باسمهتعالی
فراخوان مسابقه طراحی پوستر « بیست و ششمین جشنواره تئاتر استان تهران »

مقدمه:
دبیرخانه بیست و ششمین جشنواره تئاتر استان تهران طبق مصوبه شورای سیاست گذاری این جشنواره و با هدف ایجاد تعامل بین
هنرمندان رشته های مختلف و به کارگیری ظرفیت های قابل توجه هنرمندان هنرهای تجسمی استان تهران به ویژه طراحان این عرصه،
در نظر دارد طرح پوستر جشنواره مذکور را در قالب مسابقه (به شرح زیر) از بین طرح های ارسالی انتخاب نماید:
ویژگی های پوستر:


به لحاظ مفهومی و ظاهری پیچیده و غامض نباشد.



از نمادهای تهران و استان تهران استفاده شود( .از نشانه ها و نمادهای تکراری ،نخ نما و کلیشه ای استفاده نشود)



استفاده از نمادها و نشانه های مربوط به هنرهای نمایشی و تئاتر به طوری که در اولین نگاه مشخص شود ،پوستر
برای ی ک جشنواره تئاتر طراحی شده است( .در این بخش نیز به هیچ عنوان از عناصر کلیشه ای و تکراری
استفاده نشود)



طراحی به صورت نوآورانه و خالقانه و بدور از کلیشه های رایج باشد.



کمینه گرایی (مینیمالیسم) در انتخاب عناصر طرح ها و کل طراحی پوستر مد نظر باشد.



ویژگی جلب مخاطب برای پیگیری و خواندن آن را داشته باشد.



در طراحی از عبارات (( بیست و ششمین جشنواره تئاتر استان تهران)) و (( 1-5آبان ماه  ))1400استفاده شود.

شرایط شرکت:


شرکت برای عموم آزاد است.



هر طراح می تواند حداکثر با ارائه  3اثر در این مسابقه شرکت کند.



طراحان باید از لوگوهای(( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران)) و ((انجمن نمایش استان تهران)) استفاده نمایند.



طرح های ارسالی در سایز  35*50و به صورت  jpgبا رزولوشن  dpi300آپلود شود.



درج نام طراح در فایل ارسالی ضروری است.



اثر برگزیده توسط داوران مربوطه به عنو ان پوستر نهایی جشنواره معرفی و در مراسم اختتامیه جشنواره مورد تقدیر قرار خواهد
گرفت و جایزه ارزنده ای به صاحب اثر اهدا خواهد شد.



شرکت کنندگان می توانند آثار و فرم ثبت نام را به نشانی ایمیل  honari.tehran@farhangmail.irتا تاریخ
 1400/07/11ارسال نمایند.



پس از انتخاب اثر برگزیده دبیرخانه جشنواره حق استفاده از آن را در تمام اقالم تبلیغاتی خود ،خواهد داشت.



جوایز  :دیپلم افتخار ،اهدای تندیس جشنواره و جایزه نقدی



برای کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره های  021-88698542و  09363690192تماس حاصل فرمایید.

