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Proġett ta’ Arti Viżiva għaż-Żgħażagħ
It-Tema: Il-Bidla

Linji Gwida



Aġenzija Żgħażagħ, b’kollaborazzjoni ma’ Spazju Kreattiv bi pjaċir tniedi Shifting Contexts II, msejjes fuq is-suċċess tal-proġett 
tal-arti mniedi fl-2018.

Shifting Contexts II huwa proġett speċifiku tal-arti viżiva mmirat biex jesplora l-irwol kritiku li għandha l-arti biex tirrispondi 
għal dinja li kontinwament qiegħda tinbidel u tikkontribwixxi għal diskors kontemporanju. Shifting Contexts II jinkoraġġixxi artisti 
żgħażagħ biex jiżviluppaw proposta kreattiva ibbażata fuq tema li tkun ipprovduta. Dan jista’ jsir kemm individwalment kif ukoll 
fi grupp ta’ artisti (massimu ta’ 4 artisti). Shifting Contexts II għal darb’oħra jħeġġeġ u jsostni l-kreattivita permezz ta’ ħarsa minn 
perspettiva kompletament ġdida fuq dak li hu familjari filwaqt li jippromwovi prattiċi ta’ kollaborazzjoni fl-arti. Il-parteċipanti 
għandhom juru li rrispondew għat-tema permezz ta’ riċerka bbażata fuq prattika li tesplora b’innovazjoni tifsiriet li jwasslu ghal 
interpretazzjonijiet differenti.

Shifting Contexts II se jkun qiegħed jippromwovi viżjoni komuni għall-futur taż-żgħażagħ skont il-Politika Nazzjonali taż-Żgħażagħ 
– Lejn l-2030. Il-proġett jagħti appoġġ għall-iżvilupp tal-arti b’mod kollettiv u jħeġġeġ il-proċess kreattiv tal-ħidma fi grupp.

It-Tema

Applikanti prospettivi huma mħeġġa jieħdu sehem f’Shifting Contexts II billi jissottomettu proposti li jiffukaw fuq t-tema tal-BIDLA.

Definizzjoni ta’ BIDLA:
• Li tagħmel xi ħadd jew xi ħaġa differenti
• Li temenda
• Li tbiddel
• Li ssir differenti
• Li tittrasforma 

Individwi jew gruppi ta’ artisti huma mistiedna jesploraw interpretazzjonijiet possibbli għat-tema ‘Bidla’. L-għan primarju huwa kif 
din it-tema tista’ tiġi żvilluppata biex tieħu direzzjonijiet/xejriet differenti. Applikanti jistgħu jagħżlu li jaħdmu b’forom differenti ta’ 
midja u huma mħeġġa sabiex ma jillimitawx irwieħhom fid-definizzjoni ta’ din it-tema.

Il-Proposti

Il-proposti għandhom ikunu msejsa fuq proċess ta’ riċerka artistika li turi evidenza ta’ kuntestwaliżżazzjonijiet ġodda. Kull applikant 
(individwu/grupp) jista’ jissotometti sa żewġ proposti separati. Se jkun qiegħed ssir shortlisting tal-applikanti li se jkunu qegħdin 
jieħdu sehem sabiex jiġu identifikati dawk is-sottomissjonijiet li se jiġu inklużi fl-esebizzjoni. Xogħol li diġa kien esebit jista’ jerġa 
jiġi inkluż, sakemm ma jkunx ġie żvilluppat aktar u juri evidenza li ġie mibdul minn dak sottomess oriġinarjament.
 
Fil-proposta, l-applikanti għandhom jipprovdu deskrizzjoni qasira tal-proġett kif ukoll jindikaw kif il-proġett huwa maħsub biex 
jesplora t-tema. 

Format tal-midja / Daqs tax-xogħol inkluż mal-proposta:
• Midja 2D: stampat/ritratt qies massimu A2 flimkien ma’ stampa format jpg 300dpi fuq USB drive jew permezz ta’ online link 

( jekk meħtieġ, ehmeż il-password).

