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برنامج إدارة التحوالت االجتماعیة والمجلس الدولي للفلسفة والعلوم اإلنسانیة، والسنة الدولیة للفھم العالمي، 
 معرض ذاكرة المستقبلو، بالیونسكو

 دعوة للمشاركة

 : جمع الفنانین في جمیع أنحاء العالم للتعبیر عن مشاركة ومساھمة الفنون في المجتمع.الھدف

حیث یناقشان التضامن بین الفن والثقافة من العناصر الفاعلة في العمل االجتماعي واالقتصادي والسیاسي، 
وتشجیع العمل في كل المجاالت القدرة على تغییر العقلیات  الشعوب، من حیث أحوالھم وطرق حیاتھم... لدیھما

 المجتمعیة.

مسئولیة الفنان لیست فقط طرح بحثھ الجمالي، أو أثره الفكري، ولكن أیضا القدرة على التأثیر، 
 والتحدي، والتصور، والنقد، ورفع مستوى الوعي.

عن وسائل جدیدة للتعبیر، فیھ في الوقت الذي تبحث  .الفنون ھي طریقة للتساؤل واالكتشاف
 .واجب أخالقي وجماليیمثل  وجھة نظر شخصیة فریدةالتعبیر عن أن ف... مود، للعملللص

وبالتالي، فالفنون طرق التعرف على التنوع الال متناھي من األفكار والتواریخ والھویات. یمكن 
أن تساھم الفنون والثقافة في عمل اجتماعات ومقابالت وتوفر المعلومات عن كل االختالفات، 

 معرفة وتقدیر كل ما ھو متشابھ وعالمي. وتقود إلى

 مرغلیت بیریت
 رئیس ومؤسس معرض ذاكرة المستقبل

 "الفن ھو ما یجعل الحیاة أكثر إثارة لالھتمام من الفن" روبرت فیلیو.

: الفنون الجمیلة والتصویر الفوتوغرافي والسینما والموسیقى والتمثیل، والكتابة اإلبداعیة جمیع الفنانین أنتم
على  1:30مدعوون إلنشاء شریط فیدیو قصیر (  ...والشعر والفنون الرقمیة، والفنون المعماریة، وفنون الطھي 

 .دور الفنانین والفنون في المجتمعللتعبیر فیھ بلغتكم األم عن ، )األكثر

 یجب أن یُظھر الفیدیو الموضوعات الثالثة اآلتیة:

 الدوافع الخاصة بك -
 أھدافك -
 تأثیر عملك في المجتمع -

http://www.cipsh.net/htm/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/most-programme/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/most-programme/
http://www.gcac.org.sg/


 سیتم فحص جمیع ملفات الفیدیو

مجموعة مختارة كبیرة من المشروعات، بجانب المجموعة األولى أعاله، سیتم أیضا تحریرھا، لتشكل منصة 

نشطة من تبادل الموارد، وتعرض ثراء الثقافات واألفكار والمشاركات، والتعبیرات واألعمال. 

إذا كان عملك یتعلق بالتحدیات االجتماعیة أو السیاسیة، مثل: البیئة  / الطبیعة / العلم / التربیة والتعلیم / العمل 

الحدود / الھجرة / الحیز الحضري / الذاكرة الجماعیة والفردیة / مكافحة جمیع أشكال عدم المساواة والتمییز 

العیش معا / حقوق المرأة / حقوق الطفل ... شاركنا وارسل لنا الفیدیو الخاص بك. 

أو  HIGHTAIL عبرiygu.whc@memoire-a-venir.org یجب أن ترسل الفیدیو إلى   -
WETRANSFER  

 الفیدیو الطویلة.لن یتم النظر في مقاطع ودقیقة ونصف،  یجب أن ال یتجاوز الفیدیو  -
 .یجب أن یكون العمل الفني مرئیا أو مسموعا في الفیدیو -
 یجب أن یكون الفیدیو مبتكرا. -
 یجب أن یسجل الفیدیو بلغتك األم. -
 یجب أن یتضمن الفیدیو ترجمة باللغة اإلنجلیزیة (في الفیدیو أو في النص المرفق) -
 .H264.mov or MP4, sound -3Dbu ,(1920x 1080)جودة عالیة بیجب أن یتم تسجیل الفیدیو  -
 أو تحقیریة. لن یتم قبول دعایة أو بیانات تمییزیة -
 :یجب أن یكون الفیدیو مصحوبا بمعلومات أساسیة -

 وثیقة التمثیل باللغة االنجلیزیة –كلمة  500بیان قصیر ال یزید عن   -الوسیط الفني   -الدولة   -االسم 
 یجب أن یكون الفیدیو خالیا من الحقوق  -
 اختیار أشرطة الفیدیو سیكون متاحة على االنترنت أیضا -

 یتم تحریر الفیدیو بالمعلومات المتعلقة بالفنانین ومشاریعھم: مثل أشرطة الفیدیو والصور والنصوص،...وف س
 الخ. 

بین معرض ذاكرة المستقبل ومراكز یتوفر مشروع الفن والمجتمع على منصة رقمیة، وسوف یتم التنسیق وف س
 العمل اإلقلیمیة للسنة الدولیة للفھم العالمي.

فيديو + دوسيه
،روبريك بارتيسيبات - http://artsandsociety-iygu.org @ يمكن إيداع هنا -

انزفر iygu.whc@memoire-a-venir.org :أو إرسالها إ� - ع�� هايتايل / أو / وي��
يجب أن ال تتجاوز 1 دقيقة 30 ثانية -




