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  ووهھھھوو  :دديیةاالهھ  معررضض  في  للمشارركة  ااإلبددااعيیة  االمجاالتت  مختلفف  منن  االفلسططيینيیيینن  االفنانيینن  ددعووةة  االمعاصرر  للفنن  االمعملل  مؤؤسسة  يیسرر
  .االعامم  نهھايیة  ااحتفاالتت  بمناسبة  ٢۲٠۰١۱٩۹  ااوولل  ووكانوونن  االثاني  تشرريینن  شهھرر  في  االقددسس  في  االقدديیمة  االبلددةة  في  االمعملل  مقرر  في  يیقامم  ٬،معررضض
  ووذذوويي  االمعمارريیيینن  وواالمهھنددسيینن  وواالمصوورريینن  وواالنحاتيینن  وواالمصمميینن  االتشكيیليیيینن  االفنانيینن  جميیع  بمشارركة  االمؤؤسسة  تررحبب

  .ااألخررىى  ااإلبددااعيیة  ااالختصاصاتت
   .٢۲٠۰١۱٩۹  ااالوولل  تشرريینن  ٦  ااالحدد  :االططلباتت  لتقدديیمم  االنهھائي  االمووعدد
  .٢۲٠۰١۱٩۹  ااالوولل  تشرريینن  ١۱١۱  ااإلثنيینن  :االفنانيینن  ااختيیارر  مووعدد
  ٢۲٠۰١۱٩۹  ااوولل  ووكانوونن  االثاني  تشرريینن  :االمعررضض  إإقامة  مووعدد
  

  :االمعاصرر  للفنن  االمعملل  بمؤؤسسة  تعرريیفف
ً    االمؤؤسسة  تستضيیفف  .وونشررهه  االمعاصرر  االفنن  ووتحفيیزز  تشجيیع  بهھددفف  ١۱٩۹٩۹٧۷  عامم  تأسستت  رربحيیة  غيیرر  مؤؤسسة   ططيینيیيیننفلس  فنانيینن  ددوورريیا
  عملل  ووررشاتت  االمؤؤسسة  تنظظمم  كما  االجمهھوورر.  أأمامم  أأعمالهھمم  ووعررضض  ووإإنتاجج  تططوويیرر  في  ووتساهھھھمم  االقددسس  في  االقدديیمة  االبلددةة  في  ووأأجانبب
  في  االحيیاةة  عنن  ررليیعب  تططوويیعهھ  أأجلل  منن  ٬،االحدديیثة  االحيیاةة  ألنماطط  مووااكبتهھ  ووكيیفيیة  ٬،وومماررساتهھ  بالفنن  االمعررفة  تووسيیع  بهھددفف  وواالكبارر  للشبابب
  .فلسططيینن
  :ااإللكتررووني  مووقعنا  ززيیاررةة  يیمكنن  االمؤؤسسة٬،  عنن  االمعلووماتت  منن  لمززيیدد
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  :االهھدديیة  معررضض  حوولل
  لفنانيینن  فنيیة  ألعمالل  عررضض  يیتضمنن  حيیثث  ااإلعيیادد  مووااسمم  مع  بالتززاامنن  ٢۲٠۰١۱٩۹  ااوولل  ووكانوونن  االثاني  تشرريینن  في  االهھدديیة  معررضض  يینظظمم

  كما  ةاالمعررووض  االمميیززةة  االفنيیة  ااألعمالل  على  لالططالعع  االجمهھوورر  ددعووةة  ووتتمم  االمعملل.  مؤؤسسة  مقرر  في  ووناشئيینن  معررووفيینن  فلسططيینيیيینن
  وواالددوولي٬،  لياالمح  االمستوويیيینن  على  عهھاووبيی  أأعمالهھمم  لعررضض  االفلسططيینيیيینن  االفنانيینن  أأمامم  االمجالل  االمعررضض  يیفتح  شرراائهھا.  فررصة  لهھ  تتاحح
  االمستقبلي.  االتعاوونن  آآفاقق  ووفتح  االمعملل  مؤؤسسة  مع  دداائمة  عالقاتت  لنسج  ااألررضيیة  وويیهھيیئ

