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 التشكيلي للفن وطشم   اسماعيل الفنان جائزة  مسابقة في للمشاركة دعوة

 الرابعة  الدوره

 

 8201  شباط 10  ةللمشارك النهائي الموعد

 

وط  تعلن كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة عن فتح باب المشاركة في مسابقة جائزة الفنان اسماعيل شم   

( ومن  1948، فلسطين  ةالتشكيلي وتدعو الفنانين الفلسطينين من داخل فلسطين )الضفة الغربية، غزللفن 

  ".كلنا للوطن " ثيمةالمهجر للتقدم بطلبات المشاركة في دورة هذا العام التي تنظم تحت 

 

 (: 2006  – 1930حول اسماعيل شم وط )

ابن مدينة اللد ومخيمات اللجوء والمنافي، من ابرز رواد الحركة الفنية   ، وطيعد الراحل اسماعيل شم  

وط على امتداد مسيرته الفنية عن هموم الشعب  ر الفنان شم  قد عب  ويمية. ظالفلسطينية ومؤسسي اطرها التن

امين  ته ومسيرته النضالية. امتاز الفنان الراحل بريشة حساسة مبدعة وبمنظومة الوان ومضرالفلسطيني وذاك

تعبر عن المحطات التاريخية المختلفة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى مرحلة النهوض  

 . والتغلب على الفاجعات المتالحقة

 حول الجائزة:

وط، ا للفنان الراحلفي فلسطين تكريم   2014وط عام  سست جائزة اسماعيل شم  أت ومن اجل   اسماعيل شم 

 . الفنانين الفلسطينيين الشباب واالحتفال بهم ودعم مسيرتهم االبداعيةو  الفنانات  تشجيع ابداعات 

 : 2018تطور جديد للدورة الرابعة 

  تساعدهم للفائزين جديدة وفرص   فني دعم وتقديم عالمي،  مستوى إلى وتطويرها  الجائزة مأسسة على اص  حر

 ،البالد  خارج صيفي مساق لدراسة األولى بالمرتبة  للفائز دراسية منحة تقديم سيتم ،الفنية موهبتهم صقل في

  تتعدى ال بحيث  ،الشخصي والمصروف  واإلقامة السفرو الفيزا تكاليف توفير سيتم  حيث  ،2018 صيف خالل

ا 2000 المصاريف  . األولى الجائزة قيمة وهي ،أمريكي ا دوالر 

كلية دار الكلمة   في صيفي مساق لدراسة لهم  منحة تقديم سيتم والثالثة، الثانية بالمرتبة ينالفائز وكذلك

  والمصروف واإلقامة السفر تكاليف وتوفير  سيتم حيث  ،2018 صيف خالل ،الجامعية للفنون والثقافة

ا، 1600 الثانية  الجائزة مةقي مصاريف تتعدى ال  بحيث  ،الشخصي   1400 الثالثة الجائزة  ومصاريف دوالر 

 ا.دوالر  

 الجامعية الكلمة دار كلية إلى الدراسية المنحة تحويل فسيتم فيزا، على  األول الفائز حصول عدم حال في أما

   الجائزة. أموال من تبقى ما وَسيُعطى لحم، بيت  في
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 : آلية اإلختيار

تتكون اللجنتين من فنانين ذوي  ستشكل دار الكلمة الجامعية لجنتين لتقييم االعمال الفنية المقدمة للمسابقة. 

تقوم اللجنة االولى باختيار افضل عشرة اعمال واللجنة الثانية  خبرة فنية وأكاديمية من فلسطين ومن خارجها. 

تنظمة دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة في آذار،  تختار افضل ثالثة اعمال. ستعلن النتائج النهائية في حفل 

بشهاده تصرح بإسم متأهلين للمرحلة النهائية وعددهم عشرة سيجري تكريم الحيث وط، شهر ميالد الفنان شم  

 . الفائز وتذكر معلومات المسابقة الرسمية

االولى وذلك في جاليري الجامعة لمدة ة لالعمال العشر اصامت   امزاد  وا ستنظم دار الكلمة الجامعية معرض  

كما وسيتم طباعة كتالوج   .خاللها المهتمون بالفن والمهتمون بحيازة االعمال الفنيةاليه يدعى  ،ثالث اسابيع

 لتوثيق األعمال العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية. 

