السادة الكرام ،
إسمي فيرونيكا شتشافنسكا ) (WERONIKA SZCZAWIŃSKAو أعمل كمخرجة مسرحية  .أبحث عن أشخاص للتعاون في
عمل عرض مسرحي سوف يتم عرضه بمسرح  TEATR POWSZECHNYبمدينة وارسو .
إن العرض )الذي يحمل في الوقت الحالي عنوان مؤقت لورنس العرب) سوف يتعلق بتجربة الهجرة و االلتقاء بين الثقافات و الدور
الذي يلعبه الفن في ذلك .
و يسعدني أن ادعوا األشخاص األجانب للتعاون معي و تحديدا األشخاص الذين وجدوا انفسهم في بولندا نتيجة الصعوبات التي
واجهتهم في أوطانهم األم أو الذين تركوا بالدهم رغما عنهم و األشخاص الذين مازالوا ال يشعرون بكامل االندماج في بولندا .
و إنني ارغب في انضمام األشخاص المهتمين الى العمل اثناء تنفيذ المرحلة األولى من المسرحية في إطار مجوعة من ورش العمل.
وتم التخطيط النعقاد ورش العمل في شهر مارس  2018و التي ستكون عبارة عن لقاءات في مجموعة محدودة العدد ومتعددة
الثقافات ،و سيتم خاللها التحاور عن الخبرات التي مروا بها وكذلك مشاهدة األفالم المختارة و التحاور حول الثقافة البولندية – كما
يراها المشاركين في ورشة العمل – و كذلك الثقافات المتواجدة في البالد التي آتوا منها  .و ستكون الموضوعات و المواد التي تم
تنفيذها خالل الورش هي بداية لسيناريو العرض .و ال يرتبط العمل و االشتراك في الورشة بضرورة المشاركة على المسرح ( لكن
من الممكن ان يتم استخدام التسجيل الصوتي للمشتركين ) .
و نتوقع ان يتم عقد اللقاءات مرتين في األسبوع و بحد أقصى  6ساعات في اليوم  ،و سيتم وضع جدول األعمال و تفاصيله باالتفاق
مع و مشاركة جميع الحاضرين .
األشخاص الذين سيتم دعوتهم للمشاركة في تنفيذ ورش العمل سوف يحصلون على أجر مقابل عملهم ( بعد التوقيع على عقد مع
مسرح  )TEATR POWSZECHNYو كذلك سوف يتم وضعهم بقائمة منفذي العرض  .و تعد أهم الشروط أن يكون الشخص
بالغ و لديه القدرة على المشاركة المنتظمة في اللقاءات العملية خالل شهر مارس .وال يشترط وجود أي خبرات في مجال العمل
المسرحي أو الفني .
يرجى من األشخاص المهتمين و الذين لديهم الرغبة في المشاركة بتجهيز خطاب يشمل البيانات األتية :
-

نبذه مختصرة عن شخصيتهم و التعريف بهم ( ال تزيد عن  5جمل)

-

و إجابة مختصرة على السؤال التالي :
•

ما الذي يثير دهشتي و تعجبي في بولندا ؟

يمكن كتابة الخطاب بلغتكم األم  .و سوف يظل باب التقديم مفتوحا حتى  19فبراير  . 2018للتقديم برجاء االرسال على البريد
االلكتروني التالي sekretariat@powszechny.com :