  
  :االططلباتت  تقدديیمم  كيیفيیة
  :االتاليیة  االووثائقق  إإررسالل  بالمشارركة  االررااغبيینن  االفنانيینن  على

   .االميیالدد  وومكانن  ووتارريیخ  ااالتصالل  وومعلووماتت  االكاملل  ااالسمم  تتضمنن  االتي  االذذااتيیة  االسيیررةة  •
  االماضيیيینن  االعاميینن  خاللل  االفنانن  أأنجززهھھھا  االتي  لألعمالل  أأقصى  كحدد  مثاال  ٢۲٠۰  على  يیشتمللوو  ااألعمالل:  ملفف  •

  .ووااألحجامم  االمستخددمة  وواالموواادد  هھجاتاان  ووتارريیخ  االعملل  ااسمم  تشملل  بحيیثث  ووااضح٬،  بشكلل  مصنفة  بصوورر  مددعمة
  ١۱٠۰٠۰االى  ٥٠۰(  بيینن  يیتررااووحح  بشررحح  وومددعمة  ووااضح  بشكلل  مصنفة  صوورر  مع  للمعررضض  االمقتررحة  االفنيیة  ااألعمالل  •

  .لمقتررححاا  االسعرر  االى  إإضافة  وواالحجمم٬،  االمستخددمة  وواالموواادد  تنفيیذذهه  ووتارريیخ  االفني  االعملل  ااسمم  يیتضمنن  بحيیثث  )٬،كلمة
  كلمة)٥٠۰٠۰(  االفنانن  يیررااهھھھا  كما  وواالمفاهھھھيیمم  ااالفكارر  حيیثث  منن  االمقتررحة  االفنيیة  ااالعمالل  عنن  نصص  •
  على  وويیتعيینن  ووأأحجامهھا٬،  االمستخددمة  االموواادد  عنن  االنظظرر  بصررفف  فنيیة  أأعمالل  منن  يیررغبهھ  ما  ااقتررااحح  االفنانن  بإمكانن  •

  يف  تكاليیفف  أأيیة  يیغططي  ال  االمعملل  بأنن  علما  ٬،للعررضض  جاهھھھززةة  تكوونن  أأنن  للمعررضض  االمقتررحة  االفنيیة  ااألعمالل  جميیع
  سعاررااأل  ووستكوونن  االمعررضض.  في  ستشارركك  االتي  فقطط  هھھھي  ااختيیاررهھھھا  سيیتمم  االتي  ااألعمالل  ووأأنن  االفنيیة  ااألعمالل  إإنتاجج

  مع  الءمميیت  بما  االفنانن  مع  االنهھائيیة  ااألسعارر  على  االتفاووضض  سيیتمم  حيیثث  فقطط٬،  ااألعمالل  لسعرر  تقدديیررااتت  االمقتررحة
  .االمعررضض  ططبيیعة

  
ً    االكاملة  االططلباتت  إإررسالل  يیررجى   االى  ٢۲٠۰١۱٩۹  ااالوولل  تشرريینن  ٦  قبلل  "٢۲٠۰١۱٩۹  االهھدديیة“  عنوواانن  تحتت  االكترروونيیا

LAMIS@ALMAMALFOUNDATION.ORG  
  .ووااحدد PDF ملفف  في  مررفقة  االووثائقق  جميیع  تكوونن  أأنن  وويیفضلل

 
 :بـ  ااالتصالل  يیررجى  ااالستفسارر٬،  منن  للمززيیدد

  
  

  االمعاصرر  للفنن  االمعملل  مؤؤسسة
  االجدديیدد  االبابب  االجوواالددةة٬،  شاررعع
  91145  االقددسس  14664،٬  :بب.صص
  +972-2-628-3457  :هھھھاتفف
  +972-2-627-2312  :فاكسس
   on.orginfo@almamalfoundati: إإيیميیلل
   www.almamalfoundation.org: ااإللكتررووني  االمووقع

  
  :االددوواامم  ووساعاتت  أأيیامم
  .مساء ً   5  لغايیة  صباحا  10  االساعة  منن  االجمعة  االى  ااإلثنيینن  منن

 


