
 

مسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي
الدورة الثانية

املوعد النهائي للمشاركة  7 تشرين ثاني- نوفمبر2017

تــــعلن كــــلية دار الــــكلمة الــــجامــــعية لــــلفنون والــــثقافــــة عــــن فــــتح بــــاب املــــشاركــــة فــــي مــــسابــــقة "جــــائــــزة 
املـــصورة كـــريـــمة عـــبود لـــلتصويـــر الـــفوتـــوغـــرافـــي" وتـــدعـــو الـــفنانـــات والـــفنانـــني مـــن داخـــل فلســـطني 
(الـضفة الـغربـية، غـزه، فلسـطني 1948) ومـن املهجـر لـلتقدم بـطلبات املـشاركـة فـي دورة هـذا الـعام 

تحت ثيمة "املكان".

تـــعد الـــراحـــلة كـــريـــمة عـــبود (1893-1940) مـــن أوائـــل الـــنساء الفلســـطينيات الـــلواتـــي احـــترفـــن فـــن 
الـتصويـر الـفوتـوغـرافـي فـي فلسـطني فـي أوائـل الـقرن العشـريـن. عـملت كـريـمة فـي مـجال الـتصويـر 
الــفوتــوغــرافــي الــتوثــيقي لــتصور الــحياة فــي فلســطني والــعائــلة الفلســطينية فــي زمــن الحــداثــة قــبل 
الـــنكبة، وافـــتتحت ســـتوديـــو لـــلتصويـــر الـــخاص بـــها فـــي مـــديـــنة حـــيفا فـــي أوائـــل أربـــعينيات الـــقرن 
العشــريــن وكــانــت تــسافــر فــي جــميع أنــحاء الــبالد لــتصويــر املــجتمع الفلســطيني واألمــاكــن املــهمة، 
مــوثــقة الــحياة الفلســطينية بــعيداً كــل الــبعد عــن أعــمال الــتصويــر الــفوتــوغــرافــية االســتشراقــية الــتي 

اشتهرت في تلك الحقبة. 

تأسست "جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي" عام 2016 في فلسطني تكريماً للفنانة 
الراحلة كريمة عبود، ومن أجل تشجيع مهارات املصورات واملصورين في فلسطني واملهجر ودعم 

مسيرتهم اإلبداعية والتعبيرية.

ســـتشكل دار الـــكلمة لـــجنة لـــتقييم الـــصور الـــفوتـــوغـــرافـــية املـــقدمـــة لـــلمسابـــقة، وســـتقوم هـــذه الـــلجنة 
بـــإخـــتيار أفـــضل 10 صـــورة مـــقدمـــة مـــن قـــبل  املـــتسابـــقات واملـــتسابـــقني املـــشاركـــني فـــي املـــسابـــقة. 
وسـتعرض هـذه الـصور فـي جـاالري الـجامـعة فـي مـعرض سـيفتتح بـتاريـخ 14/12/2017 و سـتقوم 
الــلجنة بــإخــتيار الــعمل الــفائــز والــذي ســيعلن عــنه  ايــضا فــي ذلــك الــيوم حــيث يــلي افــتتاح املــعرض 

تسليم جائزة املسابقة  الفضل مصور/ة والتي قيمتها 2500 دوالر أمريكي.
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متطلبات املشاركة في املسابقة:

أن يكون املتقدم\ة من فلسطني أو من املهجر.•

أن يكون املتقدم\ة قد عمل أعماال تصويرية فنيه سابقه وأن يكون قد أجرى •
بعض التدريب أو الدراسة التصويرية الفنية.

أن يكون الطلب كامال بكل املرفقات املطلوبة.•

شروط الصورة املقدمة:
أن تتمحور الصور املقدمة حول ثيمة املكان•

• dpi 300  2  اوMB وأن ال يقل حجم كل صورة عن JPEG صورة واحدة

أن تكون الصورة الفنية املرسلة منتجة حديثا خالل عام 2016   او 2017•

أن تكون الصورة غير منقولة عن أي عمل اخر وال يحق للمشارك/ة عرضها أو •
نشرها قبل إعالن النتائج.

يجب ارسال املرفقات في رسالة واحدة حتى موعد أقصاه   7/11/2017 على •
البريد اإللكتروني التالي: 

•karimehabbudaward@daralkalima.edu.ps

مرفقات الطلب•

نموذج تقديم كامل ملسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي يمكن تنزيله من •
خالل الصفحة االلكترونية لكلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة 

     www.daralkalima.edu.ps                             

• 300dpi 2 اوMB وأن ال يقل حجم هذه الصورة عن JPEG  صورة واحدة
املقدمة للمسابقة واملنتجة حديثا.

• pixels 600X500  للفنان\ة املشارك\ة ال تتجاوز JPEG صورة شخصيه
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اإلعالن عن النتائج:
بـعد أن تـقوم الـلجنة بـتقييم كـافـة الـصور الـفنية املـشاركـة بـاملـسابـقة، سيجـري إعـالم كـافـة املـشاركـني 

بالنتائج عبر البريد اإللكتروني
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