
مسابقة فن الشارع

فن الشارع هو فن تشكيلي تم إبداعه وعرضه في مكان عام، كحائط مبنى في الشارع أو حديقة عامة أو ساحة أو غيرها من األماكن 
غير المعتادة للفن التقليدي، بحيث يشاهده المارة ويتفاعلون مع موضوعه. جاء هذا المصطلح الحقًا لتعبير غرافيتي الذي انتشر في 
بداية الثمانينات من القرن العشرين وتطورًا لمفهومه بعد أن لم يعد يقتصر على الكتابات التي يجري بَخها على الجدران، بل أخذ 
يحوي رسومات ولوحات بكل معنى الكلمة، باإلضافة إلى أعمال نحتية وتركيبية باستعمال كل ما يخطر على بال الفنان من مواد. 
وبذلك تفرع إلى أنواع وفروع عديدة يجمعها فقط مكان تواجدها العام، وقدرتها على لفت نظر الجمهور وعقد تواصل بينه وبين 

الفنان الذي أبدعها.

 »Street Art تشجيعًا ودعمًا للفن التشكيلي، ينظم مقهى المكتب مسابقة شهرية يقوم الفنان الفائز بها برسم لوحة جدارية »فن الشارع
على جدار )طولي( مخصص لهذا الهدف داخل المقهى، أبعاده X 277 213 سم، وذلك من ضمن النشاطات الثقافية المتعددة التي يتميز 

بها المكتب كدعم وتشجيع للمواهب المتميزة. وتبقى اللوحة الفائزة شهرًا كاماًل على الجدار ليراها جميع زبائن المقهى.

بعد أن يقدم المتسابقون مقترحاتهم، ُتدرس الختيار العمل الفني الرابح. وتتم عملية الرسم الجداري في األيام الثالثة األخيرة من كل شهر.

المكتب هو مقهى تقليدي كبير )700 كرسي( يرتاده الرجال والنساء من مختلف األعمار، لتناول القهوة والشاي والزهورات، وتدخين 
النرجيلة، ولعب الورق وطاولة الزهر والشطرنج...إلخ، وهو بذلك يشابه المقاهي التقليدية القديمة المنتشرة في دمشق وغيرها من المدن 
السورية ولكنه يختلف عنها بتقديم مجموعة كبيرة من النشاطات الثقافية كالعروض الموسيقية وعروض المواهب والمكتبة التي تحوي أكثر 
من ألف كتاب وهذه المسابقة الفنية وغيرها... وهو بذلك يقدم مفهومًا جديدًا للمقاهي بحيث ال تقتصر على المتعة بل تتجاوزها إلى الفائدة.

المزايا المقدمة من إدارة المكتب إلى الفائز:
مكافأة مالية تشجيعية بقيمة 100.000 ليرة سورية تتضمن كلفة المواد التي يرغب الفنان باستخدامها.

شهادة تقدير من إدارة مقهى المكتب.
تبقى اللوحة لمدة شهر كامل على الجدار المخصص في مقهى المكتب ليراها اآلالف من الزبائن. 

يتم وضع صورة الرسم الفائز ونبذة عن الفنان في جريدة المكتب اإلعالنية الشهرية التي توزع ضمن المقهى ومع الطلبات الخارجية 
)وذلك في عدد الشهر التالي(.

يتم تصوير فيلم قصير عن مراحل الرسم ليتم عرضه على شاشات مقهى المكتب طيلة الشهر.
المكتب وموقع   الخاصة بمقهى  التواصل اإلجتماعي  القصير على وسائل  الفنان والفيلم  الفائز ونبذة عن  الرسم  يتم وضع صورة 

االنترنت ليتم تداولها اجتماعيًا.



آلية ومراحل التقديم على المسابقة:
1- يقوم المتسابق بتحميل االستمارة الخاصة بالمسابقة من الموقع االلكتروني للمكتب.

2- يقوم المتسابق بإمالء االستمارة والتي تتضمن أيضًا شرحًا كتابيًا عن فكرته.
فكرته وصورتين عن  يمثل  بسيط  االستمارة سكيتش  نسخة  مع  المتسابق  يرفق   -3

أعمال سابقة له خالل آخر سنتين ويرسلها جميعها على البريد االلكتروني:
pr@almaktabcafe.com على أن ال يتجاوز حجم الملف الواحد 1 ميغابايت.
4- تقوم لجنة متخصصة بدراسة الرسومات المقدمة واختيار الرسم الفائز بناًء على 

أهمية الفكرة وفرادتها وقوة الرسم و تقنيته العالية.
5- ُتعِلم إدارة المكتب الفنان الفائز بقرار اللجنة.

6- يتم توقيع إتفاق بين إدارة المكتب والرسام يتضمن شروط التنفيذ.
7- يمكن للمتسابق طلب سلفة ال تتجاوز 20000 ل.س من أجل شراء معدات الرسم 

التي يرغب بها.

• موضوع مسابقة فن الشارع لشهر شباط 2017: 
الحب

• آخر موعد للتقديم 25 كانون الثاني 2017

شروط المسابقة:
- المسابقة مفتوحة لجميع األعمار.

- تقع تكلفة المواد المستخدمة في الرسم على عاتق المتسابق.
- يتعهد الفنان بأن يكون النموذج المقدم للرسم على الحائط من وحي أفكاره وبأنه غير منقول عن أي نموذج أو رسم لفنان آخر وغير منفذ من قبله 

  سابقًا في مكان آخر.
- يجب أن ال تكون هذه اللوحة مهينة أو تحتوي على هجوم أو تهديد أو تشهير أو ذم أو أي محتوى آخر غير الئق، وأن ال يكون فيها أي تلميحات 

  سياسية أو دينية أو جنسية أو ذم باألشخاص وأن ال يكون فيها تمييز عرقي أو طائفي بأي شكل من األشكال، أو تحريض على الكراهية أو
  ضرر ألي جماعة أو فرد.

- يجب أن ال تشير اللوحة إلى أي إعالن أو شعار  أو عالمة تجارية لطرف ثالث.
- يمكن للمتسابقين اإلشتراك كل شهر بالمسابقة ويتم انتقاء النموذج األفضل في كل مرة.

- تصبح حقوق نشر الرسم الرابح ملكًا إلدارة المكتب وللرسام الفائز معًا.
- يحق إلدارة المكتب االحتفاظ بالنماذج المرسلة كنماذج من أعمال الفنان دون أي أحقية لها بالتصرف بها.

- يمكن إلدارة المكتب واللجنة الفنية المختصة التعديل على شروط المسابقة في حال الحاجة بأي وقت دون اعالن مسبق.

ألي استفسار الرجاء االتصال بقسم الترويج في المكتب
pr@almaktabcafe.com :بريد الكتروني

www.almaktabcafe.com موبايل: 617 466 0991 


