
 

 

 گُل و گُمپَکاولین جشنواره استانی هنرهای سنتی  فراخوان

 ۵۹۳۱اسفند  -گراش

 هوالمصور

 های ایده معرفی هدف با را سنتی هنرهای جشنواره فارس اولین  اسالمی ارشاد و فرهنگو اداره کل  گراش تجسمی هنرهای انجمن

 .نماید می برگزار در گراش ،۵۹۳۱ اسفند  ،و سنتی هنری وخالقانه بدیع های آفرینش و اصیل

 .نمایند شرکت هنری رخداد این در تا کند می دعوت استان فارس پژوهشگران و هنرمندان از برگزاری ستاد

 

 :جشنواره رویکرد

تجسمی و  هنرهای از رشته چند یا یک از مندی بهره قالب در گرایانه تعامل و نوین های قابلیت با معرفی آثار در زمینه هنرهای سنتی که

 . بگذارند نمایش به را هنرمندانه مفهومی و اصیل ای ایده و رسیده سامان به سنتی،

 داشت و معرفی پدیدآورندگان آثار هنرهای سنتی  گرامی

 

  :   جشنواره های رشته

  هنرهای نگارگری ، تذهیب و تشعیر.      ۵

 هنرهای روی چوب و شیشه.       ٢

 آثار هنری آبگینه.       ۹

 هنرهای روی سنگ و سفال.       ٤

 آثار هنری سفال.      ۱

 .      هنرهای روی فلز6

 .   دست بافته ها و رو دوزی ها7

 .      چاپهای سنتی8

 



 عمومی مقررات و شرایط

 .دهد شرکت جشنواره در تواند می را خود اثر ٢حداکثر و باشد می هنری دو رشته در شرکت به مجاز صرفاً هنرمند هر.۵

 .باشد می معذور باشد نشده ارسال مقرر مهلت در آن تصویر که آثاری پذیرفتن از دبیرخانه.٢

 .است معذور متعارف غیر ابعاد با آثار پذیرش از دبیرخانه. باشد متر سانتی ۵۱١ تا تواند می حداکثر ارسالی اثر ضلع بزرگترین. ۹

 .باشد شده تولید  ۵۹۳۱و ۵۹۳٤ های سال طی بایست می ارسالی آثار. ٤

. نمایند ارسال دبیرخانه به مناسب بندی بسته با خودرا آثار محترم کنندگان شرکت. گردد ارسال شده قاب بایست میتابلو  ارسالی آثار  .۱

 این در را مسوولیتی گونه هیچ دبیرخانه و بود خواهد کننده شرکت متوجه آثار نقل و یاحمل و پست از ناشی خسارت هرگونه است بدیهی

 . است معذور  نیز دیده آسیب آثار پذیرفتن از و گیرد نمی عهده به خصوص

 .آمد درخواهد نمایش به رقابتی غیر بخش در ،پیشکسوتان و اساتید توسط شده ارائه آثار. 6

 آن از پس آثار پذیرش از دبیرخانه و شد نخواهد تمدید آثار اصل همچنین و عکس دریافت برای جشنواره تقویم در اعالمی های زمان .7

 .است معذور

 .باشد می کننده شرکت عهده به ، اثر تولید هنگام فنی نکات رعایت عدم یا و بندی بسته از ناشی خسارت گونه هر. 8

 نمایشگاه اتمام از پس تا بود خواهد جشنواره دبیرخانه اختیار در ، نمایشگاه برگزاری زمان پایان تا جشنواره به یافته راه هنری آثار کلیه .۳

 .شود داده عودت مقتضی نحو به ، ای دبیرخانه امور دیگر و عکسبرداری مراحل انجام و

 .نماید تهیه عکس و فیلم  آثار، از جشنواره کتاب تهیه برای است مجاز جشنواره دبیرخانه . ۵١

 .است معذور شده اعالم هنری های رشته از خارج آثار پذیرفتن از جشنواره دبیرخانه  .۵۵

 باشند داشته را دقت نهایت آن موقع به ارسال و نام ثبت برای الزم مدارک کلیه تکمیل خصوص در گرامی هنرمندان. 21

 .است معذور دباش الزم مدارک فاقد که آثاری پذیرفتن از دبیرخانه است بدیهی

 .باشد می جشنواره دبیرخانه برعهده فراخوان در نشده بینی پیش موارد خصوص در گیری تصمیم   . ۵۹

 .  امکان برگزاری زنده خلق اثر و فروش آثار هنری با هماهنگی دبیرخانه امکان پذیر است.۵٤

 

 مدارک الزم جهت ثبت نام در جشنواره:

 تکمیل فرم شرکت در جشنواره برای ثبت نام اولیه و ارسال آن به همراه تصویر اثر

 ۹*٤فایل اسکن شده عکس 

 

 بخش جوایز

 + لوح افتخار و تندیس جشنواره ریال ٢،١١١،١١١مبلغ  نفرات اول .۵

 نفرات دوم لوح تقدیر +  هدیه سنتی .٢

 .شد خواهد در جشنواره  اعطا  شرکت گواهی نمایشگاه، به یافته راه هنرمندان تمام به *       

 



 :شمار گاه

 اسفند ۵٢سه شنبه  ٢٤ ساعت:  و ارسال اثر نام ثبت مهلت آخرین    

 صبح ۳اسفند ساعت  ۵7: آیین آغازین     

  ۵۳ساعت ۵۹۳۱ اسفند ۵۳:  آیین پایانی     

 

 : جشنواره دایمی دبیرخانه تماس شماره و نشانی

 7٤٤۵7-۵78۳۹: پستی کد فارس. گراش. بولوار سرداران. اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گراش.

  gologompak@gmail.com: ایمیل

 ١۳١۹۹۳١68۵۵   -   ۱٢٤٤66١۳تلفن: 

  ۱٢٤٤۵۵٢٤نمابر:

 

 دبیرخانه جشنواره استانی هنرهای سنتی                                                                                                        

 گراش -گُل وگُمپَک                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 گراش -شرکت در جشنواره  استانی هنرهای سنتی گُل و گُمپَکفرم 

 
 نام پدر: نام خانوادگی: نام:

 تاریخ تولد: شماره ملی: شماره شناسنامه:

 رشته تحصیلی: مدرک تحصیلی: محل تولد:

 متقاضی شرکت در رشته:

 

           روی چوب و شیشههنرهای                               هنرهای نگارگری ، تذهیب و تشعیر

 هنرهای روی فلز                                                     آثار هنری آبگینه

                        آثار هنری سفال                                        هنرهای روی سنگ و سفال

 چاپهای سنتی                                        دست بافته ها و رو دوزی ها

 

 ابعاد اثر: (: ۵نام اثر)

 

 نوع تکنیک:

 نوع تکنیک: ابعاد اثر: (:٢نام اثر)

 آدرس محل سکونت:

 

 

 کد پستی:                                تلفن ثابت:                                           تلفن همراه:

 

 @آدرس الکترونیکی:                                                       

با مطالعه فراخوان، کلیه قوانین و مندرجات آن را قبول کرده و درخواست ثبت نام در اولین جشنواره       

  را دارم.گُل و گُمپَک استانی هنرهای سنتی 

 

 


