
               	  

 

جائزةة االفنانن االناشئ في االشرقق ااألووسط  

آآرربلز في أأيامم االتصميم ددبي د، معرضض فانن كليف آآن٢٠١٦ماررسس  ١٣موعد ااالعالنن عن االجائزةة:   

 
 
 

اااللهامم االطبيعي  

 اممطالما كانن االعالم االطبيعي مصدرراا غنيا اللهلبالنسبة لفانن كليف آآند آآرربلز، كانت االطبيعة مصدرراا محببا لاللهامم منذ االبدااية، وو

ذذااتت تطوررتت بمروورر االوقت لتصنع أأشكاال ووظيفية  سوااءء من حيث توفير االمواادد االمتاحة أأمم في االهياكل االفريدةة االمركبة االتي

كفاءءةة عالية.  

أأشكالل طبيعية متوطنة في االبيئة االمحيطة بهم صنع تصاميم ألشياءء تخدمم غرضا  االمصممين من خاللل ااستخدااممى ب االلط

عكس تأثير االعالم االطبيعي، سوااءء من حيث االمواادد االمستخدمة أأمم من حيث ت بحيثاالمعاصرةة  محددداا مالئما ألساليب االحياةة

هيكلها. هذه ااألشياءء قد تكونن ثابتة أأوو، مثلها في ذذلك مثل االعديد من ااألشكالل االطبيعية، قابلة للتكييف مع االظرووفف ووااألووضاعع 

االمتغيرةة لصنع شكل أأوو ووظيفة بديلة.  

االمصممين االناشئين في االمنطقة االى تقديم بدعوةة  تشكيل، بالشرااكة مع أأيامم االتصميم ددبي،ت فانن كليف آآند آآرربلز ووقام

 بحيثتصميمية ألشياءء مستوحاةة من االطبيعة مع ااالستفاددةة االكاملة من االخصائص االمتأصلة في االمواادد االمستخدمة ووعرووضض 

اتت فسابق؛ كما أأنن على االمرشحين تقديم ملووظيفة ووااضحة. هذه االدعوةة مفتوحة فقط للمشارريع االتي لم تتحقق في اال تخدمم

ررقمية (صورر من االماكيتاتت، وواالتصاميم وو/أأوو ااالسكتشاتت) للعمل االمقترحح. نرجو مالحظة أأنن ااألعمالل االمقدمة ال ينبغي أأنن تكونن 

في شكل قطع مجوهرااتت وو/أأوو ساعاتت.  

ددررهم ااماررااتي،  ٣٠،٠٠٠اجج للعمل قدررها تغذية االموااهب االناشئة عبر منطقة االشرقق ااألووسط. يحصل االفائز على ميزاانية اانت

، علما بأنه سوفف يتم االكشف عن االقطعة االفائزةة ٢٠١٦ددررهم لحضورر معرضض أأيامم تصميم ددبي  ٥،٠٠٠باإلضافة االى بدلل سفر

. كما سوفف يحصل االفائز على ررحلة مدتها أأسبوعع االى بارريس لحضورر ٢٠١٦في االتصفياتت في يومم اافتتاحح أأيامم االتصميم ددبي 

(ااأليديي االذهبية، عالمة تجاررية) يديرها أأساتذةة في حرفة صناعة االمجوهرااتت االرااقية ووذذلك في مدررسة  ™ Mains d'Orددووررااتت 

فانن كليف آآند آآرربلز االحصرية.  



               	  

 

ااالررشاددااتت االعامة للتقديم  

 

• في منطقة االشرقق ااألووسط لتقديم عمل تصميمي مبتكر.االمقيمين انين وواالمصممين ناالدعوةة مفتوحة لكافة االف   

• تم قبولل االمشارريع االتي سبق عرضها أأوو اانتاجها.لن ي   

• فقط. ينبغي لألعمالل االمقدمة أأنن تشتمل على ملفاتت تصميمي ووااحد بعرضض االتقدممللجائزةة  للمرشحينيمكن    

ررقمية (صورر للماكيتاتت، ووااألعمالل وو/أأوو ااالسكتشاتت) ووبحد أأقصى خمس صورر على أأنن تكونن كافة االصورر في  

.Tiff – 300 dpiعالي االوضوحح أأوو في صيغة    JPEGشكل  

• ُشترطط  .٢٠١٥دديسمبر  ٣١تقديم نماذذجج االطلباتت وواالصورر في موعد أأقصاه االخميس  ي  

• سوفف يتم ااخطارر االفنانين/ االمصممين االذين ووقع ااالختيارر عليهم بوااسطة االبريد اااللكترووني بحلولل تارريخ   

.٢٠١٦يناير  ١٣االخميس    

• ددررهم ااماررااتي ما يلي: ٣٥،٠٠٠االبالغة  تغطي االقيمة ااالجمالية للجائزةة   

o ددررهم ااماررااتي للمواادد، وواانتاجج االعمل، ووتكاليف االشحن االى ددبي وومنها (قد يفضل االمصمم ٣٠،٠٠٠   

اانتاجج االعمل في ددبي).   

o ددررهم ااماررااتي للطيراانن ووااالقامة من أأجل االتوااجد طواالل ااأليامم االثالثة ااألوولى من معرضض أأيامم ٥،٠٠٠   

االتصميم ددبي.   

• فكرةة  وواالعمل االنهائي محفوظة بالكامل للفنانن/ االمصمم.ملكية اال   

•  submission@tashkeel.orgينبغي تعبئة نموذذجج االطلب ووااررساله مع االملفاتت االرقمية بالبريد اااللكترووني االى  

).، ااسم االمصمم٢٠١٦(االموضوعع: جائزةة فانن كليف آآند آآرربلز للتصميم   

• tashkeel@tashkeel.orgرجاءء ااررسالل بريد االكترووني االى: االأليي ااستفساررااتت،    



               	  

 
نموذذجج االطلب  

 

 ااالسم ااألوولل (وومرااددفه االمفضل باللغة االعربية ااذذاا كانن معلوما)

 
 
 
 
 

ااسم االعائلة (وومرااددفه االمفضل باللغة االعربية ااذذاا كانن معلوما)  

 
االنوعع تارريخ االميالدد   

لهاتف االجوااللررقم اا االبريد اااللكترووني  

االموقع اااللكترووني، االروواابط ووووسائل االتوااصل ااالجتماعي                                            االعنواانن

ذذااتت االصلة  

االمهنة االجنسية  

االسيرةة االذااتية  )١٠ أأوو معاررضض بحد أأقصى / يع ووشخصية وواالمشارريع االسابقة (أأحدثث مشارراالمعلوماتت اال –  



               	  

 
االعمل االمعرووضض  

 

عنواانناال االوااسطة/االمواادد  ااألبعادد  تارريخ االتنفيذ   

 

كلمة كحد أأقصى) ٢٥٠كلمة كحد أأددنى وو ١٠٠ااعالنن االفكرةة (  

 

متطلباتت تركيباتت محدددةة، ااذذاا كانت الززمة  

 

االتوقيع االتارريخ   

 
 

ددبي، ااالماررااتت االعربية االمتحدةة  122255/ صص. بب 1تشكيل/ ند االشبا   

www.tashkeel.org+/ 971 4 336 1606 +/ فاكس ررقم:971 4 336 3313هاتف ررقم:   
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