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ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﻲ "اﺻﻔﻬﺎنﹺ ﻣﻦ" ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮑﻮداﺷﺖ اﺻﻔﻬﺎن
 23ﻓﺮوردﯾﻦ 1396
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﭘﯿﺶ رو ﻗﺼﺪ دارد در ﻫﻔﺘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﻋﮑﺲ،ﭼﺎپ ,وﯾﺪﯾﻮ آرت و ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ آرت ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دﻣﺪﻣﻪﻫﺎی اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،اﺻﻔﻬﺎن ﭼﻮن ﺷﺎﻫﺰادۀ اﻓﺴﻮن ﺷﺪۀ اﻓﺴﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻤﺶ را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ و آرام آرام از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎم ﺑﻬﺎر ﺟﺎوﯾﺪا در اﯾﻦ رﻧﮓﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﮐﺎﺷﯽ ﺟﺎی دارد ،ﺑﻬﺎر ﻣﻨﺠﻤﺪ رﻣﺰ آﻟﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﻨﺎ ،ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ روح اﯾﺮان را در آن ﺣﺒﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ" .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪوﺷﻦ"
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻋﻨﻮان "روز اﺻﻔﻬﺎن" در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﺎل
84ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از رز ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه را "ﻫﻔﺘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﭘﯿﺶ رو ﻗﺼﺪ دارد در ﻫﻔﺘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﻋﮑﺲ،ﭼﺎپ ,وﯾﺪﯾﻮ آرت و
ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ آرت ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻔﻬﺎن اﺛﺮی را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﺑﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮاﺧﻮان ﺻﺮح ﯾﺎ ﻋﮑﺲ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ
 Farakhanisfahanart@gmail.comارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺸﻨﻮاره:
 -1ﺗﮑﻨﯿﮏ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ از اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ) ﺗﻜﻨﻴﻚ و اﺑﻌﺎد(
ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -2ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  300دی ﭘﯽ آی و ﻓﺮﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺎپ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
-3ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ آرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﺧﻮد را ) ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺴﻮرد در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ( ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
-4ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ آرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ  WORDﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -5ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3اﺛﺮ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ در ﭘﻮﺷﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﺪ
ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﮏ اﺛﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ  :ﻧﺎم  /ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  /ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس
 -6ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ارﺳﺎل اﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ رزوﻣﻪ اﯾﯽ از ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ  Wordﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -7ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻋﮑﺲ ﮐﻪ ﺳﻨﺪﯾﺖ ﻋﮑﺲ را ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ رﻧﮓ و ﻧﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
 -8ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ،ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه را ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﺧﻼف آن در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﺛﺮ ارﺳﺎﻟﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﺎر
ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -9ﺑﻪ آﺛﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داده ﻣﯽﺷﻮد.
 -10آﺛﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﻮل "ﻫﻔﺘﻪ اﺻﻔﻬﺎن" در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
 -11ﺑﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -12ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺮرات ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  :ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻜﻮداﺷﺖ اﺻﻔﻬﺎن  ٧اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ١٣٩٦
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ٣٠ :ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه 1396
اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل آﺛﺎرFarakhanisfahanart@gmail.com :
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس:
09359451371

