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 2017 لعام التشكيلي للفن وطشم   اسماعيل الفنان جائزة مسابقة في للمشاركة دعوة

 الثالثة الدوره

 

 2017  شباط 20 للمشاركه النهائي الموعد

 

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

( ومن 1948، فلسطين ةداخل فلسطين )الضفة الغربية، غز الفنانين الفلسطينين منللفن التشكيلي وتدعو 

  "من أجل الحياة".المهجر للتقدم بطلبات المشاركة في دورة هذا العام التي تنظم تحت شعار 

 

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

وط على امتداد مسيرته الفنية عن هموم الشعب قد عبر الفنان شم  ويمية. ظلسطينية ومؤسسي اطرها التنالف

ته ومسيرته النضالية. امتاز الفنان الراحل بريشة حساسة مبدعة وبمنظومة الوان ومضامين رالفلسطيني وذاك

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

 . والتغلب على الفاجعات المتالحقة

 

في فلسطين تكريما للفنان الراحل ومن اجل تشجيع ابداعات  2014وط عام تاسست جائزة اسماعيل شم  

راطهم في التعبير عن كفاح الشعب خالفنانين الفلسطينيين الشباب واالحتفال بهم ودعم مسيرتهم االبداعية وان

 .من اجل الحرية والمساواة وتقرير المصير وحق العودة الفلسطيني

 

ستشكل دار الكلمة الجامعية لجنتين لتقييم االعمال الفنية المقدمة للمسابقة. تقوم اللجنة االولى باختيار افضل 

عشرة اعمال واللجنة الثانية تختار افضل ثالثة اعمال. ستعلن النتائج النهائية في حفل تنظمة دار الكلمة 

متأهلين للمرحلة النهائية سيجري تكريم الحيث وط، لجامعية للفنون والثقافة في آذار، شهر ميالد الفنان شم  ا

 ،وباالضافة إلى الشهادة. بشهاده تصرح بإسم الفائز وتذكر معلومات المسابقة الرسميةوعددهم عشرة 

والفائز دوالر  1600انية على والفائز بالمرتبة الثدوالر،  2000سيحصل الفائز بالمرتبة األولى على 

 دوالر. 1400بالمرتبة الثالثة على 

 

االولى وذلك في جاليري الجامعة لمدة ة لالعمال العشرمزاد صامت وستنظم دار الكلمة الجامعية معرضا 

 .خاللها المهتمون بالفن والمهتمون بحيازة االعمال الفنيةاليه ثالث اسابيع يدعى 
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 :متطلبات المشاركة في المسابقة*

 عام 40ة 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*

   كما وان يكون معبرا عن القضايا   "من أجل الحياة"،أن يتمحور العمل الفني حول موضوع

 اإلنسانية ويحمل حب الحياة والتفاؤل واألمل.

 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  100/80ان 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

 على البريد االكتروني  2017/2/20ه يجب ارسال المرفقات في رسالة واحدة حتى موعد أقصا

 . shammoutprize@daralkalima.edu.psالتالي: 

 الطلب مرفقات*

  الصفحة خالل من تنزيله يمكن التشكيلي للفن وطشم   اسماعيل الفنان لمسابقة كامل تقديم نموذج -

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

  -حديثا والمنتجة للمسابقة المقدمه  300dpi او2MB    عن صورة كل حجم يقل ال أن على  JPEG صور ثالث -

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

 والفكرة. العمل يصف قصير توضيحي نص -
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 النتائج: عن االعالن*

 بالمسابقة المشاركة الفنيه الصور كافة تقييم بعد االلكتروني البريد عبر بالنتائج المشاركين كافة الماع تمسي

 .2017 شباط 28 أقصاه موعد في اللجان قبل من

 


