
 
نتاجدعوة لتقديم مقتر   ح إلعداد وا 

 كتاب حول حكاية الفن التشكيلي الفلسطيني 

تسعى مؤسسة تامر في عملها الدؤوب خالل الثالثين عام ويزيد الى بناء برامج موجهة لالطفال والطفالت والفتيان والفتيات تساهم 
ختلف البصري كأحد أدوات التعلُّم والتعليم. يأتي هذا من خالل دعم مفي بناء الهوية الثقافية والوطنية من خالل تعزيز ثقافة الفن 

، قامت المؤسسة ٢٠١٨اإلصدارات الفنية واألدبية التي تساهم في تقديم ونشر هذه الثقافة في المجتمع الفلسطيني. ففي عام 
 ١٠٠طيني في آخر التشكيلي الفلسلتتناول شخصيات أثرت وأسست للمشهد الثقافي   بتطوير سلسلة من كتب األطفال واليافعين

ات بهدف انتاج قصص ملهمة تبرز جوهر ودافع /ات الفلسطينيين/ات التشكيليين/عام، وذلك من خالل تناول سيرة حياة الفنانين
 ا الفنية. وتعمل المؤسسة حاليا على إنتاج كتاب يتناول الفن الفلسطيني من خالل استعراض مجموعة من/وطريقة رؤيته ة/الفنان

 ات الذين أسسوا للفن التشكيلي الفلسطيني وأعمالهم، ليتم تقديمه بأسلوب علمي وممتع لألطفال واليافعين. /أهم الفنانين

سليط "آفاق" على تقديم تجربة الفن الفلسطيني من خالل توبدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون  ترتكز فكرة هذا الكتاب
 ساهموا وأثروا على مشهد الفن التشكيلي الفلسطيني، ومن ثم تقديمها للطفل. كذلك، وفنانين الضوء على تجارب عينية لفنانات

ترى مؤسسة تامر في هذه المبادرة فرصة هامة لتعزيز قيمة الفنان وقيمة الفنون البصرية كأداة للتعبير والتحرر والتغيير المجتمعي 
ة من نأعمال فنية خاّلقة. يشرف على عمل هذا المشروع لج عن طريق دعم الفنانين والعاملين في الحقل الفني من أجل إنتاج

  دب الطفل. أالمختصين بالفن التشكيلي و 

ن أ  يستعرض أعمالهم/ن وأسلوبهم/ن حسب التسلسل الزمني، من المتوقعو فنان وفنانة فلسطيني وفلسطينية، 30 يتناول هذا الكتاب
ق فيها الى سيرته الذاتية وُأسلوبه الفني، والعروج على عدد من المحطات ة يتم التطر /يقدم الكتاب مساحة تعريفية عن كل فنان

ة لتحليلها فنيا ال سيما من حيث عالقتها بالفنان /ا، ومن ثم استعراض لوحة من أعمال الفنان/واالحداث الفارقة في مسيرته
الل تقديم تشارك وينخرط فيها األطفال من خلى تقديم مساحة تفاعلية يإلوبه الفني. وهذا يأتي باإلضافة وتجربته المعاشة وأس

ة ارتباطا بأسلوب عملهم الفني أو األدوات التي يستخدمونها للرسم. تضم /مجموعة من األنشطة المقترحة والخاصة بكل فنان
منصور،  نات: ليلى الشوا، جمانة الحسيني، صوفي حلبي، فاطمة المحب، جوليانا ساروفيم، زلفى السعدي، سليما/قائمة الفنانين

نبيل عناني، اسماعيل شموط، جبرا ابراهيم جبرا، كمال بالطة، نيقوال الصايغ، فتحي غبن، عبد الرحمن المزين، عاصم أبو شقرة، 
 نام، تمام األكحل، كامل المغني، فيرا تماري، الحالج، سامية حلبي.غعبد الحي مسلم، عصام بدر، كامل المغني، ابراهيم 



 عتبار:ع اخذ المعلومات التالية بعين اإلعداد العمل ملى تقديم مقترح إلإندعوكم في هذا اإلطار 

 ة.  او مشاركتنا نموذج من خالل تناول فنان/ة من االسماء /فنان ٣٠ن يتضمن اقتراح أولي حول المنهجية ل تقديم الأ
 المقترحة. 

 شهور.  6ال يتجاوز أولى تقدم الى لجنة المشروع، ونأمل أإلنجاز العمل كموسودة زمني متوقع  ن يتضمن المقترح إطارأ 
 عدادتقديم عرض سعر ارتباطا باإل. 
  .مشاركة المؤسسة عينة من كتابات شبيهة بالعمل المطلوب لحضرتكم 
  نه لصالح بعض ستفادة مات يمكن اإل/مكن ألعمال وحياة هؤالء الفنانينأينما أرشيفا الكترونيا أتقوم المؤسسة بتوفير

 سماء. األ
 ( لمتابعة طأالمؤسسة ستتحمل مسؤولية التواصل والتنسيق والتوقيع مع الفنان أو الفنانة )ل لب حقوق و الشخص المخوَّ

 نشر اللوحات في هذا الكتاب لصالح مؤسسة تامر . 
 قابلم المادة بشراء المؤسسة ستقوم كما ،المنتجة خالل هذا المشروع تقوم مؤسسة تامر بتوقيع عقود مع معد المادة 

  .الطرفين بين عليها المتفق المدة خالل الحقا   نشرها ليتم عليه، االتفاق يتم مالي مبلغ
 قوم مؤسسة تامر بمتابعة عروض السعر للطباعة والتصميم وانتاج العمل في المطابع. ت 
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