فراخوان نخستین جشنواره آثار برگزیده طرح ونقشه فرش دستباف
هنر فرش ایرانی طی سالیان طوالنی همواره الهام بخش هنرمندان و نمایانگر فرهنگ غنی ایرانی
بوده است  .ترکیب بدیع نقش مایه های زیبا و دلفریب فرشهای ایرانی همیشه مورد توجه شفیتگان
هنر بوده و به عنوان یک اثر هنری تمام عیار مجموعه داران و عالقه مندان را به خود جلب کرده
است در این میان هنرمندان طراح و نقاش فرش ایرانی نقش انکارناپذیری داشته و برای حفظ این
ودیعه به جای مانده از گذشتگان به جدکوشیده و با خالقیت ها و ابداعات خود به غنای آن فزوده اند
بی شک برتری و مزیت طرحها و نقوش فرش ایران از مهمترین عوامل تاثیرگذار در ارزش افزوده
فرش دستباف ایران از مهمترین عوامل تاثیرگذار در ارزش افزوده فرش دستباف باشد که توان رقابت
پذیری مناسبی را به آن داده است .
مرکز ملی فرش ایران جهت بوجود آوردن زمینه خالقیت و نوآوری در طرح و نقش در کنار حفظ
اصالتهای این هنر و همچنین ایجاد انگیزه در میان هنرمندان به خصوص هنرمندان جوان این رشته
اقدام به برپایی جشنواره آثار برگزیده طرح و نقشه فرش دستباف نموده است .
شرایط ومقررات عمومی جشنواره :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8
-9

شرکت در جشنواره برای کلیه طراحان ونقاشان فرش کشور آزاد است .
هر شرکت کننده مجاز است در هریک از بخشهای جشنواره تنها یک اثر ارائه نماید.
پس از راهیابی اثر به جشنواره  ،امکان خارج کردن آن از برنامه جشنواره وجود ندارد.
آثاری که فاقد مشخصات کامل پدید آورنده اثر باشند  ،پذیرفته نخواهند شد
تنها پدید آورندگان اثرمجاز به شرکت در جشنواره می باشند.
آثار پذیرفته نشده پس از پایان جشنواره به صاحبان اثر بازگشت داده خواهد شد وعدم
مراجعه ظرف مدت  1ماه به منزله انصراف از دریافت اثر خواهد بود
دبیرخانه جشنواره ضمن درک ارزش آثار وبه کاربردن نهایت دقت وتالش در حفظ
ونگهداری آنها  ،هیچگونه مسولیتی در برابر احتمال اسیب دیدگی وخسارت ناشی از ارسال
نامطلوب  ،مشکالت پستی و حوادث غیرمترقبه ندارد.
ارسال اثر وشرکت در جشنواره به منزله قبول همه شرایط تعیین شده ونیز اعالم مالکیت
معنوی اثر می باشد .
هر اثر تنها در یک بخش می تواند شرکت کند.

شرایط اختصاصی آثار جشنواره :
آثار طرح ونقشه ارسالی به جشنواره دردو محور ارزیابی خواهند شد:

 -1آثار کالسیک وسنتی که در قالب اصول و پایه های طراحی سنتی ایران صورت
می گیرد که در  2بخش انجام می شود.
الف) آثار طراحی
شرایط آثار این بخش :
 آثار باید به صورت سیاه قلم برروی کاغذ شطرنجی به صورت کامل اجرا شود ابعاد آثار ارسالی آزاد می باشد. -آثار پرینت شده ویا اجراشده به وسیله کامپیوتر مورد قبول نمی باشد .

ب -آثار رنگ ونقطه
شرایط آثار این بخش :
 آثار باید به صورت کامل رنگ ونقطه شده برروی کاغذ شطرنجی اجرا شود ابعاد آثار ارسالی آزاد می باشد. آثار پرینت شده ویا اجراشده به وسیله کامپیوتر مورد قبول نمی باشد . -در صورتی که طراحی اثر به عهده شخص دیگری باشد ،طراح اثر باید ذکر شود .

