتت وواالظلم من ووجهھة نظر غيیر حلولل االوسط. توقيیتاتت االدعوةة تهھدفف لحدثث فني يیوضح ووبتحد إإقترااحح 

ططرقق االتعامل٬، من غيیر إإنقساماتت٬، مع تعقيیدااتت منطقة االبحر االمتوسط.  

االوططن في عالم منحط قد يیكونن مأوويي٬، قصر أأوو مكانن للعمالة االمنزليیة اانما هھھھو دداائما أأصغر ووحدةة من ناحيیة االقوةة في مجتمع يیتطلب 
االتوااززنن. بل هھھھو أأيیضا مجالل للعيیش االمشتركك االتي يینبغي معالجتهھ بطريیقة صلتهھ بالفهھم االنقديي للحالة االمعاصرةة. 

متوقع من االفنانيین يیعكسواا حالة بديیلة من ااألنتاجج االفني وواالتصنيیف قاددررةة على ااستقبالل االشعورر باالنتماء وواالقربب. 

االدعوةة للمقترحاتت مفتوحة بشكل ووااسع أليي ووسيیط بصريي مثل ( تصويیر- نحت - فوتوغراافيیة - فيیديیو - تجهھيیز في االفرااغغ - فنونن 
ررقميیة ) وواالمماررساتت ما بعد االمفاهھھھميیة وواالخطابيیة ( تجهھيیز - نشر - صوتت - فن ااألددااء - إإلخ ). 

 ( Maja Ćirić قيیمة االفنوونن االبصرريیة ببيینالي االبحرر االمتووسطط ١۱٨۸)

 االفنونن االتطبيیقيیة

هھھھناكك تقليید قديیم من االمساكن االسريیعة االزوواالل وو االقدررةة علي االتكيیف في منطقة االبحر االمتوسط٬، وواالذيي سمح لهھذهه االميیزااتت لتصبح جزءاا ال يیتجزأأ 
من هھھھويیتهھا على مر االزمن.  فهھي تمثل نقطة االتقاء ااالحتيیاجاتت االوظظيیفيیة االموثوقق بهھا مع االطموحح٬،  ووغالبا ما تكونن ططوباوويیة٬،  نحو االرغبة 



االشديیدةة للحريیة وواالمروونة. موضوعع االطوااررئئ متصل بمفهھومم االوططن وواالشعورر بعدمم االيیقيین ال مع االرغبة في ااالستقراارر. يیمكن أأنن تولد أأشكالل وو 
عناصر مختلفة للمسكن في سيیاقق يیحتاجج إإلى ااستجابة للتغيیر االسريیع في االحاالتت وواالظرووفف ااالجتماعيیة االمستمرةة. 

وو االغرضض من هھھھذاا االمعرضض هھھھو إإعاددةة االنظر في معني ما نسميیهھ االوططن في االوقت االحاضر٬، ووما نأهھھھلهھ كعناصر محليیة ووكيیف نقدرر أأهھھھميیتهھا في 
االعالقة مع االمحيیط. تحليیل ذذااتي لتجسيید االوططن وو االعناصر االمحليیة٬، مع ااألخذ في ااألعتبارر إإختالفف االحقائق االثابتة مسبقا٬، يیمكن أأنن يیقودد إإلي 
مجموعة ووااسعة من االتفسيیرااتت وواالصرااعاتت٬، من ثم بالتأمل في االتفاعل بيین االمعاني٬، االوجودد االسابق لسيیاقق أأجتماعي-ثقافي كبيیر وو تارريیخ 

شخصي - صرااعاتت - أأحالمم - فشل٬، قيیمة االوططن يیمكن أأنن تحددد في مجردد شكل ااإلستجابة  للظرووفف غيیر االمتوقعة. 

