فراخوان شرکت در نخستین رویداد هنری با موضوع طراحی و ساخت المان های نوروزی
اطالعات تکمیلی

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری نیشابور در راستای ارتقای کیفیت منظر و هویت بخشی به فضای شهری ،تقویت حال و هوای نوروزی در سطح شهر و
ایجاد جذابیت های جدید برای نیشابور مسابقه طراحی ،ساخت و نصب المان های شهری نوروزی برگزار می کند.
از کلیه هنرمندان و عالقه مندان دعوت می شود که با طراحی المانی در خور شأن و نام نیشابور به عنوان یکی از قطب های فرهنگی و هنری  ،با در نظر گرفتن
معیارهایی همچون طراحی المانی با کیفیت و فاخر که پس از عید نوروز نیز قابل نگهداری باشد ،توجه به مسائل هویتی و زیباشناختی ،در نظر گرفتن دید شب و نور
پردازی اصولی المان ،قابلیت دیدن المان از زوایایی متفاوت ،داشتن نوآوری و خالقیت و  ...در این مسابقه شرکت کنند.
کلیه عالقه مندان و هنردوستان می توانند از تاریخ  1398/10/25لغایت  1398/11/13با مراجعه به سامانه همایش های شهرداری نیشابور به آدرس
www.hamayesh.neyshabur.irضمن مطالعه دقیق شرایط شرکت در همایش و با در نظر گرفتن محورهای رویداد (ماده  ، )4نسبت به ثبت نام اولیه اقدام
نمایند.
مدت زمان جشنواره آن به مدت  3روز در تاریخ پانزدهم  ،شانزدهم و هفدهم بهمن ماه خواهد بود  .مراسم داوری و اختتامیه در روز سوم بوده و پس از داوری آثار
برگزیده انتخاب می شوند .عالوه بر اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به نفرات برگزیده با طراحان برتر نیز از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه نیشابور قرارداد ساخت
اثر هنری منعقد می شود.
 -1چشم انداز طرح :
 نیشابور شهر گردشگری و توریسم
 نیشابور پایتخت فرهنگ ،هنر و تمدن ایران
 نیشابور ،شهر سبز
 نیشابور  ،شهر خاطره ها
 نیشابور ،شهر انسان محور
 -2اهداف طرح:
 تقویت سیمای بصری شهر
 ارتقاء کیفیت و رنگ آمیزی فضاهای شهری ( لچکی ها  ،میادین  ،بلوارها  ،فضاهای مکث و … )
 معرفی فرهنگ و آیین های باستانی نوروز
 ایجاد نشاط اجتماعی متناسب با نوروز و در نظر گرفتن هویت شهری
 تقویت الگوی شهر ،هنرمند ،شهروند
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 تقویت شور و حال و هوای نوروزی در شهر
 ایجاد جذابیت های بدیع و مناسب برای گردشگران
 -3معیارهای طرح ها:
 طراحی المان های با کیفیت ،فاخر و نه صرفا مناسبتی قابل نگهداری پس از ایام نوروز
 مناسب بودن سایت محل نصب المان با طرح مورد نظر با توجه به عناصر شاخص پیرامونی و هم خوانی با بستر طراحی
 توجه به مسایل هویتی و زیباشناختی
 ایجاد حس تعلق و تعاملی بودن المان
 نوآوری و خالقیت
 توجه به المان به عنوان نماد فصل بهار و نوروز
 قابلیت رویت المان از زوایائی متفاوت
 در نظر گرفتن دید شب و نور پردازی اصولی المان
 توجه به وندالیزم و آسیب های اجتماعی احتمالی به المان
 با دوام و اقتصادی بودن طرح
 -4رویکردهای محوری طراحی المان های نوروزی  1398به شرح زیر می باشد:
 استفاده از نقش مایه های بومی و مولفه های فرهنگی محل
 خاطره انگیزی ،سرزندگی و نشاط
 نوآوری و خالقیت و رنگ در شهر
 بهار و آداب و رسوم نوروزی
 توجه به مناسبت های متقارن با ایام نوروز
 طراحی المان ها به همراه نور پردازی خاص طرح برای شب
 رنگ آمیزی فضاهای شهری ( لچکی ها  ،میادین  ،بلوارها  ،فضاهای مکث و … )
 توجه به تاریخ منطقه و بناهای ارزشمند موجود
 ایجاد نشاط اجتماعی متناسب با نوروز و در نظر گرفتن هویت شهری
 زندگی و مفاهیم اخالقی و معنوی
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 -5نکات قابل توجه:
 طراحان می بایست متناسب با موضوع -محل پیشنهادی باشد و رعایت نکات مربوط به جزییات محل توسط صاحب اثر الزامی است.
 گروههای هنری در مراحل ثبت نام و پس از آن ،باید نماینده معرفی کنند .بدیهی است از جانب برگزار کننده ،در تمامی مراحل اجرایی ،اداری ،مالی و
اهدای جوایز ،نماینده معرفی شده گروه ،طرف اجرا کننده خواهد بود .رعایت حقوق بین اعضای تیم بر عهده اعضای آن است.
 موضوع –محل ها مطابق با پیوست شماره  1خواهد بود و طراحان می بایست در طراحی المان ها برای مکان های ذکر شده حتما شرایط محیطی ،فنی و
اجتماعی خاص آن را در نظر بگیرند.
o