 -2بخش ویژه آثار متناب بازارهای مصرف و مطابق با سلیقه مشتریان خارجی با
تاکید براصول طراحی ایرانی
تقدیر از برگزیدگان :
-

در هریک از بخشها با توجه به آثار رسیده  ،تعدادی به عنوان آثار قابل تقدیر از سوی
داوران معرفی خواهند شد .
تمامی آثار قابل تقدیر در نمایشگاه آثار جشنواره به نمایش گذاشته شده ودر کتاب
جشنواره به همراه مشخصات صاحب اثر چاپ خواهد شد.
به تمامی آثار راه یافته در نمایشگاه لوح سپاس اهدا می شود.
از میان آثار قابل تقدیر در هر بخش یک اثر به عنوان اثر برگزیده معرفی می شود.
به آثار برگزیده عالوه بر لوح سپاس هدیه نقدی نیز تعلق می گیرد.
کلیه آثار راه یافته به نمایشگاه با کمک وهزینه مرکز به ثبت خواهند رسید.

زمان ومکان جشنواره :
 متقاضیان می توانند آثار خودرا تا تاریخ  89/12/15به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. گزینش ابتدایی وداوری نهایی از تاریخ  89/12/21الی  89/12/25انجام خواهد شد. زمان برپایی نمایشگاه آثار وبرگزاری مرحله نهایی واختتامیه جشنواره در نیمه دوماردیبهشت ماه سال  1391در تهران برگزار خواهدشد.
 نمایشگاه آثار برگزیده به صورت ادواری در مناطق مختلف کشور برگزار خواهد شد. نشانی دبیرخانه  :تهران – ضلع شمال غربی میدان ولیعصر – جنب مرکز خرید اهداء-ساختمان شماره  2وزارت بازرگانی – طبقه هفتم – تلفن 88918875
فکس  88915518 :وب سایت www.incc.ir:

فرم ثبت نام ومشخصات اثر:
الف  :ثبت مشخصات صاحب اثر:
شماره شناسنامه:
نام پدر:
نام ونام خانوادگی :
تلفن :
سابقه کار:
تاریخ تولد:
پست الکترونیک:
نشانی :
ب  :مشخصات اثر:
محل تولید:
سبک یا مکتب اثر:
نام اثر:
سال تولید:
رج شمار :
ابعاد :
متقاضی شرکت در بخش:
 برای هر اثر برگه جداگانه پرشود. در صورت تحویل حضوری در دبیرخانه رسید دریافت نمایید . در صورت ارسال پستی اثر ،رسید پستی را جهت دریافت اثر پیش خود نگه دارد. دقت شود روی آثار امضا ومشخصات فردی هنری درج نشود.ضمن پذیرش مقررات جشنواره آثار برگزیده طرح
اینجانب
ونقشه فرش دستباف  ،خواهان شرکت در جشنواره مذکور می باشم .

امضاء:
تاریخ :

معیارهای انتخاب آثار برگزیده در جشنواره سراسری طرح و نقشه فرش

 -1مهارت در طراحی
ارزیابی مهارت طراح با در نظر گرفتن موارد ذیل :
الف – رعایت قواعد طراحی و تناسب اجرای طرح مانند تناسب حاشیه و متن ،رعایت قرینه ها تناسب نقش مایه
ها با طرح کلی  ،تناسب طرح با رجشمار فرش  ،تناسب ابعاد طرح
ب – قدرت قلم و اجرای طرح توسط طراح
ج – ارائه ترکیب بندی مناسب در طراحی نگاره ها و تناسب و هماهنگی نقشمایه ها با یکدیگر
د -همخوانی با شیوه طراحی مناطق ( اصالت طرح )

 -2ابداع و نوآوری در طراحی
ارزیابی قدرت خالقیت و ابداع طراح با در نظر گرفتن موارد ذیل :
الف – ارائه قالب و ترکیبی متفاوت شامل ابعاد  ،طرح کلی  ،نقش مایه های ابتکاری به طوری که اصالت طرح از
بین نرود.
ب – الهام از آثار گذشته و احیاء طرحهای فاخر شناخته شده به صورت بدیع به طوری که اقدامی نو و تازه
محسوب گردد.

 -3مهارت در رنگ بندی و نقطه گذاری نقشه
ارزیابی اثر با در نظر گرفتن موارد ذیل :
الف – مهارت نقاش از لحاظ شیوه رنگ گذاری  ،خوانا بودن نقشه و حفظ خطوط و نگاره ها
ب -ارائه رنگ بندی ابتکاری با حفظ اصالتها و بهره گیری از نقوش قدیمی
ج -در نظر گرفتن شیوه رنگ آمیزی مناطق ( حفظ اصالتها)
د -رعایت ترکیب بندی و هماهنگی رنگها در نقشه

