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المادة  – 1أهداف المسابقة
تنظم المؤسسة الثقافیة للفن الكحدیث المعاصر  MoCAبالّتعالو ن مع Studio Arte Laguna
الدلورة الثامنة من المسابقة الدلولية  Arte Lagunaلو اّلتي تهدف إلى تشجيع لوتعزيز دلور الفنو ن
المعاصرة .لوتصل القیمة الكلّية لجوائز المسابقة إلى  180.000یورلو.
لو قد حازت المسابقة على لوسام الجمهورّية اليطالّية .يرعى هذه المسابقة كل من :لوزارة الشؤلو ن
الخارجّية ,لوزارة الّثقافة ,إقليم الفينيتو ,مكحافظة البندقّية ,جامعة  ,Cà Foscariجامعة ,IUAV
المعھد اللورلوبي للّتصميم لو غيرها من الجهات.
لوتخصص المسابقة جوائز مالية ،بالاضافة إلى عرض العمال الفنیة المختارة في معرض جماعي في
مدينة البندقّية .بالاضافة إلى معارض الفن المختلفة في كاّفة أنكحاء العالم .تتيح المسابقة الفرصة
للّتعالو ن مع ال ّ
شركات لوتوفر بعض القامات الفنية بالاضافة إلى نشر العمال في كتيبات خاصة.
جوائز المسابقة ,اّلتي يمكن للمشتركين اختيار موااضيعها بكحرّية ,تتوّز ع على خمسة أقسام :
الرسم،النكحت ،فن التصویر ،فن الفيديو  ،العرلوض الفنیة لو الفن الفترااضي لو الرقمي.

المادة  – 2النواحي الفن ّّية
المسابقة مفتوحة لجمیع الفنانین  ،بغض النظر عن العمر ألو الجنس ألو الجنسیة ألو أي مؤھلت
أخرى .يمكن لكل فنا ن المشاركة بعمل فني ألو أكثر في قسم لواحد ألو أكثر من قسم .
فيما يلي الّتفاصيل الّتقنّية:
الرسم – للفّنان الحّرةية الّتامة في اختيار أعماله من حیث النمط لوالسلوب الفني )يمكن
استخدام اللوا ن الزیتیة ،اللوا ن الطباتشریة ،الكریلیك ،الكحبر ،الفینیل  ،اللوا ن المائیة ،الجرافیت،
الرصاص  ،الكول,ج ,الخ . (.لو يمكنه أ ن يرسم على أي نو ع من اللوحات)نسيج ,لورق ,خشب ,بلستیك
 ,حدید ألو غیرھا( .
البعاد القصوى المسموح بها 175 :سم لكل جانب.
من الممكن إدما,ج أكثر من رسم لواحد في نفس العمل بشرط أ ن ل يتجالوز أيّ من بعديه ال 175
جل اللوحة كأعمال متعددة.
سم .في حالتجالوز هذا القياس ستس ّ
ونة من مواد عضویة ألو غیر عضویة .
النحت والتركيب – يمكن التشتراك بأعمال مك ّ
من العمل أصوات ،لوأاضواء ،لوفیدیو لوحركات میكانیكیة ألو كھربائیة .
من الممكن أ ن يتض ّ
المقاسات القصوى المسموح بھا لكل مشرلو ع ھي  :القاعدة  4أمتار ،العرض  4أمتار ،الرتفا ع 8