پیوست شماره  1در خصوص موضوع-محل ها بزودی از طریق همین سامانه بارگزاری خواهد شد.

 تمامی محل های ذکر شده در پیوست شماره  1به صورت اختصاصی و ویژه مورد نظر این رویداد هنری می باشد و همچنین برخی دیگر از خیابان ها،
میدان ها ،پیاده راه های شهری ،برخی از فضاهای سبز ،نقاط ویژه بزرگراه ها ،پل های عابر پیاده و  ...که قابلیتی می توان برای آن در نظر گرفت.
 تکمیل فرم اصالت اثر توسط طراح الزامیست و مسئولیت عدم رعایت حقوق معنوی و کپی برداری از آثار سایر هنرمندان به عهده طراح بوده و عواقب
حقوقی آن به عهده وی خواهد بود.
 تیم راهنما (منتورها) مختار است با همکاری هنرمند و با رعایت آداب و اخالق حرفه ای ،در ویرایش طرح ها ،تکنیک ،روش اجرا ،مواد ،ابزار و مانند آن
ورود کند .شرط پذیرش نهایی طرح پیشنهادی ،منوط به حصول نتیجه مطلوب در مرحله همفکری هنرمند و تیم راهنما و کسب امتیاز مناسب از شورای
داوری خواهد بود.
 هنرمند می تواند از روش های مختلف استفاده از پارچه ،پرچم ،ریسه پارچه ای ،ساخت سازه تزئینی و هر روش دیگری که در محدوده امکان و بودجه
پروژه قابل اجرا باشد استفاده کند.
 ارایه آثار جهت داوری در قالب طرح ماکت یا اسکیس اولیه خواهد بود.
 انتخاب متریال آثار به نحوی که ماندگاری آثار در مدت زمان طوالنی تضمین گردد
o

تهیه متریال جهت تهیه ماکت در محل جشنواره با شهرداری نیشابور خواهد بود.

