فراخوان جشنواره ملی نگارگری رضوی
از سری برنامه های هجدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي منطقه آزاد قشم با همراهي و هماهنگي معاونت امور هنرر وزارت فرهنرگ و ارشراد اسرالمي ،بنیراد بریا المییري
فرهنگي هنر امام رضا عییه السالم و سازمان منطقه آزاد قشم با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضو  ،جشرنواره میري نگراررر رضرو را در
بخش ها مختیف با شرایط ذیل در منطقه آزاد قشم بررزار مي نماید.
 .1بخش های جشنواره
الف :بخش ویژه با موضوع امام رضا عییه السالم
ب :بخش عمومي با موضوعات داستانها قرآني  ،زندري و سیره پیامبران و ائمه معصومیا(س)
 .2شرایط شرکت در جشنواره
 هر هنرمند مي تواند با ارسال حداكثر سه اثر در هر بخش در جشنواره شركت نماید. موضوع آثار در تمامي بخش ها باید در راستا موضوعات دیني ،مذهبي ،قرآني و سیره اهل بیت (ع) و به خصوص زندري و سیرهباشد .آثار خارج از موضوعات ذكر شده پذیرفته نخواهد شد.
 تمامي سبک ها در خیق آثار مجاز مي باشند استفاده از طال اصل و كاغذ دست ساز در آثار امتیاز ویژه خواهد داشت. مثني ساز از آثار قدما و یا معاصریا پذیرفته نمي شود ولي الهام از آثار قدما منعي ندارد. -قطعه بند مناسب و نحوه

ارائه اثر در داور امتیاز دارد.

 آثار باید با احتساب پاسپارتو مناسب ( مقوا ماكت) در ابعاد  50*70 ، 35*50یا  80*۶0و بدون قاب ارائه رردند.تبصره :
 آثار فاقد پاسپارتو و خارج از ابعاد ذكر شده پذیرفته نخواهد شد. -آثار ارائه شده در دوره ها پیشیا جشنواره پذیرفته نخواهد شد.

امام رضرا(ع)

 تمامي هنرمندان برا ثبت نام و شركت در جشنواره باید به سایت  www.shamstoos.irمراجعه و اطالعات شخصي و تصراویر برا كیفیرتآثار خود را در مدت زمان اعالم شده ارسال نمایند
 انتخاب آثار برا شركت درجشنواره از طریق بررسي آثار ارسالي در سایت جشنواره صورت خواهد ررفت.كیفیت تصاویر ارسالي باید دارا وضوح  dpi 300در قالب  tiffیا  rawو حداقل حجم  kb 500باشد. -تصاویر كه كیفیت الزم را نداشته باشند در جیسه

انتخاب آثار مطرح نخواهند شد

 -آثار انتخاب شده بایستي با الصاق برچسب مشخصات به پشت اثر به همراه فرم تکمیل شده

شرركت در بخرش مسرابقه بره دبیرخانره

قشرم

تحویل و یا ارسال رردند.
 دبیرخانه هیچ رونه مسولیتي در قبال آسیب دیدري آثار در روند بسته بند و ارسال نامناسب از سو هنرمند نخواهد داشت. - .دبیرخانه مجاز است از آثار پذیرفته شده در امور تبییغاتي جشنواره استفاده نماید
 -برا

هنرمنداني كه آثارشان به جشنواره راه مي یابد رواهي شركت صادر مي رردد.

 -آثار راه یافته به جشنواره در جزیره

قشم به نمایش در خواهند آمد و در صورت وجود شرایط مساعد برا بررزار حضرور مراسرم اختتامیره ،از

بررزیدران دعوت به عمل خواهد آمد در غیر ایا صورت به منظور حفظ سالمتي هنرمندان ،مراسم اختتامیه بصورت مجاز بررزار خواهد شد.
 -در صورت بررزار مراسم اختتامیه حضور  ،اسکان و پذیرایي منتخبیا جشنواره به عهده

دبیرخانه است.

 در صورت بررزار مراسم غیرحضور  ،رفتگو زنده با هنرمندان منتخب از طریق فضا مجاز انجام شده آثار آنان از ایا طریق تحییل مي شود. .3جوایز
آثار منتخب با تائید داوران و با نظر كارشناسان بنیاد بیا المییي امام رضا(ع) و با توافق هنرمند با شرایط ذیل خریدار خواهد شد: .1اثر بررزیده در بخش نگاررر ویژه امام رضا عییه السالم تا سقف مبیغ  500میییون ریال
 .2آثار بررزیده در بخش عمومي در صورت تائید كارشناسان هنر و توافق هنرمند
الف :اثر نفر اول تا سقف  300میییون ریال
ب :اثر نفر دوم تا سقف  200میییون ریال
ج :اثر نفر سوم تا سقف  100میییون ریال

تبصره  :در صورت عدم توافق برا خرید اثر بررزیده ،جایزه افراد بررزیده سفر سه روزه به مشهد مقدس مي باشردكه در اینصرورت هزینره اسرکان و
پذیرایي با بنیاد بیا المییي فرهنگي هنر امام رضا (ع) خواهد بود.
 .4گاه شمار جشنواره
انتشار فراخوان و شروع ثبت نام از طریق سایت1399 /۶/20 :
آخریا مهیت ارسال تصاویر از طریق سایت جشنواره 30 :د ماه 1399
اعالم اسامي راه یافتگان به جشنواره  5 :بهما ماه 98
آخریا مهیت تحویل اصل آثار 15 :بهما ماه 1399
رشایش نمایشگاه  ۶:اسفند ماه 1399
مراسم اختتامیه  20:اسفند ماه 1399
عالقه مندان مي تواند برا كسب اطالعات بیشتر به سایت جشنواره به نشاني  www.shamstoos.irمراجعه نمایند.
آدرس دبیرخانه:
قشم میدان ژئو پارک ،اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمي منطقه آزاد قشم تیفا 09022989020 – 07۶3525740 :