أمتار ،ل يوجد حد أقصى للوز ن.
مم العمل یجب أ ن یزّلود الھیئة
في حالة اختیار العمل للعرض في التصفیات النھائیة  ،فإ ن مص ّ
المنظمة للمعرض بالمواد اللزمة لعراضه.
دلة رقمي ًّا.
صور المع ّ
فن التصویر – تقبل الصور الفوتوغرافیة الرقمیة لوتلك التقليدّية لو ال ّ
دم لمسابقة قسم الفن الرقمي.
الصور المنتجة بشكل كامل عن طريق الكومبیوتر يمكن أ ن تق ّ
صور في عمل لواحد بشرط أ ن ل يتجالوز القياس الكامل للمجموعة
يمكن تقديم مجموعة من ال ّ
 175سم .في حال تجالوز ال  175سم يجب تقديمه كأكثر من عمل.
فن الفيدةيو – تقبل الفلم لوالفيديو لو الرسوم المتكحركة المنتجة بالطرق التقليدية ألو الرقمية
دمة لو النهاية  .للمشاركة في
لویجب أ ن ل تزيد مدة العمل الواحد عن  15دقیقة ,تشاملة لعنالوين المق ّ
ة على أقراص  DVDبجودة عالية لو بصيغ الفيديو
العرض النهائي يجب تقديم العمال الصلّية مخزن ً
المتوافقة مع أكثر برامج العرض تشيوعًا.
العروض الفنیة – يكحق للفنا ن ,ألو لمجموعة من الفنانين ,المشاركة بعرض فني ألو أكثر .يمكن
تقديم العرلوض الفنية بأي لوسیلة ألو تشكل من أتشكال التعبير.
دة
م
تزيد
ل
بكحيث
الفتتاح,
حفل
خلل
يقدم المرتشكحین الذين لوصلوا للتصفیات النھائیة عرلواضهم
ّ
العرض الواحد عن  10دقائق.
یجب مراعاة حقوق النشر للموسيقى ألو الصور المصاحبة للعمل إذا لم تكن من تأليف الفنا ن نفسه
لومتى تتطلب المر ذلك.
الفن افتراضي و الرقمي – تقبل كافة العمال التي تم تنفیذھا بشكل كامل باستخدام
الكمبيوتر ألو التطبيقات الرقمية :الصور ،لوالفيديو ،لوالتركيبات ،لوالعرلوض التي تلعب فيها الوسائل
فذة عن طريق النترنت،
الرقمية دلورا ً بارزا ّ من حيث العملية البداعية لوالمكحتوى؛ العمال المن ّ
لوالبرمجيات ،لوالتطبيقات للهواتف الذكية ألو أجهزة الكمبيوتر اللوحية ،لوألعاب الفيديو التفاعلية،
لومشاريع الكحقيقة المدمجة ،لوالّنمذجة السريعة ,الخ.

المادة  – 3ھیئة التكحكیم
سوف یتم إختیار العمال المرتشكحة للفوز بالجوائز عن طریق هيئة مؤّلفة من  10تشخصيات عالمّية
متوّزعة على أقسام المسابقة الخمسة,يرأس الجانب الفّني من المسابقة الناقد الفّني :إیجور
زانتي.
سق لوناقد فّني(
من
)ايطاليا,
Igor
Zanti
س:ق:
ّ
المن ّ
لجنة التحكیم:
) Enrico Bettinelloایطالیا ,مدیر مسرح (Fondamenta Nuove
) Silvia Ferri de Lazaraایطالیا ,مديرة مؤسسة ( March
 ) Victoria Luالصين ,المديرة البداعية لمتكحف الفن المعاصر في تايوا ن(
سق(
) Domenico Quarantaایطالیا ,ناقد لومن ّ
ّ
سقة مستقلة(
) Veeranganakumari Solankiالهند  ,كاتبة فنّية لو من ّ
) Miguel Amadoالبرتغال ,المسؤلول عن جناح البرتغال في معرض  Biennaleفي البندقّية(
) Sabrina Van Der Leyالنرلويج ,مديرة معرض  Nasjonalmuseetفي ألوسلو(
) Andrea Vilianiایطالیا ,مدير متكحف  MADREفي نابولي(
 ) Jonathan Watkinsالمملكة المتكحدة ,مدير (Ikon Gallery
 ) Claudia Zanfiإیطالیا ,مختصة في تاريخ الفن لو مديرة ثقافّية(

المادة  – 4الجوائز
یتم توزیع الجوائز كالتالي:

جوائز المؤسسة
جائزة
جائزة
جائزة
جائزة
جائزة

الرسم 7000 :یورلو*
النكحت 7000 :یورلو*
فن التصویر 7000 :یورلو*
فن الفیدیو لو العرلوض الفنیة  7000 :یورلو*
الفن الفترااضي لو الرقمي 7000 :یورلو*

* سوف یتم خصم  % 25من قیمة الجائزة المالیة ,لوذلك لوفق ما يقتضي قانو ن الضرائب .توز ع
الجوائز خلل حفل خاص بالمناسبة.

