اتجاهات تعقد االجتماع السنوي لجمعيتها العمومية وانتخابات لمجلس األمناء الثاني
عقدت اتجاهات في مقرّها في بيروت االجتماع السنوي للجمعية العمومية ومجلس األمناء يومي  7و 8كانون
الثاني /يناير .2018
ت ّ
م خالل االجتماع مناقشة وتقييم الخطة التنفيذية للعام  2017وأداء الفريق التنفيذي ،ومناقشة وإقرار خطة
برامج العام  2018وموازناتها ،كما تضمن جدول أعمال هذا االجتماع عقد انتخابات مجلس األمناء الثاني
للمؤسسة والذي ضم كال ً من سالم الكواكبي ورنا يازجي ولواء يازجي ،بعد ان انتهت والية المجلس األول.
تم اختتام االجتماعين بحفل استقبال حضره عدد من الفاعلين الثقافيين والفنانين .تض ّ
من الحفل قراءات من
مسرحية إقامة مؤقتة من أداء الممثلة والمخرجة كريستيل خضر ،وهو أحد المشاريع الفنية الحاصلة على دعم

 كما تم على هامش االجتماع عرض فيلم مسكون في متحف سرسق بحضور المخرجة،برنامج مختبر الفنون
. وتال العرض نقاشاً مفتوحاً مع الجمور قام بإدارته المخرج غسان سلهب،لواء يازجي

Ettijahat Holds Its Annual General Assembly Meeting and Elects Its Second
Board of Trustees
Ettijahat held the annual General Assembly and the Board of Trustees Meeting on January 7 and 8,
2018, at its headquarters in Beirut,
The meeting discussed and evaluated the executive plan for 2017, as well as the performance of
the executive team. It also discussed and approved the 2018 program plan and its budget. The
meeting agenda included holding the elections of the second Board of Trustees, which included
Salam Al-Kawakibi, Rana Yazji and Liwaa Yazji, where the mandate of the first Board of Trustees
expired.
The meeting was concluded with a reception attended by a number of cultural actors and artists.
The reception included readings from the play Temporary Stay, an artistic project supported by the
Laboratory of Arts program, which was performed by the actress and director Chrystele Khodr. As
part of the meeting, the film Haunted was screened at the Sursock Auditorium in the presence of
its director Liwa Yazji. Q&A with Liwa Yazj followed the screening and was moderated by the
director Ghassan Salhab.

 بشراكة معBorderline Offensive استمرار قبول طلبات المشاركة في مشروع
اتجاهات

 وهو،2018  فبراير/ شباط14  باستقبال طلبات المشاركة لغاية يومBorderline Offensive يستمر مشروع
2017  يمتد المشروع بين عامي.مشروع فني مشترك بين عدد من المؤسسات تشارك اتجاهات في تنظيمه
، فناناً من أوروبا ومن الفنانين الوافدين الجدد إليها من مناطق مختلفة من العالم20  ويستهدف حوالي2020و
حيث يهد ف المشروع إلى طرح تساؤالت حول مفاهيم المجتمع والفن والحدود والصور النمطية والرقابة وحرية
 على التعامل مع األسئلة الصعبة التي يفرضها الصراع، والفن الساخر تحدي ًدا، واستكشاف قدرة الفن،التعبير
. ولنشر التفاهم والتماسك بين المجتمعات العالمية المختلفة،بين الثقافات في أوروبا والعام
 في2017 أكتوبر/ تشرين األول20 و16  قد انعقد بينBorderline Offensive وكان االجتماع االفتتاحي لمشروع
.House of Humour and Stairs مدينة غابروفو في بلغاريا في متحف
.لقراءة التفاصيل ولتقديم الطلب يرجى الضغط هنا