 کلیه حقوق معنوی اثر برگزیده متعلق به سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور خواهد بود.
 رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان به طور قطع و جد مورد تاکید سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی است .احراز کپی بودن اثر در هر مرحله،
عالوه بر حذف تمامی آثار شرکت کننده ،مشمول محرومیت های دیگر در سایر رویدادها و فراخوان های این سازمان نیز خواهد بود و پاسخگویی به کلیه
عواقب قانونی آن به عهده ارائه کنندگان آنها می باشد.
 به ج هت رعایت حقوق شرکت کنندگان در مسابقه اعضای منتخب هیئت داوران حق حضور در مسابقه را نخواهند داشت .اعضای هیئت داوران در صورت
شرکت در جشنواره  ،از حضور در هیئت داوران محروم و افراد ذیصالح توسط سازمان جایگزین خواهند شد.
 کارفرما حق برگزاری نمایشگاه و چاپ آثار منتخب در فرصت مناسب را برای خود محفوظ می دارد و هیچ یک از آثار منتخب مرجوع نخواهد شد
 با توجه به کدگذاری موضوع-محل های پیشنهادی شرکت کنندگان می بایستی در فرم ب کد محل طراحی شده را ذکر نمایند.
 در خصوص پیشنهادات دیوارنگاری ها ،طراحی پل ها ( پایه پل – عرشه پل سواره و پیاده)  ،تنه خشک درختان و مبلمان شهری ،شرکت کنندگان می
توانند ضمن بررسی موضوع-محل ها مکان های پیشنهادی خود را ارائه و طرح مورد نظر را بر اساس مناسبات آن مکان پیشنهاد نمایند.
 شرکت کنندگان عالوه بر ارائه و ساخت ماکت اولیه یا اسکیس طرح ،می بایست توانایی اجرا ،نصب و تحویل طرح پیشنهادی را نیز داشته باشد.
 کلیه طرح های پیشنهادی می بایست به صورت طراحی اولیه (ترجیحا رنگی) با مشخصات مکتوب شامل اندازه وابعاد سازه ،مصالح مصرفی ،زمان مورد نیاز
و طراحی زمینه ی المان پیشنهادی و مبلغ پیشنهادی هزینه مطابق فرم ب شامل (طراحی ،ساخت و نصب) ارائه گردد.
 در صورت تایید طرح توسط هیئت داوران ،قرار داد اجرای طرح با دانشگاه نیشابور دفتر ارتباط با صنعت عقد خواهد گردید.
 طرح های منتخب در روز سوم جشنواره داوری و نتایج داوران به صورت آنالین به همگان در محل برگزاری همایش اعالم خواهد
 کارفرما در اجرای طرح های منتخب نیز مختار است.
 حق مالکیت و انواع بهره برداری های آثار منتخب اجرا شده برای سازمان اجتماعی فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور محفوظ خواهد بود.
 تعداد آثار و طرح های پیشنهادی توسط طراحان نامحدود می باشد.
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 جشنواره طراحی المان تنها به مناسبت نوروز بوده و اولویت با طراحی المان های فاخر (کسب امتیاز مناسب توسط هیئت داوران) و قابل نگهداری در طول
به طور دائم می باشد.
 طراحان منتخب پس از کسب امتیاز مورد انتظار ،ملزم به اجرا و نصب اثر هنری خود پس از تایید سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور در
محل مورد نظر می باشند.
 به هنرمندان پذیرفته شده ،صرف نظر از هزینه ی اجرایی ،هزینه طراحی نیز پرداخت می گردد.
 هزینه های اجرایی ،متناسب با طرح ،مواد و روش اجرا بر اساس کارشناسی شورای فنی تعیین و پرداخت میشود.
 طرح های تهیه شده هنرمندان پس از داوری به هنرمندان عودت داده نخواهد شد.
 در انتهای رویداد برای تمامی شرکت کنندگان در همایش ،گواهی حضور در همایش صادر خواهد گردید.
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-6جامعه مخاطب:
 هنرمندان و معماران
 دانشجویان دانشگاه نیشابور و دانشکده هنر
 سازمان های مردم نهاد ()NGO
 انجمن های علمی دانشگاه ها
 دانشجویان سایر دانشگاه های نیشابور
 حضور برای سایر عالقه مندان با گرایش های مرتبط و همچنین کارمندان شهرداری وسازمانهای وابسته نیز آزاد است

 -7اعضای راهنما (منتورها):
-1
-2
-3

 -8اعضای هیئت داوری:
-1
-2
-3

 -9مهلت ثبت نام:
 ثبت نام از طریق سایت همایش های شهرداری نیشابور به آدرس  www.hamayesh.neyshabur.irاز تاریخ  1398/10/25لغایت 1398/11/13
انجام خواهد شد.

 -10مدت زمان پیشنهاد طرح ،ساخت ماکت اولیه:
 -1زمان پیشنهاد طرح ها با توجه به موضوع-محل ها  :پانزدهم بهمن ماه 1398
 -2زمان ساخت ماکت یا طرح اسکیس  :شانزدهم بهمن ماه 1398
 -3زمان داوری نهایی  :هفدهم بهمن ماه 1398
نکته:
 -1نحوه ارائه آثار آزاد و به عهده طراحان بوده و بدیهی است الزم است طرح ها به صورت جامع و کامل ارائه گردد.
 -2تکمیل فرم های ثبت نام اولیه در سایت الزامی می باشد.
 -3هزینه شرکت در همایش برای دانشجویان  ،اساتید دانشگاهی و سایر شرکت کنندگان رایگان می باشد .
 -4تهیه میان وعده بر عهده شهرداری نیشابور می باشد.
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