
چهارمین جشنواره هنرهای شهری خانه بهار



او  زیباست...

سخن اول
بهار 1400  آخرین بهار سده چهاردهم هجری شمسی 

را می توان بهانه ای به منظور ایستادن و نگریستن به داشته ها و اندوخته های 
ملموس و ناملموس یک قرن اخیر شهر مشهد و فرصتی بی بدیل برای تجسم آینده و اشتراک تصویری 

مطلوب و بالنده از آن، در میان تمامی عاشقان شهر مشهد و ذینفعان آن دانست.
بدون شک وجود واالی امام رضا ؟ع؟ کانون اصلی هویت شهر مشهد مقدس می باشد وگستره آثار و برکت حضور ایشان 

بر ابعاد مختلف شکل گیری و توسعه شهر مشهد و ظهور اندیشمندان، مشاهیر و فرهیختگان نام آور، نه تنها در شهر 
مشهد مقدس بلکه در سرتاسر کشور عزیزمان ایران، بی همتا است.

 بهار امسال هم چنین به ُیمن هم زمانی با اعیاد شعبانیه فرصت گران مایه ای است برای شور و نشاط اجتماعی.  
بر این اساس و به منظور نیل به این مهم، چهارمین جشنواره هنرهای شهری خانه بهار "مشهد 1400" مبتنی بر 

اهداف، مفاهیم و محورهای ذیل برگزار می گردد.
ستاد برگزاری جشنواره از تمامی هنرمندان و عالقمندان دعوت می کند تا در این رویداد بزرگ هنری شرکت نمایند. 

 بخش اصلی ) در سه حوزه هویت، دستاورد و نگاه به آینده(
یادمان های شهری                                                                                                                                             دیوارنگاری

 نمایش های خیابانی/موسیقی و جشن های آئینی                                               گرافیک 

             رویکرد های  محتوایی بخش اصلی:
                 هویت؛ نگاه ویژه به شاخص های هویتی)دینی، فرهنگی،تاریخی، اجتماعی ...( شهر مشهد در یک قرن اخیر

دستاورد؛  بازنمایی دستاوردهای شاخص فردی و اجتماعی شهر مشهد در یک قرن اخیر
نگاه به آینده؛  ارائه تصویری مطلوب از آینده شهر مشهد در قرن پیش رو 

بخش ویژه )فضاآرایی نوروز و  اعیاد شعبانیه(
آذین بندی                         گلستان )المان های گل و گل آرایی(                                   چراغانی و نور آرایی

رویکرد های  محتوایی بخش ویژه:
، طبیعت و موسم بهاری               نوروز

                     مضامین، القاب و مفاهیم  مرتبط با مهدویت و اعیاد شعبانیه



تشریح رویکردهای بخش اصلی
اول:» هویت« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هویت بخش اصلی و محوری رویداد مشهد 1400 است. در واقع شالوده و زیربنای این رویداد که 
ارتباط مستقیم با هدف غایی جشنواره دارد، موضوع هویت است.  زمینه های متعدد و گسترده 

هویتی)دینی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، ...(  و تحوالت و رویدادهای مهم یک قرن اخیر در 
 پرداختن به تمام ظرفیت  های هویتی امری دشوار 

ً
شهر مشهد مورد توجه است. طبیعتا

است. بر همین اساس محورها و موضوعات بخش هویت رویداد مشهد 1400 مبتنی 
بر مولفه های اصلی و تاثیر گذار بر شهر مشهد می باشد.