من خاللل تخصصاتت االفنونن االتطبيیقيیة (االهھندسة االمعمارريیة٬، فن االشاررعع وواالتدخل االحضريي٬، االتصميیم االبصريي٬، ااإلبدااعع االرقمي) هھھھذاا االمعرضض 
محاوولة لبحث كيیف يیمكن للمماررساتت االمعاصرةة أأنن تعيید تشكيیل وو تخيیل أأشكالل مبتكرةة للفضاء االمحلي ٬، االسكن وواالتكيیف مع منطقة االبحر 

االمتوسط٬، مدعومة بسوقق عالمي ممتد وواالتحوالتت ااالجتماعيیة االسريیعة. 
االمبتكريین٬، االمعمارريیونن٬، االمصمميین وواالمفكريین مدعووونن لتقديیم بحد أأقصي ثالثث مشارريیع٬، تطبيیقاتت٬، إإبدااعاتت ررقميیة٬، ررسومم أأوو أأفكارر تسألل عن 
معني االوططن ووعناصرهه. بعد االتصفيیة ااألوولي٬، بعض االمقترحاتت سيیتم تطويیرهھھھا ووتركيیبهھا كعرضض عامم٬، بالتعاوونن مع بلديیة كال من تيیراانا 

ووددوورريیس. 
 ( Jonida Turani قيیمة االفنوونن االتططبيیقيیة لبيینالي االبحرر االمتووسطط ١۱٨۸)

االفيیلم 

أأثارر هھھھويیاتت منطقة االبحر االمتوسط لهھا أأثارر متجزررةة االعمق من خاللل االتنقل االبشريي وواالتباددلل االثقافي في جواانب االوططن االمتعدددةة٬، كفسيیفساء 
للمجتمعاتت وواالثقافاتت من خاللل عمليیاتت تحوليیهھ ططواالل االتارريیخ. 

من خاللل هھھھذهه االعمليیاتت٬، ااعتادد االناسس االثقافة االمادديیة وواالتنقل إلنشاء وواالحفاظظ على أأوو االتكيیف هھھھويیاتهھم٬، ووخصوصا خاللل فترااتت االتحوالتت االثقافيیة 
وواالتغيیيیر. 

االثقافة االمادديیة في سيیاقق االوططن تعرضت لتحوالتت ووططبقاتت مستمرةة عبر االتارريیخ٬، غالبا ما تكونن متناقضة٬، عناصر لتشكيیل االهھويیاتت االجماعيیة 
في منطقة االبحر ااألبيیض االمتوسط. منطقة كانت تارريیخيیا مساحة تنقل بشريي ووتباددلل ثقافي يیوااجهھ بتحديي سيیاساتت حدوودد االهھويیاتت 

وواالقوميیاتت االحاليیة. 
نحن نتطلع إإلي عرضض أأفالمم تستكشف كيیف أأنن االصرااعع وواالتنقل٬، تزوودد بالوقودد من خاللل االتغيیرااتت ااإلقتصادديیة٬، االديیموغراافيیة٬، االسيیاسة وواالحالة 
ااإلجتماعيیة بتأثيیر علي إإعاددةة تعريیف ووتحولل مفهھومم االوططن. يیجب علي ااألفالمم اانن تتركك عمداا معانيیهھا مفتوحة من أأجل ططرحح متطلباتت 

فريیدةة ووقويیة على مشاهھھھديیهھم٬، وورربما االبحث عن إإجاباتت لبعض ااألسئلة االمطرووحة من خاللل أأعمالهھم االفنيیة. 
صناعع ااألفالمم  وواالفنانيین االبصريیيین يیجربونن٬، يیستكشفونن وويیتسائلونن حولل مفهھومم االوططن من خاللل االخيیالل٬، االتجريیب٬، االرسومم االمتحركة٬، ااألفالمم 
االوثائقيیة ووااألفالمم االعابرةة للنوعع من فئاتت أأألفالمم االقصيیرةة٬، االمتوسطة االطولل وو االطويیلة٬، ووتكونن مكتملة ااألنتاجج بعد دديیسمبر ٬٢۲٠۰١۱٣۳، 

مدعووونن لتقديیم أأعمالهھم.  
وو ال تقبل ااألفالمم االتي تشجع علي االعنصريیة ووكرااهھھھيیة االمثليیيین٬، أأوو أأيي شكل أأخر من أأشكالل االتعصب أأوو تلك االتي تشجع علي ااإلباحيیة ال تأخذ في 

ااألعتبارر. 

