
 

 

 جائزة الفنان اسماعیل شّموط للفن التشكیليدعوة للمشار�ة في مسا�قة  

 الدورة السا�عة

 ٢٠٢٣  حز�ران ١٥الموعد النهائي للمشار�ة  

 

عن فتح �اب  آذار)  ٢الراحل اسماعیل شموط ( في ذ�رى یوم میالد الفنان تعلن جامعة دار الكلمة 
ن من داخل  ی الفنانین الفلسطینیفن التشكیلي وتدعو المشار�ة في مسا�قة جائزة الفنان اسماعیل شّموط لل

) ومن المهجر للتقدم �طل�ات المشار�ة في دورة هذا العام  ١٩٤٨فلسطین (الضفة الغر��ة، غزة، فلسطین 
 .  "٧٥حاجز ث�مة "ضمن  التي تنظم  

 

 میالد ورؤ�ة ومسیرة ):٢٠٠٦ –  ١٩٣٠اسماعیل شّموط (

برز رواد  أ، ابن مدینة اللد ومخ�مات اللجوء والمنافي، من  وطالراحل اسماعیل شمّ الفنان الكبیر، �عد 
طرها التنظ�م�ة. وقد عّبر الفنان شّموط على امتداد مسیرته الفن�ة عن  أالحر�ة الفن�ة الفلسطین�ة ومؤسسي 

 الفلسطیني وذاكرته ومسیرته النضال�ة.  هموم الشعب 

ضامین تعبر عن المحطات التار�خ�ة  ن ومامتاز الفنان الراحل بر�شة حساسة مبدعة و�منظومة الوا
المآسي المتالحقة  المختلفة التي مر بها الشعب الفلسطیني منذ النك�ة وحتى مرحلة النهوض والتغلب على 

 التي تواجه الشعب الفلسطیني.

 

 ئزة: حول الجا

قدیرًا  تو في فلسطین تكر�ًما للفنان الراحل اسماعیل شّموط،  ٢٠١٤تأسست جائزة اسماعیل شّموط عام 
بداعات الفنانات والفنانین الفلسطینیین  إجل تشج�ع أومن  في الفن والثقافة الفلسطین�ةلدوره الر�ادي 

ن في  فإلبراز دور ال  رور�ة . توفر المسا�قة منصة ضالش�اب واالحتفال بهم ودعم مسیرتهم االبداع�ة
 ب.حر�ة عبر اإلبداع الشالص�اغة مغهوم األمل وا  ه على المجتمع وقدرت



 

 

 

 : ٢٠٢٣ لسا�عةتطور جدید للدورة ا

 في المساهمة صعید   على الماض�ة السنوات   خالل المسا�قة حققته الذي الممیز  والحضور النجاح �عد 
  إلى المسا�قة وعمل  حضور وتطو�ر مأسسة زتعز� على  حرًصاو  الشا�ة �ةالفلسطین المواهب  إبراز
  والفائزات، لفائز�نا  لمختلف فنيال دعمال وآفاق فرص  من المز�د  تقد�م خالل  من وذلك ،ةعالم�  �ات مستو 

  تأس�س  على الكلمة دار جامعة حرصت  اإلبداعي، وحضورهم الفن�ة، موهبتهم صقل على  تساعدهم
 اإلدار�ة الخبرات  ذوي   من والفنون  الثقافة قطاع في والعاملین األكاد�میین من  نخ�ة �ضم  للمسا�قة مجلس

  المسا�قة عمل وآل�ات  س�اسات  بتطو�ر تقوم التي العل�ا المرجع�ة ثا�ةم� المجلس �كون و  الممیزة والثقاف�ة
 والدولي. االقل�مي والتعاون  الشراكات  قاآف و�حث 

  

 : مسا�قةحو�مة ال
من فنانین   انعمال الفن�ة المقدمة للمسا�قة. تتكون اللجنتی�م األلجنتین لتق بتشكیل مجلس المسا�قة قوم �

عمال  أ فضل عشرة أولى �اخت�ار تقوم اللجنة األ .فلسطینخل وخارج اد ذوي خبرة فن�ة وأكاد�م�ة من 
نهائ�ة  �مرحلة من األعمال الفن�ة العشرة  عمالأ فضل ثالثة أ�اخت�ار  اللجنة الثان�ةكمرحلة أولى ف�ما تقوم 

 �المرت�ة األولى والثان�ة والثالثة.ن األعمال الفائزة  لتكو 

الفائز  �حصل ، و )دوالر ٢٠٠٠( ة �مقدار ألفي دوالرة نقد� مكافأ �حصل الفائز �المرت�ة األولى على
الفائز �المرت�ة  �حصل و ،  )دوالر ١٥٠٠( مكافأ نقد�ة �مقدار ألف وخمسمائة دوالر �المرت�ة الثان�ة على

 .)دوالر ١٠٠٠(ة نقد�ة �مقدار ألف دوالر مكافأالثالثة على 

الدولي الذي  مؤتمر المع هذا العام متزامنًا ي  أت�   ،خاص ثقافي النتائج النهائ�ة في حفل  یتم اإلعالن عن
تكر�م  یتم  حیث ،  األرض واالنسان والثقافة�عنوان   ٢٠٢٣  أیلولشهر دار الكلمة في جامعة   هتنظم

  عمال العشرة لألفني  معرضٍ جامعة دار الكلمة بتنظ�م   إضافة إلى ق�امتقدیر،  ات عشرة �شهاد ال المتأهلین
المهتمون �الفن والمهتمون  ضیوف المؤتمر الدولي و ل�ه إساب�ع، یدعى أ ةأر�عفي جالیري الجامعة لمدة 

عن  للزوار مطبوع �تالوج المعرض توز�ع طوال فترة حیث یتم خالل االحتفال و  .عمال الفن�ةاأل اقتناء �
 العشرة المتأهلة للمرحلة النهائ�ة.الفن�ة ال األعم



 

 

ثة الفائزة وتقوم �الترو�ج للفائز�ن والفائزات ضمن نشاطاتها  تحتفظ جامعة دار الكلمة �األعمال الفن�ة الثال
 الفن�ة والثقاف�ة المتعددة.

