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فن جديد جمهور جديد :2018
فن جديد جمهور جديد هي دعوة سنوية مفتوحة للفنانين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18و  35عامًا  ،ومنظمات الفنون ،
والمجموعات الفنية من مدن مختلفة في إنجلترا ؛ أثيوبيا؛ كينيا .إيرلندا الشمالية؛ رواندا؛ اسكتلندا؛ جنوب السودان؛ السودان؛ تنزانيا؛
أوغندا؛ وويلز .تتيح الدعوة فرصة للفنانين من هذه المدن إلبتكار فن جديد معًا  ،وعرض هذا الفن على الجماهير في هذه البلدان.

المعلومات األساسية عن فن جديد جمهور جديد :2018
 .1ستقوم فن جديد جمهور جديد بتمويل  5مشاريع جديدة في  2018؛
 .2سيتم تخصيص ما يصل إلى  30،000جنيه إسترليني لكل مشروع ؛
 .3يجب أن يرتبط الفنانون ومنظمات الفنون و  /أو المجموعات الفنية من البلدان المحددة (المذكورة أعاله) باالشتراك في خلق  ،أو
تسهيل أو المشاركة في إنتاج أعمال فنية جديدة معًا .يمكن العثور على أمثلة لتطبيق هذا المعيار في األسئلة الشائعة ( )FAQsفي
صفحة  4؛
 .4تهتم فن جديد جمهور جديد  2018بشكل خاص بدعم المشاريع التي يقوم بها الفنانون ومنظمات الفنون و  /أو المجموعات
الفنية التي لديها بالفعل عالقات وتعاونات عبر الدول وتريد أن تبني عليها .كما يتم تشجيع الشراكات الجديدة وفي األسئلة الشائعة ،
سوف ترى كيف يقدم المجلس الثقافي البريطاني الدعم لتحديد شركاء الفنون في المملكة المتحدة ومنطقة شرق أفريقيا ؛
 .5ال توجد قيود على أشكال الفن وليس هناك قيود على المواضيع.

القبول واألهلية لفن جديد جمهور جديد :2018
 .1يمكن للمتقدمين التقديم كفنان (فنانين) فرديين أو منظمة (منظمات) للفنون أو مجموعة (مجموعات) فنية.
 .2يجب أن يركز كل مشروع على خلق  /ابتكار قطعة جديدة أو مجموعة فنية جديدة ؛
 .3يجب إشراك ثالثة بلدان مختلفة على األقل في المشروع  ،مع وجود اثنين على األقل من هذه البلدان من منطقة شرق أفريقيا
(ومن البلدان المحددة أعاله) ؛
 .4تركز فن جديد جمهور جديد على دعم القطاعات الفنية داخل المدن في البلدان المحددة  -يجب ربط الفنانين واألعمال الفنية
والجماهير بالمدن ؛
 .5يجب أن يركز كل مشروع على الوصول إلى جمهور تتراوح أعمارهم بين  18إلى  35عامًا وجها ً لوجه وكذلك الوصول
لجمهور عبر اإلنترنت .تهدف فن جديد جمهور جديد إلى زيادة وضوح الرؤية والوعي بالفن المعاصر الجديد في شرق إفريقيا
والمملكة المتحدة .لذلك  ،يعد اشراك جمهور عبر اإلنترنت و  /أو وجها ً لوجه أمرً ا ضروريًا ؛
 .6يجب أن يكون جميع المساهمين الرئيسيين المشاركين في المشروع بين سن  18و  35عاما ؛
 .7يمكن تمويل المشاريع من قبل شركاء ماليين آخرين ؛
 .8يمكن للمتقدمين التقديم ألكثر من مرة في فن جديد جمهور جديد.
 .9أولئك الذين حصلوا على منح فن جديد جمهور جديد ( 2016/17إما كشريك أولي أو ثانوي) مؤهلون أيضًا بتقديم طلب في فن
جديد جمهور جديد  .2018ومع ذلك  ،ال يمكن للشريك األولي في فن جديد جمهور جديد  2016/17أن يتقدم كشريك رئيسي في
فن جديد جمهور جديد  2018؛
 .10يجب االنتهاء من جميع المشاريع في غضون  12شهرا من تلقي األموال من المجلس الثقافي البريطاني ؛
 .11من المتوقع صدور تقرير نصف سنوي للمشروع وتقريرعن نهاية المشروع من أجل تلقي الدفعيات  ،وسيتم توفير نموذج لهذه
التقارير ؛
 .12يجب إدارة المشروع من قبل شخص واحد أو منظمة .يجب أن يكون لديهم حساب مصرفي وهوية وطنية من أجل الحصول
على األموال .كما يجب أن يكونوا مسؤولين عن تقديم تقارير نصف سنوية ونهاية للمشروع  ،وعن االتصاالت الخارجية للمشروع؛
 .13سيتم منح  ٪ 70من األموال عند توقيع عقد مع المجلس الثقافي البريطاني  ،وسيتم منح  ٪ 30المتبقية من األموال عند تقديم
تقرير نصف سنوي عن المشروع.
لمشاهدة مشاريع فن جديد جمهور جديد  2016/17اضغط على الرابط التالي:
https://www.britishcouncil.org/east-africa-arts/projects/nana

