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  برنامج فن جمیل للتكلیفات الفنیة: الرقمیة
 

 لطالما اھتمت فن جمیل بتكلیف الفنانین بإبداع أعمال جديدة في المجال العام، وكذلك من خالل
 وسائط أو عبر مواقف من شأنھا أن تعزز ممارستھم الفنیة المستمرة. وفي عام 2017، أطلقت

 المؤسسة برنامج التكالیف الفنیة في مركز جمیل للفنون في دبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.
وصمم البرنامج لیستمر في دورات مدة كل منھا ثالثة أعوام، فكان التركیز على فن المجّسمات  (

 2018)؛ الكتابة واألبحاث الفنیة (2019)؛ والرسم والتصوير (2020). وألن العام 2020 يشھد حتى
 الیوم ظروفاً استثنائیة، فكان الرأي ھو تعديل البرنامج وتوسیع نطاقه لیكون في نسخة جديدة ھي

 برنامج فن جمیل للتكلیفات الفنیة: الرقمیة  (انتقلت دورة الرسم والتصوير للفترة ما بین عامي
  2021 و2022).

 
 ووجھت فن جمیل دعوة مفتوحة إلى الفنانین، وخاصة في الشرق األوسط وشمال إفريقیا وتركیا

 عالوة على بقیة أنحاء العالم بغض النظر عن الجنسیة، طالما كان لھم ارتباط فني وثقافي بمنطقة
 الشرق األوسط. فقد يكون أصل المتقدم من المنطقة، ولكنه يقیم فیھا أو في المھجر، وساھم

  في مشاھدھا الثقافیة المختلفة والمتنوعة.
 

 وسوف تتولى لجنة تحكیم خبیرة فرز ودراسة الطلبات لتختار العمل المطلوب تكلیفه وإنتاجه.
 وتضم اللجنة: نديم سّمان، القیم الفني لـ “ديجیتال سفیر” (Digital Sphere)، في معھد كونست

 فركیه للفن المعاصر في برلین؛ جینا سوتیال، فنانة فنلندية تعیش في برلین وتعمل بعدة وسائط
 منھا الكلمات واألصوات باإلضافة إلى الوسائط الحیة؛ وبن فیكرز، الناشر والمدير التنفیذي

  للتكنولوجیا في  سربنتاين جالیري  في لندن.
 

 ولبرنامج فن جمیل للتكلیفات الفنیة دور محوري في برامج مركز جمیل للفنون، حیث يھدف إلى
 تجسید أھداف المؤسسة المتمثلة في أن تكون مساحة استكشافیة متعددة التخصصات مكرسة

 للفنانین والكتاب والباحثین المعاصرين من جمیع أنحاء الشرق األوسط والعالم، واستقبال جمھور
 الفنون في اإلمارات والمنطقة والعالم. ويشترط البرنامج أن يكون لدى المتقدمین بعض الخبرة

 السابقة بالعمل في التكلیفات الفنیة. وخصّصت تكلیفات ھذا العام لإلبداع الرقمي ولكن يمكن
 للفنانین الذين لم يتمرسوا كثیراً على ھذا الوسیط التقدم بأعمالھم أيضاً. ويبدأ تلقي الطلبات من

  13 أبريل 2020 إلى 10 يونیو 2020؛ ويمكن الحصول على نموذج الطلب من  ھنا .
 

  برنامج فن جمیل للتكلیفات الفنیة: الرقمیة
 

 يھدف  برنامج فن جمیل للتكلیفات الفنیة  في دورته الثالثة إلى دعم إنتاج عمل فني رقمي سوف
 يبث مباشرة على اإلنترنت، على الموقع اإللكتروني لمركز جمیل للفنون، كي يتفاعل معه

 الجمھور أينما كان. يركز مركز جمیل للفنون على المدى الطويل على الوصول إلى الجمھور متخطیًا
 القیود المكانیة، حیث يدرك أنه بالنسبة للكثیرين بالشرق األوسط وشمال أفريقیا، يعد السفر

 رفاھیة ال سبیل لھم إلیھا. باإلضافة إلى ذلك، في عام 2020 الحالي أصبح العديد من الفنانین
 والمراكز الفنیة قید اإليقاف مؤقًتا، في حین أصبح الجمھور أكثر حاجة مما سبق إلى التفاعل مع

 الفن ومع بعضھم البعض على اإلنترنت.
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 يدعو برنامج فن جمیل للتكلیفات الفنیة الفنانین إلى تقديم المشاريع أو األعمال الفنیة أو التجارب
 التي تتفاعل مع الوقت. وقد قیل أن الوقت قد أصبح مقسًما إلى جزيئات صغیرة بسبب االنتشار

 الواسع للتكنولوجیا كوسیط في جمیع نواحي الحیاة الشخصیة أو العامة أو العملیة. فأسواق
 البورصة تخضع أغلبھا للوغاريتمات أوتوماتیكیة تتغلب على منافسیھا بفارق أجزاء من الثانیة.

