کانون پرورش فکری رفسنجان درنظر دارد تا نمایشنامه آرش را در قالب این فراخوان جهت
چاپ به تصویر در آورد.
لذا از هنرمندان تصویر گر برای شرکت در این فراخوان دعوت به عمل می آید.
این فراخوان در دوبخش برگزار میشود.
شرایط آثار ارسالی:










بخش اول ارائه اتود تصاویر
بخش دوم پس از انتخاب و داوری اتودها به برگزیدگان در بخش اول اعالم میگردد تا
تصاویر نهایی را اجرا نمایند.
هنرمندانیکه قصد شرکت در این فراخوان را دارند میبایست متن نمایشنامه که همراه
فراخوان ارسال میگردد را مطالعه نمایند.
هنرمندان میبایست  9اتود برای این فراخوان که براساس تقسیم بندی کارگردان که همراه
فراخوان ارسال میشود ارایه نمایند.
تکنیک اجرا آزاد است (محدودیتی در انتخاب تکنیک رنگی ،سیاه و سفید و یا استفاده از
تکنیکهای کامپیوتری و دیجیتال وجود ندارد)
اندازه آثار بایستی دقیقا ً قطع  31*31بدون پارسپارتو و بدون هیچ نوشته یا حاشیه ای
باشد.
به جهت سهولت در نمایش و تهیه اسکن از آثار ،تصویرگریهای دستی میبایست بر
روی کاغذ یا مقوای قابل انعطاف با ضخامت کمتر از  5میلیمتر و بدون بافت اجرا شوند
(به جز کارهای دیجیتال که باید فایل ارائه شود).
آثار کوچکتر و بزرگتر از ابعاد مذکور مورد قبول نخواهند بود.

روش ارسال آثار:





برای ارسال آثار می بایست برای مرحله اول اتود ها را به آدرس فراخوان ارسال نمایید.
برروی پاکت ارسالی نام شرکت کننده و شماره تماس درج گردد.
آثاری که در زمان ارسال دارای خرابی باشد داوری نمی شوند لذا در بسته بندی و ارسال
دقت نمایید.
آثاری که پس از تاریخ درج شده به دست ما برسد در فراخوان شرکت داده نمیشود.

گاه شمار:
 مهلت ارسال اتود ها برای بخش اول تا تاریخ  3131/3/13میباشد.
 داوری بخش اول در تاریخ  3131/2/3میباشد.
 مهلت ارائه آثار نهایی از زمان اعالم به برگزیدگان بخش اول حداکثر یک ماه میباشد.
دبیر و گروه داوری:
 دبیر اجرایی :مهرداد حدادی
 مشاور و دبیر هنری :محمد احمدی راد
 هیات داوران :مهرناز سراج  -زینب اسدی  -مهرداد حدادی
جوایز:
 برای نفر برگزیده در بخش اتود که کار نهایی را هم ارایه می نماید مبلغ 0333333
ریال اهدا می شود .
 به تمامی شرکت کنندگان در مرحله اول این فراخوان گواهی شرکت ارایه می گردد.

نشانی فراخوان:
رفسنجان  -خیابان شریعتی شرقی  -چهار راه آذر -کانون پرورش فکری
شماره تماس جهت اطالعات بیشار33121252092
کانال تلگرام@art_arash :

