
 

 
 
 دعوة
 

 لمسابقة اسماعٌل شموط للفنون التشكٌلٌة لخامسةللمشاركة فً الدورة ا
  

 تحت عنوان
 ""الى اٌن 

 
 

لمسابقة اسماعٌل شموط للفنون لدورة الخامسة عن فتح باب االشتراك فً الكلمة الجامعٌة للفنون والثقافة دار ا كلٌه تعلن
وفنانً الجوالن السوري للمشاركة فً  فً الوطن والشتات ٌنوتدعو الفنانٌن الفلسطٌنٌ ،"ٌلٌة تحت عنوان "الى اٌنالتشك

اعٌل شموط والسؤال الذي اعمال وتجربة الفنان اسم مع لتفاعلتركز المسابقة هذا العام على دعوة الفنانٌن الشباب ل المسابقة.
 ٌطرح . مسٌرة النضال الفلسطٌنً نحو التحرر واالستقالل وعودة الالجئٌنمسٌرته الفنٌة التً رافقت  ذات ٌوم عبر هطرح

متراكمة ٌواجها  تحدٌاتوحرجة تمر بها المنطقة تطورات  اوضاع دولٌة متردٌة و الشباب فً ظل الفنانٌنالسؤال على  هذا
 .شعبنا الفلسطٌنً

  
ٌة شاملة ظرة استباقواألفكار المتخٌلة إلى ما بعد اللحظة واآلن، بل تأخذنا فً ن ابواب التساؤالت واإلحتماالت تفتح ؟الى اٌن

تسجٌل و عنالتعبٌر دور كبٌر فًله فً التارٌخ اإلنسانً، و الهامة نقدٌةلجاالت االمٌعتبر واحدا من الفن  قبل. انإلى المست
بعٌدا عن المصالح التً قد  وللفن اٌضا القدرة على التكهن بالمسقبل باعتباره حقال، رٌةلمسٌرة البش وتوثٌق االبعاد االنسانٌة

 . اخرى مجاالت تحكم 
 

ٌن فً المرحلة ئزفا . سٌتم اختٌارعشرة ، شهر مولد الفنان اسماعٌل شموط9102شهر آذار  بداٌة  فً ستعلن نتائج المسابقة 
مدن  الىقل مدٌنة بٌت لحم وٌنت دار الكلمة فً ٌنطلق من لهم عرضامنظٌم ٌو من قبل لجنة تحكٌم مختصة االولى للمسابقة

وسٌتم كذلك إنتاج " كتالوج " متمٌز للفنانٌن  .9191عام  امتداد عام، حتى الدورة القادمة من المسابقةعلى فلسطٌنة اخرى 
 المشاركٌن.

 
 :شروط المشاركة

 
 المسابقة "الى اٌن". الفنً مع موضوع العمل أن ٌتفاعل •

 عاما 40ة \ان ال ٌتجاوز عمر المشارك •

 .سم X00 100ان ال ٌقل حجم العمل عن  •

 .( 2010المرسل منتجا حدٌثا )خالل عام ان ٌكون العمل الفنً  •

ان ٌكون العمل الفنً مبتكراً وغٌر منقول عن أعمال أخرى، وقد انتج خصٌصا لهذه المسابقة، وال ٌجوز نشره قبل  •

 .نتائج المسابقةإعالن 

•  

 طلب المشاركة مرفقات
  المقدم للمسابقه للعملارسال اربعة صور عالٌة الجوده. 

 كلمة وتشمل العنوان الكامل، رقم تلفون  150 سٌره ذاتٌة فنٌه ال تتجاوز. 

 كلمه، بحٌث ٌتضمن وصف للعمل وعناصره الرئٌسٌة 400حول العمل المرسل ال ٌتجارز  فنً بٌان. 

 بحجم عاٍل ألعمال سابقة متخصصة بفن اللوحة.صور  ارسال 



  مواد مختلفةوأكرٌلك، زٌت، أحبار،  :قماشالعلى ان تكون المشاركة محصورة بالرسم. 

 6 ٌجب ان الٌتجارز حجم صور االعمال المرسله الكترونٌا BM ة، \الفنان باسم ترقٌم وتسمٌة كل صوره وٌجب

 الواسطة المستخدمه، االبعاد، وسنة االنتاج.

 ة \الفنانه المشارك\للفنان عالٌة الجودة صوره شخصٌه.  

 :التالً لى البرٌد االكترونًع 2019/1/20موعد أقصاه  فًالمرفقات فً رسالة واحدة  ترسل

shammoutaward@daralkalima.edu.ps 
 

  :الجىائش

ثقافة ووسارة الثقافة الفلسطينية للفائشيه العشزة  وكذلك سيتم تىسيع شهادات مصدقة مه كلية دار الكلمة الجامعية للفنىن وال

 .للفائشيه الثالثة األوائل دوالر 0444 بقيمةجىائش

 
 

 


