
 

לאמנות הפרס של השנייה שנתו על להודיע מתכבדים אביב תל האמנים ובית רוזנבלט וארי                אן
 חזותית, אשר יוענק לאמן פעיל היוצר מישראל, מתוך רצון לקדם ולעודד יצירה אמנותית ישראלית.

 
לימודיהם מסיום שנים 8 לפחות חלפו אשר פלסטיים, לאמנים פונה שקלים 30,000 בסך               הפרס
נבחרים, בחללים וקבוצתיות יחיד תערוכות 10 לפחות הציגו במהלכן השונות,            באקדמיות

 ועבודותיהם תועדו והופיעו בקטלוגים או אמצעי פרסום אחרים.
 

יחיד תערוכת ויציג שקלים 15,000 בסך הכולל הפרס מסכום כספי מענק יקבל הנבחר               האמן
יתרת מ״ר. כ-150 שגודלו אביב תל האמנים בבית העליון הגלריה בחלל הופמן אורלי של                באוצרותה

 הפרס תשמש להפקת קטלוג, תיעוד מקצועי והפקת תערוכת הפרס.
 

חודשים 8 עד 6 לרשותו ויעמדו 2017 ינואר חודש במהלך תפורסם הנבחר האמן על                ההכרזה
 למימוש התערוכה.

 
 חברי ועדת הפרס:

 דר׳ גליה בר אור: אוצרת וחוקרת, לשעבר מנהלת משכן לאמנות עין חרוד
 רותי דירקטור: אוצרת אמנות עכשווית, מוזיאון תל אביב לאמנות

 אריה ברקוביץ׳: מנהל ואוצר ראשי, בית האמנים תל אביב
 אורלי הופמן: יוזמת הפרס ואוצרת תערוכת הפרס

 אן וארי רוזנבלט: אספני אמנות, מייסדי ותורמי הפרס
 

 הליך הגשת המועמדות:
בלבד דיגיטלי בפורמט 4/12/2016 לתאריך עד הצעותיהם את להגיש מתבקשים            המועמדים

rosenblattartprize@gmail.com :באמצעות דוא״ל לכתובת  
 על ההצעה לכלול:

 קורות חיים עד 2 עמודים, לרבות פרטי קשר.●
שם● בצירוף האחרונות השנים מחמש אמנות יצירות של דימויים 10 הכולל עבודות              תיק

 היצירה, שנה, טכניקה ומידות.
כ-150● שגודלו אביב תל האמנים בבית העליון הגלריה לחלל המתאימה יחיד לתערוכת              הצעה

 מ״ר בצירף טקסט קצר (עד אלף מילים) המתאר את הפרויקט ומידע רלוונטי נוסף.
 קישורים לפרסומים אודות האמן, לקטלוגים, לאתר האמן ולכל חומר רלוונטי אחר.●
 אנא מלאו אחד ההנחיות הטכניות הרשומות בהמשך.●
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 הנחיות טכניות:

 ניתן להגיש את המועמדות לפרס בעברית, הגשת ההצעה באנגלית תתקבל בהערכה רבה.●
תהיה● שההצעה והשתדלו מ״ב 25 של לגודל עד אחד בדוא״ל הצעתכם את הגישו               אנא

.PDF בקובץ אחד בפורמט 
על● יעלו שלא במידות ,dpi 72 של ברזולוציה JPG בפורמט שיוגשו דימויים קבצי רק                יתקבלו

 1200X1200 pixel, ובגודל של לא יותר מ-1 מ״ב.
או● Vimeo כגון וידאו שיתוף לאתר הקבצים את להעלות יש וידאו קבצי להגיש               בכדי

 Youtube. יש לצרף קישורים לצפייה בקבצים במסמך ההצעה ולא הגוף הדוא״ל.
אלו● אתרים באמצעות שישלחו הצעות קבצים. לשיתוף אתרים באמצעות הצעות לשלוח             אין

 לא יטופלו.
 
 

 לסיכום:
 ניתן להגיש את המועמדות לפרס בעברית, הגשת ההצעה באנגלית תתקבל בהערכה רבה.●
 מועד אחרון להגשה: 04/12/2016●
 ההכרזה על הזוכה בפרס תפורסם במהלך חודש ינואר 2017.●
●rosenblattartprize@gmail.com :כתובת דוא״ל להגשת מועמדות 
 כל פנייה בנוגע לפרס יש להעביר באמצעות דוא״ל בלבד.●

 
 *קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד באופן שווה לאמנים משני המינים.

 
 אנו מבקשים להודות מראש לכל המועמדות והמועמדים ולאחל לכולם שנה טובה ובהצלחה.
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