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 2020استقبال المشاركات لجائزة إثراء للفنون 

 

الباب ، السعوديين والمقيمين في السعوديةالمعاصرين  جائزة إثراء للفنون، أكبر الجوائز الفنية في الشرق االوسط للفنانينفتحت 

 .2019أكتوبر  3من الجائزة. آخر موعد لقبول المشاركات هو  2020المشاركات لنسخة الستقبال 

 

وبعد سلسلة من التداول والتدارس بين أعضاء اللجنة التحكيمية رفيعة المستوى، يتلقى الفنان الفائز أو المجموعة الفائزة مبلغ 

 دوالر( لتنفيذ تفويض فني جديد. 100,000لاير سعودي ) 375,000

( قبل 2020مارس،  28 – 25) 2020فيما يعرض العمل الفائز ألول مرة في آرت دبي  2019يعلن عن الفائز في نوفمبر 

 أن ينضم العمل إلى المجموعة الدائمة لمركز إثراء في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية.

 

 معايير التقديم

 أعوام. 10السعودية لفترة ال تقل عن المملكة العربية أو مقيماً في مواطناً سعودياً يكون الفنان المشارك  ●

 عاماً. 18المشارك عن ال يقل عمر الفنان  ●

 تقبل المشاركات من الفنانين األفراد أو المجموعات الفنية بواقع عمل واحد لكل فنان أو مجموعة. ●

 إلثراء وآرت دبي. اً وحصري وأصيالً  عمالً جديداً تكون المشاركة  ●

 لمنهجية(.ال تكون المشاركة جزءاً من سلسلة موجودة من األعمال )دون تشابه في الفكرة أو المبدأ أو ا ●

 نموذج التقديم االلكتروني.عبر الوثائق المطلوبة تقدم  ●

 تقصى المشاركات تلقائياً حال عدم إيفائها بأي من المعايير المذكورة أعاله. ●

 

 تقديم المشاركات

 .باليدالمشاركات تسليم قبل يتقدم المشاركات عبر الموقع االلكتروني للجائزة. ال  ●

عناوين وصور خمسة أعمال فنية على األقل مع متضمناً  PDFلفنان بصيغة الملف الفني لترفق مع المشاركات  ●

 لهذه األعمال.تفاصيل و

 ترفق مع المشاركات السيرة الذاتية للفنان متضمنة التعليم والمعارض والجوائز السابقة . ●

 تتضمن المشاركات: ●

 .مفهوم العمل ○

 .عنوان العمل ○

 .لعملفي االمواد والوسائط المستخدمة  ○

 .أبعاد ووزن العمل ○

 .عن خطة تركيب العمل المقترحتقرير تفصيلي  –خطة التركيب  ○

 .رسومات توضيحية للعمل )مخططات / صور( ○

لألسابيع السابقة لمعرض آرت يتضمن التفاصيل الزمنية جدول زمني تفصيلي  –المخطط الزمني لإلنتاج  ○

 .2020دبي في مارس 

 السفر والبحث باإلضافة إلى تفاصيل التصنيع والشحن إلى دبي.تفاصيل يتضمن المخطط الزمني  ○
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 العمل الفني

 مصمماً للعرض لمرة واحدة(. وليس  ال يكون العمل الفني مؤقتاً )يكون العمل مركباً بطريقة دائمة ومستقرة ●

الشحن وقابالً إلعادة التركيب في مركز إثراء لينضم إلى يكون العمل الفني قابالً للشحن والنقل باستخدام حاويات  ●

 مجموعة إثراء الدائمة.

 .كغم للمتر المربع( 500)ال يتجاوز وزن العمل متر( و 2.5× متر  4)العمل أبعاد ال تجاوز  ●

 (.2020مارس  28 – 25يكون العمل كامالً ومشحوناً إلى دبي للمشاركة بمعرض آرت دبي ) ●

 

 ميزانية العمل 

 دوالر أمريكي(. 100,000عودي )لاير س 375,000تتعدى ميزانية العمل مبلغ  ال ●

تتضمن المشاركة تفاصيل الميزانية. تتضمن للميزانية جميع تفاصيل االنتاج من تكاليف التصنيع وإدارة المشروع  ●

المنشأ إلى آرت )متضمنة أجور الفنان( والتأمين والشحن والتركيب في آرت دبي وفي الدمام وتكاليف الشحن من 

 ي إلى مركز إثراء.بدبي ومن آرت د

 

 لجنة التحكيم

الفنون الذين يمثلون خيرة المجتمعات الفنية السعودية من خبراء منتقاة مجموعة لجائزة إثراء للفنون تضم اللجنة التحكيمية 

 والعربية والعالمية.

 . 2019اللجنة التحكيمية للجائزة لهذه الدورة خالل شهر أغسطس  أعضاء سيعلن عن

 

 الجائزة

 لاير سعودي للعمل الفائز. 375,000إلى تصل قيمته تفويض فني  ●

 لاير سعودي، متضمنة االنتاج والشحن والتأمين وإدارة المشروع.  375,000ال تتجاوز تكلفة المشروع  ●

 

 الستالم المشاركات الموعد النهائي

 .2019أكتوبر  3آخر موعد لقبول المشاركات هو  ●

 .تقدم المشاركات عبر الموقع االلكتروني للجائزة ●

 ال تقبل المشاركات المستلمة بعد الموعد النهائي. ●

 


