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 : دعوة إلرسال األعمال الفنية 2018ُصنع في تشكيل 

 2018أغسطس  30مايو ولغاية  8المعرض: من 

 "، وهو معرض2018يفخر تشكيل بإطالق دعوة عمل لمعرض "ُصنع في تشكيل 

 سنوي لمجموعة من الفنانين يضّم تشكيلة أعمال حديثة من ابتكار أعضاء تشكيل، 

 والمشاركين في ورش العمل والفنانين المشاركين في المعارض.   

، وهو عبارة عن معرض سنوي 2008بدأ الموسم االفتتاحي لمعرض "ُصنع في تشكيل" عام 

يضّم أعماًال من ابتكار مجموعة مختارة بعناية من الفنانين والمصممين الذين تعاملوا مع تشكيل 

ى استكشاف عمق وتنّوع الممارسات المعاصرة للفنانين في السنة السابقة. يرمي المعرض إل

 والمصممين القاطنين في دولة اإلمارات.

  المبادئ التوجيهية لتقديم األعمال الفنية:

 الدعوة مفتوحة لألعمال المعاصرة في مجال الفن والتصميم باستخدام أي وسيط كان.  •

 يجب أن يتم تقديم عمل كامل ُأنجز في العام الفائت.   •

 ينبغي أن يكون العمل أصليًا ومن ابتكار العضو المشارك بالكامل.  •

ُيفتح باب المشاركة فقط أمام الفنانين/المصّممين الذين كانوا أعضاء في المركز أو سبق  •

 . 2017أن شاركوا في ورش عمل أو ساهموا في أي معرض أقيم بتشكيل منذ مايو 

م استمارة الطلب والصور قبل الس •  أبريل 7بعد الظهر من يوم السبت  4 اعةيجب أن تقدَّ

 16اإلثنين الواقع فيه سيتم إبالغ المشاركين المختارين عبر البريد اإللكتروني بحلول يوم  •

 أبريل

السبت  يمكن للمشاركين المختارين تسليم األعمال الفنية لمركز تشكيل بدءًا من يوم •

 أبريل 20الواقع فيه 

ظهرًا من يوم اإلثنين الواقع  12الساعة ينبغي تسليم األعمال الفنية في موعد أقصاه   •
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 أبريل 30فيه 

سيتولى المشاركون المختارون مسؤولية وضع األعمال في ُأطر قابلة للتعليق قبل  •

 تسليمها إلى تشكيل. 

علومات فنية بالنسبة إلى األعمال ثالثية األبعاد، يرجى توفير صورتين أو أكثر ُمرفقة بم •

 للتركيب إذا دعت الحاجة.

 . Tiffأو  JPEGيجب أن تكون كافة الصور الُمرَسلة بالبريد اإللكتروني عالية الدقة، بصيغة  •

، NTSC 480×  720أو  PAL 576×  720أما أعمال الفيديو فيجب أن تكون على األقل 

 وينبغي تقديم األعمال السمعية

 wav  أوaiff ي دي وتسليمها شخصيًا إلى على قرص دي في دي/س 

 مركز تشكيل في ند الشبا. 

، تحت submission@tashkeel.orgينبغي إرسال األعمال بالبريد اإللكتروني إلى العنوان  •

 موضوع "ُصنع

 [اسمك]" -: األعمال الفنية 2018في تشكيل  
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 إستمارة الطلب

 

 العمل المقترح

 تاريخ االبتكار القياسات (سم) الوسيط العنوان

 العنوان

 

 تاريخ االبتكار القياسات (سم) الوسيط

 العنوان

 

 

 تاريخ االبتكار القياسات (سم) الوسيط

 

 متطلبات التركيب المحددة إذا دعت الحاجة

 

 

 

 

 

 

 الشهرة  االسم 

 الجّوال

 

 البريد اإللكتروني

 الموقع اإللكتروني

 

 وسائل التواصل االجتماعي
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 النشاط أو ورشة العمل المقترحة -اختياري 

 

"، نحن متحّمسون إلعداد برنامج مليء بورش العمل 2018كجزء من معرض "ُصنع في تشكيل 

واألنشطة التي ُتقام بالتزامن مع المعرض وترتبط باألعمال المعروضة فيه. يرجى تزويدنا بملخص عّما 

تقترح تقديمه. قد تكون ورش عمل، أو محادثات أو عروضًا توضيحية متعلقة بممارستك/عملك ويمكن 

 ّد سواء.  أن تستهدف الكبار والصغار على ح

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع

 

 خالتاري
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