فراخوان سومين جشنواره ملي مجسمه هاي نمكي
تاﻻب كجي نمكزار خراسان جنوبي

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي خراسان جنوبي با همكاري معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسﻼمي سومين جشنواره ملي
مجسمه هاي نمكي تاﻻب كجي نمكزار نهبندان را در فروردين ماه  1399برگزار مي نمايد.
اين جشنواره با هدف توسعه مجسمه سازي و هنر محيطي معاصر ايران از طريق فراهم آوردن شرايط بروز و شكوفايي آفرينش هاي
هنري و تامين نگاه زيبايي شناسانه در جامعه ،تبادل تجربيات اطﻼعات و مهارت ها در زمينه هنر محيطي در ميان هنرمندان و حضور
و بازديد شهروندان در حين اجراي آثار برگزار مي گردد.
تاﻻب كجي نمكزار در استان خراسان جنوبي در  75كيلومتري شهرستان نهبندان و در حاشيه محور ارتباطي بيرجند به زاهدان قرار
گرفته است ،اين تاﻻب يك پديده منحصر به فرد در شرق كشور است كه  22000هكتار وسعت دارد .گل موجود در اين تاﻻب داراي
چسبندگي بسيار بوده ،كه به دليل نمك فراواني كه در آن موجود است ،پس از خشك شدن ،سفيد مي گردد .به همين علت به مجسمه
هاي ساخته شده در اين محيط به عنوان مجسمه هاي نمكي ياد مي شود.
تقويم اجرايي:
 آخرين مهلت ارسال تصاوير آثار 15 :بهمن  1398از طريق درگاه اينترنتي
 داوري مرحله اول :هفته اول اسفندماه ماه 98
 اعﻼم اسامي راه يافتگان به مرحله اجرايي جشنواره  :هفته دوم اسفندماه 98
 برگزاري كارگاه توجيهي و مرحله حضوري جشنواره :نيمه دوم فروردين ماه 1399
) مرحله حضوري جشنواره به مدت دو روز در محل تاﻻب خواهد بود(.
هيات داوران:
)طاهر شيخ الحكمايي  ،عباس مجيدي ،محمد بهرامي (
شرايط و نحوه پذيرش در جشنواره:
 متقاضيان شركت در جشنواره براي داوري مرحله اول آثار مي بايست ثبت نام خود در جشنواره و ارسال تصاوير آثار را از
طريق لينك
 http://khj.farhang.gov.ir/fa/talabقطعي نموده و يا به سايت  khj.farhang.gov.irمراجعه نمايند.
 هر هنرمند مي تواند در مرحله نهايي يك نفر را بعنوان دستيار معرفي و همراه داشته باشد.
 هر هنرمند مي تواند حداكثر با ارائه  5اثر در مرحله اول شركت كند.

نكته :نگارش و ارائه متني كوتاه كه بيانگر ايده و هدف هنرمند از خلق آثار باشد ،الزامي است.
 اين جشنواره به صورت  2مرحله اي ) انتخاب اوليه بر اساس تصاوير ارسالي و انتخاب نهايي بر اساس اجراي زنده در تاﻻب(
صورت مي پذيرد .از اين رو ،اعﻼم اسامي مرحله اول به عنوان پذيرش قطعي تلقي نمي شود و از شركت كنندگان طبق تاريخ
اعﻼم شده جهت حضور در جشنواره دعوت بعمل خواهد آمد.
 ثبت نام ،تكميل فرم شركت و ارسال تصوير آثار ،فقط از طريق پايگاه اطﻼع رساني جشنواره امكان پذير است.تصاوير ارسالي
بايد از چند جهت مناسب )چهار نماي اصلي و نماي باﻻ( تهيه و با كيفيت مطلوب براي هيأت انتخاب ارائه شود.
 حجم فايل ارسالي بايد حداكثر  4مگابايت با كيفيت  dpi 300با پسوند  jpgو مود  RGBباشد.
 هنرمندان هنگام تكميل فرم ثبت نام بايد ابعاد واقعي اجراي آثار خود را در محيط مشخص نمايند.
 تكميل فرم و ارسال آثار به منزله قبول شرايط و مقررات جشنواره است.
 اطﻼعات فرم ثبت نام و عناوين آثار در تهيه مطالب انتشاراتي و نمايشگاهي مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،از اين رو
مسئوليت صحت اطﻼعات ارسالي بر عهده شركت كننده است.
 استفاده از آثار توليدي براي چاپ در كتاب و ساير اقﻼم انتشاراتي ،تبليغاتي ،بانك اطﻼعات و برگزاري نمايشگاه عكس با ذكر
صاحب اثر براي دبيرخانه جشنواره محفوظ است.
 به تمامي گروهها در مرحله حضوري عﻼوه بر گواهي شركت مبلغي به عنوان ورودي جشنواره اهداء مي شود.
 تصميم گيري درباره موارد پيش بيني و اعﻼم نشده ،بر عهده دبيرخانه جشنواره است.
 اسكان و پذيرايي ميهمانان جشنواره بر عهده دبيرخانه جشنواره بوده و به شركت كنندگان در مرحله پاياني متناسب با موقعيت
مكاني استان ،كمك هزينه اياب و ذهاب ريلي يا زميني پرداخت خواهد شد.
تبصره :با توجه به استقبال و حضور گسترده بوميان منطقه و به منظور حمايت از آنان در بخش جنبي جشنواره از سه گروه برتر با
رأي هيأت داوران تقدير بعمل خواهد آمد.
جوايز:
گروه اول :تنديس جشنواره ،لوح تقدير و مبلغ  50ميليون ريال
گروه دوم :لوح تقدير و مبلغ  40ميليون ريال
گروه سوم :لوح تقدير و مبلغ  30ميليون ريال
دو گروه شايسته تقدير به هر گروه  20ميليون ريال
تلفن تماس دبيرخانه جشنواره:
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