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 عروض مشاريعدعوة لتقديم 
 

 ي متحف اللوفر أبوظب -" 2021"فن الحين 
 جائزة ريتشارد ميل للفنون

 

 الجدول الزمني

 

 :الموعد النهائي للتقديم

 2021سبتمبر  11

 

 إعالن أسماء الفنانين المختارين:

 2021سبتمبر 

 

 تدشين المعرض:

 2021 نوفمبر16 

مشاركة لل، يدعو متحف اللوفر أبوظبي الفنانين انطالقاً من مكانته الراسخة في الدولة والمنطقة على حد سواء

دولة اإلمارات في ن ون والمقيمون المواطنوفنانوُيشارك فيه ال اً "، وهو معرض ُيقام سنويفن الحينفي معرض "

 ،بدعم من ريتشارد ميل ،متحف اللوفر أبوظبي سعىيإذ . العاملون على مختلف الوسائط الفنّيةالعربية المتحدة، 

 عبر إتاحة منصة يعبّرون من خاللها عن أنفسهم.في المنطقة  للفنانينالدعم إلى تقديم 

 

 أخرى عملوا عليهاأو  ،في الدورة األولى للمعرض، يدعو متحف اللوفر أبوظبي الفنانين إلى عرض أعمال فنية جديدة

الجماعية  اكرةالذمة عن كيفية ارتباط ر األعمال الُمقدّ ، على أن تعبّ والمكان والزمان الذاكرةتوظف مفاهيم من قبل، 

 .بالزمان والمكان

 

 2021نوفمبر  16 المتحف، من رواقفنانين( لعرض أحد أعمالهم في  6إلى  4ستتاح الفرصة للفنانين المختارين )و

بناًء على المعرض على جائزة ريتشارد ميل للفنون،  مشارك فيسيحصل فنان واحد ، كما 2022مارس  27حتى 

 .والدولية ةاإلقليمي ةيالفنّ  بارزين على الساحة لجنة تحكيم مكوّنة من خبراء  تصويت

 

اسم الفائز في حفل توزيع الجوائز عن عالن اإلدوالر أمريكي، وسيتم ألف  50وسيحصل الفائز على جائزة قدرها 

   الذي ينظّمه متحف اللوفر أبوظبي.

 كيفية التقديم

 

 PDF ملف رابط التسجيل، وتحميلها بصيغة عبرإرسال جميع طلبات التقديم ُيرجى 

 (، وإرفاقها مع نموذج طلب التقديم.كحد أقصى صفحة 20)واحد 

 يجب أن يتضمن طلب التقديم*:

 السيرة الذاتية. -

 ن بطاقة الهوية اإلماراتية.عصورة  -

 يةملف األعمال الفنّ  -

 كلمة(. 500ي المقترح )يوضح فكرة العمل الفنّ  اً قصير اً نص -

ية لألعمال المقترحة )الصور / الملفات وأوصافها ومتطلبات ت الفنّ المواصفا -

 المعرض وغيرها(.

، تصل قيمتها وعرضه إلنتاج العمل الفني المقترح سيحظى كل فنان بميزانية -

 درهم. 20,000إلى 
 

 الطلبات غير المكتملةتدرس اللجنة * لن 

 artprize@louvreabudhabi.ae:  على مراسلتنا يُرجى لالستفسار،

 

 

mailto:artprize@louvreabudhabi.ae
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 الرواق -مكان المعرض

 

وهو عبارة عن مساحة  للتفاعل مع رواق المتحف، مدعوون  المرشحون

، وتضم: منافذ على طبقتينمتر مربع، مقّسمة  603 تبلغ متاحة إجمالية

متر مربع(، وطابق علوي  315قاعة األعمدة الكبيرة في الطابق األرضي )

)بما في والتي تشبه المتاهة المساحات المحيطة بهومتر مربع(،  263)

 م(. 12ارتفاع كل منها ومتر مربع،  25ها ذلك درج بجدران مساحت

 األبعاد

 

متر مربع، مقّسمة  603المساحة اإلجمالية: 

 على طبقتين

 متر مربع 315: ةاألرضيالطبقة 

 متر مربع 263: ةالعلوي ةالطبق

متر مربع، بعلو  25األدراج: جدران بمساحة 

 متراً لكل جدار 12

 

متر مربع من الجدران، كل جدار  25الدرج: 

متر 12بارتفاع 
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