
     
 

 

PARLIAMOCI CON L’ARTE 

 
َنتحدَ ل") "arte’Parliamoci con l" تقويمفكرة ولدت  َطريقث َعن

 "أنظار" من اهتمام مجموعة PriMeDجزء من مشروع ك ("الفن

[Anzaar] جامعة تورينو، نحو من  طالب المؤلفة من أساتذة و

الغرب أو في المنطقة  تجارب في مجال الفنون البصرية في

ا ممع بعضه تانترابطم منطقتان .على وجه الخصوص العربية

، والكوميديا، والتصوير في العديد من المجاالت  البعض

الفوتوغرافي، والرسم، والنحت، والخط، والكتابة على 

 نظرتهمأكيد هويتهم وبتتسمح للفنانين  .غيرهو الجدران

اللغة العالمية  مستخدمين تغييرهل محاوالتهملعالم ول

من هنا جاء  بدال من الصراع: الحوارللفن لتعزيز والدة 

الفن" الذي نقترحه كموضوع  عن طريقث نتحد  لعنوان "

 .ا التقويموعنوان لهذ

 

  منَيمكنهَالمشاركة
من جميع الجامعات  الباتلطالب والطل مفتوحة المسابقة 

 PriMeD مشروعفي  شاركةالم

 

 للمشاركةَكيفية
 الوثائقإرسال  والفناناتللمشاركة يجب على الفنانين 

على  Anzaar التالية إلى عنوان البريد اإللكتروني لمشروع

إلى "مع تحديد  altaformazione.primed@unito.i:العنوان اإللكتروني

 :الوثائق التالية Anzaar مجموعة
 عنوان العمل -

 :نسخة من العمل مع إتباع الخصائص التالية -

 jpgأو  pdf المظلوبشكل ال -

       -300دًقة الرسوم  بوصة
          - سم 14.8×21الحد األدنى لحجم 

  -       اتجاه أفقي 
 للفنان ةموجز سيرة ذاتية - 



 (أنظر النموذج المرفق)النشرتصريج الموافقة على  - 
  طالب مسجل شهادة -  ذلك بتأو ما يث

  2021 يوليو 31يجب إرسال األعمال في موعد أقصاه 

َ

َاألعمالَالمسموحَلهاَبالمشاركة

 :عمالاألنواع التالية من األييمكن للفنانين المشاركة 

ملونة أو سوداء وبيضاء أو رسومات كاريكاتورية  لوحات 

 ؛معينة تقنية مستخدم فيها
 قام بتصويرهاملونة أو سوداء وبيضاء،  فوتوغرافيةصور

الحالة الثانية من الضروري  ماكن أو أشخاص )فيأل الفنان

 ؛إرفاق موافقة الشخص )األشخاص( المصورين(
من قبل  افوتوغرافييقع تصويرها لفنان )لمنحوتات  

 ؛ (و إرسال الصور الفنان
من قبل الفنانين  (على الجدرانرسم أو كتابة )غرافيتي  -

)في حالة  و إرسال الصور تصويرهالوب المطأو غيرهم 

 من الضروري إرفاق موافقتهم( أعمال الفنانين المعروفين

  ؛

 

َاألعمالَالمستبعدة

سيتم استبعاد األعمال المقدمة نيابة عن أطراف ثالثة و 

 بريماد مشروعلالمبادئ التوجيهية  حترمالتي ال ت
/)miur.it-https://primed(  
َ

َلجنةَالتحكيم

مجموعة أنظار و من لجنة التحكلم مكونة من أعضاء 

 المسؤولين عن مشروع بريماد في جامعة تورينو.

َ

َمعاييرَالتقييم

ستقوم لجنة التحكيم بتقييم األعمال على أساس جودتها 

لموضوع الفن كحوار، أي  مدى إستعمالهاالتصويرية و

كيفية كوسيلة لمواجهة األحكام المسبقة وظاهرة التطرف و

 .التغلب عليها

َ

َجوائزال

المختارة على التقويم لوحة سيتم نشر االثي عشر  -  

سيرة ذاتية قصيرة للمؤلف ب رفوقة)واحد لكل شهر( م

 ة.المؤلفأو
 مبلغ علىالمشاركون في الندوة حصل الفنانون نسي -   

  .يورو 70 قدرهإجمالي 



سيتم توسيع الطاوالت الفائزة في المسابقة  -   

بعنوان مرفوقة وعرضها ) (50x70) وتركيبها على لوحات

ذاتية( في معرض من المقرر افتتاحه ته الالفنان وسير

اللغات األجنبية  كليةفي مقر  2021أكتوبر  20 تاريخب

في ممرات  ةمعروض لوحاتال تظلس.واآلداب بجامعة تورينو

أيضا في شكل "معرض دائم"، لمدة ال تقل عن نفس الكلية 

 .سنة واحدة
نظرا  للجمهور )عبر اإلنترنتسيتم تقديم التقويم  -   

 للحالة الصحية بسببالمشاركة في الحضور  لصعوبة

( بمناسبة افتتاح المعرض خالل ندوة ستقام في الراهنة

، في متحف الفن 2021أكتوبر  20موعد يحدد الحقا، أقصاه 

الشرقي في تورينو. سيتمكن الفائزون/ الفائزون من 

تقديم أعمالهم تصال عبر اإلنترنت واال عبرالمشاركة 

 .شخصيا
والمشروع خالل  لوحات الألعمال الفائزةكما سيتم عرض 

أونيتو منصة العديد من الندوات عبر اإلنترنت على 

ع بريماد و ولطلبة الجامعات المشاركة في مشر الموجهة

العديد من تالميذ المعاهد الثانوية إضافة إلى جمهور من 

 حداث المشروع.أمتابعي 

 

 مشروع بريماد الدكتورة روبيرتا ريكوتشيالمسؤولة عن 

المسؤولة عن مجموعة أنظار الدكتورة كالوديا ماريا 

 تريسو