 (Eroll Bilibani – DokuFest قيیمي االفيیلمم في بيینالي االبحرر االمتووسطط ١۱٨۸)

 االموسيیقي

 نحن ننظر إإلي االوططن ليیس فقط كموقع محددد وولكن ككيیانن أأكبر من االهھويیاتت وواالتعابيیر ااإلنسانيیة٬، من هھھھنا في قطاعع االموسيیقي سوفف نتعامل مع 
االوططن (تارريیخ٬، صرااعع٬، حلم٬، فشل) بأعتباررهه االشعورر االعامم٬،  ووفي هھھھذاا االصددد نريید للموسيیقي أأنن تقوددنا إإلي أأووططانن حقيیقيیة٬، مع قصص 

حقيیقيیة بنكهھاتت ثقافيیة متميیزةة تجعلنا نفكر في "االوططن" كموقع مميیز. 
ترحب هھھھذهه االدعوةة بالمشارريیع االموسيیقيیة االتي يیمكن أأنن تنقلنا إإلى أأجوااء مختلفة عن “االوططن”٬، من االوططن االتقليیديي (االقبلي) من ذذكريیاتت بعيیدةة 
ووططقوسس صوفيیة٬، إإلي ووسائل االرااحلة في لشقق مشتركة في عواالم حضريیة فوضويیة  ووما بيین كل هھھھذاا. نرحب باألددااءااتت بأنوااعع عالم 

االموسيیقي٬، جازز٬، ااإلنصهھارر٬، االتجريیب وواالموسيیقي ااإلليیكتروونيیة هھھھذهه االدعوةة مفترحة للمجموعاتت كما لألفراادد. 

(Tulla Culture Center Alban Nimani and Rubin Beqo – ١۱٨۸ قيیمي االمووسيیقي في بيینالي االبحرر االمتووسطط ) 
    

 فن ااألددااء
  

… االوططن؟ بطقوسس يیبني االوططن٬، االوططن هھھھو حيیث االطقوسس تأثرتت بالثقافة ااإلجتماعيیة وواالماضي. االوططن حيیث الززاالت االطقوسس تنمو .. االوططن 
هھھھو ططقس االجسد٬، االلغة٬، االذكريیاتت ووااألحالمم. 



أأووررووبا االيیومم٬، هھھھي مساحة ألجسادد قاددمة وومغاددررةة٬، تعبر أأحدهھھھا ااألخر ووتتحد في ططرقق جديیدةة للحيیاةة سويیا … أأووررووبا هھھھي االوططن االذيي يیفقد شكل 
… سلويیت … معضلة … صرااعع … االصمت … منتظر … حيیث االموضع االذيي أألهھم االذكريیاتت وويیغذيي االمستقبل٬، حيیث االكلماتت 

تبني حافة غيیر مرئيیة للعثورر علي ااإلجاباتت: 
أأيین لجسديي وو ررووحي أأنن يیجدوو االسالمم؟ 

االوططن هھھھو نقطة ااإلنطالقق ووهھھھو نقطة االوصولل٬، ررحلة تعطي حيیاةة لفن ااألددااء. 
جميیع االفنانيین مدعووونن ليینضمو لرحلة مع ااألددااء االفردديي٬، ااألددااء االمسرحي٬، ااألددااء االشعريي٬، ااألددااءااتت االجماعيیة٬، عمل تحت ااإلنشاء٬، أأددااء متعددد 

االتخصصاتت. 
 يیجب كل االفنانيین أأنن يیكونو مستعديین لألددااء في مساحاتت مفتوحة٬، خاررجج االمناططق ااألمنة٬، في منصاتت غيیر تقليیديیة.

