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دعوة لتقديم عروض المشاريع
فن الحني 2022
جائزة ريتشارد ميل للفنون
اللوفر أبوظبي

يطيب لمتحف اللوفر أبوظبي ،يف إطار النسخة الثانية من معرض «فن
ّ
الحني» ،دعوة الفنانني المعارصين العاملني عىل مختلف الوسائط الفنية
من دول مجلس التعاون الخليجي (مواطنني ومقيمني) للمشاركة يف رسد
قصته العالمية ،حيث يسعى متحف اللوفر أبوظبي بالتعاون مع ريتشارد
ميل ،إىل تقديم الدعم للفنانني يف المنطقة عرب إطالق معرض «فن الحني
ّ
 »2022الذي ُي َعد بمثابة منصة تمكنهم من التعبري عن أنفسهم.

الجدول الزمني
الموعد النهايئ للتقديم 31 :يوليو 2022
إعالن أسماء الفنانني المختارين :أغسطس 2022
افتتاح المعرض :نوفمرب 2022

أيقونة.أيقوين.
اللوفر أبوظبي يف هذا العام الفنانني
ويف هذا السياق ،يدعو متحف
ُ
ّ
إىل التقدم بأعمال فنية جديدة ،أو أخرى عملوا عليها من قبل ،توظف
ُ ّ
َ
مفهومي «األيقونة واأليقونية» ،عىل أن ّ
تعب األعمال المقدمة عن
ارتباط مفهوم األيقونة بممارسات الفن المعارص ،وأن تفتح هذه
ً
ً
ّ
األعمال آفاقا أمام رؤى فنية جديدة ،وتمثل األيقونة شكال وصورة
وداللة يف كيان واحد ،حيث تستمد طابعها األيقوين من تأثريها البرصي
عىل المشاهد ،وهو ما يطرح بدوره تساؤالت مثل :ما المكانة التي
تشغلها األيقونة يف المجتمع المعارص؟ ويف ظل عرص تهيمن عليه
التطورات الرقمية ،ما الدور الذي يؤديه المتحف يف إضفاء الصبغة
األيقونية؟ لذا يدعو اللوفر أبوظبي الفنانني إىل اكتشاف مفهوم األيقونة
من زاوية جديدة بعيون متحف عالمي بمناسبة مرور خمس سنوات
عىل افتتاح المتحف ،وعقب النجاح الذي شهده معرض «فن الحني»
االفتتاحي الذي ركز عىل مفاهيم الذاكرة والزمان والمكان ،يشجع
ً
معرض «فن الحني  »2022الفنانني عىل التفاعل مجددا مع مفهوم
األيقونة إلحياء تأثريها.
ّ
وستتاح الفرصة للفنانني المختارينً ،
مكونة
بناء عىل تصويت لجنة
ّ
من خرباء بارزين عىل الساحة الفنية اإلقليمية والدولية ،لعرض أحد
أعمالهم يف رواق المتحف ،من نوفمرب  2022حتى فرباير  ،2023كما
سيحصل فنان واحد مشارك يف المعرض عىل جائزة ريتشارد ميل
للفنون التي تبلغ قيمتها  60ألف دوالر أمرييك ،ومن المقرر اإلعالن عن
اسم الفائز يف حفل توزيع الجوائز الذي ينظمه متحف اللوفر أبوظبي.

فن الحني 2022

مكان المعرض  -الرواق
المرشحون مدعوون للتفاعل مع رواق المتحف ،حيث يوفر لهم
َ
ّ
مقسمة عىل طابقني ،وتضم:
مساحة إجمالية تبلغ  603أمتار مربعة،
ً
ً
ً
منافذ قاعة األعمدة الكبرية يف الطابق األرضي ( 315مرتا مربعا) ،وطابقا
ً
ً
ً
علويا ( 263مرتا مربعا) ،ومجموعة من المساحات المحيطة به (بما يف
ً
ً
ً
َ
ذلك درج بجدران مساحتها  25مرتا مربعا ،وارتفاع كل منها  12مرتا).

كيفية التقديم

اللوفر أبوظبي

* لن تنظر اللجنة يف الطلبات غري المكتملة.

نرجو منك تقديم عرضك هنا
louvreabudhabi.ae/arthere
فن الحني 2022

لالستفسار ,يرجى مراسلتنا عىل:
artprize@louvreabudhabi.ae

© دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي .تصوير/نورة الزعايب

ُيرجى إرسال جميع طلبات التقديم عرب رابط التسجيل،
وتحميلها بصيغة ملف «يب دي إف» واحد ( 20صفحة
كحد أقصى) ،وإرفاقها مع نموذج طلب التقديم .يجب
أن يتضمن طلب التقديم*:
السرية الذاتية.صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر (يحق لمواطنيدول مجلس التعاون الخليجي والوافدين المقيمني
فيها فقط التقدم للجائزة).
ّ
ملف األعمال الفنية.ً
ً
ّ
نصا قصريا يوضح فكرة العمل الفني المقرتح (500كلمة كحد أقصى).
ّ
المواصفات الفنية لألعمال المقرتحة (الصور/الملفاتوأوصافها ،ومتطلبات المعرض ،وغريها).
تتوفر مزيانية مؤقتة تغطي تكاليف سفر الفنانني وإنتاجّ
العمل الفني المقرتح وعرضه ،وتصل قيمتها
إىل  30ألف درهم.
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