جوائز الفنانين في المعرض “”ARTIST IN GALLERY
تقدم بالتعالو ن مع المعارض الدلولية لو تشمل :إقامة معرض خاص لودعم تكاليف نقل العمال )بكحد
أقصى قدره  (€ 500لونشر كتّيب خاص بالفنا ن الفائز.

جوائز التجارة في خدمة الفن “”BUSINESS FOR ART
مخصصة للفّنانين الذین يشتركو ن بعملين ألو أكثر في نفس القسم .آخر موعد لقبول العمال هو 9
أكتوبر .2013
 :Riva 1920تمكن من التعالو ن مع الشركة لنشاء مشرلو ع ألو عمل فني باستخدام خشب اللوتاد
المعاد استخدامه .لوسيتم انشاء المشرلو ع المختار في مقر الشركة.
دة  10أّيام لومنكحة قدرها  € 300بالاضافة لنجاز المشرلو ع بنسختين ،لواحدة
تشمل الجائزة إقامة لم ّ
منهما ستكو ن مملوكة من قبل الشركة لوسيتم عراضها في صالو ن ميلنو للثاث Salone del
 Mobileفي تشهر أبريل عام .2014

جوائز القامات الفنّية ""ARTIST IN RESIDENCE
مخصصة للفّنانين الذین يشتركو ن بعملين ألو أكثر في نفس القسم .آخر موعد لقبول العمال هو 9
أكتوبر .2013
 :Loft Miramarmiإقامة فنية في مدينة فيتشنزا  ،Vicenzaفي مركز الرخام ,لمدة تشهر لواحد
لفنانين اثنين  +تنفيذ مشرلو ع+يوم مفتوح.
تتضمن القامة :المبيت ،الدراسة ،لورش العمل،إنجاز مشرلو ع باستخدام الرخام ،منكحة دراسّية
بمقدار  ،€ 500معرض نهائي.
 :Fonderia Artistica Battagliaإقامة فنية في مدينة ميل ن لمدة لمدة تشهر لواحد لفنا ن لواحد+
إنجاز عمل باستخدام البرلونز +يوم مفتوح.
تتضمن القامة :المبيت ،إنجاز مشرلو ع باستخدام البرلونز في هذا المسبك التاريخي مع كل
المساعدة خلل مراحل التنفيذ ،المعرض الختامي ،لومنكحة بقدر  300يورلو.
في نهاية فترة تقديم الطلبات سيطلب من الفنانين إرسال مشاريعهم لختيار الفائز .يكحتفظ الفنا ن
بنسخة من المشرلو ع المنجز في حين تؤلول ملكية النسخة الثانية إلى المسبك.
 :India ARTresidencyإقامة فنية في مومباي )الهند( لمدة تشهر لواحد لفنا ن لواحد  +المشاركة
في المعرض النهائي.