 (Ema Andrea – ١۱٨۸ قيیمم االمسررحح في بيینالي االبحرر االمتووسطط) 
       

 ااإلبدااعع ااألددبي

 مجلس االعمومم- ميیكروو توبيیا بيین االفن وواالتعليیم.

نحن نوااجهھ عالم دداائم االتغيیر٬، في تحولل مستمر. على ووجهھ االخصوصص٬،وواالمحركك االقويي من االسيیاساتت االتعليیميیة ووااإلبدااعيیة االجيیوسيیاسيیة في 
أأووررووبا تدمج تشكل االشرقق وواالغربب في نموذذجج ووااحد من االمعاررفف االتقليیديیة٬، وو بهھذهه االطريیقة يیمحو عقودد من نماذذجج ووجدتت من قبل. 
ااألنتشارر االسريیع للعولمةهھھھذهه ااأليیامم وواالتحديیاتت االقتاليیة في االفن٬، وواانتقالل دديیمقرااططي من االمعرفة وواالمماررساتت االتعاوونيیة٬، ووتجربة االفن 
من ووجهھة نظر جماعيیة. تتجهھ نحو مستقبل االتفاعالتت االشخصيیة ووااإلبدااعيیة وواالمستقلة٬، بعيیداا عن سيیطرةة االتكنوقرااطط٬، يیعني تجميیع 
تحويیل أأشكالل مختلفة من االفن في ناقالتت االصرفف ااالجتماعي ضمن ااألنظمة في توااززنن ددقيیق. بما يیفيید إإيیفانن إإيیليیتش في كتابهھ جمعيیة 
Deschooling (1970)٬، "تساررعع عمليیة االتدهھھھورر عندما تتحولل ااحتيیاجاتت غيیر مادديیة في االطلب على االسلع". تجارربب يیجب أأنن تجد 

أأسبابب غيیر متوقعة٬، في حيین اانن في االسردد يیجب أأنن يیوجد مروونة.  

االفنانيین االبصريیيین٬، االفوتوغراافيیيین٬، فناني االصوتت٬، االقيیمونن٬، االكتابب٬، االشعرااء٬، االمربيین٬، االمعلميین٬، االطلبة وواالفالسفة مدعووونن لتقديیم شعر٬، 
نصوصص أأددبيیة وومقاالتت فلسفيیة٬، مشارريیع٬، ووررشش عمل٬، أأددااء فردديي أأوو جماعي٬، قطع صوتيیة٬، كتاباتت أأوو قرااءااتت جماعيیة٬، االمسيیرااتت٬، 
كوررسس(جوقة). مدعووونن لتلخيیص حس االمثاليیة وواالبحث عن ططرقق جديیدةة في االتعليیم ووااإلبدااعع٬، ووتتحدىى االقيیودد االمفرووضة على 

االبرااغماتيیة االبيیرووقرااططيیة. 
خاللل عمر بيینالي االبحر االمتوسط لشبابب االفنانيین في ددووررتهھ االثامنة عشرةة مفاتيیح عناصرهه - االتارريیخ٬، االصرااعع٬، حلم٬، فشل٬، ووططن - سوفف تلهھم 
االمماررساتت االتربويیهھ االراادديیكاليیة وواالوسائل االبديیلة لجمع ووإإنتاجج االمعرفة٬، يیشمل مفرددااتت جديیدةة وومناقشاتت جديیدةة بيین االمؤسسيیة االثقافيیة 

وواالتنظيیم االفردديي للثقافة. 

