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אמנות וחברה
Visual: Emmanuel Mâa BERRIET

The International Year of Global Understanding (IYGU), le Conseil International de la
)Philosophie et des Sciences Humaines (CIPSH), Most-Unesco & Mémoire de l’Avenir (MDA

מטעם

קול קורא לאמנות עבור פרויקט Call for applications ART AND SOCIETY -
מטרה

לאסוף ולאחד אמנים מרחבי העולם על מנת להעצים את מעורבותה ותרומתה של האמנות לחברה.

"אחריותו של אמן לא נחה על מחקרו/ה האסתטי ועל השפעתו האינטלקטואלית
לבדם ,אלא גם על יכולותו/ה להשפיע ,לאתגר ,להציע ,לבקר ,ולעורר מודעות.
האמנויות הן הדרך לשאול ולגלות ,תוך חיפוש אחר דרכים חדשות להביע ,להתנגד,
להגיב ...ביטוי נקודת מבט ייחודית וסובייקטיבית הוא הכרח אתי ואסתטי.
לפיכך ,אמנויות הן דרכים לגילוי ריבוי אפשרויות אין סופי שברעיונות ,בסיפורים
ובזהויותArt and Society .מסוגלת לייצר ולתרום למפגשים אינטואיטיביים,
חכמים ,רגישים ושיתופיים בין ניגודים ושוני ,כשהם מובילים אל ההכרה בהם,
בשאיפה ליצירת דמיון ואוניברסליות.
מרגלית ברייהט /מנהלת ומייסדת גלריית זכרון העתיד )(Mémoire de l’Avenir

" אמנות הופכת את החיים למעניינים יותר מן האמנות" רוברט פיליו

אתם ,אמנים מכל תחומי ההבעה :אמנות פלסטית ,צילום ,קולנוע ,מוזיקה ,פרפורמנס ,כתיבה יוצרת ,שירה ,אמנות
דיגיטלית ,אדריכלות ,אמנות קולינרית וכו' ,מוזמנים ליצור סרטון וידאו קצר של עד דקה וחצי ,שבו תספרו בשפת
אמכם על תפקיד האמנים באמנות ובחברה.
הסרטון ייענה על שלושת הנושאים הבאים:
¬ מה מניע אתכם/ן
¬ מהן המטרות שלכם/ן
¬ כיצד משפיעה העבודה האמנותית שלכם/ן על החברה
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All the videos will be examined

 +וידאו
 ,יכול להיות הפקדה כאן @ http://artsandsociety-iygu.org -
או להישלח אל-
 / WETRANSFERאו  HIGHTAIL /דרך iygu.whc@memoire-a-venir.org
זה לא יעלה על  1דקות  30שניות -

עבודות שלא נבחרו היו מוצגות אונליין ,בפלטפורמה מיוחדת שתוקם לצורך הפרויקט ובה יפורסמו חילופי דברים בין האמנים
המשתתפים ,עדויות ,רעיונות ,פרויקטים ,ושאר פעולות וקולות קוראים.
האמנות שלכם מבקשת לאתגר את החברה ואת הפוליטיקה ,בנושאים כמו אקולוגיה ,טבע ,מדע ,חינוך ,עבודה ,גבולות ,הגירה,
מרחב אורבני ,יחיד מול קבוצה ,זכרונות ,חוסר שוויון ואפליה ,דו קיום ,נשים ,ילדים וזכויות אדם...

שתפו אותנו ושלחו אלינו סרטון!

!SHARE IT, AND SEND US YOUR VIDEOS

CONDITIONS:

תאריך אחרון למשלוח סרטונים +קובץ 15 :פבואר2017

Deadline postponed to February 15th 2017
← את הסרטון +קובץ יש לשלוח לכתוב האימייל iygu.whc@memoire-a-venir.org :באמצעות  Hightailאו WeTransfer
← אורך הסרטון לא יעלה על  - 1:30סרטונים שאורכם עולה על זה לא ייבחנו.
← הסרטון מוכרח להכיל את האמנות שלכם בדרך כל שהיא (ויזואלית או קולית) .
← על הסרטון להיות יצירתי.
← עליכם לצלם את הסרטון בשפת האם שלכם.
← על הסרטון להכיל תרגום לאנגלית ,בצורת כתוביות או בטקסט מצורך (חובה!)
←  -עליכם לצלם את הסרטון בפורמטים  full HD (1920x 1080), H264.mov, MP4, sound -3dBUבלבד ← .כוונות
פוגעניות ,תעמולה או הצהרות מפלות לא תתקבלנה.
← עליכם לצרף לסרטון ,במסמך נפרד ובאנגלית ,את המידע הבא :שם ,מדינה ,תחום אמנותי ,טקסט קצר (עד  500מילה) ←
על אמירתכם האמנותית.
← על הסרטונים להיות נטולי זכויות יוצרים (סרטונים נבחרים יוצגו באינטרנט).
Selected videos will be also available online

¬

הסרטונים המוצגים באינטרנט ייערכו בהתאמה עם המידע על יוצריהם/ן :תמונות ,טקסטים ,סרטונים נוספים וכו'.
הפלטפורמה האינטרנטית של פרויקט
 IYGU-MDA Regional Actions Centersתנוהל על-ידי Art and Society
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