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�سيمبوزيوم �أ�سوان الدويل
للنحت على اجلرانيت 2021
يعلن قطاع �صندوق التنمية الثقافية عن فتح باب التقدم للدورة ال�ساد�سة والع�شرين ل�سيمبوزيوم �أ�سوان
الدويل لفن النحت على اجلرانيت املقام مبدينة �أ�سوان
خالل الفرتة من  19يناير �إىل  9مار�س .2021
� lسيتم منح جائزة ل�شباب النحاتني امل�شاركني فى �صالون ال�شباب وذلك للم�شاركة
يف ور�شة عمل �سيمبوزيوم �أ�سوان.

�شروط امل�شاركة
 lعلى الفنانني الراغبني يف امل�شاركة تقدمي ر�ؤى جديدة يف �إطارمفهوم دورة هذا العام (مرفق).
 lعلى الفنانني الراغبني يف امل�شاركة تقدمي ثالث ت�صورات جم�سمة باللون الأبي�ض (ولن يلتفت لأي
�ألوان �أخرى) فيما ال يقل عن � 20سم م�صحوب ًا ب�سرية ذاتية و�سابقة �أعمال و�صور لبع�ض الأعمال على CD
� lسيتم اختيار الفنانني للم�شاركة يف ور�شة العمل طبق ًا الختيارات اللجنة.
 lعلى الفنانني امل�شاركني �إح�ضار �صاروخ  5بو�صة � +صاروخ  9بو�صة وما يتطلب عمله من �أدوات خا�صة.
 lال يزيد وزن العمل عن  10طن للفنان الأ�سا�سي ووزن  3طن لفناين الور�شة.
 lللجنة العليا لل�سيمبوزيوم احلق يف قبول العمل املقدم �أو رف�ضه ،وتعود ملكية نتاج الدورة
ل�صندوق التنمية الثقافية -وزارة الثقافة.

التزامات ال�صندوق
Design: Mai Abdel Qader, CDF

 lيتحمل ال�صندوق انتقال الفنانني امل�شاركني من القاهرة �إىل مدينة �أ�سوان والعك�س.
 lالإقامة الفندقية الكاملة للفنانني الأجانب وامل�صريني.
 lتوفري امل�ستلزمات الأ�سا�سية للفنانني من �أدوات يدوية وكهربائية واخلامات الالزمة لعملهم.
 lيتم تقدمي الأعمال من  15نوفمرب �إىل  15دي�سمرب ،و�سيتم �إعالن �أ�سماء الفنانني امل�شاركني
 20دي�سمرب .2020
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املفهوم العام
ل�سيمبوزيوم أ��سوان الدويل للنحت علي
اجلرانيت 2021
أوال ً :املشاركة االساسية للفنانني املصريني واألجانب:

يرتبط فن النحت منذ بداياته باألجسام (  )Figuresوتظهر بقوة في الصياغة الشكلية أو تتواري
في إطار األساليب واألفكار املتنوعة للفنان ،ولكن تظل فحواها وأثرها باقي في كتلة العمل النحتي.

ثانيا ً :ورشة العمل املصاحبة للسيمبوزيوم:

في إطار التوجه العام للدولة لتحفيز العمل اجلماعي والتفكير في دعم الرؤي املعتمدة علي التعاون
وتعظيم الناجت من خالل إحتاد القوي.
يطرح السيمبوزيوم هذا العام للمشاركني في ورشة العمل املصاحبة لسيمبوزيوم أسوان الدولي
للنحت علي اجلرانيت ،إمكانية التقدم بعمل جماعي (بحد أقصي  3فنانني ) إلبداع عمل نحتي صرحي
يصاغ في إطار فكري موحد.
ويقترح أن يكون اإلطار الفكري ( وفقا ً للخطة االستراتيجية للدولة  30/20التي تسعي إلي بناء اإلنسان
وتؤكد علي إحياء التراث) هو تصميم عمل يعبر عن الروح املصرية بصياغة معاصرة تتميز بالتناول
املبتكر والقيم البنائية والتشكيلية التي اختص بها النحت والبناء املعماري في احلضارة املصرية.

فبعد مرور  25عام علي انطالق سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت علي اجلرانيت ،وبعد الدور الكبير
الذي لعبه في تأسيس القاعدة التي انطلق منها عدد من النحاتني املصريني املكونني لعصب احلركة
التشكيلية املصرية ،حان الوقت أن يقدم إلى الدولة مساهمات في مجال النحت في إطار تشكيل
صورة مصر احلديثة.
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