
 

 

 
 
 

  

 

 إعالن مسابقة دولية للفن المعاصر ثالثي األبعاد

 بلجيكا - لييج

Advertisement for the International Triennial of Contemporary Print, 

Liègein  
 

 

ضمن عالقة التعاون التي تربط بلدية رام هللا ببلدية لييج 

، تدعو بلدية لييج المدن  2013البلجيكية والتي بدأت منذ العام 

النسخة األولى من معرض لييج الصديقة للمشاركة في مسابقة 

آب من  16 -أيار  19الدولي للفن المعاصر ثالثي األبعاد من 

حيث تشرف بلدية لييج بالتعاون من جمعية أصدقاء  .2020العام 

العاملين في المطبوعات والرسم على هذا الحدث، والذي يهدف 
لخلق المكان المناسب للفنانين العاملين في مجال الحفر والنحت 

 لعرض عملهم في مكان مميز " البوفيري" . 

 
ال وتوجه بلدية لييج هذه الدعوة لجميع الفنانين العاملين في مج

االنتاجات الفنية ثالثية األبعاد دون وجود أي محددات للعمر أو 
مواضيع األعمال الفنية للترشح للمشاركة في هذه المسابقة، مع 
العلم أن الترشح لهذه المسابقة مجاني.  وستكون هنالك جائزة 

يورو للمشارك األفضل ، والذي سيتم اإلعالن  5000عبارة عن 

 . عنه خالل افتتاح المعرض 
 

   الرابطيرجى الضغط على  للتسجيل
https://goo.gl/mFf6ib  الذي يشرح شروط الترشح

تشرين  1أن التاريخ النهائي للتقدم للمشاركة هو ب علما وقوانينه

 .   2019األول لعام 
 

 
As part of the cooperation agreement between 
Ramallah and Liege since 2013, Liege Municipality 
wishes to invite the cities with whom she has 
Friendship Relations to the first edition of the 
International Triennial of Contemporary Print, from 
the 29th of May to the 16th of August 2020, that 
aims to create the right place for artists working in 
the field of engraving and sculpturing to display their 
work in a special place "LaBouveri” 
 
The Municipality of Liege invites all artists working in 
the field of 3D art productions without any limitation 
of age or art theme to be eligible to participate in this 
competition.  The edition will consist of a prize of € 
5,000 for the best participant that shall be 
announced at the opening of the exhibition.  
 
To register please click on the link  

https://goo.gl/mFf6ib  that explains the terms and 
conditions of the edition as the final date for 
submission is October 1, 2019.  
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