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ﮔﺎﻟﺮی  ۲۶ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ.

دﺑﯿﺮ دوﺳﺎﻻﻧﻪ :ﻣﻬﺮداد ﺧﺘﺎﯾﯽ
دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ  :ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪی
ﻫﯿﺌﺖ داوران :ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﭘﺎزوﮐﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺳﻠﯿﻤﯽ ،ﺷﻬﺮوز ﺻﺪر ﻓﺮزاﻧﻪ ،اﺣﻤﺪ وﮐﯿﻠﯽ و رﺿﺎ ﻫﺪاﯾﺖ

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ دارﻧﺪ ،آزاد اﺳﺖ.
دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آزاد و ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع "آﻟﻮدﮔﯽ" ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
)آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی آﻟﻮدﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ :زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ،رواﻧﯽ و (...
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن:
 ۵۰ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ی ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دوﺳﺎﻻﻧﻪ راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
* ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادِ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﻔﺮ اول :دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎر ،ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳،۰۰۰،۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﻔﺮ دوم :ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲،۰۰۰،۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﻔﺮ ﺳﻮم :ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱،۰۰۰،۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن در ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ﻧﯿﺰ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻫﺪاﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﻧﻔﯿﺴﯽ از ﻃﺮف ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻓﻖ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺑﺰار و ﻟﻮازم ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ اﻫﺪاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۵۰اﺛﺮ در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ دوره اول دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ:
اﻧﺪازه ی ﺿﻠﻊ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻄﻊ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻏﺬ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل:
ﮐﺎﻟﮑﻮﮔﺮاﻓﯽ )ﭼﺎپ ﮔﻮد(
زﯾﻠﻮﮔﺮاﻓﯽ )ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب و ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﻮم(
ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ )ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ(
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﯾﭗ ،ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﯾﻨﺖ و ﺳﯿﻠﮏ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر در دوﺳﺎﻻﻧﻪ:
اﻟﻒ .ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵اﺛﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰اﺛﺮ(
ب .ﻫﺮ اﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد  ۱۰ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﻫﻤﺴﺎن )ﺗﯿﺮاژ( آﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
*  ۱ﻧﺴﺨﻪ از  ۶اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ در دوﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و  ۹ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮوش در دوﺳﺎﻻﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﺮاژ از اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن )ﺑﯿﻦ  ۵۰ﻧﻔﺮ اول( ۹ ،ﺗﯿﺮاژ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ
در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻧﺪ.
* ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺎن ﻧﺒﻮدن  ۱۰ﺗﯿﺮاژ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و اﺛﺮ از ﺷﻤﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ج .آﺛﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آدرس ﮔﺎﻟﺮی  ۲۶ارﺳﺎل ﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﺤﻮﯾﻞ آﺛﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮری و ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺑﺎﺷﺪ.
* .دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ آﺛﺎر ،اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺂﯾﯿﺪ ﺣﻀﻮر اﺛﺮ در دوﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺛﺮ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

* ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺛﺎر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ آﺛﺎر در
ﮔﺎﻟﺮی ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاری از آﺛﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
* دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ روز ﮐﺎری  ۳۰آذر ﻣﺎه ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ آﺛﺎر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد) .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(
د .اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ،ﭘﺸﺖ آﺛﺎر از ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻ و راﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درج ﺷﻮﻧﺪ:
ﻧﺎم ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﺳﺎل ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ،آدرس دﻗﯿﻖ ﭘﺴﺘﯽ و اﯾﻤﯿﻞ )ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ( ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و
ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و آزاد
* ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﯾﺎ آزاد و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﭘﺸﺖ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.
* ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺮاد و
ﺗﺂﺧﯿﺮ در درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و اﺛﺮ از ﺷﻤﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و آﺛﺎر ﺑﻌﺪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
* در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﻫﺮ اﺛﺮ در دوﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ،ارﺳﺎل
ﺗﯿﺮاژ و  ...را در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ه .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﻃﺮﯾﻖ آدرس اﯾﻤﯿﻞ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ
آﺛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
* ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ راه ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ دوﺳﺎﻻﻧﻪ )ﻗﺴﻤﺖ "ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ"( و ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﯾﻤﯽ
دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
* آدرس داﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ )ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ( ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﻌﺪ از دﯾﺒﺎﺟﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻠﻤﺎﻧﭙﻮر ﻇﻬﯿﺮ ،ﭘﻼک ،۲۶
ﺷﻤﺎره  ،۳ﮔﺎﻟﺮی  ۲۶ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ۱۹۵۳۷۶۴۳۶۶ :ﺗﻠﻔﻦ۰۲۱۲۲۲۸۷۵۴۷ :
ﺳـــــــــــــــــــــــﺎﯾﺖ26biennial.com :

اﯾﻤﯿـــــــــــــــــــــــﻞinfo@26biennial.com :

و  .دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﭼﺎپ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
*  ۷۰درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺳﻬﻢ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و  ۳۰درﺻﺪ ﺳﻬﻢ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ.
ﺗﻘﻮﯾﻢ:
ارﺳﺎل آﺛﺎر :از  ۲۵ﻣﺮداد ﻣﺎه  ۳۰آذر ۱۳۹۵
داوری آﺛﺎر ۲ :و  ۳دی ﻣﺎه
اﻋﻼم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اوﻟﯿﻪ ۴ :دی ﻣﺎه
ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﺗﯿﺮاژﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اوﻟﯿﻪ  ۸دی ﻣﺎه
داوری ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻋﻼم  ۵۰ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ۹ :دی ﻣﺎه
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ۱ :ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
دﯾﺪار ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻫﯿﺌﺖ داوران و اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ :ﺟﻤﻌﻪ  ۸ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ  ۱۳ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﻣﺤﻞ ﮔﺎﻟﺮی  ۲۶داﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮای اﺧﺒﺎر و ﺟﺰﯾﯿﺎت دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ دوﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ) .ﺑﺎ ﻧﺎم
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