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 .: ادلستقلة، وادلركز الثقايف، والرقص خلط ورق اللعبرئيسية كلمات ال

إيندي ينمو بسرعة يف هذا الوقت، اجملتمع مستقلة أو ادلعروف باسم اجملتمع 
وخاصة موسيقى اإلندي واألفالم والرقص إيندي إيندي. ويهيمن هذا اجملتمع من 

سنة كقاعدة ذلا أكرب الشامل. انتشرت يف مجيع  01-01الشباب من الفئة العمرية من 
ع جدا أحناء اجملتمع إيندي ادلدن الرئيسية يف إندونيسيا. وميكن القول أن االنتشار السري

للمجتمع إيندي. كان الدافع وراء االنتشار السريع ذلذا من حرية اجملتمع إيندي نفسها 
يف العمل. بعضهم حىت لقد قدرت عمله يف العديد من البلدان، مثل سنغافورة وأدلانيا 

. لألسف، يف بلدهم هم أقل شهرة. يف إندونيسيا أهنم يكافحون  وبريطانيا، ودول أخرى
اجملتمعات احمللية على إدارة خاصة هبا يف حد ذاهتا أو حتت تسمية من أجل الوجود 

مستقلة. وبادلثل عندما حتاول عرض اعماذلم، الكثري من الناس ال يعرفون، والعمل فقط 
لديهم عشاق الذين حضروا أداء أعماذلم. اجملتمع إيندي للحصول الصعب احلفاظ على 

، ينبغي جلميع أشكال التعبري الفين يف وجودها، وكذلك لعرض وتقدمي أعماذلم. لألسف
اجملتمع يكون وعاء مناسب مع شكل من أشكال التعبري نفسه. ولكن اجملتمع إيندي 
اليت ال جيب أن حتتوي على تعبري عن عملهم. أهنا تستخدم كل ما ادلساحة اليت ميكن 

 .أن تستخدم وطنهم من التعبري عن

االت اليت لديها الكثري جدا من مؤسف، وتصميم قاعدة العجلة هو أحد اجملف
اجملتمع ادلستقلة، واليت أيضا ال يكون له مكان للمجتمع إيندي إىل التعبري عنها قناة 
اإلبداعية. وبادلثل، وينظر دائما القضايا االجتماعية اجلانب السليب من اجملتمع إيندي 

 .الذين لديهم السلوك والعمل بشكل أقل



اويات لتوزيع وعرض أعماذلم لدعم وجودها، فإن ولذلك، فإن وجود مسافة أو احل
ادلبدعني يف ماالنغ إيندي اجملتمع يكون من األسهل لنشر أعماذلم وإعطاء مزيد من 
األلوان لتطوير الثقافة ادلوسيقية، واألفالم، وادلسرح يف إندونيسيا. وهذا الفضاء أيضا أن 

راط يف اجملتمع بشكل أفضل. يكون الفاعلني إيندي احلاوية للمجتمعات متنوعة االخن
إيندي اجملتمع هو أيضا مل يعد اخللط إلجياد مساحة عامة إلظهار التعبري ويعرض شكل 
من أشكال التعبري. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه ميكن سد العالقة بني اجملتمع إيندي مع 

 .الناس الذين كانوا يعتربون اجملتمع إيندي تتصرف بشكل سليب


