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ﮔﺎﻟﺮی اﯾﺪه ﭘﺎرﺳﯽ درراﺳﺘﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺖ  -آﭘﻮﮐﺎﻟﯿﭙﺘﯿﮏ ﻓﺮاﺧﻮان آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻨﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﭘﺴﺖ آﭘﻮﮐﺎﻟﯿﭙﺘﮏ
دﻋﻮﺗﯽ اﺳـﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮای اراﺋﻪ اﺛﺮ و اﯾﺪه ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از ﯾﮏ واﻗﻌﻪ در آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺑﻌﺪ از آن  ،ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ای ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران  ،ﻧﻘﺎﺷﺎن  ،ﻋﮑﺎﺳﺎن  ،ﻃﺮاﺣﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،ﻃﺮاﺣﺎن ُﻣﺪ  ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزان و
ﺳـﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﭘﺴﺖ آﭘﻮﮐﺎﻟﯿﭙﺘﯿﮏ  ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از آﯾﻨﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن  ،ﭘﺴﺖ آﭘﻮﮐﺎﻟﯿﭙﺘﯿﮏ روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﭘﺲ از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ،آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از آن ﺷﺮوع ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﮑﻨﻮژﯾﮏ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و اﺑﺘﺪاﯾﯽ  .ﻟﺬا آﺛﺎری ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد واﮐﻨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ  ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ  ،آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﯿﺎل و ﻧﮕﺎه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ .

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ درﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه:
ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  JPGو ﺑﺎ وﺿﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ ارﺳﺎﻟﯽ ﻫﺮ اﺛﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  2ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ،ﺳﻮاﺑﻖ ﻫﻨﺮی ،
ﻋﮑﺲ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ) ﻫﻤﺮاه و ﺛﺎﺑﺖ ( در ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " :ارﺳﺎل اﺛﺮ " ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﮔﺎﻟﺮی اﯾﺪه
ﭘﺎرﺳﯽ persianideagallery@gmail.com
آﺛﺎری ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻓﻮق ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺣﻔﻆ اﺻﺎﻟﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ در آﺛﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺛﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺪ زاوﯾﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ .
ﮔﺎﻟﺮی اﯾﺪه ﭘﺎرﺳﯽ  ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه را در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .
ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ آﺛﺎر ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ  15 :اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1396ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان.
اﻧﺘﺨﺎب آﺛﺎر ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻫﻨﺮی ﮔﺎﻟﺮی و ﺗﻌﺪادی از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮔﺎﻟﺮی اﯾﺪه ﭘﺎرﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ و ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ
ﻧﻔﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻬﻠﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ارﺳﺎل آﺛﺎر ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﭘﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ،و آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺼﻮرت ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی
درﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﮔﺎﻟﺮی ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر در ﻣﺴﯿﺮ ارﺳﺎل را ﻧﺪارد.
ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری آﺛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﮔﺎﻟﺮی و ﺳﻮاﺑﻖ ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﺛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﮔﺎﻟﺮی و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
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