مسرحح االحدثث نفسهھ سيیصبح عمل فني حي٬،  وومن ناحيیة أأخريي ددووررهه سيیكونن عبر خلق بيیئة تعليیميیة ملهھمة من خاللل تقاسم االمعرفة االفنيیة٬، جيیل 
أأددبي٬، االمماررسة االنقديیة وواالتعليیم وواالعمليیة االفلسفيیة. ووكل موقع تجسد نهھجا مختلفا للقضايیا االمذكوررةة أأعالهه لخلق بيیئة تعليیميیة ووملهھمة٬، 
وويیعمل هھھھذاا إإشرااكك االمجتمعاتت االمحليیة (أأيي االطالبب٬، االمتقاعديین٬، وواالمرااهھھھقيین٬، ووااألططفالل٬، ووما إإلى ذذلك)٬، ووسوفف تنطويي على تباددلل 
مباشرةة مع االجمهھورر في عمليیة االخلق وواانتاجج منتج ثقافي مميیز. سيیكونن بحث مشتركك للغاتت أأخريي وو ططراائق أأخريي إلنتاجج االمعرفة 

وونشرهھھھا٬، وو االسعي لوسائط جديیدةة للدخولل في إإشكاليیاتت “ االتعليیم”. 

جميیع أأعضاء أأالجرووبب(ALAgroup ) سوفف يیدعمونن وويیعزززوونن االعالقاتت بيین االمتقدميین وومديینة تيیراانا لتمكيین االمشارريیع ووووررشش االعمل من 
االتعامل مع تحديیاتت “أأيین تقطن االمعرفة” 

(ALAgroup Maria Rosa Sossai – ١۱٨۸ قيیمم ااإلبددااعع ببيینالي االبحرر االمتووسطط) 

 ٣۳. ططراائق االمشارركة

 االفنانونن االمهھتمونن بعرضض ترشيیحاتهھم يیجب عليیهھم إإررسالل:

مليء نموذذجج ااإلستماررةة باللغة ااإلنجليیزيیة ووتوقيیعهھ. 
االسيیرةة االذااتيیة٬، بوررتفوليیو٬، ررسالة االداافع للتقديیم. 

بحد أأقصي ٥ صورر بجوددةة عاليیة (dpi٣۳٠۰٠۰) ٬، خاليیة من حقوقق االملكيیة االفكريیة. 

يیضافف لكل تخصص االمواادد االتاليیة: 



االفنونن االبصريیة: 
ملف كامل متعلق بالعمل بما في ذذلك االصورر وواالمعلوماتت االمفيیدةة لمساعدةة لجنة االتحكيیم أأثناء عمليیة ااالختيیارر. 

االفنونن االتطبيیقيیة: 
 بحد أأقصى 3 مشارريیع٬، وواالتطبيیقاتت٬، ااإلبدااعاتت االرقميیة٬، وواالرسوماتت أأوو ااألفكارر االتي تسألل عن معنى االوططن ووعناصرهه. 

فيیلم:  
إإررسالل عرضض من خاللل ووصلة vemio مع كلمة االسر إإنن ووجدتت٬، وومع إإمكانيیة تحميیل ااعمل. 

االموسيیقي: 
 .wetransferتجريیبي من خاللل MP3 إإررسالل

فنونن ااألددااء: 
لألعمالل االمكتملة إإررسالل فيیديیو ال يیزيید عن ٥ ددقائق من خاللل vemio أأوو WeTransfer ووقائمة بأسماء فناني ااألددااء. 

بالنسبة لألعمالل غيیر االمكتملة: صورر لعمليیاتت ااإلعداادد٬، قائمة بأسماء فناني ااألددااء٬، ملخص للسيینارريیو (إإنن ووجد). 

ااإلبدااعع ااألددبي: 
إإررسالل االنص أأوو االمفهھومم. 

