فراخوان جشنواره ملی هنر آفریقای جنوبی
در سال 2021

جشنواره ملی هنر آفریقای جنوبی برای هنرمندانی که مایل به شرکت در مراسم جنبی جشنواره
ملی هنر در سال  2021هستند ،فراخوان ارسال کرده است .جشنواره ملی هنر در حال برنامه ریزی
برای آماده سازی نسخه ای ترکیبی در ژوئیه  2021با یک جشنواره دیجیتال (آنالین) و عناصر
زنده است که برگزاری آن در زمان اجرای محدودیت های کرونایی مجاز است.
سال گذشته ،هنگامی که شیوع ویروس کرونا باعث محدود شدن گردهماییها و مانع از
برگزاری جشنواره ها به صورت حضوری شد ،این جشنواره به صورت آنالین برگزار گردید.
جشنواره مجازی دیجیتالی ملی هنر  2020که بیش از یک ماه به طول انجامید ،بیش از 80،000
بازدید کننده داخلی و بین المللی را به خود جذب کرد و تولیداتی را شامل نمایش های واتساپی،
طراحی پرتره توسط ربات ،کنسرت های موسیقی ،تئاتر ،رقص ،پخش فیلم های مستند ،نمایشگاه
مرور آثار هنرمندان و غیره را به نمایش گذاشت.
اواخر سال گذشته،
جشنواره ملی هنر فراخوانی
را برای هنرمندان ارسال
کرد تا آثار خود را برای
عرضه در جشنواره 2021
ارائه دهند .اکنون این
جشنواره از هنرمندانی که
عالقه مند به ارائه آثار خود در مراسم جنبی جشنواره در سال 2021هستند ،میخواهد تا درباره

ایده های خود برای اجرای کارهای زنده و دیجیتالی که میتوانند بخشی از این مراسم باشند،
توضیحات بیشتری ارائه دهند.
در طی سالهای گذشته ،این مراسم نقش مهمی در مشاغل بسیاری از هنرمندان داشته است.
این جشنواره بر آثاری تمرکز دارد که مستقل از جشنواره ایجاد و تولید شده اند و توسط مدیر
هنری و کمیته جشنواره تنظیم نشده اند .به طور سنتی ،این جشنواره فضایی است که هنرمندان
مستقل در آن آزاد هستند تا تجربه کنند ،تاثیر آثار خود را بر مخاطبین بررسی کنند و همراه با
سایر هنرمندان ،تهیه
کنندگان و خالقان
آثار مورد توجه قرار
گیرند.
جشنواره ملی هنر از
گرفتن هزینه ثبت نام
هنرمندان برای نمایش
آثار خود در بستر
آنالین جشنواره ،چشم پوشی کرده است و هنگامی که هنرمندان یا تهیه کنندگان برای ارائه کار
خود اظهار عالقه می کنند ،هیچ تعهدی در قبال پرداخت نخواهند داشت .مسئولین جشنواره در
حال تالش برای ارائه بسته های تولید کم هزینه برای کمک بیشتر به آن دسته از هنرمندانی است
که بر اثر گسترش بیماری کووید 19-زیان دیده اند.

مونیکا نیوتن ،1مدیرعامل جشنواره ملی هنر ،خاطرنشان می کند که در این زمان بسترهای
بسیار اندکی برای ارائه آثار وجود دارد که این مسئله نه تنها معیشت هنرمندان ،تهیه کنندگان،
نویسندگان و تکنسین های این بخش را تهدید می کند ،بلکه فرصت های الزم برای خلق و ارائه
آثار جدید را برای هنرمندان محدود می کند.
او گفت" :ما امیدوار هستیم که با برگزاری جشنواره ملی هنربتوانیم با فراهم آوردن بستری
که هنرمندان در آن دیده و شنیده شوند ،فارغ از شرایط  ،وظیفه خود را انجام دهیم .اکنون بیش
از هر زمان دیگر ،هنرمندان به فضاهایی احتیاج دارند که ایده ها و آثار آنها در معرض دید
مخاطبان در آفریقای جنوبی و سراسر جهان قرار گیرد .ما در زمان عجیب و بی ثباتی زندگی می
کنیم ،اما مانند سال گذشته ،می دانیم که می توانیم با سازگار ساختن برنامه ها و انعطاف پذیری
جشنواره را برگزار کنیم.
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