سرديات
إبداعية
يسر تاون هاوس جاليري أن يعلن عن إطالق برنامج سرديات إبداعية الذي يسعى الى دعم
األفراد واملجموعات اإلبداعية واملؤسسات الثقافية والفنانني يف مصر
سيوفر هذا البرنامج اجلديد التوجيه والدعم املالي ملن يحصلون على املنحة ملدة عام واحد.
ينبغي أن تتم املشاريع املمولة يف إطار هذا البرنامج خالل فترة تتراوح من ثالثة إلى اثني عشر
شه ًرا من إعالن منح اجلائزة يف منتصف شهر يوليو .ميكن أن تكون املشاريع املقترحة استجابة
لهذا النداء املفتوح على أي شكل فني أو تكون عابرة التخصصات أو متعددة التخصصات
يبحث برنامج السرديات اإلبداعية عن منتجات ثقافية وإعالمية ذات جمهور وتأثير واسعني،
موجهة نحو األعمال الفنية واملستقلة والواعية اجتماعيا .نرحب بطلبات التقدمي من فنانني
ومصممني وصانعي األفالم واملؤسسات الثقافية ومدوني الفيديو والتقنيني ،بهوياتهم ووسائلهم
ومحتوى أعمالهم ووسائل تواصلهم وجمهورهم املتنوع
هناك مساران للتقدمي ،أحدهما للمؤسسات الفنية واملراكز اإلبداعية واآلخر للفنانني املستقلني
ومشروعات منتجي الثقافة .سوف مينح كل من املسارين من  ٤إلى  ٦منح .كما سوف حتصل
املؤسسات واملنظمات على دعم تقني ومالي يصل إلى  ٢٠٠٠٠يورو .الفنانون املستقلون
ومنتجو الثقافة سوف يتلقون اإلرشاد  ،ومساحة لعرض إنتاجهم النهائي ودعم مالي يصل إلى
 ٥٠٠٠يورو إلنتاج العمل
رابط تقدمي املؤسسات
رابط تقدمي األفراد

معايير التقدمي
 .١يجب أن تكون املنظمة أو املؤسسة ناشطة حاليا ولفترة ال لتقل عن عامني يف القطاع الثقايف
املصري
 .٢هذا النداء موجه فقط للمصريني أو املقيمني يف مصر لفترة ال تقل عن ثالث سنوات
 .٣املنظمات واألفراد العاملون يف واحد أو أكثر من املجاالت اآلتية
التصميم  -التصميم اجلرافيكي  ،تصميم األزياء
الرسم  -مجالت مصورة ،كارتون ،أفالم كارتون
الكتابة  -شعر ،شعر بالعامية ،نثر
الصوت  -احلكي ،املوسيقى ،الراب ،الهيب هوب ،تشغيل املوسيقى
األفالم  -أفالم قصيرة ،أفالم روائية ،أفالم وثائقية
فنون بصرية  -الرسم بأنواعه ،الطباعة  ،الفن الرقمي  ،فن الفيديو  ،النحت  ،التمثيل ،
التركيبات اإلعالمية املختلطة
التكنولوجيا  -الواقع االفتراضي ،ألعاب الفيديو
مبادرات الثقافة االعالمية  -اوف الين ،اون الين
 .٤ميكن لألفراد أو ملجموعة من األفراد أن يتقدموا بطلب للحصول على املنحة املؤسسية يف حال
.كان لديهم شريك مالي

مراجعة وعملية االختيار
سوف يتم إجراء اختيار الفائزين من قبل هيئة مستقلة من احملكمني.سوف تهتم جلنة التحكيم على
وجه التحديد مبا يلي
 مشاريع ذات قيمة فنية تستكشف السرديات املختلفة يف املجتمع املبادرات التي تنتج أعماال يف املدن اإلقليمية وعلى أطراف املناطق احلضريةالعمل اإلبداعي متعدد التخصصات الذي يشمل التكنولوجيا والتصميم واحملتوى السمعي والبصري
 املنظمات التي تتمتع بسجل ممتاز ومشاريع ذات قيمة فنية ،ولديها جمهورفيما يلي اخلطوات التي سيقوم بها تاون هاوس ملراجعة الطلبات وحتديد احلاصلني على املنح
اخلطوة األولى :تقدمي الطلبات؛ آخر موعد  ٢٥يوليو ٢٠١٨
اخلطوة الثانية :مراجعة واختيار الطلبات املقدمة بواسطة هيئة حتكيم مستقلة .تعلن النتائج يوم ١٠
اغسطس ٢٠١٨
)رجاء االنتباه إلى أنه سوف يتم االتصال فقط مبقدمي الطلبات الذين وقع عليهم االختيار(
اخلطوة الثالثة :التعاقد
ملزيد من املعلومات creativenarratives@gmail.com