Applications Continue to Be Accepted for the Borderline Offensive Project in
Partnership with Ettijahat
Borderline Offensive continues to receive applications until February 14, 2018. It is a joint artistic
project run by Ettijahat that includes a number of organizations. The project runs between 2017
and 2020 and targets about 20 artists in Europe, especially artists newly arriving to Europe from
different parts of the world. The project aims to raise questions on the concepts of society, art,
borders, stereotypes, censorship and freedom of expression. It also seeks to explore the ability of
art, specifically cynical art, to deal with the difficult questions posed by the conflict between
cultures in Europe and the world, and to promote understanding and cohesion between different
global communities.
The inaugural meeting of Borderline Offensive was held on October 16-20, 2017 in the city of
Gabrovo, Bulgaria, at the House of Humor and Stairs Museum.
For more details and application, please click here.

ورقة بحثية عن الفنون الفردية السورية وآليات إنتاجها قيد التحضير
تعمل اتجاهات– ثقافة مستقلة ،ضمن برنامج أولويات العمل الثقافي السوري ،على نشر ورقة استكشافية
بعنوان عن الفنون الفردية السورية وآليات إنتاجها (الرواية والمسرح كنموذجين) مبنية على لقاء مطول مع
د.ماري الياس :اختصاصية في المسرح وإدارة مشاريع فنية.
تطرح الورقة أ سئلة عن آليات كتابة النصوص المسرحية والروائية ،سواء الناتجة عن عمل فردي ،أو التي تخرج
عن ورش عمل ،وتناقش الورقة عملية الكتابة وعالقتها بمؤسسات وصناديق دعم ،وفي مرحلة الحقة عالقتها
مع دور النشر الموجودة ،كما في حالة كتّاب الرواية المكرسين.
تعمل هذه الورقة ع لى ربط هذه المعلومات مع طبيعة األعمال الفنية المنتجة وتطورها على الصعيد الفني،
وعلى صعيد عالقتها مع األحداث الجارية بطريقة تساهم في إيجاد الحلول األكثر فاعلية للتحديات التي تواجهها
عملية إنتاج الفنون في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
قامت أسس انتقاء النصوص الخاضعة للدراسة على معايير متنوعة تراعي كم اإلنتاج األدبي السوري الكبير
(في الرواية تحديداً) ،فتم بداية تحديد المعيار الزمني المرتبط بالحراك السوري منذ العام  ،2011ومن ثم كان
المعيار الثاني يتعلق بتنوع مصادر اإلنتاج ،فهناك نصوص أنتجت ضمن ورشات كتابة (كحال جل النصوص
المسرحية) ،وهناك أعمال نشرت بشكل مباشر ،وأخرى ُنشرت بدعم من مؤسسات ثقافية .هذا وارتبط المعيار
الثالث بتنوع أعمار الكتاب ودرجة تكريسهم في الحقل الثقافي السوري .أما المعيار الرابع واألخير فكان تنوع
أماكن إقامة كتاب هذه النصوص.
ً
ً
ً
ً
ال تهدف هذه الورقة إلى تحليل النصوص أنموذج البحث تحليال نقديا أدبيا مفصال ،بقدر ما تلتفت إلى استكشاف
آليات إنتاج هذه النصوص ..لقراءة المزيد يرجى الضغط هنا.

A Research Paper on Syrian Individual Arts and Production Mechanisms is
Under Preparation
Under Cultural Priorities in Syria, Ettijahat-Independent culture is to publish an exploratory paper
on Syrian Individual arts and Production Mechanisms (Theater and Novel as Models) based on an
extensive interview with Dr. Marie Elias: a theater specialist and artistic project manager.
The paper poses questions about the mechanisms of writing theatrical and narrative texts, whether

resulting from individual work or workshops. The paper discusses the process of writing and its
relationship with donor institutions and funds, and later its relationship with existing publishing
houses, as in the case of dedicated writers.
The paper links this information with the nature of the artistic works produced, their development
on the artistic level, and their relationship with the current events in such a way as to contribute to
finding the most effective solutions to the challenges faced by the arts production process under
the current difficult circumstances.
The criteria for selecting the texts under study are based on.. To read more, please click here.