معلوماتت إإضافيیة مهھمة 

- يیجب اانن يیتم إإررسالل االترشيیحاتت بحد أأقصي ١۱٥ يینايیر ٢۲٠۰١۱٧۷ مباشرةة إإلي أأعضاء/ شركاء BJCEM وونسخة أأخريي إإلي االقيیم االمسئولل عن 
االتخصص في تيیراانا. يیتم أأررسالل االملفاتت إإليیكتروونيیا ( االبريید ااإلليیكترووني - wetransfer - Dropbox )  لمعرفة االتخصصاتت 
االتي ااختاررهھھھا كل BJCEM عضو / شريیك٬، ووااتصاالتت مفيیدةة ووعناوويین االبريید ااإللكترووني لتقديیم ترشيیح يیرجى ززيیاررةة االموقع 

  www.bjcem.org/application:االتالي

- في مووضووعع االبرريیدد ااإللكتررووني يیجبب أأنن يیبيینن بووضووحح: ااسمم وولقبب مقددمم االططلبب٬، وواالتخصصص٬، االمدديینة / االمنططقة / االبلدد. 

يیررجى مالحظظة أأنن كلل عضوو BJCEM سووفف يیختارر عدددداا منن االمشارريیع وواالتخصصاتت االتي تحددددهھھھا االشبكة. لمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل -
 BJCEM قائمة أأعضاء متاحح في) BJCEM االعدددد االددقيیقق للمنتجاتت االتي سيیتمم ااختيیاررهھھھا٬، يیررجى االررجووعع إإلى كلل عضوو

االمووقع). 

4. إإجررااءااتت ااالختيیارر 

عمليیة ااألختيیارر االمشارركيینن ستتمم منن خاللل لجانن تحكيیمم محليیة ووددووليیة ذذااتت خبررااتت في مجاالتت مختلفة. كلل لجنة٬، ووذذلكك بالتعاوونن مع قيیمم كلل 
قسمم٬، ووسووفف يیتمم أأختيیارر علي أأساسس االملفاتت االمعررووضة٬، قررااررااتت لجانن االتجكيیمم نهھائيیة ووغيیرر قابلة للططعنن٬، وو سيیتمم تووثيیقهھا في 

االتقارريیرر. جووددةة االعملل وو ااإللتززاامم بالددليیلل االمووجزز ستكوونن معايیيیرر ااألختيیارر ااألساسيیة. 

5- قووااعدد االقبوولل 

عررضض تررشيیح يیعني تلقائيیا قبوولل تامم منن هھھھذذاا االنظظامم وواالموواافقة على إإعاددةة إإنتاجج االصوورر وواالبصرريیة وواالفيیدديیوو منن ااألعمالل االمختاررةة في 
ااالتصاالتت وواالموواادد االترروويیجيیة االمتعلقة بالحددثث أأوو االفنانيینن. 

6. االتززااماتت االمؤؤسسة 

شبكة BJCEM وواالمنظظميینن االمحليیيینن مسئوولوونن عنن ررعايیة مشارركة االفنانيینن (االررحالتت٬، وومجلسس إإددااررةة٬، ووسكنن)٬، شحنن ااألعمالل االفنيیة٬، 
وواالتأميینن٬، ووتجهھيیزز االعررضض. ال يیووجدد ررسوومم للمشارركة. 

7. حقووقق االمؤؤسسة 

http://www.bjcem.org/application


يیوواافقق االمشارركوونن على االحقق غيیرر االحصرريي لل٬BJCEM، فقطط لالستخدداامم االترروويیجيیة ووغيیرر االتجارريي٬، لنشرر وواالصوورر وواالفيیدديیوو وواالنصووصص 
شكلل آآخرر منن االووثائقق منن االفنانيینن ووااألعمالل االفنيیة االمختاررةة. ووسيیتمم تعززيیزز هھھھذذهه االعررووضض تحتت شعارر بيینالي االبحرر االمتووسطط 

للشبابب 18. 

ااإلعالنن االحالي يیخضع لقانوونن االبلدد االتي يیررسلل منهھا االفنانن إإستماررةة إإشتررااكهھ. 
  infomediterranea18@gmail.com:لالستفساررااتت االعامة يیررجى االكتابة إإلى

 Translation adapted             تررجمم بتصررفف
          Artist \ Ahmed El Shaerاالفنانن / أأحمدد االشاعرر