 وعلى الصعید اآلخر، يھرب اآلخرون من ھذه األنظمة القاسیة إلى ممرات زمنیة أبطأ، ترتبط ارتباطًا
 وثیًقا بتواتر يومي. يمكن أيًضا أن نفھم الوقت على أنه تأريخي، يسّخر نفسه لرسم الحدود بین
 المستقبل والحاضر والماضي. ما الوقت الذي نعیش فیه ونخوض غمار صعوباته؟ يجب أن تعالج

 األعمال المقدمة إلى برنامج فن جمیل للتكلیفات الفنیة جانبًا معیًنا من الوقت الیوم، وتترجم ھذا
 المفھوم بشكل مبتكر إلى واجھة رقمیة تساعدنا على إعادة استكشاف كیف كان الوقت في

 الماضي أو ما ھو علیه اآلن أو ما يمكن أن يكون علیه في المستقبل.
 

 يوفر التكلیف الفرصة لتجديد مفھومنا عن "الفن الرقمي" والطرق التي يمكنه من خاللھا فحص
 ودراسة وتشكیل العالقات والتجارب التي تستكشف ھذا الموضوع. كیف يمكن استخدام التكلیف

 لبناء عالقات أقوى بین المجتمعات؟ ھل يمكن للعالم الرقمي أن يعمل كوسیط أساسي
 الستكشاف التساؤالت الملحة التي نواجھھا الیوم؟ ماذا يعني االبتكار رسمیًا في العالم الرقمي؟
 يھتم التكلیف بشكل أساسي بالفن واألفكار، بدال من العتاد التكنولوجي أو البرمجیات - لكن يجب

 تخیل العمل المطلوب من خالل وبإستخدام المنصات المذكورة. يمكن إعداد التكلیف بأي وسیلة
 يمكن تصفحھا على اإلنترنت بسھولة، على سبیل المثال ال الحصر تطبیقات الواقع المعزز

 والتطبیقات البرمجیة والمنصات على اإلنترنت وأعمال الوسائط المتعددة.
 

 يھدف التكلیف لدعم الفنانین الممارسین في إنتاج عمل فني سوف يستضیفه (أو يسوقه) الموقع
 اإللكتروني لمركز جمیل للفنون  بداية من خريف/شتاء 2020-2021. ويجب أن يتعلق العمل
 بالمفاھیم واألبحاث الفنیة كما يمكنه استخدام الوسائط اإلعالمیة الموجودة أو إعادة تقديم

 واستكشاف عدة وسائط إعالمیة جديدة مستوحاة من العالم الرقمي. سیرافق إطالق العمل
 الفني الخاص بالتكلیف حملة واسعة النطاق على اإلنترنت ومن المحتمل أن يصاحبه برامج عامة

 أيًضا (على اإلنترنت وعلى أرض الواقع إن أمكن).
 

 عملیة التقديم:
 

 يجب على المتقدمین تسلیم:
 - ملخص لمجال اھتمامھم في 250 كلمة

 - عرض الفكرة (حتى 500 كلمة)
 - سیرة ذاتیة (حتى 150 كلمة)

 - بیان للسیرة الذاتیة من صفحة واحدة تحتوي الخبرات ذات الصلة
 - ملفات دعم صوتیة أو مرئیة: مخططات أو رسومات أو لوحات إلھام أو لوحات قصة أو مقاطع فیديو

 أو مقاطع صوتیة أو أفكار مرجعیة  (حتى 10 ملفات)
(PDF حافظة أعمال في ملف) نماذج من األعمال السابقة - 

 - مسودة مفصلة لمیزانیة اإلنتاج تتراوح بین عشر آالف إلى خمسة عشر ألف دوالر أمريكي
 حسب الحجم والصیغة والوسائل المستخدمة

 - تفصیل مبدئي من صفحة واحدة لألجھزة والبرمجیات المطلوبة لتنفیذ مفھومك وضمان توافقه مع
(PDF في ملف) التكنولوجیا دائمة التغییر 
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 الموجز واألھلیة:

 
 تھدف مؤسسة فن جمیل إلى التكلیف بعمل فني يعالج التكنولوجیا والوسائط الجديدة في العالم
 الرقمي، على أن يعرض في أو عن طريق الموقع اإللكتروني لمركز جمیل للفنون. ويجب أن يتمیز

 العمل بتأثیر بصري وتجريبي قوي كما يجب أن يدعو للتفاعل مفھومیًا.
 