باحثو الدورة الخامسة من برنامج أبحاث يبدؤون العمل على أبحاثهم

 مشرفاً ضمن اختصاصات مختلفة ضمن الدورة12  باحثاً بالعمل على إنجاز أبحاثهم تحت إشراف16 بدأ
 تأتي هذه المرحلة من بناء مهارات الباحثين من خالل. لتعميق ثقافة المعرفة:الخامسة من برنامج أبحاث
التوجيه واإلشراف بعد أن أنهى البرنامج المرحلة األولى من بناء قدرات الباحثين حول إنجاز األبحاث الثقافية من
. باحثاً تدريب12 ،2017  نوفمبر/ باحثاً وانعقدت في بيروت خالل تشرين الثاني12 خالل ورشة تدريبية حضرها
تتنوع مواضيع أبحاث الدورة الخامسة من دراسات حول الصناعات اليدوية السورية إلى االستجابة المؤسساتية
إلدارة أخطار التراث ال ثقافي المادي السوري إلى معنى المنزل لدى الشباب السوريون في بيروت وغيرها من
.2018  يونيو/ من المفترض أن يقوم الباحثون بتسليم أوراقهم البحثية في أوائل شهر حزيران.المواضيع الراهنة

Researchers of the Fifth Edition of Research: To Strengthen Culture of
Knowledge Start Working on Their Research
Sixteen researchers started working on their projects with the support of 12 supervisors of various
disciplines under the fifth edition of Research: To Strengthen Culture of Knowledge. This phase of

building the skills of researchers through guidance and supervision comes after the completion of
the first phase of building the researchers' capacity in the field of conducting cultural research
through a workshop attended by 12 researchers and held in Beirut in November 2017.
The research topics of the fifth edition are quite varied, including studies on Syrian handicrafts, the
institutional response to the risk management of Syrian material cultural heritage, the meaning of
home among the Syrian youth in Beirut, and other current pressing topics. Researchers are
scheduled to submit their papers in early June 2018.

المشهد اآلخير :وثائقي تجريبي طويل إلياس المقداد
بلغ المخرج إياس المقداد ،أحد مستفيدي الدورة الثالثة من برنامج مختبر الفنون ،في عمله على فيلم
المشهد األخير إلى مرحلة ما بعد االنتاج  ،post productionومن المتوقع االنتهاء من العمل على الفيلم في
نهاية شهر آذار/مارس .2018
يعود بنا فيلم المشهد األخير بالذاكرة إلى العام األول النطالق الثورة السورية ،وذلك من خالل قصة الناشط
عروة المقداد الذي وثّق بعدسته السنة األولى للثورة .بعد خروج عروة من سوريا إلى لبنان يق ّ
دم كل المواد
التي سجلها ألخيه إياس صانع األفالم المقيم في بلجيكا إلكمال مشروع الفيلم الذي كان يعمل عليه وهو
إظهار الوجه السلمي للثورة السورية .يبدأ إياس البحث في تلك المواد عن ذلك الوجه ليكتشف وجهاً آخر ألخيه
ولصحبه الشباب الذين غامروا بحياتهم إليصال الثورة إلى حيّز الفعل .الهزيمة والخذالن جزءان من قصة ذلك
الحراك الذي تحالف ضده العالم ،حيث تمكن النظام من تشويهه وتحويل ذلك الوجه الجميل إلى وجه عنيف
دامي.
يحاول الفيلم إنعاش ذاكرة العالم الذي صار مدمناً على أخبار الحرب والدم القادمة من سوريا .من خالل قصة
األخوة الذين باعدت بينهم المسافات وزرعت الحرب بينهم حدوداً غير قابلة للعبور .يحاول الفيلم إيجاد مشهد
أخير مناسب له يعكس حجم االنكسار من هذا العالم المتخاذل.
إياس المقداد
سينمائي ومسرحي سوري ،خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الباليه دمشق -سوريا ،2005

