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يسر "تشكيل" اإلعالن عن إطالق دعوة للمشاركة في معرض "ُصنع في تشكيل ٢٠١٩"، وهو معرض 
سنوي لمجموعة من الفنانين يضّم تشكيلة أعمال حديثة من ابتكار أعضاء "تشكيل"، والمقيمين 
)السابقين والحاليين(، باإلضافة إلى جميع من شارك في ورش عمل ومعارض "تشكيل" ابتداًء 

من شهر مايو ٢٠١٨. يهدف المعرض إلى استكشاف عمق وتنّوع الممارسات المعاصرة للفنانين 
والمصممين المقيمين في دولة اإلمارات.

المبادئ التوجيهية لتقديم األعمال الفنية:
 

ُيفتح باب المشاركة أمام الفنانين/المصّممين الذين ١( كانوا/ما زالوا أعضاء في المركز أو ٢( سبق أن 	 
 شاركوا في ورش عمل أو ساهموا في أي معرض أقيم بتشكيل منذ مايو ٢٠١٨.

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

يجب أن يتم تقديم عمل ُأنجز بالكامل منذ مايو ٢٠١٨. سيتم رفض األعمال التي أنجزت قبل تاريخه.	 
 ينبغي أن يكون العمل أصليًا ومن ابتكار مقّدم الطلب بالكامل.	 

م استمارة الطلب الكاملة والصور قبل منتصف ليلة السبت ٢٥ مايو ٢٠١٩.	   يجب أن تقدَّ

 سيتم إبالغ المشاركين المختارين عبر البريد اإللكتروني بحلول يوم األحد ٢ يونيو ٢٠١٩.	 

يمكن للمشاركين المختارين تسليم األعمال إلى مركز "تشكيل" بين الساعة ١٠ صباحًا من يوم 	 
 السبت ٨ يونيو حتى الساعة ٩ لياًل من يوم اإلثنين ١٠ يونيو ٢٠١٩.

يتحّمل المشاركون المختارون مسؤولية وضع األعمال في ُأطر قابلة للتعليق قبل تسليمها إلى 	 
 "تشكيل".

 يحتفظ "تشكيل" بحق رفض عرض األعمال المشاركة عند تسليمها للمركز.	 

بالنسبة لألعمال ثالثية األبعاد التي يتم قبولها، ينبغي تقديم تعليمات خاصة بالتركيب مع صورتين 	 
 أو أكثر.

يجب أن تكون صور األعمال المقّدمة عالية الدقة، بصيغة JPEG أو Tiff. أما أعمال الفيديو فيجب أن 	 
تكون على األقل ٧٢٠ × ٥٧٦ PAL أو ٧٢٠ × ٤٨٠ NTSC، وينبغي تقديم األعمال السمعية )wav أو 
 aiff( على قرص دي ڤي دي/سي دي/يو إس بي وتسليمها شخصيًا إلى "تشكيل" في ند الشبا.

 ينبغي إرسال استمارة الطلب كاملًة مع الصور بالبريد اإللكتروني إلى العنوان 	 
submission@tashkeel.org تحت موضوع "طلب مشاركة في معرض "ُصنع في تشكيل ٢٠١٩: 

]اسمك[" قبل منتصف ليلة السبت ٢٥ مايو ٢٠١٩.

ُصنع في تشكيل ٢٠١٩: دعوة مفتوحة 
المعرض: ١٨ يونيو حتى ٣٠ أغسطس ٢٠١٩

 
آخر مهلة لتقديم الطلبات: منتصف ليلة السبت ٢٥ مايو ٢٠١٩
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ُصنع في تشكيل ٢٠١٩: دعوة مفتوحة
استمارة الطلب

االسم 
)وما يقابله باللغة اإلنكليزية إذا كان معروفًا(

اسم العائلة 
)وما يقابله باللغة اإلنكليزية إذا كان معروفًا(

الهاتف المتحرك البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني وسائل التواصل االجتماعي )فيسبوك/تويتر/إنستاغرام(

في أي من المجاالت التالية، شاركت في "تشكيل" من تاريخ ١ مايو ٢٠١٨ )يمكنك ذكر أكثر من خيار(:

عضو في تشكيل ¨
شاركت في ورش)ة( عمل ¨
دّربت في ورش)ة( عمل ¨
أخرى )يرجى ذكر المجال( ___________ ¨

سيرتك الذاتية:
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تاريخ االبتكار القياسات )سم( الوسيط العنوان

وصف العمل

تاريخ االبتكار القياسات )سم( الوسيط العنوان

وصف العمل

تاريخ االبتكار القياسات )سم( الوسيط العنوان

وصف العمل

العمل المقترح / األعمال المقترحة )يمكنك المشاركة بثالثة أعمال كحد أقصى(

األعمال التركيبية

هل ثمة أي متطلبات محددة لتركيب أعمالك؟ إذا كان الجواب نعم، فاذكرها من فضلك
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اختياري - اقتراح نشاط أو ورشة عمل

وصف النشاط المقترح )يرجى ذكر المواد التي ستحتاج إليها، وأقصى عدد ممكن للمشاركين في نشاطك(

نحن متحّمسون إلعداد برنامج مليء بورش العمل واألنشطة التي ُتقام بالتزامن مع معرض "ُصنع في 
تشكيل ٢٠١٩" وترتبط باألعمال المعروضة فيه. يرجى تزويدنا بملخص عّما تقترح تقديمه. قد يكون ورش 

عمل، أو ندوات حوارية أو عروضًا توضيحية متعلقة بممارستك/عملك ويمكن أن تستهدف الكبار و/أو الصغار. 
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اختياري - اقترح منتجاً لتشكيل

يدعو تشكيل إلى إرسال مقترحات عن منتجات صغيرة الحجم لضّمها إلى مجموعة "ُصنع في تشكيل". سيغطي 
تشكيل تكاليف إنتاج السلع المختارة، كما سيتلقى المبتكر نموذجًا عن اإلنتاج باإلضافة إلى ٥٠ بالمئة من األرباح 

التي يتم تحصيلها عند بيع المنتج.

ينبغي أن تكون المنتجات قابلة إلعادة إنتاجها وأال تتجاوز تكلفة إنتاجها:

٣٠ درهم إماراتي كلفة اإلنتاج ١٠٠ وحدة، أو
٦٠ درهم إماراتي كلفة اإلنتاج ٥٠ وحدة، أو

٨٠ درهم إماراتي كلفة اإلنتاج ٣٥ وحدة

يحتفظ المبتِكر بحقوق النشر المتعلقة بتصميم منتجه. فسيتّم إنتاجه وبيعه حصريًا من قبل" تشكيل" لمدة 
عاَمين من تاريخ التسليم. بعد ذلك، يمكن للمبتِكر إنتاجه وبيعه من خالل تّجار آخرين.

ستتم إضافة المنتجات إلى مجموعة "ُصنع في تشكيل" الحالية والتي تضم حقائب للكمبيوتر المحمول، ودفاتر 
وعلبًا ألقالم الرصاص، وستكون متوفرة للبيع على الموقع اإللكتروني www.tashkeel.org وفي مواقع 

"تشكيل".

عنوان المنتج ووصفه

يرجى إرفاق التصميم )التصاميم( المقترح)ة( )بما في ذلك الرسومات األولية، أو النماذج األّولية أو عّينات من المواد( مع 
طلبك

ميزانية اإلنتاج

التوقيع التاريخ
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