معايير اختيار فن جديد جمهور جديد :2018
عند الحكم على الطلبات ،ستطرح لجنة االختيار والمقابلة الخمسة أسئلة التالية:
 .1هل يقترح هذا المشروع خلق  /ابتكار فن جديد مثير ومبتكر ومعاصر؟
 .2هل يتم ابتكار هذا الفن الجديد و  /أو عرضه من خالل روابط قوية بين الفنانين ومنظمات الفنون و  /أو المجموعات الفنية في
جميع أنحاء البلدان المحددة؟
 .3كيف سيصل هذا الفن الجديد إلى جمهور جديد وجها ً لوجه و على اإلنترنت في المملكة المتحدة وشرق إفريقيا؟ ما هو حجم
الجمهور الذي تم الوصول إليه؟ ما هي األرقام المتوقعة ألعداد الجمهور وهل هذه األرقام واقعية؟
 .4هل المساهمون الرئيسيون (اإلداريون والمنتجون والفنانون والمنظمون والمدراء ومقدم الطلب) للمشروع هم من سن  18إلى
 35سنة وهل غالبية جمهور المشروعات ما بين سن  18و  35عامًا؟
 .5هل يتم تقسيم الميزانية بوضوح ،وبصورة بحثية مدروسة وواقعية ؟

عملية االختيار في فن جديد جمهور جديد :2018
لتقديم طلب لفن جديد جمهور جديد  ،سيكون عليك ملء استمارة تقديم عبر اإلنترنت يمكن العثور عليها عبر هذا الرابط:
https://www.britishcouncil.org/east-africa-arts/opportunities
ستسألك استمارة التقديم  5أسئلة عن فكرة مشروعك  ،االرتباطات والتعاونات التي تجريها مع البلدان والمدن المحددة والمتعاونين
معكم ؛ الوصول إلى الجمهور  ،خطك الزمني وخطة االتصال ؛ و ميزانيتك .ستكون هناك أيضًا فرصة للربط بالصور  ،مقاطع
الفيديو وأي محتوى داعم آخر قد ترغب في تضمينه.
عند إرسال طلبك  ،ستتلقى إشعارً ا عبر البريد اإللكتروني لتأكيد استالمه .سيتم إعالمك يوم اإلثنين  13أغسطس إذا ما تم إدراج
مشروعك في قائمة المرشحين النهائيين .مالحظة :لن يتم إبالغك إذا لم يتم إدراج مشروعك في قائمة المرشحين النهائيين .سيقوم
مدراء الفنون في المجلس الثقافي البريطاني باختيار قائمة المرشحين النهائيين في كل بلد من البلدان التي يغطيها فن جديد جمهور
جديد .
إذا تم اختيارك في قائمة المرشحين النهائيين  ،فستتم دعوتك إلى مقابلة عبر سكايب  ،والتي ستستمر لمدة  45دقيقة  -ساعة واحدة.
سيُطلب منك التحدث عن طلبك  ،مع التركيز على أسئلة استمارة التقديم الخمسة المذكورة أعاله.
جميع مقدمي الطلبات المختارين والذين لم ينجحوا سيحصلون على تعليقات حول طلبات تقديمهم عند الطلب.