 بلجيكا-حاصل على درجة الماجستير في الفنون السمعية البصيرة من جامعة اآلب لوقا بروكسيل
 مصمم رقص وصانع أفالم يركز في عمله على التجريب كمنهج وأسلوب عمل للبحث في أشكال الفن،2013
 باحث في مجال التعليم المعاصر واستخدام الفن في تطوير القدرات،المعاصر في السينما وفنون األداء
. وهو ناشط في مجال حقوق اإلنسان،والمهارات

The Last Scene: A Long Experimental Documentary by Eyas Al Mokdad

The film director Eyas Al Mokdad, a beneficiary of the third edition of the Laboratory of
Arts program, is currently in the postproduction phase of his film The Last Scene, which
is expected to be completed by the end of March 2018.
The Last Scene brings us back to the first year of the Syrian revolution through the story of the
activist Orwa Al Mokdad, who documented the events of the first year of revolution. After leaving
Syria to Lebanon, Orwa presented all the material he recorded to his brother Eyas – a filmmaker
based in Belgium – to complete the film he was working on to show the peaceful face of the Syrian
revolution. Eyas began searching the material only to discover another face to his brother and his
companions who risked their lives to bring the revolution into reality. Defeat and loss are part of
the story of the peaceful uprising against which the world was united, where the regime managed
to distort it and turn that peaceful face into a violent and bloody one.
The film tries to revive the memory of the world, which has become addicted to the news of war
and blood in Syria. Through the story of two brothers separated by distance and war that posed
un-crossable borders, the film tries to find a suitable final scene that reflects the size of frustration
with this passive world.
Eyas Al Mokdad
A film and theater director, Al Mokdad graduated from the Higher Institute of Dramatic Arts – Ballet
Department in Damascus, Syria in 2005. He holds a Master's Degree in Audiovisual Arts from the St
Luke Art School in Brussels, Belgium. Al Mokdad is a choreographer and filmmaker whose work
focuses on experimentation to explore contemporary forms of art in cinema and performing arts.
He is a researcher in contemporary education and the use of art in the development of abilities and
skills. He is also a human rights activist.

سلسلة لقاء مع فنان تستضيف هبة األنصاري

 بنشر مقابالت قصيرة مع مجموعة من مستفيديها تحت عنوان لقاء مع2018 تقوم مؤسسة اتجاهات خالل العام
 والتي شاركت مؤخراً في، ضيفة الحلقة األولى هبة األنصاري.فنان على صفحة المؤسسة على موقع يوتيوب
 بالتجهيز الفني كتاب الرياضيات والحاصل على منحة برنامج مختبر2017  ديسمبر/ملتقى مينا في كانون األول
.الفنون
.لمشاهدة اللقاء والتعرف على هبة يرجى الضغط هنا واالشتراك في صفحة المؤسسة على يوتيوب

Meet the Artist with Hiba Alansari

Under the title of Meet the Artist, Ettijahat will publish on its YouTube channel in 2018 short
interviews with a group of beneficiaries. The guest of the first episode is Hiba Alansari, who recently
participated in MINA: Artistic Ports and Passages in December 2017 and presented her
installation The Math Book. She is a recipient of the Laboratory of Arts program grant.
To view the interview, please click here and subscribe to Ettijahat's channel on YouTube.

