دعوت نامه بخش نمایشگاهی هفتمین
دوره جشنواره بین المللی هنر برای صلح
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هنرمند گرامی
با سالم و احترام و سپاس از همراهی شما با جشنواره هنر برای صلح ،بدین وسیله از شما دعوت می گردد تا
در بخش نمایشگاهی هفتمین دوره جشنواره بین المللی هنر برای صلح که شامل :نقاشی ،عکاسی ،ویدئو آرت،
مجسمه ،چیدمان و گرافیک می باشد و شهریور و مهرماه سال جاری در گالری پردیس ملت برگزار می گردد،
شرکت فرمایید .الزم به ذکر است ،فراخوان بخش های گرافیک و تئاتر به صورت مجزا منتشر می گردد.
ضمنا خواهشمند است با توجه به تغییرات صورت گرفته در رویکردها و ضوابط و مقررات هفتمین دوره جشنواره
بین المللی هنر برای صلح ،آن را به صورت کامل و با دقت مطالعه فرمایید.
آثار می بایست یکی از رویکردهای زیر را در خود داشته باشد:
 -1کمک به گسترش فرهنگ صلح ،گفتگو و مدارا با توجه به شعار “صلح را تصور کن”
-2پرهیز از تبعیض نژادی ،احترام به اقوام ،مذاهب و ملیت ها با توجه به نام گذاری سال  2019به نام سال جهانی
زبان های بومی با توجه به شعار “جهان رنگارنگ است”
ضوابط ،مقررات و شرایط شرکت در هفتمین جشنواره هنر برای صلح
 هفتمین جشنواره هنر برای صلح در دو بخش کیوریتوریال و آزاد برگزار خواهد شد. انتخاب آثار در بخش کیوریتوریال توسط هیات برگزاری ،گالری ها و کیوریتورهای همکار جشنواره صورت می گیرد. در بخش آزاد ،هر هنرمند می تواند بر پایه رویکردهای اعالم شده فوق به صورت مستقل ،حداکثر سه اثر از آثارپیشنهادی خود را جهت انتخاب ،حد اکثر تا تاریخ  98/04/10تنها از طریق پست الکترونیکی جشنواره هنر برای
صلح به نشانی  artforpeacefestival@gmail.comارسال نماید.
 هر هنرمند می بایست به همراه آثار پیشنهادی خود تصویر فیش واریزی ورودیه این دوره از جشنواره را نیزارسال نماید.
* پرداخت ورودیه برای هنرمندانی که بیش از سه دوره در جشنواره هنر برای صلح حضور داشته اند ،در هر

دو بخش کیوریتوریال و آزاد اختیاری است.
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 ورودیه هفتمین دوره جشنواره هنر برای صلح ،مبلغ  50هزارتومان به ازای هر هنرمند متقاضیشرکت می باشد و این مبلغ می بایست به حساب جشنواره هنربرای صلح در بانک شهر به شماره کارت
 5047061033534617به نام فریدون فربود واریز گردد.
برگزارکننده از میان آثار ارسالی توسط هنرمند ،تنها یک اثر را که با رویکردهای این دوره جشنواره مطابقتداشته باشد ،جهت نمایش و فروش در جشنواره انتخاب می نماید.
 در صورتیکه هیچ یک از آثار ارسالی توسط هنرمند با رویکردهای اعالم شده در متن دعوتنامه مطابقت نداشتهباشد ،دبیرخانه از پذیرفتن اثر معذور خواهد بود.
 پرداخت ورودیه به منزله پذیرش ضوابط و مقررات و شرایط شرکت در هفتمین جشنواره هنر برای صلحمی باشد و این مبلغ در صورت تایید نشدن اثر ،به هیچ عنوان بازگردانده نخواهد شد .لذا خواهشمند است در
انتخاب و ارسال اثر یا آثار ،دقت الزم صورت گیرد.
 ابعاد و تکنیک آثار آزاد است و از هر هنرمند تنها یک اثر و در یک بخش به نمایش در خواهد آمد. فرم اطالعات اثر تایید شده از سوی دبیرخانه ،می بایست حتما به صورت یک فایل  Wordو به دو زبانانگلیسی و فارسی باشد.
 تصویر هنرمند و تصویر اثر تایید شده او می بایست کیفیت مناسب برای چاپ را داشته باشد و به صورت دوفایل  ، Jpegبه همراه فرم تکمیل شده اطالعات اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
قیمت گذاری و فروش آثار هفتمین جشنواره هنر برای صلح
 قیمت اعالم شده آثار توسط هنرمند ،پیشنهادی بوده و دبیرخانه ضمن هماهنگی با هنرمند قیمت گذارینهایی آثار را بر عهده خواهد داشت.
 مسئولیت قیمت گذاری آثاری که از سوی گالری ها ارائه می گردند با گالری دار است و جشنواره در موردقیمت نهایی آثار با گالری هماهنگی خواهد نمود.
 از قیمت فروش آثار 40 ،درصد سهم دبیرخانه و  60درصد سهم هنرمند خواهد بود. در صورت فروش اثر ارائه شده از سوی گالری ها ،سهم هنرمند از فروش اثر به حساب گالری واریز خواهد شدو گالری ها طرف حساب هنرمندان معرفی شده خواهند بود.
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زمانبندی دریافت و ارسال آثار هفتمین جشنواره هنر برای صلح:
  15اردیبهشت  1398ارسال دعوت نامه و انتشار فراخوان  25اردیبهشت تا  10تیرماه ،ارسال تصویر آثار پیشنهادی از سوی هنرمندان به دبیرخانه  11تا  14تیرماه ،انتخاب آثار  15تا  20تیرماه ،ارسال فرم آثار تایید شده از سوی دبیرخانه برای هنرمندان  20تا  25تیرماه ،تکمیل و ارسال فرم اطالعات اثر تایید شده به همراه تصویر هنرمند و اثر به دبیرخانه زمان و مکان تحویل آثار تایید شده در فرمهای تایید اثر خواهد آمد به امید همراهی شما هنرمند گرامی با هفتمین جشنواره بین المللی هنر برای صلح خواهشمندیم از تاخیر درارسال آثار خودداری نمایید و مطابق زمانبندی اعالم شده آثار خود را برای شرکت در این جشنواره ارسال فرمایید.
 لطفا دقت فرمایید که کلیه مکاتبات با هنرمندان صرفا از طریق ایمیل یا پست الکترونیکی صورت می گیرد وآثار و اطالعات آنها نیز می بایست ،تنها از همین طریق ارسال گردند و دبیرخانه از پذیرش اطالعات و آثاری که از
طریق سایر اپلیکیشنها ارسال شوند معذور خواهد بود.
 هرگونه تغییر در زمان بندی ارسال آثار ،مقررات و ضوابط و یا نحوه برگزاری هفتمین دوره جشنواره هنر برایصلح از طریق وب سایت جشنواره ،صفحه رسمی جشنواره در اینستاگرام و همچنین کانال رسمی تلگرام جشنواره
هنر برای صلح به نشانی  https;//t.me/artforpeacefestivalبه اطالع هنرمندان گرامی خواهد رسید.

دبیرخانه جشنواره بین المللی هنر برای صلح
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