الجدول الزمني لالختيار في فن جديد جمهور جديد :2018
 تفتح المنحة يوم االثنين  4يونيو. الموعد النهائي لتقديم الطلبات األحد  15يوليو  ،منتصف الليل بتوقيت المملكة المتحدة ؛ قائمة المرشحين النهائيين :االثنين  16يوليو  -األحد  12أغسطس ؛ تم إخطار المرشحين المختارين ودعوتهم إلى مقابلة :االثنين  13أغسطس ؛ مقابالت سكايب مع مقدمي الطلبات المختارين :االثنين  27أغسطس  -الجمعة  31أغسطس ؛ االختيار النهائي :الجمعة  14سبتمبر ؛ إخبار جميع المتقدمين :االثنين  17سبتمبر ؛ دفعيات المشروع :سبتمبر  /أكتوبر  2018؛ -موعد بدء المشاريع 1 :نوفمبر .2018
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ماذا لو لم أكن أعرف من هم شركائي في هذه المرحلة؟
قبل تقديم مقترح المشروع لفن جديد جمهور جديد  ،نتوقع أن يقوم المتقدمون بالبحث وباختيار الشركاء الذين يرغبون في العمل
معهم في البلدان المذكورة .يتمثل الهدف األساسي لبرنامج المجلس الثقافي البريطاني في شرق أفريقيا في إنشاء صالت بين المبدعين
من شرق أفريقيا والبريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين  18و  35عامًا .من أجل المساعدة في بحثك عن مبدعين وشركاء للعمل
معهم ،يسعدنا أن نقدم لك مواقع الويب البريطانية التالية التي تسلط الضوء على مجموعة كبيرة من المبدعين الذين يقومون بمشاريع
مثيرة في شرق أفريقيا والمملكة المتحدة.

شرق أفريقيا والمملكة المتحدة:
الموقع المصغر لفنون شرق أفريقياwww.britishcouncil.org/east-africa-arts :
صفحة انستغرام فنون شرق أفريقياwww.instagram.com/eastafricaarts :

شكل الفن في المملكة المتحدة:
الفنون البصريةhttp://visualarts.britishcouncil.org :
المعمار والتصميم والموضةhttp://design.britishcouncil.org :
األدبhttps://literature.britishcouncil.org :
المسرح والرقصhttps://theatreanddance.britishcouncil.org :
الموسيقىhttp://music.britishcouncil.org :
الفيلمhttp://film.britishcouncil.org :

أشكال الفنون العابرة:
الفن والثقافة الرقميةhttps://medium.com/intersections-arts-and-digital-culture-in-the-uk :
االقتصاد االبداعيhttp://creativeconomy.britishcouncil.org :
المهارات الثقافيةhttps://www.britishcouncil.org/cultural-skills-unit :
الثقافة والتنميةhttps://www.britishcouncil.org/arts/culture-development :
المراكز االبداعيةhttp://creativeconomy.britishcouncil.org/projects/hubs/ :
الصفحة الرئيسية للفنون على موقع المجلس الثقافي البريطانيhttps://www.britishcouncil.org/arts :

يرجى ال مالحظة :من أجل ضمان تقديم معلومات متسقة لجميع المتقدمين  ،ال يستطيع المجلس الثقافي البريطاني ربط المتقدمين
مباشرة بالشركاء أثناء أو من أجل هذه الدعوة المفتوحة لفن جديد جمهور جديد.
لماذا يجب أن يكون عمري بين  35 - 18سنة؟
يعطي برنامج الفنون في شرق إفريقيا التابع للمجلس الثقافي البريطاني األولوية للربط بين المبدعين الشباب في المملكة المتحدة
وشرق إفريقيا وف ًقا إلستراتيجيتنا اإلقليمية http://bit.ly/2gV6rFz :نحن ندرك أن هذا ليس ممك ًنا بصورة دائمة ولذلك نوصي
بأن يكون المتقدمون الرئيسيون والمشاركين وجماهير المشروع من الفئة العمرية  35-18حيثما أمكن ذلك.

هناك العديد من الفرص الدولية التي يمكنك التقديم لها من داخل المجلس الثقافي البريطاني  ،يمكنك إلقاء نظرة هنا:
https://www.britishcouncil.org/arts/opportunities
ما الذي ال تموله فن جديد جمهور جديد؟
 ورش العمل والمؤتمرات والندوات  -ما لم تؤد مباشرة إلى ابتكار فن جديد ؛ العمل الفني الذي تم ابتكاره مسب ًقا قبل الحصول على منحة فن جديد جمهور جديد؛ -المشاريع التي ال تركز على الوصول إلى جماهير جديدة.

