
معرض التحول 

خالل الفرتة من 11 مارس- 30 أبريل 2013 

يدعو تشكيل بالتعاون مع "فان كليف آند أربلز" الفنانني و املصممني املقيمني يف جميع دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم أعامل جديدة كاستجابة ملوضوع التحول. 

يوفر هذا املوضوع آلية مالمئة للتعاون بني تشكيل و "فان كليف آند أربلز"، نظراً ألن التحول هو أحد الخصائص املتكررة التي تُشكل جزًء ال يتجزأ من فلسفة التصميم الخاصة بها. 

"فكرة اليشء الفريد الذي أصبح من خالل مناقب تكنولوجيا التصميم و االحرتاف و االبتكار شيئاً آخر و جزًء من ساللة فان كليف آند أربلز" 

تشكيلة أنيقة: مجوهرات "فان كليف آند أربلز"، سارة دي كوفني، سميثسونيان، كوبر- هيويت، متحف التصميم الوطني. 

يتضمن أرشيف "فان كليف آند أربلز" عدد من القطع األيقونية التي تعكس موضع التحول، مبا يف ذلك سلسلة النحاس املطلية التي تُستخدم كقالدة أو أسورة أو طوق، فضالً عن 

مجوهرات كادناس التي تعتمد عىل قفل تقليدي و لكن تستخدم كأسورة و ساعة مخفية، و قالدة السستة الرائعة و التي تستخدم كَسحاب ليك تتحول إىل أسورة.

 ميكن استخدام أي شكل من أشكال االبتكار اإلبداعي لتفسري نفس املفهوم، و نحن بدورنا ندعو جميع املفنانني و املصممني الستكشاف موضوع التحول و توصيل تفسريهم لهذه 

الفكرة باألدوات املختارة. 

"استيقظ قريقور سامسا ذات صباح، بعد خروجه من أحالم مربكة ممسوخاً يف رسيرة إىل حرشة عمالقة."  

فرانز كافكا، مؤلف كتاب التحول. 

إن فكرة التحول هي تلك الفكرة التي خدعت الفنانني و املؤلفني عىل مدار عقود من الزمن، من األساطري التي رسدها أوفيد عن التحول يف القرن األول قبل امليالد إىل القرن العرشين 

عندما ألف فرانز كافكا قصة بنفس االسم ترشح كيف تحولت الشخصية املركزية إىل حرشة، كام أذهل سالفادور دآيل جمهوره  بلوحاته الرسيالية التي توضح تحول الرنجس، و 

لوحات ام يس ايشكر الفاتنة التي تخلق خداع برصي تجذب و تربك املشاهد يف الحال. 

التحول- هو تغيري أو تبديل ملحوظ يف املظهر و الشخصية و الحالة أو الوظيفة و قد يكون ظاهرة طبيعة أو اشرتاك بني مجموعة من العلامء و املهندسني و الفنانني و املصممني. 

و تُظهر الطبيعة طرق ملحوظة تتغري من خاللها كاستجابة للبيئة، حيث تتحول الريقات إىل فرشات و الرشاغيف إىل ضفادع، و لكن حتى يف حياتنا الشخصية، نحتاج باستمرار إىل 

البحث عن الحلول القابلة للتحول من أجل االستخدام األمثل للمساحة املتاخمة. و نأخذ عىل سبيل املثال الصحاري املمنوحة التي تحولت إىل مدن، و األريكات التي تحولت إىل 

رسر و حتى الصور العدسية التي تتحول فيها الصورة إىل صورة أخرى، بحيث تكون صورة مختلفة متاماً، بناًء عىل بعد الصورة من العدسة. قد تكون الحلول الناجحة مثرة ماليني 

من السنني من التقييم و املالحظة الشديدة لإلنسان و الطريقة التي يتفاعل بها مع البيئة املحيطة، أو قد يعتمدوا عىل اندماج لالبتكار و التكنولوجيا و املهارة، باإلضافة إىل الفهم 

الفطري لالحتياجات الحالية و املستقبلية للمجتمع. 

ندعو الفنانني و املصممني البتكار أعامل فنية أو تصميامت جديدة تعكس موضوع التحول. يجوز التقديم يف أي وسيلة، إما ثنائية أو ثالثية األبعاد، و يف شكل عمل فني أو تصميم 

أو عرض أصيل أو منوذج تجريبي عميل. 

الجائزة- سوف تقوم "فان كليف آند أربلز" مبنح جائزة للفائز املوهوب الذي يعكس عمله الفني موضوع املعرض بشكل أفضل. و الجائزة هي رحلة إىل باريس لزيارة مدرسة "فان 

كليف آند أربلز".، مدرسة املجوهرات التي تعرض طريقة فريدة لالكتشاف و التعلم، و معرفة داخلية لهذا العامل املذهل. سوف تغطي دار "فان كليف آند أربلز" كافة نفقات 

هذه الرحلة الشاملة التي تتضمن تذكرة الطريان و السكن و املصاريف. 