 التكلیف متاح للفنانین الذين:
 

 - لديھم بعض الخبرة في العمل على التكالیف الفنیة
 - لديھم قدرة على ابتكار أعمال جذابة ومناسبة للعرض العام على اإلنترنت

 - لديھم سجل مثبت لاللتزام بالمیزانیة والمواعید النھائیة
 - من أي جنسیة أو عمر ولديھم روابط بالمفاھیم البیئیة والثقافیة لمنطقة الشرق األوسط الكبیرة

 ويدركونھا. قد يكون الفنانون من الشرق األوسط أو شمال أفريقیا أو تركیا أو يقیم في أي منھا -
 سواء أكان مقیًما أم من الجالیة - و/أو شارك في المشاھد الثقافیة المتنوعة بالمنطقة

 - لديه القدرة على ابتكار عمل يستخدم الوسائط الرقمیة أو التكنولوجیا أو مشتقاتھا كوسیلة
 رئیسیة ويعرض أفكار أو مفاھیم بصرية/سماعیة أصلیة تماًما ودينامیكیة ومناسبة للسیاق

 - لديه المعرفة المطلوبة لصیانة و/أو حل المشاكل المتعلقة بالعمل الفني أثناء إنتاجه وعرضه
 المعايیر

 
 يجب أن تكون األعمال المقدمة:

 
 - ممیزة مفاھیمیًا وفنیًا وتقنیًا

 - تجذب انتباه قاعدة عريضة من الجمھور المعاصر
 - توفر نقطة ارتكاز جذابة وتجريبیة في المنصات الرقمیة لمركز فن جمیل

 - تفي بالمواعید النھائیة لعملیة التقديم واإلنتاج واإلطالق بغضون خريف/شتاء 2020
 

 قائمة المستندات/الملحقات اإلضافیة المرفقة في ھذا الموجز:
 

 - األسئلة الشائعة
 -األحكام والشروط

 
 المیزانیة:

 سیحصل التكلیف الفني الفائز على جائزة بقیمة 7500 دوالر أمريكي. باإلضافة إلى تخصیص
 میزانیة انتاج مستقلة للفنان الفائز لتغطیة:

 - تكالیف المواد و اإلنتاج المطلوبة إلنتاج العمل، على أال تتعدى عشر آالف إلى خمسة عشر ألف
 دوالر أمريكي

 - تكالیف السفر واإلقامة للسفر إلى مركز جمیل للفنون أثناء فترة العرض للمشاركة في برنامج
 عام واحد

 
 ستوفر مؤسسة فن جمیل:
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 - الدعم المتعلق بالرعاية الفنیة للفنان المكلف بشأن إنتاج العمل سواء في مرحلة اإلنتاج أو خالل
 اإلطالق

 - اإلرشاد والدعم التقني، بالتعاون مع معمل عبداللطیف جمیل العالمي للتعلیم (J-WEL) في
 معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا، مبادرة تجمع بین المعلمین والمبتكرين والتقنیین وصانعي
 السیاسات والقادة االجتماعیین من خالل التعاون على المستوى الشخصي و عبر اإلنترنت،

 وورش العمل واألبحاث وفعالیات مشاركة المعلومات. مع ھذه الفرصة التعلیمیة، سیتعلم الفنان
 المختار كیفیة حل مشاكل فكرته والعمل مع الخبراء على أفضل طريقة الستخدام التكنولوجیا

 للتفاعل مع الجمھور عن طريق جلسات النقد وردود الفعل على اإلنترنت. ستعقد جلسات اإلرشاد
 والنصح عن بعد على اإلنترنت أو من خالل المراسالت المكتوبة.