فائز�ن وتنظ�م  مع الواإلعالم�ة �عقد الندوات واللقاءات الفن�ة خالل العام كما تهتم جامعة دار الكلمة 
   .ودور الفن في المجتمعز�ارات میدان�ة لهم للمدارس والمعاهد للحدیث عن تجر�تهم اإلبداع�ة والمسا�قة 

 :متطل�ات المشار�ة في المسا�قة

 .عام ٣٥ن �كون عمر الفنان/ة المتقدم/ة تحت أ •

 .و من فلسطیني المهجر أ ن �كون المتقدم/ة من فلسطین أ •

 .و دراسة فن�ة أن �كون لد�ه/ا تدر�ب فني سابق أفن�ة سا�قة و  الً عماأ لمتقدم/ة لن �كون أ •

 .مرفقات المطلو�ة�كل ال  ن �كون الطلب �امالً أ •

 :شروط العمل المقدم

حضور الذاكرة �كون معبًرا عن �حیث ،  "٧٥  حاجز" ث�مةأن یتمحور العمل الفني حول   •
 حر�ة واألمل  إضافة إلى ال، والمستقبل قبل النك�ة في الحاضر ةالفلسطین�

ألوان مائ�ة،  ن �كون العمل المقدم للمسا�قة في مجاالت التصو�ر التال�ة: رسم ز�تي، أكر�ل�ك،أ •
 . (Mixed Media) ومواد مختلفة  

 .سم للتقن�ات المائ�ة ٦٠/  ٨٠سم، و   ١٠٠/٨٠ن ال �قل حجم العمل عن  أ •

 . حدیثاً   ن �كون العمل الفني المرسل منتجاً أ •

خر، وال �حق للمشارك/ ة عرضه أو نشره قبل  آوغیر منقول عن أي عمل  �اً أن �كون العمل أصل  •
 .إعالن النتائج

البر�د  على ٢٠٢٣حز�ران ١٥ موعد أقصاهال المرفقات في رسالة واحدة حتى �جب ارس •
   shammoutprize@daralkalima.edu.psكتروني التالي: لاال



 

 

 : مرفقات الطلب

نان اسماعیل شّموط للفن التشكیلي، �مكن تنز�له من خالل  نموذج طلب المشار�ة في مسا�قة الف  -
 www.daralkalima.edu.ps                        ة دار الكلم  جامعةالصفحة االلكترون�ة ل

  dpi٣٠٠ أو MB٢عن ال �قل حجم �ل صورةواضحة، على أن     JPEGصور عن العمل، ثالث  -

  ٦٠٠X٥٠٠ pixels جاوز ال تت JPEGالمشارك/ة  صوره شخص�ة للفنان/ة -

 

 و�عالن النتائج:األعمال الفائزة خت�ار آل�ة اال
إلى  ت /المتقدمین اسموني �حتوي على صور �افة األعمال المتقدمة، دون ذ�ر یتم إرسال ملف الكتر 

بهدف   �قوم �ل عضو من أعضاء اللجنة بتقی�م األعمال �افة على انفراد حیث  ،ولىأعضاء اللجنة األ
ن أسماء  عال�تم إ األولى و  المرحلةبنتائج  ت /عالم �افة المشار�ین إ ثم یتم   ،عمالأ ل عشرة فضأخت�ار ا

 . ٢٠٢٣ أیلول ٢٠للمرحلة النهائ�ة العشرة عبر البر�د االلكتروني في موعد أقصاه  ت /هلینالمتأ

األعمال  تجتمع اللجنة الثان�ة لتقی�م حیث ثم یتم عرض األعمال العشرة المتأهلة في جالیري الجامعة، 
 والثان�ة والثالثة. خت�ار الفائز�ن �المرت�ة األولى االمعروضة و 

نها�ة شهر  دار الكلمة الجامع�ة للفنون والثقافة في جامعة  هتنظم خاص �ة في حفل تعلن النتائج النهائ 
 . األرض واالنسان والثقافة�التزامن من إطالق الجامعة مؤتمرًا دول�ًا حول ، ٢٠٢٣أیلول 

ن النتائج، افتتاح المعرض الذي �شمل األعمال العشرة التي تأهلت للمرحلة النهائ�ة و�ستمر  یلي حفل إعال
   .عمال الفن�ةاأل  �اقتناءمعرض لمدة أر�عة اساب�ع، یدعى خاللها المهتمون �الفن والمهتمون  ال

  �وثقالفائز�ن، و � �حتفيئ�ة لتوثیق األعمال العشرة المتأهلة للمرحلة النها مطبوع �تالوج حیث یتم توز�ع 
 كافة مراحل المسا�قة. 

 

  


