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 للمتقدمين

 

يقوم من خالل ترشيحك بااللتزام بالعمل معك خالل فترة إنتاج وتركيب عملك  مرشد سوف تكون في حاجة إلى . 1

فناناً ممارساً، أو أستاذاً سابقاً أو حالياً، أو عميالً  المرشدبالكامل، وذلك بهدف توفير الدعم واإلرشاد. وباإلمكان أن يكون 

العمل معه. ومن الهام تذكُّر أن عالقتك مع  للمتقدّم، أو أحد أعضاء كوادر الصاالت الفنية، أو أي آخر شخص تود أنت

 هي عالقة غاية في األهمية من شأنها أن تعينك على تحقيق هدفك. المرشد

  

ليس من الضروري أن تكون إجاباتك طويلة عند تعبئة نموذج التقديم اإللكتروني، إال أنه من الضروري أن تتّسم  . 2

كنت مدركاً سلفاً بوجود بعض التحديات المرتبطة بتنفيذ عملك، نرجو منك . على سبيل المثال، في حال بالتركيز والصدق

 إعالمنا بماهيّة تلك التحديات والمصادر التي ستكون في حاجة إليها من أجل إنجاز العمل.

  

محتملين الخاصة: إذا كنت تفكر بكلفة اإلنتاج الفني لعملك، فمن الجيّد االتصال ببعض الموّردين ال بحوثكقم بإجراء  . 3

لالستفسار حول السعر المبدئي. وليس من الضروري أن تكون ميزانية العمل نهائية قبل البدء فيه، بل أن الميزانية هي 

 في حيز التنفيذ من المفيد استهاللها في كافة األحوال. عمل

  

 بغض النظر عن حجمها: عمليةعلى أفكارك أن تكون  . 4

؟ سيتم عرض العمل خارجاً في حرم جامعة نيويورك في أبوظبي، وبذلك فيجب أن يكون لعالية التحمّ أ( هل العمل ذو طبيعة 

 قادراً على تحّمل العوامل الطبيعية مثل الرياح واألمطار وأشعة الشمس المباشرة

 درهماً تقريباً[؟ 36,730]أي  دوالر 10,000 ب( هل بإمكانك إنتاج مشروعك بميزانية قدرها

عملك الفني في الوقت المحدد؟ هل بإمكانك التعامل مع التحديات المرتبطة باإلنتاج الفني باإلضافة إلى  تسليمج( هل بإمكانك 

 مسؤولياتك الشخصية األخرى؟

 للعمل؟ مساحةد( هل لديك 

 للعرض في مساحة عامة؟ آمنهـ( هل عملك 

  

أو بمفردك؟ إذا كانت لديكم فكرة مشتركة تعتقدون أن االشتراك في تنفيذها سيؤدي  فريقهل تود العمل كجزء من  . 5

 إلى نتائج أفضل، فأنتم مدعوون لتقديم ذلك ]العدد األقصى للمتقدمين لكل طلب هو ثالثة أشخاص[.

  

 أن لجنة االختيار تبحث دائماً . قد يقدّم الفائزون السابقون بالجائزة بعض اإللهام، إالبالتفكير خارج األنماط السائدةقم  . 6

 عن التفّرد واالبتكار.

  



 ، فهي فرصة هائلة إلنتاج الفن والعمل مع محترفين في المجال الفنيبالتجربة استمتع  .7

 

 معلومات حول خطوات التقديم للجائزة

  

قعة إلنتاج العمل الفني الُمقتَرح. وسيتم عرض على جميع الراغبين بالتقديم تعبئة نموذج التقديم والذي يتضّمن تفاصيل الميزانية المتو

 .2018العمل الفني الفائز في حرم جامعة نيويورك أبوظبي في نوفمبر 

  

خالل على المتقدمين أن يكونوا طالباً جامعيين ملتحقين بدوام كامل في دولة اإلمارات، أو مقيمين في الدولة ممن أتّموا شهاداتهم الجامعية 

 ماضية.السنوات الخمسة ال

لمقدًم  المرشدسواء كان من داخل أو خارج النظام األكاديمي. ويُعَدّ ترشيح  مرشدعلى كافة المتقدمين أن يحظوا بدعم وترشيح من قبل 

 الطلب التزاماً بالعمل معه خالل كافة مراحل التقديم واإلنتاج والعرض.

 

-http://www.nyuadأو زيارة الموقع  christo.award@nyu.edu لالستفسارات، يرجى مراسلة البريد اإللكتروني 

artgallery.org/christo-award   
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