
غ های نخستین  1398مجتمع رفاهی تفریحی شهر سبز رامسر در آستانه بهار  شهر سبز را نوروزی غول پیکر جشنواره هنری تخم مر
 جهت حمایت از هنرمندان خالق با محوریت با موضوع "بهار و نوروز ایرانی "  برگزار می نماید. این جشنواره با هدف خلق آثار هنری

در میان جوانان  فرصتی برای بهره جویی از هنر این هنرمندان و تشویق به اشاعه فضای ایرانی و هنری ایجاد شور و نشاط در جامعه و 
 .گردد، برگزار می از طریق مشارکت هنرمندان رشته های تجسمی در ایام نوروز مجتمعفضای و نوجوانان در 

: ارکان جشنواره

 حامد شفیعی  دبیر جشنواره:•
کار ، نیآرو نیشاه هیات داوران: • گان ثابت  صفرنژاد  پژمان، مژ

: مشخصات جشنواره

نسبت به دریافت و تکمیل فرم ثبت      telecabinramsar.comوب سایت  متقاضیان می توانند با مراجعه به نحوه شرکت در جشنواره:•
کیفیت باال  آثار خود را  اقدام نموده و ( را همراه با فایل تایپی 2و1)فرم  نام  ( به پست  DPI 300به دو روش ارسال فرم و تصاویر )با 

 باشد یم A3در قطع  2فرم شماره  نتیو پر A4در قطع  1فرم شماره  نتیاندازه پرالکترونیک دبیرخانه ارسال و یا به صورت فیزیکی 
کیفیت  JPEGبا فرمت   CDهمراه با تصاویر آثار برروی  کت یا طرح به صورت سه بعدی پست نمایند  DPI 300با  . همچنین ارائه ما

 اختیاری می باشد.
و یا هنرمندان آزاد سازی کلیه داوطلبان و هنرمندان  رشته های تجسمی نقاشی ،گرافیک و تصویر سازی ، مجسمه شرایط شرکت:•

کا کثر  و می توانند در این جشنواره شرکت نمایندری در زمینه های هنرهای تجسمی دارا می باشند که تجربه  هر هنرمند میتواند حدا
 دبیر خانه ارسال نماید.رای حضور در جشنواره به طرح را ب 3

سایت مجموعه از عالقمندان ثبت نام بعمل در روز  10به مدت  1397اسفند     21 لغایت  10   دبیرخانه جشنواره مهلت ثبت نام: •
د اسفند نسبت به تکمیل فرم و  ارسال آثار خود به دبیرخانه اقدام نماین یکمو هنرمندان می بایست تا پایان روز بیست و خواهد آورد 

گرفت و در پایان انتخاب هنرمندان براساس داوری طرح نحوه انتخاب:• رای اجرا پذیرفته طرح ب 10های ارائه شده صورت خواهد 
 .میشود



غ به ارتفاع  مشخصات جشنواره:• گروه هنری، یک عدد تخم مر سانتیمتراز جنس فایبر  120در زمان برگزاری جشنواره به هرهنرمند یا 
ی نماید اسفند اسامی ده هنرمند پذیرفته شده را از طریق سایت اعالم م 25، دبیرخانه جشنواره در تاریخ دگالس تحویل داده می شو

اسفند جهت اجرای طرح در مجتمع شهر سبز رامسر حضور یابند و خود را  28و  27و هنرمندان پذریرفته شده می بایست در روزهای 
 به دبیرخانه جشنواره معرفی نمایند .

تامین فضای سرپوشیده و زیر پایی بر عهده دبیرخانه جشنواره می باشد و تامین رنگ ، ابزار و  وسایل مورد نیاز بر عهده  شرایط اجرا :•
تواند  یم یپرداز دهیا .بیاورندهمراه با خود   بدیهی است هنرمندان می توانند سایر اقالم مورد نیاز را شخصا   هنرمندان می باشد.