رواية جديدة لسليم البيك قيد الكتابة

ُينهي سليم البيك ،أحد مستفيدي الدورة الرابعة من برنامج مختبر الفنون ،العمل على روايته التي تحمل
عنواناً مؤقتاً وهو شارلوت ريما حيفا ،حيث سيكون إطالق الرواية في معرض بيروت للكتاب شهر ديسمبر /كانون
األول .2018
تروي الرواية حكاية كريم ،فلسطيني من سوريا ،يعيش في باريس ،يلتقي بشارلوت في مقهى ،يلتقي بها
ثانية في السينما ،وهناك تبدأ حكايته معها ومع صديقتها ،ميالني ،ومع صديقة ميالني ،ريما .حكاية ال تمتد
ألكثر من أيام ،أساسها هي العالقة المحتملة التي أمكن أن تُبنى مع كل من النساء الثالث ،وخاصة ريما
القادمة من حيفا .فكريم هو حفيد لالجئ من حيفا إلى سوريا عام النكبة.
أمام ريما يعيد كريم التفكير بصورة المدينة في ذهنه وما تعنيه بالنسبة له ،يعيد طرح سؤال إلى أي مدى يمكن
أن يكون هو كذلك ابن المدينة ،كما هي ريما ،يعيد تشكيل أفكاره عنها ،عن عالقته بها ،بحوارات مع ريما،
وباستعادات داخليّة.
تجري األحداث في مقهى وسينما وبار ومطعم وبيت شارلوت ،والشوارع.
سليم البيك
كاتب فلسطيني من قرية ترشيحا في الجليل ،من مخيمات سوريا ،ولد في أبوظبي عام  1982ويعيش في
تولوز بفرنسا منذ عام .2013
صدر له عام  2017رواية بعنوان تذكرتان إلى صفورية عن دار الساقي في بيروت .صدر له عام  2015مجموعة
ك سوى الماء عن دار راية للنشر في حيفا ،وصدر له عام  2008مجموعة نثرية بعنوان
شعرية بعنوان ليس علي ِ
خطايا الجئ عن دار كنعان في دمشق.
يحرّر مجلّة ر ّمان الثقافية ،وهي مجل ة إلكترونية معنية بالشأن الثقافي/السياسي/الفني/األدبي ،الفلسطيني
والسوري تحديداً ،كما شارك في قراءات ومنتديات ع ّ
دة من بينها احتفالية فلسطين لألدب – بالفست في حيفا
وكتابة (في) المنفى في برلين وتصوير فلسطين في مارسيليا.

A New Novel by Saleem Albeik is in Progress

Saleem Albeik, one of the beneficiaries of the fourth edition of Laboratory of
Artsprogram, is finalizing his novel temporarily titled Charlotte, Rima, and Haifa. The
novel will be released at Beirut Book Fair in December 2018.
The novel tells the story of Karim, a Palestinian from Syria, who lives in Paris. He first meets
Charlotte at a café and then he meets her again in the cinema, where his story begins with her and
with her friend, Melanie, and Melanie's friend Rima. The story does not extend for more than a few
days and is based on the possible relationship with each of the three women, especially Rima who
comes from Haifa. Karim is the grandson of a refugee from Haifa who came to Syria in the year of
Palestinian exodus.
Because of Rima, Karim rethinks of the image of Haifa city in his mind and what it means to him.
He wonders if he could too be the son of Haifa as Rima is. He explores his thoughts about the city
and his relationship with it through deep conversations with Rima and internal reflections.
The events take place in a café, a cinema, a bar, a restaurant, Charlotte's House, and the streets.
Saleem Albeik
A Palestinian writer from the Tarshiha village in the Galilee and the Palestinian camps in Syria,
Saleem Albeik was born in Abu Dhabi in 1982, and has lived in Toulouse, France since 2013.
In the year 2017, he published a novel entitled Two Tickets to Saffouriya, Dar al-Saki Publishing
House, Beirut. In 2015, he published a poetry collection titled You Only Have Water, Raya
Publishing House, Haifa. And, in 2008, he published a prose collection titled The Sins of a Refugee,
Canaan Publishing House, Damascus.
He is the editor of the Rumman Cultural Magazine, an electronic magazine on the cultural, political,
artistic and literary affairs of Palestinians and Syrians. He also participated in several readings and
forums, including the Palestine Literature Festival (PalFest), Haifa; Writing in Exile, Berlin; and
Depicting Palestine, Marseilles.