تتضمن القامة :السفر لوالمبيت،منكحة عمل بقدر  ،€ 500المشاركة بالمعرض النهائي .سوف تؤلول
ملكية عمل فّني لواحد منجز خلل فترة القامة إلى الفنا ن.
 :Norimberga ARTresidencyإقامة فنية في نورمبر,ج )ألمانيا( لمدة تشهر لواحد لفنا ن لواحد +
المشاركة في المعرض النهائي.
تتضمن القامة :السفر لوالمبيت لولورش العمل ،منكحة عمل بقدر  ،€ 500لوالمشاركة في النشطة
الثقافية في المدينة لوالتواصل مع الفنانين الخرين ،لوالمساعدة لوالمشاركة في المعرض النهائي.
صة بفناني مقاطعة الفينيتو.
القامة خا ّ
مدرسة فنو ن الزجا,ج :Abate Zanettiإقامة فنیة في البندقیة لفنا ن لواحد لمدة تشھر لواحد  +تنفیذ
مشرلو ع باستخدام الزجا,ج  +یوم مفتوح.
القامة تتضمن  :السكن لولورش العمل ،إنجاز مشرلو ع باستخدام الزجا,ج بالتشتراك مع خبراء الفنو ن
الزجاجية.
في نهاية فترة تقديم الطلبات سيطلب من الفنانين إرسال مشاريعهم لختيار الفائز .العمل الذي
سیتم تنفيذه سيوّقع من قبل خبير الزجا,ج لو ستؤلول ملكيته للفنا ن مع احتفاظ المدرسة بنسخة أخرى
من العمل.
 :Art Staysإقامة فنیة في سلوفانیا لمدة  7ایام لفنانين اثنين.
القامة تتضمن :المبيت ,الطعام ,الدراسة ,الدلوات الساسّية لتنفيذ المشرلو ع )سيتم التفاق عليها(
مساعدة لو مشاركة في مھرجا ن  Art Staysالعالمي للفنو ن المعاصرة ,لواّلذي يمّثل حدث رئيسي
سنوي للفنو ن المرئیة في سلوفانیا .إحدي العمال المنفذة سوف تبقي في ملكیة .Art Stays
الجوائز الخاصة
 :Openالمشاركة في العرض في البندقیة لفنا ن لواحد لولمدة تشھر لواحد.
المشاركة تتضمن :إتشراف لو مشاركة في معرض النكحت لو التركیب الدلولي الذي سیقام سنة 2014
في البندقیة ,بالتزامن مع مھرجا ن السینما.
هذه الجائزة مخصصة للفنانین المتقدمين لجائزة قسم النكحت لوالتركیب.

المادة  – 5رسوم التشتراك
تقدر رسوم التشتراك ب  50یورلو عن كل عمل مشارك لو  90یورلو عن كل عملین مشاركین في
نفس القسم ,لولكل عمل زائد عن ذلك )مرتشح في نفس القسم( یتم دفع  45یورلو لویتم سدادھا
لوفق ما سوف یأتي ذكره في المادة .6
بالنسبة للفنانین تكحت سن  25سنة فإ ن الرسوم ھي  45یورلو عن كل عمل مشارك ,لو  80یورلو عن
كل عملین في نفس القسم ,لولكل عمل زائد عن ذلك )مرتشح في نفس القسم( یتم دفع  40یورلو.
على المشتركين دلو ن سن ال  25إرسال نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بهم عن طريق البريد
اللكترلوني  info@premioartelaguna.itألو عن طريق الفاكس إلى الرقم 041 8627948
 ، +39لوإل فلن يعتبر التشتراك صالكحًا.
الفنانین الذین یتم ترتشیح عملین لھم في نفس القسم یمكن لھم التشتراك في الجوائز الخاصة "
 ”Artist in Residenceلو " "Business for Artبدلو ن أي تكالیف إاضافیة كما ھو مكحدد في المادة
.4
یجب أ ن یكحتفظ الفنا ن بإیصالت دفع التشتراك ,علما بأ ن قیمة التشتراك المدفو ع غیر قابلة
للسترداد.

المادة  – 6طریقة التشتراك
دم للمسابقة هي التالية:
فترة التق ّ
صة  Artist in Residenceلو Business
الخا
المسابقات
على
بالتقدم
للراغبين
:
2013
 9الوكتوبر
ّ
for Art
 30الوكتوبر  26نوفمبر  2013للمسابقات الخرى.
لویتم إستخدام النماذ,ج التالیة:
یتم التقدم عبر الطرق التالية:
 : On-line (1عن طريق النترنت على الرلوابط الّتالية:

الرسم http://www.premioartelaguna.it/iscrizione/form_iscrizione1.php?tipo=painter&lang=en
النكحت http://www.premioartelaguna.it/iscrizione/form_iscrizione1.php?tipo=sculpture&lang=en
التصویر http://www.premioartelaguna.it/iscrizione/form_iscrizione1.php?tipo=photograph&lang=en
الفيديو http://www.premioartelaguna.it/iscrizione/form_iscrizione1.php?tipo=videoart&lang=en
العرلوض الفنیة http://www.premioartelaguna.it/iscrizione/form_iscrizione1.php?tipo=performance&lang=en
الفن الفترااضي لو الرقمي ?http://www.premioartelaguna.it/iscrizione/form_iscrizione1.php
tipo=virtualart&lang=en

 (2عن طرةي:ق البرةيد )يتم العتماد على ختم البريد لتكحديد تاريخ الرسال(
يرسل العمل داخل ظرف مغلق عن طریق البرید ألو يسّلم بالید إلى سكرتاریة المسابقة.
العنوا ن(ARTE LAGUNA – Via Roma, 29/A - 31021 Mogliano V.to (TV) Italia ) :
يجب أ ن يكحتوي ال ّ
ظرف على الوثائق التالية:
 قسيمة التشتراك ,يمكن الكحصول عليها من الرابطhttp://www.artelagunaprize.com/modulo.pdf
نبذة قصیرة عن السیرة الذاتیة للمشترك.دم )أقل قياس  15x20لو أكبر قياس  (20x30بكحيث تكتب المعلومات الّتالية
صورة لكل عمل مق ّعلى خلفيتها :إسم المشترك ,لو لقبه ,لوبلده ,لوعنوا ن العمل الفّني ,لوأبعاده ,لوالتقنّية الفنية
المستخدمة ,لوسنة العمل .لو يجب إرسال صورة عن لوصل دفع التشتراك.
هذه المستندات )حتى الصور( ل يمكن استرجاعها.

تسديد مبلغ التشتراك
يمكن دفع مبلغ التشتراك بالطرق التالية:
 (1التحویل البنكي على بنك BANCA ANTONVENETA
IBAN: IT 18 Q 01030 61800 000000866478 - BIC: PASCITM1V19
يرسل باسم  Associazione Culturale MoCAلو سبب التكحويل Iscrizione Premio 13.14
بالاضافة إلى اسم الفنا ن لولقبه لورقم هاتفه.
مل المستلم أي نفقات ,لو في هذه الكحالة سيتم إلغاء التشتراك.
ل تقبل التكحويلت التي تكح ّ
 (2التحویل البنكي على بنك POSTE ITALIANE
IBAN: IT38F0760112000000080409584 - BIC: BPPIITRRXXX
يرسل باسم  Associazione Culturale MoCAلو سبب التكحويل Iscrizione Premio 13.14
بالاضافة إلى اسم الفنا ن لولقبه لورقم هاتفه.
 (3عن طری:ق النترنت من خلل بطاقات الئتما ن ألو من خلل حساب ال  PAY PALعلى الرابط
التالي:
www.premioartelaguna.it/pagamento_online.php

إذا كانت بطاقة الئتما ن بإسم تشخص آخر غیر المشترك ,لوجب تكحدید إسم حامل البطاقة في نموذ,ج
التشتراك.
 (4عن طرةي:ق ال Western Union
يتم التكحويل إلى الشخص التالي:
السمLaura :
اللقبGallon :
العنوا ن(Mogliano Veneto, TREVISO):
الدلولة :إيطاليا
مل المستلم أي نفقات ,لو في هذه الكحالة سيتم إلغاء التشتراك .يجب كتابة
ل تقبل التكحويلت التي تكح ّ
رقم التكحويل بشكل صكحيح في نموذ,ج التشتراك.
ل یتم قبول تشیكات أجنبیة.
الختيار اللولي سيتم لوفقا ً لصورة عن العمل لو لهذا ل ينبغي إرسال العمال الفن ّّية في هذه المرحلة.

