
 

 

 جائزة آن وأري روزنبالت للفن البصري

 

 آن وأوري روزنبالت وبیت الفنانین تل أبیب  یتشرفون باإلعالن عن السنة الرابعة لجائزة الفن البصري، والتي تقدَّم لفناٍن فّعال ینتج من

  اسرائیل، وذلك انطالًقا من الرغبة في دفع وتشجیع االنتاج الفني االسرائیلي.

 الجائزة، بقیمة 30,000 شیكل، موّجهة الى فنانین تشكیلیین، اكتملت 8 سنوات على األقل منذ تخّرجهم من التعلیم في األكادیمیات

 المختلفة، وعرضوا خاللها على األقل 10 معارض فردیة وجماعیة، في فضاءات عرض منتقاة، وتم توثیق أعمالهم في كاتالوجات او

 منشورات أخرى.

 یتلقى الفنان الذي یجري اختیاره منحة مالیة بمبلغ 15,000 شیكل من قیمة الجائزة الكلیة، وینجز معرًضا فردًیا تكون قّیمته أورلي

 هوفمان، في فضاء عرض الغالیري العلوي في بیت الفنانین تل أبیب ومساحته نحو 150 مترا مربعا. بقیة مبلغ الجائزة یستخدم إلنتاج

  كاتالوج، توثیق مهني وإنتاج معرض الجائزة.

 یتم اإلعالن عن الفنان الفائز خالل شهر شباط 2020 ویكون أمامه 6 حتى 8 أشهر إلخراج المعرض الى حّیز التنفیذ.

 

 أعضاء لجنة الجائزة:

 د. غالیا بار أور:  قّیمة وباحثة في الفنون

 د. آیه لوریا  : مدیرة وقیمه رئیسیه لمتحف هرتسلیا للفن المعاصر.

 أرییه بركوفیتش:  مدیر وقّیم رئیسي، بیت الفنانین تل أبیب.

 أورلي هوفمان  : المبادرة للجائزة وقّیمة معرض الجائزة.

 آن وأوري روزنبالت:  جامعا أعمال فنیة، مؤسسا الجائزة والمتبرعین لها.

 

 عملیة تقدیم الترشیح:

 ُیطلب من المرشحین تقدیم اقتراحاتهم حتى تاریخ  18/01/2020  بصیغة رقمیة فقط بواسطة البرید اإللكتروني على عنوان:

rosenblattartprize@gmail.com  
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 یجب أن یضم االقتراح ما یلي:

 سیرة ذاتیة حتى صفحتین، بما في ذلك تفاصیل االتصال.●
 ملف أعمال یضم 10 صور إلنتاجات فنیة من السنوات الخمس األخیرة، مع اإلشارة إلى اسم العمل، السنة، التقنیة والحجم.●
 إقتراح لمعرض فردي مالئم لفضاء عرض الغالیري العلوي في بیت الفنانین ومساحته 150 متًرا مربًعا.●
 روابط لمنشورات حول الفنان، لكتالوجات، لموقع الفنان، ولكل مادة أخرى ذات صلة بالموضوع.●
 الرجاء التقید بالتعلیمات التقنیة الواردة أدناه.●

 

 تعلیمات تقنیة:

 یمكن تقدیم الترشیح للجائزة بالُلغة العبریة، وتقدیم االقتراح بالُلغة االنجلیزیة سیالقى بتقدیر عاٍل.●
 الرجاء تقدیم اقتراحاتكم في رسالة واحدة بالبرید اإللكتروني حتى 25 میغا بایت،  وحاولوا ان یكون االقتراح بملف واحد●

.PDF بصیغة 
 تقبل ملفات الصور فقط بصیغة JPG، وبقّوة dpi 72 و بحجم  ال یزید عن pixel1200*1200 وبما  ال یزید عن میغا بایت●

 واحد.
 لغرض تقدیم ملفات فیدیو یجب رفع الملفات الى موقع لمشاركة الفیدیو مثل Vimeo أو .Youtube یجب إضافة روابط●

 لمشاهدة الفیدیو داخل ملف االقتراح نفسه ولیس على صفحة البرید االلكتروني.
 الرجاء عدم إرسال اقتراحات بواسطة مواقع لمشاركة ملفات. االقتراحات التي یتم إرسالها بواسطة هذه المواقع لن ُینظر●

 فیها.
 

 تلخیص:

 یمكن تقدیم الترشیح للجائزة بالُلغة العبریة، وتقدیم االقتراح بالُلغة االنجلیزیة سیالقى بتقدیر عاٍل.●
 

 الموعد األخیر لتقدیم الترشیحات هو 18/01/2020.●

 إعالن الفائز بالجائزة ینشر خالل شهر شباط 2020.●

●:rosenblattartprize@gmail.com عنوان البرید االلكتروني لتقدیم ترشیحات 

 كل توجه بشأن الجائزة یجب أن یقّدم بواسطة البرید االكتروني فقط.●

 ** هذه الدعوة بخصوص الجائزة مكتوبة بصیغة المذكر لكنها مخصصة للجنسین على قدم المساواة.

 ** بوّدنا أن نتقدم بالشكر سلًفا الى جمیع المرشحات والمرشحین ونتمنى للجمیع  النجاح والتوفیق .
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