غ طراح یرو یتجسم کیهرنوع تکن وستیپ ایواع رنگ ها با ان کیهمه تکن یبرا  باز و مکان یآثار در فضا یشود. اجرا یحجم تخم مر
که دب یعموم کل دادیرو رخانهیخواهد بود  کرد. آوردن رنگ، قلم مو و  ابزار به عهده هنرمندان ومراقبت و  هیبه هنرمندان اعالم خواهد 

کننده م ینگهدار  باشد. یبر عهده سازمان برگزار 
کابین رامسر (  جشنواره بطور همزمان در مجموعه شهرسبز رامسر محل برگزاری :• برگزار خواهد شد و هنرمندان در مدت  )تله 

ح خود را اجرا می توانند دو روز در محل برگزاری جشنواره  ی ارمندان می توانند طرحهقابل به ذکر می باشد هن .نمایندطر
گروهی اجرا نموده و یا دستیار داشته باشند خود  گروه تاثیری در پرداخت مبلغ  ، امارا به صورت انفرادی و یا  تعداد اعضای 

گرفته می شود.نخواهد داشورودی و یا جایزه نهایی   ت و تنها یک نفر به عنوان هنرمند در نظر 
حدبیرخانه  مبلغ هدیه :• ح انتخابی ،  10راه یافتگان  به جشنواره به ازای اجرای هر طر گروه هنری طر پس از به هنرمند یا 

ح ها   نماید.به عنوان هدیه ورودی پرداخت می میلیون ریال  پنجمبلغ اجرای طر
ح برتر منتخب هئیت داوران لوح تقدیر و  سهدر پایان جشنواره به  جایزه : • بیست میلیون ریال به نفر اول و پانزده مبلغ طر

 اهدا خواهد شد . به نفر سوم  میلیون ریالبه نفر دوم و ده  میلیون ریال



:مقررات

کیفیت • کار در زمان جشنواره نشده و یا  کنند و یا موفق به اتمام  کار خودداری  که به دالیل شخصی از ادامه اجرای  به هنرمندانی 
گرفتاجرایی مطلوب و متناسب با طرح نداشته باشند، مبلغ ورودی تعلق   .نخواهد 

گذاشته می شود. مجتمع شهر سبز رامسرکلیه آثار خلق شده در ایام نوروز در فضای عمومی •  به نمایش 
که عدم اصالت طرحی در هر مرحله از جشنواره محرز شود اثر از دور جشنواره حذف شده و مسئولیت پاسخگویی به عهده • در صورتی 

گرفت . و مبلغ ورودی به هنرمند پیشنهاد دهنده است  تعلق نخواهد 
گیری در مورد ادامه حضور • ج از ضوابط جشنواره توسط هر فرد حاضر در جشنواره، تصمیم  در صورت به وجود آمدن موارد خاص و خار

 .فرد با دبیرخانه خواهد بود
می تواند در هر مکان و  آثار اجرا شده و همچنین برگزیده شده در جشنواره متعلق به مجتمع رفاهی تفریحی شهر سبز بوده و مجموعه•

 یا هر زمان دیگری از آن استفاده نماید.

گاه شمار فراخوان:

 1397 اسفند    21لغایت   10  :  مهلت ارسال آثار•
 1397اسفند  25 راه یافته به جشنوراه : تاریخ اعالم اسامی هنرمندان•
 اسفند 28و دوشنبه   27روزهای یکشنبه  :تاریخ اجرا  •
کابین رامسر ( 5کیلومتر  محل اجرا : •  غرب رامسر  ، مجتمع رفاهی تفریحی شهر سبز رامسر ) تله 
کلیه هنرمندان  هدیه ورودی جشنواره :•  ریال به عنوان ورودی هدیه داده می شود . 5.000.000در بخش اول مبلغ به 
میلیون ریال ، پانزده میلیون ریال و مبلغ بیست هئیت داوران به سه طرح برتر جشنواره به ترتیب انتخاب  جشنواره : جوایز•

کی به اسم هنرمند،  اهدا خواهد شد میلیون ریالده  کل ایام نوروز در معرض  انقابل به ذکر می باشد آثار اجرا شده با نصب پال در 
گرفت.  دید همگانی قرار خواهد 