 
 عملیة التقديم

 
 يرجى على الفنانین الرد على الموجز أعاله بصور مساعدة ومیزانیة واستمارة التقديم حتى 10
 يونیو 2020 الساعة 11:59 بتوقیت دبي. تمأل استمارة التقديم على االنترنت باللغة اإلنجلیزية

 ويجب أن تحتوي البیانات التالیة:
 - سیرة ذاتیة من صفحة واحدة (ملف PDF) توضح خبراتك ذات الصلة بالعمل على التكالیف الفنیة

(CV_FirstnameLastname عنوان الملف) للمشاريع في العالم الرقمي 
 - تقرير يوضح كیف يفي عملك المقدم بالمطلوب (حتى 500 كلمة)

 - حافظة أعمال تحتوي على الصور /الروابط المرفقة بالشرح لألعمال ذات الصلة بعملك المقدم
 (حتى 10 ملفات) ويحتوي الشرح على التاريخ واألبعاد والوسیط في ملف PDF (اسم الملف

(Portfolio_FirstnameLastname 
 - حتى عشر ملفات صور/صوتیات دعم مرفقة بالشرح (اسم الملف

 Conceptdocs_FirstnameLastname) لتتوافق مع المجموعة في التقديم
PDF مسودة میزانیة مفصلة بملف - 

 - تفصیل مبدأي من صفحة واحدة لألجھزة والبرمجیات المطلوبة لتنفیذ مفھومك وضمان توافقه مع
 التكنولوجیا دائمة التغییر

 
 يمكنك الوصول إلى استمارة التقديم على اإلنترنت  من ھنا

 
 

  السیرة الذاتیة ألعضاء لجنة التحكیم
 

 نديم سّمان : مؤرخ وقیّم فني يعمل في معھد كونست فركیه للفن المعاصر في برلین.  درس
 الفلسفة في كلیة لندن الجامعیة قبل حصوله على درجة الدكتوراه من معھد كورتولد للفنون.
 شارك في إدارة "امبورت بروجیكتس" في برلین من عام 2012 إلى عام 2019، كما كان القیم

 الفني لمعرض تیسین بورنیمیزا للفن المعاصر في فیینا ما بین عامي 2013 و2015. أشرف على
 التقییم الفني لبینالي مراكش الرابع مع كارسون تشان في عام 2012، وبینالي موسكو الخامس
 لفنون الشباب في عام 2015. وشارك في تأسیس بینالي أنتاركتیكا األول في عام 2017 وجناح

 أنتاركتیكا في بینالي البندقیة عام 2015. له مؤلفات واسعة االنتشار، وفي عام 2019، حصل على
  الجائزة الدولیة األولى للنقد الفني.
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 جینا سوتیال : فنانة فنلندية تعیش في برلین. تعمل من خالل الكلمات واألصوات والوسائط الحیة،
 مثل عملھا الفني  بكتیريا Bacillus subtilis nattō  وعفن فیزاروم بولیسي فالوم "ذو الرؤوس

  المتعددة".
 

 تسعى أعمالھا السمعیة والبصرية والمجسمات  وعروض األداء إلى إحداث تفاعل حول  اللحظات
 االجتماعیة والمادية غیر المستقرة، غالباً فیما يتعلق بالتكنولوجیا. عرضت أعمالھا في المتاحف
 والمعارض الفنیة على الصعید الدولي، بما في ذلك جوجنھايم بلباو،  ومتحف الفن الحديث في

 ستوكھولم "مودرنا موزيیت" وسربنتاين جالیري  . ھي فنانة زائرة في مركز إم آي تي للفنون
 والعلوم والتكنولوجیا 2019 -2020.

 
 بن فیكرز : قیم فني  وكاتب ومستكشف وناشر ومختص بالتكنولوجیا ومناھض إلحالل التكنولوجیا

 الجديدة مكان اإلنسان. يشغل حالیاً منصب المدير الفني في  سربنتاين جالیري  في لندن،
 ومؤسس مشارك لـ Ignota Books وصاحب مبادرة unMonastery الرقمیة.

 
 ملحق:

 
 أسئلة شائعة

 
 س: كیف تفسر الفن الرقمي؟

 ج: في سیاق برنامج التكلیفات الفنیة: الرقمیة لمؤسسة فن جمیل، ستركز لجنة التحكیم على
 النظر على أعمال الفنانین الذين ينتجون أعماًال مخصصة للمشاھدة عبر اإلنترنت (أو عبر منصات
 متخصصة) حیث يقدمون من خاللھا تجربة تفاعلیة وغامرة. قد يتألف التكلیف الفني، على سبیل
 المثال ال الحصر: فن اإلعالم الحديث، وفن  تخطیط البیانات، واألفالم. كما قد يختار الفنانون دمج

 الواقع االفتراضي والتقنیات المستمدة من الذكاء االصطناعي
 س: أين ستعرض األعمال؟

 ج: عبر الموقع اإللكتروني
 س: حتى متى سیستمر العرض؟

 ج: سیستمر لحوالي 6 أشھر
 س: ھل يمكن التقدم بأعمال مشتركة أو ثنائیة؟

 ج: نعم، ولكن سیتم التعامل معھا على أساس أنھا مقدمة من فنان واحد بمیزانیة مشتركة
 س: من سیمتلك األعمال؟

