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ةاسماعيل شموط للفنون الجميل مسابقة  

ةالدوره الثاني  
6152كانون ثاني  51 ةالموعد النهائي للمشارك  

 
اسماعيل  المشاركة في مسابقة جائزة الفنانعن فتح باب للفنون والثقافة  مة الجامعيةتعلن كلية دار الكل

لمهجر ا ومن (8491 غزه، فلسطينالضفه الغربيه، ) ينين من داخل فلسطينالفنانين الفلسطوتدعو  شموط
".صمود"في دورة هذا العام التي تنظم تحت شعار ةبطلبات المشاركم للتقد  

 
ه الفنيلحركه ا رواد زمن ابر  والمنافي، ابن مدينة اللد ومخيمات اللجوء يعد الراحل اسماعيل شموط

لشعب ا هموم عن  ةعلى امتداد مسيرته الفنيعبر الفنان شموط  لقد .مؤسسي اطرها التنطيميهو  االفلسطينيه
 ضامينوم وبمنظومة الوان ةمبدعالفنان الراحل بريشة حساسة  امتاز. ةالنضالي الفلسطيني وذاكرته و مسيرته

نهوض ال مرحلةوحتى  ةشعب الفلسطيني منذ النكبالتي مر بها ال ةالمختلف ةالمحطات التاريخي تعبر عن
.ةالحقتغلب على الفاجعات المتالو   
 

تكريما للفنان الراحل ومن اجل تشجيع  ابداعات  في فلسطين 4189تاسست جائزة اسماعيل شموط عام 
اح الشعب وانحراطهم في التعبير عن كف ةحتفال بهم ودعم مسيرتهم االبداعيالفنانين الفلسطينيين الشباب واال

.ةلمساواة وتقرير المصير وحق العودوا ةالفلسطيني من اجل الحري  
 

 تقوم اللجنه االولى باختيار. للمسابقه ةالمقدم ةالفني لجنتين لتتقييم االعمال الجامعية دار الكلمه شكلست
في حفل تنظمه دار  ةستعلن النتائج النهائي. تختار افضل ثالثة اعمال ةافضل عشرة اعمال واللجنه الثاني

لتأسيس دار  ةيصادف الذكرى العاشر  ماوكالفنان شموط  ميالدآذار، شهر  فيللفنون والثقافة لمة الجامعية الك
 ،تصرح بإسم الفائز وتذكر معلومات المسابقة الرسمية ةبشهادالفائز االول سيجري تكريم  .الجامعية الكلمة

 8011 و شرفية ةعلى شهاد فيحصل كل منهمان اآلخرين دوالر، اما الفائزا  0111درع اسماعيل شموط، و 
.دوالر  

ثالث اسابيع  االولى وذلك في جاليري الجامعه لمدة لعشرمعرضا لالعمال ا الجامعية ار الكلمهستنظم د
.، وسينظم مزاد صامت باالعمالةن بحيازة االعمال الفنييدعى خاللها المهتمون بالفن وكذلك المهتمو   
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 :المشاركة في المسابقة متطلبات

 .عام 91تحت  ة /المتقدم ة\عمر الفنان ان يكون •
 .او من المهجر 8491-فلسطين ،ة، قطاع غز ةفه الغربيالضة فلسطيني من \ة موطن\ان يكون المتقدم •
 .ةالفني ةن قد اجرى بعض التدريب او الدراسوان يكو  ةسابق ةقد عمل اعماال فني  ة\ان يكون المتقدم •
 .ةالمرفقات المطلوب ان يكون الطلب كامال بكل •
 

 :شروط العمل المقدم
 .يكون معبرا عن القضايا االنسانيةكما وان “  الصمود"حول موضوع  الفني أن يتمحور العمل •
مواد  ، وألوان مائية ،أكريليك ،رسم زيتي: في مجاالت التصوير التالية ةان يكون العمل المقدم للمسابق •

 .(Mixed Media)مختلفة 
 .سم للتقنيات المائية01/ 11سم، و  811/11ان ال يقل حجم العمل عن  •
 .( 4180خالل عام )ا حديثا المرسل منتج الفني ان يكون العمل •
ـة عرضه أو نشره قبل إعالن /وال يحق للمشارك ،أصليا وغير منقول عن أي عمل اخرأن يكون العمل  •

 .النتائج
 :التالي لى البريد االكترونيع4180/8/80المرفقات في رسالة واحدة حتى موعد أقصاه ارسال يجب  •

shammoutprize@daralkalima.edu.ps. 
 

 :الطلب مرفقات
 .عنوان بريديوتشمل العنوان الكامل، رقم تلفون، و  كلمة  8111 يره ذاتية فنيه ال تتجاوزس •
 ةيتضمن وصف للعمل وعناصره الرئيسي، بحيث ةكلم 011العمل المرسل ال يتجارز  بيان حول •
 .حديثا ةوالمنتج ةللمسابق ةاالعمال المقدم العمل او عن ةصور عالية الجود 9 •
 برقم،  ويجب  ان تميز كل صوره BM  4 الكترونيا ةاليتجارز حجم صور االعمال المرسليجب ان  •

 .، االبعاد، سنة االنتاجةة، الواسطة المستخدم\اسم الفنان
  X011 slexip 011 ة ال تتجاوز\المشارك ةالفنان\للفنان  ةصوره شخصي •

 GPJ. سم 00في  10_ زيت على القماش_ 4180_-هعلى حماد_ 8مثال 
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 :االعالن عن النتائج
، سيجري اعالم كافة المشاركين ةالمشاركة بالمسابق ةالولى بتقييم كافة االعمال الفنيبعد ان تقوم اللجنه ا

من  ةل الفنيالذين يجري اختيار اعمالهم بارسال االعما وسيطلب من العشر. عبر البريد االلكتروني بالنتائج
 :على العنوان التالي ة الجامعيةمن االختيار، الى دار الكلم ةالثاني ةاجل المرحل

 
 والثقافةكلية دار الكلمة الجامعية للفنون 

 جبل مرير 
  بيت لحم، فلسطين 
 

 

 

 