المادة –  7طریقة اختيار العمل الفائز
يتم اختيار العمال على مرحلتين :سيطلب من الفنانين الذين تجالوزلوا المرحلة اللولى إرسال
أعمالهم بواسطة حافظة تكحتوي على عشرة أعمال ككحد أقصى ,لوذلك للختيار النهائي ل  110عمل
ستعرض في المعارض الجماعية التي ستقام في تشهر مارس .2014
ننصح الفنانين المشتركين بالطل ع على مجريات المسابقة التي سيتم نشرها على موقع
www.artelagunaprize.com
المشرفين على المسابقة سيقومو ن بإرسال كل المعلومات إلى المشتركين في القائمة البريدية لو
اطلعهم على كا ّفة مراحل المسابقة ألو التعديلت التي قد تطرأ عليها .ننصح بتزلويدنا ببريد الكترلوني
حقيقي لوبإاضافة العنوا ن info@premioartelaguna.it :إلى قوائمكم البريدية لو متابعتها بشكل
يومي.

المادة  – 8المعارض الجماعية
سيتاح للمشاركين الذين لوصلوا إلى المرحلة النهائية فرصة عرض أعمالهم في
 Arsenale di Veneziaالممّيز.
سيتم عرض أعمال الفن الفترااضي في  Telecom Italia Future Centreفي مدينة البندقّية.
أعمال اخرى للفنانین دلو ن سن  25سنة سيتم عراضها في معهد
 Istituto Romeno di Cultura e Ricercaفي مدينة البندقّية.
سيتم إعل ن النتائج اللولية لكافة القسام على الموقع . www.artelagunaprize.com
سیتم إعل ن أسماء الفائزین من كل قسم خلل حفل الفتتاح.
تن ّ
ظم  Arte Lagunaالمعارض الثلثة التي سبق ذكرها.
تقع مصاریف السفر )الذھاب لوالیاب( لوتأمین العمال على عاتق الفّنانين.

المادة  – 9المسؤلولّية
بالرغم من أ ن المؤسستين الثقافيتين  MoCAلو  Arte Lagunaسوف تلتزما ن برعایة

مل أي مسؤلولية ناتجة عن السرقة ألو الكحریق ألو أي
لوحراسة العمال التي تم إرسالھا ,فإنھما لن تتكح ّ
أاضرار من أي طبیعة قد تلكحق بالعمال ألو بالتشخاص ,لوالتي قد تكحدث أثناء أي مرحلة خلل
التظاهرة الفنية.
أي طلب لتأمین العمل الفني یقع على عاتق الفنا ن.

المادة  -10الموافقة لوسياسة الخصوصّية
قرارات لجنة التكحكیم نھائیة ,لول یمكن العتراض علي قرارات لجنة التكحكيم.
من حق الفنانین التنازل عن الجوائز لولكن بدلو ن أ ن یقوموا بطلب أي تشكل من أتشكال التعویضات
من  , Arte Lagunaلوفي ھذه الكحالة فإ ن الجائزة تسّلم لوفقا للئكحة تصنیف ھیئة التكحكيم.
كل مر ّ
تشح يمنح  Arte Lagunaحقوق إعادة طبع العمال ألو النصوص من أجل تكحریر الكتالو,ج,
لوالرتشیف ,لوالملصقات الدعائیة لونشر العمال في موقعھا علي النترنت ألو في أي لوسیلة من
الوسائل العلمیة ألو عبر أنشطة الجمعّية.
يمنح كل المرتشكحين لجمعیة  MoCAالثقافیة لو  Arte Lagunaالكحق بمعاملة البیانات الشخصیة لوفقا
لقواعد القانو ن اليطالي  675/96لوالتعدیلت اللحقة في القانو ن رقم  ,196 /2003لو المتعّلق
بالخصوصّية .لو يمنكحهما الكحق بإدخال البیانات الشخصیة في بنك إدارة المعلومات الخاص بالجهتين
السابقتي الذكر.
للمشاركة في المسابقة يجب الطل ع لوالقبول التام بهذه القاعدة القانونیة لو بميثاق جمعیة MoCA
الثقافیة.

