جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي  ٠٠الدورة

التاسعة 2018 ٠٠

تويل جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكييل البحث الفني والبرصي مكانته ،وتربز جهود الكتاب والنقاد واألكادمييني فيه ،و ُتعزّز دور النقد
باعتباره موازياً إبداعياً للعملية الفنية .وهي إذ تعمل عىل استقطاب الجهود املختلفة ،فإمنا ترمي إىل متابعة األفكار املميزة وتحفيز البحث
النقدي التخصيص يف مجاالت الفنون التشكيلية والبرصية ،وإبراز دور املبدعني واالتجاهات وتوثيقها ،كام ترمي إليجاد لغة مشرتكة بني النقاد
من جهة وبينهم وبني القارئ املهتم من جهة أخرى ،والتأسيس إلنتاج الثقافة الفنية والبرصية وتسجيلها .وسيكون عىل املشاركني ابتكار أدواتهم
لتحقيق الهدف املنشود من طرح أي موضوع.

الدورة التاسعة  ٠الفنون والمجتمع في المشهد التشكيلي العربي  ٠يناير  -ديسمبر

2018

تحت رعاية حرضة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل لالتحاد حاكم إمارة الشارقة ،ومتث ًال لرؤية
سموه يف أهمية البحث النقدي يف مجاالت الفنون التشكيلية ،وتعزيز دوره كجانب إبداعي يف تطوير الوعي بالفنون ،تعلن إدارة الشؤون
الثقافية بدائرة الثقافة يف حكومة الشارقة عن الدورة التاسعة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكييل ،تحت عنوان (الفنون واملجتمع يف املشهد
التشكييل العريب) ،وتدعو الكتاب والنقاد واملهتمني للبحث النقدي يف هذا املوضوع واملشاركة وفق الرشوط املرفقة.
شروط الدورة التاسعة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي

 ال يحق للفائز بإحدى الدورات التقدم للمسابقة إال بعد ميض دورتني متتاليتني. أن ينحرص البحث يف موضوع املسابقة (الفنون واملجتمع يف املشهد التشكييل العريب). أن يكون البحث معداً للنرش ومل يسبق نرشه أو طبعه يف كتاب. -أال يكون البحث قد فاز بجائزة مشابهة.

 ال ميكن املشاركة بأكرث من بحث. أن ترفق الصور اإليضاحية بالبحث يف حال الحاجة لها. أن توضح الهوامش واملراجع وتثبت مع البحث. أال يقل البحث عن خمسني صفحة (.)A4 أن تحتوي كل صفحة عىل  250كلمة تقريباً. ترسل ثالث نسخ مطبوعة أصلية ،عىل أن يكون البحث مطبوعاً بنظام (وورد – يب يس) وترفق مع قرص الكمبيوتر.CD يتضمن القرص  CDالسرية الذاتية والعلمية واإلقرار بعدم نرش البحث سابقاً أو فوزه مبسابقة مامثلة. أن يرفق البحث بالصور الالزمة بنظام  GPJوبكفاءة عالية تسمح باستخدامها للطباعة يف حال الحاجة مع ذكر رشوحات الصور. ال تلزم الدائرة بإعادة النصوص املشاركة يف املسابقة. يغلق باب قبول املشاركات يف .2018 / 8 / 30 تعلن النتائج يف  2018 / 12 / 26وتوزع الجوائز أثناء ندوة تعقد يف نفس املوضوع. يتم دعوة الفائزين لحضور مراسم توزيع الجوائز واملشاركة بالندوة عىل نفقة الجهة املنظمة. -تتكفل دائرة الثقافة بطباعة البحوث الفائزة منفردة وتحتفظ لنفسها بحقوق الطبعة األوىل.
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ترسل املشاركات إىل أمانة جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكييل
ص.ب  - 5119 :الشارقة  -دولة اإلمارات العربية املتحدة

هاتف  / +97165123357 :فاكس  - +97165123352 :بريد الكرتوين farah@sdci.gov.ae :

األهداف

 التواصل مع الباحثني ونقاد الفن التشكييل العريب. التعريف بأعامل الكتاب والنقاد التشكيليني العرب. توسيع دائرة االهتامم بالتجارب التشكيلية العربية. توثيق الحركة التشكيلية العربية عرب اشتغاالت نقادها. تشجيع املواهب النقدية الشابة والتعريف بها. رصد حركة النقد التشكييل يف املحرتفات العربية. -بناء الصلة بني املجتمع وفنونه عرب اللغة النقدية.

المرفقات الالزمة

 صورة عن جواز السفر أو إثبات الهوية. سرية ذاتية. صورتان شخصيتان. إقرار بعدم نرش املخطوط أو فوزه بجائزة أخرى. إقرار بأن املادة الفائزة تنرش وفق معايري دائرة الثقافة.آلية التحكيم

التأكد من موافقة الرشوط املنصوص عليها يف هذا اإلعالن ،واستبعاد األعامل غري املطابقة ،وتقديم األبحاث إىل لجنة التحكيم.
تتألف لجنة التحكيم من ثالثة من املحكمني االختصاصيني.
تعلل لجنة التحكيم اختيارها للنصوص الفائزة وفق االستامرات الخاصة بذلك.
قرار اللجنة قطعي ونهايئ.

الجوائز

متنح أمانة الجائزة جوائزها عىل الشكل التايل :
 (األوىل) ،قيمتها ( )5000دوالر. (الثانية) ،قيمتها ( )4000دوالر. (الثالثة) ،قيمتها ( )3000دوالر.األمانة العامة

 رئيس الجائزة :سعادة عبد الله محمد العويس  -رئيس دائرة الثقافة. أمني عام الجائزة :األستاذ محمد إبراهيم القصري  -مدير إدارة الشؤون الثقافية. املنسق العام األستاذة فرح قاسم محمد. إعداد الجائزة :قيص بدر. محمد النوري  -عضواً. -أمرية الشاميس  -تصميم.

لجنة تحكيم الدورة الثامنة 2017 ٠٠

 د .شاكر عبد الحميد – مرص د .رشبل داغر – لبنان فاروق يوسف – العراقنتائج الدورة الثامنة:

الجائزة األوىل :فاطمة الزهراء الصغري ،املغرب( ،فتنة الفنون الجديدة  -من التاريخ إىل الجغرافيا)
الجائزة الثانية :إبراهيم الحيسن ،املغرب( ،التشكيل العريب ال َّراهن  -كارتوغرافيا الفن الجديد)
الجائزة الثالثة :إبراهيم الحجري ،املغرب( ،مستقبل الفنون الجديدة  -العرب وفن الديجيتال)

تقطع وترسل مع البحث

