
 بهاریگنجشک های  جشنواره نقاشی )طراحی واجرا (فراخوان 

 

با هدف افزایش نشاط در سطح شهر و فراهم  و(  99وروزن) 3شهرنگار فراخوان رویداد  در راستای، در نظر داردقم سازمان زیباسازی شهر -

گنجشک  جشنواره نقاشی" فراخوان با مشارکت وتعامل هنرمندان نمودن زمینه ایده پردازی و خلق تجربه های جدید رنگی در منظر شهری، 

  ید.می نمابرگزار را "  بهاریهای 

 :نحوه برگزاری ورکشاپ

 عدد می باشد. 50ران شده جهت اجرا اکاحجام تعداد -

متر تحویل داده می شود. سانتی 160به قطر  وسانتی متر  180*290 با ابعاد(پرندهبه هریک از هنرمندان منتخب یک عدد حجم )به شکل -

ابزار مورد نیاز بر  و ) رنگ معرفی شده توسط سازمان زیباسازی(درجه یکلیک واکرهنرمندان می بایست طرح منتخب را با استفاده از رنگ 

 .اجرا نمایند پرندهروی 

 )استفاده از فیکساتیو(، اقدام به پوشش نهایی المان جهت ماندگاری اثر نمایند هنرمندان می توانند در صورت نیاز-

 :ارسالی موضوعات طرح های

 شهر و در یت و نشاطرنگ و جذاب- یه )باالخص نیمه شعبان(اعیاد رجب وشعبان-مذهبی شهرقم–شاخصه های تاریخی -نوروز وطبیعت بهاری-

 موضوعات آزاد همچنین موضوعات مرتبط با ایام خاص در طول سال و

 :ویژگی ایده ها و طرح های ارسالی

که در رویدادهای گذشته اکران نشده ضرورت دارد ایده های پیشنهادی برای این فراخوان در قالب طرح های نوآورانه و خالق ارائه شود-1

 .در غیر اینصورت مسئولیت های بعدی این اقدام به عهده ارسال کنندگان اثر می باشد باشد

از    A-02  طبق نمونه فرم "پرنده )گنجشک(حجم های "الزم است ایده ها و طرح های ارائه شده هنرمندان امکان و قابلیت اجرا بر روی -2

 .را دارا باشدفایبرگالس جنس 

   .طرح می باشد 3رای این فراخوان حداکثر ب ح های پیشنهادی از سوی هنرمندان تعداد طر-3

 د بود.نقابل اجرا خواه شورای هنری سازمان منتخب و اخذ تایید ازسالی در صورت طرح های ار-4

 .جانمایی گردند  3A و در قطع dpi 300طرح های ارسالی بایستی با کیفیت   -5

 

 

 



 :نشرایط عمومی فراخوا

 .می باشد سازمان زیباسازیبررسی، کارشناسی، تأیید یا رد طرح ها به عهده  -1

 .ارسالی هنرمندان پس از داوری به هنرمندان عودت داده نخواهد شدطرح های  -2

 .ریال به عنوان هدیه پرداخت خواهد شد 000.00025.، لوح تقدیر و مبلغ و تکمیل اثر به پذیرفته شدگان پس از اجرا -3

 شده می باشد.همچنین ایاب و ذهاب به عهده هنرمندان پذیرفته  و ...کلیه ابزار اجرایی، قلمو وتامین رنگ -4

 گردند. کمیته اجراییتحویل  روز تکمیل و 2 در حداکثر  تمامی آثار بایستی -5

است از جایگزین کردن شخص دیگری  خواهشمندلذا ، الزم به ذکر است حضور شخص هنرمند درکلیه مراحل اجرای اثر الزامی می باشد -6

 برای اجرای پروژه خودداری شود.

  ر:زمان و نحوه تحویل آثا

 د .تحویل دهن 1398ماهدی  30تاریخ  تاآثار خود را  DC و DVDویا از طریق ارسال  دبیرخانهطراحان محترم می توانند با مراجعه حضوری به  

 ی وانتخاب آثار:داور کمیته

 قمشورای هنری سازمان زیباسازی شهر 

 

 :گاه شمار فراخوان

 ماه دی  30مهلت ثبت نام و ارسال آثار : 

 ماه بهمن 51داوری آثار:تاریخ 

 1398 ماه اسفند  15و 14 اجرای آثار:

 :دبیرخانه

 اداره هنرهای تجسمی ، زیباسازیو  طراحی، معاونت  شهرداری قم ، سازمان زیباسازیبوستان شهدای آذر-25، نبش کوچه طالقانی )آذر(خیابان 

 025- 37705230- 37722131تلفن : 

 www.zibasaziqom.comسایت : 

 روز 2به مدت  اسفند ماه  15و 14:  برگزاری زمان

 در هر روز 18صبح الی  30/7خاتمه ورک شاپ ( : ساعت حضور )شروع و

 

 

 

 

 

 



 

 A-01کد فرم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A-02کد فرم : 

  شماره تماس  نام ونام خانوادگی 

  آدرس

 رزومه هنرمند:

 مبانی نظری طرح ) به اختصار( :



 1397نوروز –تصاویر منتخب اولین جشنواره نقاشی گنجشک بهاری  

 

 

 

 

  

  

  



 

  

  

  

  