• Midja 3D u Installazzjonijiet: stampa/ritratt qies massimu A2 flimkien ma’ stampa format jpg 300dpi fuq USB drive jew online 
link ( jekk meħtieġ, ehmeż il-password).

• Animazzjonijiet u filmati għandhom jiġu sottomessi fuq USB drive jew permezz ta’ online link f’format MP4 ( jekk meħtieġ, 
ehmeż il-password).

• Arti performattiva għandha tiġi sottomessa fuq USB drive jew permezz ta’ online link f’format MP4 ( jekk meħtieġ, ehmeż 
il-password).

• Kull tip ta’ dokumentazzjoni li ssostni l-proposta għandha tiġi prezentata b’mod stampat jew f’format diġitali.

L-applikanti huma informati li ma’ għandhomx jissottomettu xogħol/ijiet artisitiku/ċi oriġinali u li għandhom jagħmlu kopja tax-
xogħol/ijiet artisitiku/ċi qabel jiġi sottomess. L-organizzaturi mhumiex responsabbli għal kwalunkwe ħsara jew telf tax-xogħol/
ijiet artistiku/ċi sottomess.

L-Eliġibilità

L-applikanti għandhom ikunu bejn id-19 u t-30 sena li għandhom karta tal-identità Maltija jew permess ta’ reżidenza.

Id-Dati

Id-data tal-għeluq għas-sottomissjonijiet tal-proposti hija l-Ġimgħa 10 ta’ Settembru 2021. Il-formola tal-applikazzjoni tinkludi aktar 
għarfien u dettalji dwar l-proċess tas-sottomissjoni u għandha tiġi mehmuża ma’ kull proposta. Dawk l-applikanti li l-proposta 
tagħhom tkun ġiet shortlisted biex tieħu sehem fl-esebizzjoni ta’ Shifting Contexts II se jiġu informati sa’ nhar il-Ġimgħa 15 ta’ 
Ottubru 2021. L-applikanti magħżula se jingħataw ċ-ċans li jiżvillupaw l-proġett propost tagħhom matul l-perjodu li jwassal għall-
esebizzjoni nnifisha hekk kif indikat hawn taħt.

L-Esebizzjoni

L-artisti li jiġu shortlisted jirċievu onorarja biex tgħin lill-artisti fix-xogħol tagħhom. Il-proġetti, inklużi aspetti tal-proċess ta’ riċerka 
kreattiva, se jiġu ppreżentati f’wirja fi Spazju Kreattiv Spazju Ċ, ġewwa l-Belt Valletta, bejn it-3 ta’ Ġunju u t-3 ta’ Lulju 2022. 
L-esebizzjoni se tkun ikkurata minn Dr Trevor Borg. Siltiet mir-riċerka preliminari u l-iżvillupp ser ikunu esebiti flimkien max-xogħol 
finali. Ser ikun ippublikat ukoll katalgu bil-kulur tax-xogħolijiet esebiti.

Il-Premjijiet

Ġurija professjonali se tkun qiegħda tagħżel l-aqwa xogħol u tpoġġi fi klassifika l-applikanti kollha. L-aħjar xogħol se jingħata €600 
bħala premju u l-artisti nvoluti jingħataw appoġġ biex iwaqqfu wirja dedikata għalihom, aktar tard fi Spazju Kreattiv.

Kif tapplika

Żgħażagħ interessati għandhom japplikaw billi jżuru din il-ħolqa.

Għal aktar informazzjoni, inti ġentilment mitlub/a tikkuntattja lill-Aġenzija Żgħażagħ fuq 2258 6700 jew permezz ta’ ittre fuq 
agenzija.zghazagh@gov.mt

https://youth.gov.mt/wp-content/uploads/2021/07/Shifting-Contexts-Formola-tal-Applikazzjoni-Rivedut-01.pdf
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