  ج: ستدخل األعمال ضمن المجموعة الخاصة بمؤسسة فن جمیل
 س: ھل سیحتفظ الفنان بحقوق الطبع والنشر؟

 ج: سیحتفظ الفنان بحقوق الطبع والنشر، لكن سیكون لؤسسة فن جمیل الحق في استخدام
 صور ومقتطفات فیديو من األعمال

 س: من سیدفع تكالیف التركیبات؟
 ج: مؤسسة فن جمیل ھي المسؤولة عن التكالیف المتعلقة بتجھیز ساحة العرض (عند الحاجة)

 س: ھل يمكننا تقديم فیديو قصیر للعمل في المجال العام بدًال من الصور؟
 ج: نعم، سیتم قبول روابط يوتیوب وفیمیو

 س: إذا كنت شاركت في السابق في برنامج تابع لمؤسسة فن جمیل، ھل مازال
 بإمكاني التقديم؟

  ج: نعم، المشاركة في برنامج فن جمیل للتكلیفات الفنیّة مفتوحة لكل المستوفیین للمعايیر
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 دعوة مفتوحة لـ برنامج فن جمیل للتكلیفات الفنیة : الرقمیة

  

 إذا كان لديك أي أسئلة أخرى لم يتم اإلجابة علیھا أعاله، الرجاء االتصال بنا على:
commissions@artjameel.org 

 
 

 األحكام والشروط:
 

 المرحلة األولى:
 سیتم اختیار الفائز بواسطة لجنة مكونة من نخبة من الخبراء. ويعد إظھار الفنانون رغبتھم1)

 في التسجیل في البرنامج وتقديم بیاناتھم ومقترحاتھم األولیة، موافقة على االلتزام
 بقواعد وشروط وأحكام التسجیل وعلى القرار النھائي والملزم الصادر عن لجنة التحكیم
 في جمیع الجوانب، علًما بأن أعضاء لجنة التحكیم غیر ملزمین بتقديم أسباب لقرارھم.

 لن يتبادل أعضاء لجنة التحكیم المراسالت مع الفنانین.2)
 سیفوز فنان واحد فقط (أو عمل / تجربة مشتركة، في حال تم تقديم الطلب كثنائي /3)

  مجموعة).
 يجب أن تكون المقترحات المقدمة من الفنانین من أعمالھم الخاصة وال تنتھك حقوق4)

 الملكیة الفكرية ألي طرف ثالث بأي شكل من األشكال. يجب أن يعلن المتقدمین عن
 أسماء أي أطراف ثالثة قد يكون لديھم حقوق ملكیة فكرية أو معنوية أو غیرھا من الحقوق

 في أي جزء من أجزاء العمل المقدم. عند الطلب، يجب أن يكون الفنانون قادرون على إثبات
 أن أي حقوق لطرف ثالث قد تم توكیلھا أو ترخیصھا أو التنازل عنھا، حسبما ھو مناسب،
 لكافة األغراض ذات الصلة. في حال انتھاك حقوق النشر، يتحمل الممارسون المكلفون

 المسؤولیة الكاملة، وسیتم إلغاء التكلیف وتعويض الفنان عن أي رسوم مدفوعة وأي
 تكالیف متكبدة.

 يجب أن تتوافق جمیع الطلبات المقدمة مع قواعد البرنامج، وفي حالة عدم توافقھا سیتم5)
 استبعادھا.

 عند استكمال طلب التقديم، سیختار مقدم الطلب إضافته إلى قاعدة بیانات مؤسسة فن6)
 جمیل وفًقا لسیاسة الخصوصیة.

 
 المرحلة الثانیة:

 بقبول التكلیف، يوافق الفنان/ الفنانون الفائز / الفائزون على المشاركة في التقاط الصور1)
 الترويجیة والمقابالت واألنشطة الدعائیة المماثلة ذات الصلة المطلوبة في حدود المعقول.
 وعلى وجه الخصوص، قد يتم استخدام اسم الفنان وسیرته الذاتیة والصور ومقاطع الفیديو

 الخاصة بالعمل للدعاية.
 سیتم توقیع عقد تكلیف وأي عقود أخرى ضرورية بین الفنان الُمكلف ومؤسسة فن جمیل،2)

  وذلك لتوضیح حقوق والتزامات كل طرف بموجب اللجنة.
 
 

6 
 

mailto:commissions@artjameel.org

