صنع في تشكيل ٢٠١٧
معرض جماعي  ٢٤مايو  ٣٠ - ٢٠١٧أغسطس ٢٠١٧
يتشرف تشكيل بطرح نداء العمل صنع في تشكيل  - ٢٠١٧معرض جماعي سنوي يضم مجموعة مختارة من
االعمال الحديثة العضاء تشكيل ومشتركي الورش الفنية والفنانين العارضين.
إرشادات التقديم:
·الدعوة مفتوحة لجميع ا عمال الفنية والتصميمية المعاصرة بوسائل تعبير فنية مختلفة.
ً
مساء من يوم
·للمشاركة الرجاء إرسال صور االعمال المقترحة ونموذج طلب المشاركة قبل الساعة ٤
السبت  ١٣مايو ٢٠١٧
·سيتم إبالغ الفنانين عن أعمالهم المختارة عبر البريد االلكتروني يوم الثالثاء  ١٦مايو ٢٠١٧
·يبدأ موعد استالم ا عمال المختارة من يوم االربعاء  ١٧مايو ٢٠١٧
ضهرا يوم االحد  ٢١مايو ٢٠١٧
·الموعد النهائي الستالم االعمال هو الساعة ١٢
ً
·الفنانون والمصممون مسؤولون عن تركيب إطار وهيكل العمل المختار قبل تسليمه لتشكيل
·لألعمال الثالثية االبعاد ،يرجى إضافة صورتين أو أكثر مع تعليمات التركيب إذا لزم.
·جميع الصور الفوتوغرافية المرسلة عبر البريد االلكتروني يجب أن تكون ذات جودة عالية  JPEGأو .TIFF
ألعمال الفيديو يجب أن ال يقل عن  PAL ٥٧٦ X ٧٢٠أو  NTSC ٥٧٦ X ٧٢٠وللصوتيات ()wav or aiff
المسجلة على اسطوانات مضغوطة ( )DVD/CDيتم تسليمها باليد إلى تشكيل ،ند الشبا
·يرجى إرسال األعمال الفنية إلى org.tashkeel@submission :تحت عنوان صنع في تشكيل ٢٠١٧

ملحوظة:
يجب أن تكون العروض المقدمة من االعمال المنجزة في العام الماضي.
فقط الفنانين والمصممين المؤهلين للمشاركة هم الذين كانوا أعضاء نشطين أو شاركوا في ورش العمل،
أو ساهموا في أي من معارض تشكيل منذ مايو ٢٠١٧

نموذج طلب المشاركة
االسم (وما يعادله باللغة اإلنجليزي)

اسم العائلة (وما يعادله باللغة اإلنجليزي)

البريد االلكتروني

الهاتف المتحرك

الموقع االلكتروني

اسم المستخدم في وسائل التواصل

العمل المقترح
العنوان

نوع العمل

األبعاد

تاريخ العمل

العنوان

نوع العمل

األبعاد

تاريخ العمل

العنوان

نوع العمل

األبعاد

تاريخ العمل

متطلبات خاصة بتنصيب العمل إذا لزم

اختياري  -ورشة عمل أو نشاط مقترح
كجزء من صنع في تشكيل  ،2017نحن حريصون على تطوير برنامج لورش العمل وأنشطة تصاحب فترة
المعرض ومرتبطة باألعمال المعروضة .يرجى تقديم عرض موجز لما تقترحون تقديمه ،ويمكن أن يكون
ورشة عمل أو محادثات أو عروض فيما يتعلق بالممارسة أو العمل الخاص بك .ويمكن أن تستهدف كل من
البالغين والشباب.

التوقيع

التاريخ