لقاء مع الباحث الشاب جهان قطيش

انتهى الباحث جهان قطيش من إنجاز بحثه مفهوم التقنيات المسرحية وواقع تأهيل الكوادر التقنية في سوريا
ضمن إطار الدورة الرابعة من برنامج أبحاث :لتعميق ثقافة المعرفة.
حول الدوافع الشخصية والمهنية التي قادت جهان إلنجاز بحثه ،وحول الصعوبات التي اعترضت طريقه ونتائج
البحث ،يكتب لنا السطور التالية.
الدوافع
بدأ الموضوع من دافع شخصي ،حيث إنني من خريجي قسم التقنيات المسرحية في سوريا منذ العام ،2012
وهو قسم تأهيلي ثقافي فني تم افتتاحه في العام  ،2007والذي تزامن مع فعاليات دمشق عاصمة للثقافة
والفنون آنذاك .مع تفجر األحدث الدامية في سوريا عام  ،2011وأثرها العام على جميع مناحي الحياة ومنها
الثقافي بالطبع ،كان البد أن نرى تغييرات في السياسات التعليمية الثقافية الفنية ،ولكن ما جرى هو استمرار
العمل على نهج تأهيلي ال يمت بصلة بالواقع العام في سوريا .األمر الذي دفعني إلى البحث حول مدى ارتباط
السياسات التعليمية بالواقع اإلنتاجي بشكل عام ،والتأهيل الثقافي الفني وإنتاجاته بشكل خاص.
وبالطبع كان الدافع المهني موجوداً من خالل عملي كمحاضر ورئيس لقسم التقنيات المسرحية الذي لم يدم
سوى لسنة واحدة ،انتهى باستقالتي بعد معرفتي بحجم المشكلة اإلدارية التي نعيشها وخاصة في مجال
تأهيل الكو ادر الثقافية الفنية وذلك من خالل عدم القدرة على تطوير المناهج ،وعدم وجود رؤية واضحة
لمخرجات المؤسسات التعليمية الثقافة وربطها بسوق اإلنتاج الثقافي الفني.
الصعوبات
إحدى أهم الصعوبات التي برزت خالل عملي على إنجاز البحث كانت الحصول على وثائق وإحصائيات دقيقة
لإلنتاجات الثقافية الفنية التي تمت ضمن المجال الزمني للبحث ،وقد تواصلت مع المؤسسات اإلنتاجية
الثقافية في سوريا ،ووجدت أنها ..لقراءة المزيد يرجى الضغط هنا.

Interview with the Young Researcher Jihan Qutish
The researcher Jihan Qutish has completed his research The Concept of Theater
Techniques and the Reality of Technical Cadres Qualification in Syria under the fourth
edition of Research: To Strengthen Culture of Knowledge.
Jihan Qutish writes the following lines on the personal and professional motivations that led him to
accomplish his research, the difficulties he encountered and the research results:
Motivations
The research topic was triggered by a personal motivation. I am a graduate of the Theater
Techniques Department in Syria since 2012, which is a cultural and artistic qualification department
first opened in 2007 – coinciding with the events of Damascus :Arab Capital of Culture at the time.
With the eruption of the bloody events in Syria in 2011 and their general impact on all aspects of
life, including culture, we were ought to see changes in the cultural and artistic educational
policies; however, in reality, the educational institutions continued to adopt a qualification approach
that had nothing to do with the reality in Syria. This led me to explore the extent to which
educational policies are linked to the production reality in general, and to focus on cultural technical
qualification and its production in particular.
Of course, the professional motivation was also present by virtue of my work as a lecturer and
Head of the Theatre Techniques Department, where I occupied this position for one year only,
which ended with my resignation after I realized the size of the administrative problem we live in,
especially in the field of qualifications of cultural and artistic cadres. The problem primarily is due to
the inability to develop curricula, and the lack of clear vision of the outcomes of cultural educational
institutions and linking them to the artistic cultural production market.
Difficulties
One of the most important difficulties that I faced during my research was to obtain accurate
documents and statistics of the artistic cultural productions made within the research timeframe. I
contacted several cultural production institutions in Syria and discovered that they.. To read more,
please click here.