 

 :متطلبات المشاركة في المسابقة

 .عام 35ة المتقدم/ة تحت /ان يكون عمر الفنان •

 .المهجرفلسطيني ة من فلسطين او من /ان يكون المتقدم •

 .او دراسة فنيةلديه/ا تدريب فني سابق  ل اعماال فنية سابقة وان يكونة قد عم/ان يكون المتقدم •

 .ان يكون الطلب كامال بكل المرفقات المطلوبة •

 

 :شروط العمل المقدم

الوحدة بين الشعب ا عن وان يكون معبر    "،كلنا للوطن "أن يتمحور العمل الفني حول موضوع   •

 اإلنسانية ويحمل حب الحياة والتفاؤل واألمل.القضايا الفلسطيني و

مواد م زيتي، أكريليك، ألوان مائية، وان يكون العمل المقدم للمسابقة في مجاالت التصوير التالية: رس  •

 . (Mixed Media)   مختلفة

 .سم للتقنيات المائية 60/ 80سم، و  80/ 100ان ال يقل حجم العمل عن  •

 . ان يكون العمل الفني المرسل منتجا حديثا •

أو نشره قبل    عرضه  ة أن يكون العمل أصليا وغير منقول عن أي عمل اخر، وال يحق للمشارك/ •

 .إعالن النتائج
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على البريد االكتروني   10/ 2/ 2018موعد أقصاه يجب ارسال المرفقات في رسالة واحدة حتى  •

 . shammoutprize@daralkalima.edu.psالتالي:  

 

 الطلب مرفقات

   الصفحة خالل من تنزيله  يمكن ،التشكيلي للفن وطشم   اسماعيل الفنان مسابقة  في المشاركة طلب  نموذج -

                         www.daralkalima.edu.ps والثقافة للفنون الجامعية الكلمة دار لكلية االلكترونية

  300dpi او2MB عن صورة كل حجم يقل ال  أن على واضحة،  JPEG العمل، عن صور ثالث  -

  600X500 pixels  تتجاوز   ال JPEG ة/المشارك ة/للفنان  ةشخصي صوره -

 

 وإعالن النتائج: آلية اإلختيار

تتكون اللجنتين من فنانين ذوي  ستشكل دار الكلمة الجامعية لجنتين لتقييم االعمال الفنية المقدمة للمسابقة. 

 خبرة فنية وأكاديمية من فلسطين ومن خارجها.  

  أعضاء إلى المتقدمين،  إسم ذكر دون المتقدمة، األعمال كافة صور  على يحتوي الكتروني ملف إرسال سيتم

 افضل ختيارإ  يتم وهكذا .انفراد  على  كافة األعمال بتقييم اللجنة أعضاء من عضو كل فيقوم .االولى  اللجنة

  النهائية للمرحلة متأهلينال أسماء تعلنو  األولى التصفية بنتائج  المشاركين كافة اعالم تمي  ثم .اعمال عشرة

 .2017 شباط 20  أقصاه موعد  في االلكتروني البريد  عبر العشرة

يري لتقييم األعمال  ثم يتم عرض األعمال العشرة المتأهلة في جاليري الجامعة، وتجتمع اللجنة الثانية في الجال

 والثالثة. إختيار الفائزين بالمرتبة األولى والثانية المعروضة و

ميالد   حول يومآذار،  بداية شهر  تعلن النتائج النهائية في حفل تنظمة دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة في

 .وعددهم عشرة جميعا،  متأهلين للمرحلة النهائية تكريم الأيضا  يجري و وط، الفنان شم  

ستنظم دار العشرة التي تأهلت للمرحلة النهائية ويلي حفل إعالن النتائج، افتتاح المعرض الذي يشمل األعمال 

أربعة  لمدة آذار،  29المعروضة. ويستمر المعرض لغاية  ة لالعمال العشر ا صامت   ا  الكلمة الجامعية مزاد 

   .خاللها المهتمون بالفن والمهتمون بحيازة االعمال الفنيةاليه يدعى  ،اسابيع

واإلحتفال بالفائزين، ولتوثيق كافة    شرة المتأهلة للمرحلة النهائيةكما وسيتم طباعة كتالوج لتوثيق األعمال الع

 . مراحل المسابقة