ماذا تقصد بالفن الجديد؟
يعمل المجلس الثقافي البريطاني عبر ثمانية أشكال فنية .هي المعمار  ،تصميم األزياء  ،الفيلم؛ الموسيقى؛ الرقص والمسرح ،
واالقتصاد اإلبداعي  ،المهارات الثقافية  ،األدب؛ والفنون البصرية.
تبحث فن جديد جمهور جديد عن مشروعات تنتج ف ًنا جدي ًدا داخل أو عبر أشكال الفن هذه .نحن نبحث أيضا عن مشاريع تتحدى هذه
األشكال الفنية .ما نحن ال نبحث عنه  ،هي األعمال التي تم ابتكارها بالفعل (مسبقا).
ما هي الدول التي تشارك في الدعوة المفتوحة لفن جديد جمهور جديد؟
في الفترة  ، 2018بدأ برنامج الفنون في شرق إفريقيا التابع للمجلس الثقافي البريطاني وجائزة فن جديد جمهور جديد في جميع
أنحاء إنجلترا ؛ أثيوبيا؛ كينيا .إيرلندا الشمالية؛ رواندا؛ اسكتلندا ؛ جنوب السودان؛ السودان ؛ تنزانيا؛ أوغندا؛ وويلز .نحن نعمل عبر
البلدان التي يوجد لدينا فيها مكاتب المجلس الثقافي البريطاني وموارد على األرض.
هل أحتاج إلى أن أكون مواطنا ً أو مقيما ً في هذه الدول للتقديم؟
يجب أن يكون المتقدمون لفن جديد جمهور جديد من إنجلترا ؛ أثيوبيا؛ كينيا .إيرلندا الشمالية؛ رواندا؛ اسكتلندا ؛ جنوب السودان؛
السودان ؛ تنزانيا؛ أوغندا؛ وويلز .يحتاج مقدمو الطلبات إلى أن يتمتعوا بحق في العيش أو العمل في أحد هذه البلدان .يجب أيضًا أن
يكون المشاركون في مشروعك من هذه البلدان .يجب أن يكون الجمهور في مشروعك في الغالب من هذه البلدان  ،ولكن يمكن أن
يكون أيضًا من أي مكان في العالم.
ماذا تقصد بالجمهور الجديد؟
ً
حافزا للجماهير في المملكة المتحدة لمشاهدة فن جديد من شرق أفريقيا  ،وللمشاهدين في
تهدف فن جديد جمهور جديد إلى أن تكون
شرق إفريقيا لمشاهدة فن بريطاني جديد .تهتم فن جديد جمهور جديد بمشاريع تعرض األعمال الفنية على جماهير تتراوح أعمارهم
بين  18و  35عامًا من الذين لم يشاهدوا فنك من قبل .الجمهور الحالي هو موضع ترحيب دائما  ،ولكن يجب أن يشير مقترح
مشروعك لفن جديد جمهور جديد إلى كيفية وصول المشروع إلى جماهير جديدة لفنك.
هل يمكنني التقديم كفرد؟
طالما تمتلك حساب مصرفي  ،وبطاقة هوية وطنية  ،ويمكن أن تثبت خبرتك في إدارة مشاريع ذات نطاق كبير  ،فإن دعوة فن جديد
جمهور جديد مفتوحة لتلقي الطلبات من األفراد .يجب إشراك ثالثة بلدان مختلفة على األقل في المشروع  ،مع وجود اثنتين على
األقل من هذه البلدان في منطقة شرق إفريقيا (ومن البلدان المحددة في حزمة معلومات التقديم).
متى يجب أن ينفذ مشروعي؟
يجب إكمال جميع مشاريع فن جديد جمهور جديد في غضون  12شهرا من تلقي األموال من المجلس الثقافي البريطاني.

ما الذي تقصده عندما تقول" :يجب على الفنانين ومنظمات الفنون و  /أو المجموعات الفنية أن يرتبطوا باالشتراك في خلق  ،أو
تسهيل أو المشاركة في إنتاج أعمال فنية جديدة م ًعا".؟
هناك العديد من الطرق المثيرة التي يمكننا بها العمل معًا إلنشاء فن جديد .بعض األمثلة على كيفية إجراء مثل هذه الروابط :
 تصمم مجموعة رواندية للفنون روتين رقصة جديدة مع فنانين بصريين في كينيا ويتم عرضها في مهرجان في اسكتلندا من خاللدعم منتج ثقافي اسكتلندي ؛
 فنان رقمي اسكتلندي يبتكر قطعة فنية جديدة مع فنانين ويلزيين  ،أوغنديين وتنزانيين .ثم يتم عرض العمل على اإلنترنت علىجماهير من بريطانيا و شرق أفريقيا أعمرهم تتراوح بين  35 - 18عام  ،وتسهل عملية العرض مجلة للفنون الرقمية في شرق
إفريقيا.
 يعمل فني صوت من السودان مع فناني صوت من شمال إيرلندا وكينيا إلنتاج عمل فني جديد يتم عرضه في مهرجان متنقل عبرأوغندا وجنوب السودان ؛
 تعمل منظمة للفنون في إنجلترا مع مصورين في إثيوبيا وأوغندا إلنتاج مجموعة جديدة من األعمال الفنية لعرضها في بينالي فيتنزانيا.

