ادارهکل هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
با همکاری انجمنصنفیطراحان گرافیک ایران و
موسسهی توسعهی هنرهای تجسمی معاصر برگزار میکند:

« یازدهمیندوساالنهی جهانی پوسترتهران » با مضمونهای فرهنگی واجتماعی،
 26دی ماه تا 26بهمن ،1393تهران،موزهیهنرهای معاصر.
دبیرنمایشگاه :ساعد مشکی
رییس شورای مشاوران و سیاستگذاری :مجید مالنوروزی
شورای مشاوران وسیاستگذاری :فرزاد ادیبی ،مصطفی اسدالهی ،پریسا تشکری ،صداقت جباری ،ابراهیم حقیقی،
علی رشیدی ،عبدالرحیم سیاهکارزاده ،قباد شیوا ،مجید عباسی ،امراهلل فرهادی ،ساعد مشکی ،مسعود نجابتی

مشخصات و مقررات

 .1پوسترهای ارسالی باید بعد از بهمن ماه  1388طراحی ،چاپ و منتشر شده باشد.
 .2پوسترهای ارسالی نباید کوچکتر از  60 × 45یا بزرگتر از  180 × 120سانتی متر باشد.
 .3هر شرکت کننده می تواند حداکثر  3اثر ارسال نماید ،در صورت ارایه ی تعدادی پوستر بایک عنوان واحد
(به صورت مجموعه یا سری پوستر) ،یک اثر تلقی می شود.
 .4پوسترهای ارسالی باید دارای سفارش دهندههای مشخص باشند.
 .5فرم برچسبها را برای هر پوستر جداگانه و خوانا به دو زبان فارسی و انگلیسی تکمیل نموده و آن را در پشت
پوستر سمت راست باال ،با چسب نواری بچسبانید.
 .6برگزار کننده حق چاپ و تکثیر آثار ارسالی را برای خود و تبلیغات « یازدهمین دوساالنهی جهانی پوستر تهران»
محفوظ میدارد.
 .7پوسترهای ارسالی مسترد نشده و جزو دارایی های «موزهی طراحی گرافیک ایران» نگهداری خواهند شد.
 .8پوسترهایی که خالف مقررات عمومی ،موازین اخالقی و شئونات جمهوری اسالمی ایران باشند به نمایشگاه و
مسابقه راه نخواهند یافت.
 .9پوسترهای ارسالی نباید روی مقوا چسبانده یا قاب شده باشند.
 .10پوسترها باید در بسته بندی مطمئن ارسال شوند .هرگونه خسارت ناشی از پست یا حمل و نقل آثار متوجه فرستنده
خواهد بود .پوسترهای صدمه دیده پذیرفته نمی شوند.
 .11هزینهی پست به عهدهی فرستنده است.
 .12کلیهی مسئولیتهای قانونی آثار متوجه ارسال کننده است.
 .13شرکت کنندگان موظفاند کلیهی پوسترهای خود را همراه فرم کامل شدهی شرکت در نمایشگاه و فایل کامپیوتری
آثار ،بر روی  CDبا فرمت  Macیا  PCبا مشخصات زیر ارسال نمایند:
 اندازهی  A4با دقت  CMYK ، 350 dpiو با فرمت Tiff در صورت ناقص بودن فایلها ،آثار به مسابقه راه پیدا نخواهند کرد. بدیهی است مشخصات ارایه شدهی شما ،در کاتالوگ نمایشگاه عین ًا درج میشود. .14به طراحانی که پوسترهایشان در «یازدهمین دوساالنهی جهانی پوستر تهران» راه مییابد ،گواهی شرکت در
نمایشگاه اهدا می شود.
 .15تصمیمگیری در مورد مسائل پیشبینی نشده بر عهدهی دبیر نمایشگاه و شورای مشاوران خواهد بود.

جایزه ها

مهلت ارسال آثار

-

جایزهی اول  5000دالر
جایزهی دوم  3000دالر
جایزهی سوم  1500دالر
جایزهی ایکوگرادا (انجمن مجامع بین المللیطراحیگرافیک)
جایزهی مرتضی ممیز ( ازسوی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به یک طراحگرافیک تاثیرگذار بر
طراحیگرافیک ایران)

حداکثر تا پایان وقت اداری روز  /15مهر1393 /
به نشانی تهران ،خیابان کارگرشمالی ،روبروی پارک الله ،کوچه صدوقی ،شماره 17
کدپستی 1418693541
برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرمهای شرایط و مقررات شرکت در نمایشگاه به وب سایت
 www.tehranposterbiennial.comمراجعه کنید.
پست الکترونیک:

secretariat@tehranposterbiennial.com

هیات انتخاب و هیات داوری بینالمللی به زودی اعالم میشوند.