إرشادات التقديم 

الدعوة عامة لجميع الفنانني و املصممني املقيمني يف دول مجلس التعاون الخليجي البتكار أعامل أصلية بأي وسيلة لالستجابة للموضوع املطروح.   •

بإمكان الفنانني تقديم حتى 3 أعامل، تعترب السلسلة عمل واحد.   •

لن تُقبل األعامل الفنية املعروضة سابقاً، يجب أن تكون األعامل الفنية املقدمة مبتكرة خصيصاً لهذه الدعوة.   •

يجب تقديم استامرات الطلبات و الصور يف موعد أقصاه الساعة الثانية عرش )12( بعد منتصف ليل الثالثاء املوافق 12 فرباير 2013.   •

سوف يتم إخطار الفنانني املسجلني يف القامئة املخترصة عرب الربيد اإللكرتوين، يف متام الساعة السادسة )6( مساًء، يف يوم األحد، املوافق 17 فرباير 2013.   •

يجب تسليم األعامل الفنية التي يقع عليها االختيار إىل تشكيل يف موعد أقصاه السعة العارشة )10( صباحاً من يوم االثنني، املوافق 4 مارس 2013. يتحمل الفنانون   •

تكاليف الشحن، باإلضافة إىل تركيب وضع إطارات لألعامل املختارة للمعرض قبل التسليم إىل تشكيل. 

تحتفظ تشكيل بالحق يف عدم عرض أي عمل يختلف جوهرياً عن الطلب املبديئ أو يُعترب غري مالئم للمعرض.   •

تتضمن مستندات التقديم ما ييل: 

 submission@tashkeel.org :استامرة طلب كاملة، باإلضافة إىل صور من األعامل املعروضة، مرسلة إىل الربيد اإللكرتوين لتشكيل  •

 .Tiff أو JPEG يجب أن تكون جميع الصورة املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين ذات جودة عالية  •

بالنسبة لألعامل ثالثية األبعاد، يرجى تضمني صورتني أو أكرث، باإلضافة إىل املعلومات الفنية املتعلقة بالرتكيب، إذا طُلب ذلك.   •

يجب أن تكون مقاسات أعامل الفيديو  PAL 576 × 720 عىل األقل أو NTSC 480 × 720 ، و تُقدم األعامل السمعية )Wav or aiff( عىل DVD/CD و تُسلم باليد   •

إىل تشكيل، ند الشبا. 

من األفضل إرسال مستندات التقديم عرب الربيد اإللكرتوين )املوضوع: تحويل، متبوعاً باسم الفنان( أو التسليم باليد إىل موظف استقبال تشكيل، ند الشبا، يف مظروف   •

مكتوب عليه بوضح مُقدم ملعرض التحول، مع اسم الفنان. 

بالتعاون مع



استامرة الطلب 

اسم العائلة: )و نظريه باللغة اإلنقليزية إذا كان معلوماً(  االسم األول: )و نظريه باللغة اإلنقليزية إذا كان معلوماً(    

الجنس:  تاريخ امليالد:       

رقم الهاتف املتحرك:  الربيد اإللكرتوين:       

املوقع اإللكرتوين، الروابط و الوسائل االجتامعية ذات الصلة:  العنوان:        

املهنة:  الجنسية:        

السرية الذاتية- املعلومات الشخصية و املعارض السابقة )حتى آخر 10 معارض( 

العمل املعروض: 

تاريخ اإلعداد:  األبعاد     الوسيلة:     االسم    

بيان القبول: )بحد أدىن 100 كلمة و بحد أقىص 250 كلمة( 

املتطلبات الخاصة للرتكيب، إذا كان ذلك مطلوباً. 

التاريخ:  التوقيع:        

يجب تسليم األعامل املقدمة عىل CD/DVD إىل موظف استقبال تشكيل )ند الشبا 1، تقاطع الشارع 5 و الشارع 20(، مقابل مركز رشطة ند الشبا و بجانب مركز ند الشبا الصحي. 

 submission@tashkeel.org :يجب إرسال األعامل املقدمة بالربيد اإللكرتوين عىل

submission@tashkeel.org :للمزيد من االستفسار، يرجى إرسال بريد إلكرتوين عىل

www.tashkeel.org / 971+ 4 336 1606 تشكيل/ند الشبا 1/ صندوق بريد 122255 ديب، ا.ع.م.، هاتف: 3313 336 4 +971، فاكس