الدورة الخامسة من مختبر الفنون قريبا

 حيث،2018  أبريل/تعمل اتجاهات على تحضيرات إطالق الدورة الخامسة من برنامج مختبر الفنون بداية نيسان
 ضمن احتفال خمس سنوات على2017 بعد دورة استثنائية في العام- يعود البرنامج إلى إطالقه المعتاد
، السينما والرسوم المتحركة: ضمن جميع الفئات الفنية واألدبية التي يغطيها البرنامج وهي-تأسيس اتجاهات
 الفنون البصرية بما يشمل الفنون التشكيلية والتجهيزات الفنية، الكتابة اإلبداعية،المسرح والرقص وفنون األداء
. الموسيقى،ومشاريع التصميم البصري والغرافيكي
ّ
 ويتوجه إلى الفنانين والكيانات الثقافية السورية بهدف،برنامج مختبر الفنون هو برنامج دعم للفنانين السوريين
 وإلى تعزيز أشكال التعبير الفنية،دعم ممارساتهم اإلبداعية لتكون متجاوبة مع األمكنة الجديدة الموجودين فيها
.وإتاحة الفرص أمام المبدعين المستقلين حتى يتمكنوا من تقديم أعمالهم الفنية

The Fifth Edition of the Laboratory of Arts Program Will Be Held Soon
Ettijahat is preparing to launch the fifth edition of the Laboratory of Arts program in April 2018. The
program will return to its usual course after a special edition in 2017 under the fifth anniversary of
Ettijahat. It will cover the usual artistic and literary categories: Animation, Theater, Dance and
Performing Arts, Creative Writing, Visual Arts (including Plastic Arts, Installation, Visual and Graphic
Design Projects), and Music.
The Laboratory of Arts is a program for supporting Syrian artists. It is aimed at Syrian artists and
cultural entities, providing them with the support they need to carry out their creative practices and
be responsive to the new places they work in. The program enhances forms of artistic expression
to provide opportunities for independent creators to present their artistic works.

مشروع ابتكر سوريا في دورته الثانية قيد التحضير
 والذي يتضمن عدداً من، مشروع تمكين الفن السوري في المهجر:تنطلق قريباً الدورة الثانية من ابتكر سوريا
ّ المكونات واألنشطة التي تسمح للفنانين والممارسين الثقافيين من الحصول على أشكال ع
دة من الدعم
ّ لتطوير مهاراتهم حول التدخالت الفنية في المجتمعات التي تواجه تغيرات ع
 إضافة،دة وخاصّة المأزومة منها
 يتم التقدم من خالل دعوة مفتوحة سيتم إطالقها خالل النصف.إلى دعم مادي لمشاريع يتم إنجازها في لبنان
.2018 األول من العام
ً
 بعضها،تتضمن هذه الدورة فرصا للتعاون مع مؤسسات بريطانية عدة بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني
.موجه لبعض مستفيدي الدورة األولى
!تابعونا لمزيد من المعلومات

The Second Edition of Create Syria is Under Preparation
The second edition of Create Syria: A Project to Empower Syrian Art in Exile will be launched soon.
The program includes a number of components and activities that allow artists and cultural
practitioners to obtain various forms of support to develop their skills on artistic interventions in
societies facing significant and rapid changes. The program will also provide financial support to a
number of projects in Lebanon. An open invitation to participate in the program will be sent out
during the first half of 2018.
This edition includes varied cooperation opportunities with several British institutions in partnership
with the British Council – some of the opportunities will target a number of beneficiaries of the first
edition.
Follow us for more information!