محور های تولید آثار :
امام رضا ؟ع؟، ظرفیت های هویت دینی شهر مشهد

آیین ها و مراسم های بومی شهر مشهد
رویدادها، وقایع و رخدادهای مهم و اثر گذار در شهر مشهد

نام آوران و چهره های اثر گذار و ماندگار معاصر و متاخر شهر مشهد
فردوسی، زبان فارسی و ظرفیت های ادبی متاخر و معاصر شهر مشهد

دوم:»دستاورد« ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستاوردهای هر جامعه چه فردی و چه جمعی حاصل اندوخته ای از تجربه ها، توانمندی ها 

و شایستگی هایی است که تکیه بر آنها می تواند افق های وسیع تری را پیش روی جوامع در 
طراحی و ترسیم آینده خویش قرار دهد. از این رو شناخت دستاوردهای شاخص و پاسداشت 
آنها نه تنها در ثبت و ضبط افتخارات کسب شده کمک نموده بلکه انتخاب درست و تعیین 

معیارهای اصولی در تعریف و تمیز دادن دستاوردها می تواند همچون راهبری، جهت پیشرفت 
جامعه را ترسیم کند و در معرفی الگوهای موفق مبتنی بر نیاز جامعه اثرگذار باشد. از این رو رویداد 

مشهد 1400 اهتمام ویژه ای به دستاوردهای شهر و شهروندان مشهد در قرن اخیر خواهد داشت.

محور های تولید آثار : 
دستاوردهای شخصیت های برجسته شهر اعم از تولید اثر یا محصول تا  کسب عناوین و افتخارات در یک قرن اخیر

دستاوردهای سازمانی و نهادی در کسب عناوین و رتبه های برتر در سطح ملی و بین الملل در یک قرن اخیر
دستاوردهای اجتماعی مردم شهر مشهد در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، علمی، در یک قرن اخیر



نکته مهم در خصوص مضامین و مصادیق مرتبط:
هنرمندان محترم توجه فرمایند که متناسب با هر یک از محورهای جشنواره، 

مصادیق مشخص توسط کارگروه محتوایی احصا  گردیده و شرکت کنندگان می بایست 
صرفا در مصادیق بیان شده که بر اساس زمانبندی 

گاهشمار جشنواره در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد 
به ایده پردازی و ارائه آثار بپردازند. 

سوم : " نگاه به آینده"
محصول نهایی شناخت هویت 

و دستاورد شهری، بهره گیری از آن در 
ایجاد  ماست.  مطلوب  آینده  به  دهی  شکل 

گفتمان مشترک، بیان فرصت ها و شناخت چالش 
های پیش رو از الزامات حرکت به سمت آینده شهر است. 

هنر شهری در این بخش می تواند پیوند دهنده داشته های هویتی و 
دستاوردهای شهری با آرمان ها و اهداف آینده شهری مشهد مقدس باشد.

محور های تولید آثار : 
مشهد شهر آینده، شهری جهانی با محوریت امام رضا ؟ع؟ و ظرفیت های معنوی

مشهد شهر آینده، پایتخت فرهنگ دینی و سرآمدان علمی

مشهد شهر آینده، میزبان شهروندان خالق و مشارکت جو

مشهد شهر آینده، دوستدار محیط زیست

مشهد شهر آینده، شهر گفت و گو



مقررات و ضوابط بخش اصلی رویداد




 یادمانهای شݠهری

  در این بخش با توجه به تنوع موضوع ها، 
هنرمندان می توانند طرح های خود را در قالب های یادمان 

دائم، منومان ها و نیز المان های موقت شهری ارائه نمایند.
  طرح های ارسالی می بایست مبتنی بر محورها و مضامین پیشنهادی رویداد 

)در بخش اصلی(، واجد خالقیت و نوآوری در ایده و طراحی باشد.
  توجه به ارائه ایده ها با قابلیت ماندگاری آثار )از منظر ارزش هنری، متریال، شیوه تولید و نصب( در 

بخش یادمان های شهری جشنواره حائز اهمیت است.
  در این بخش طرح های ارسالی در گام اول مبتنی بر ویژگی های زیبایی

 شناسانه و خالقانه هنری ارزیابی می گردد. در گام دوم و بر اساس 
جانمایی طرح در صورت لزوم اصالحات مرتبط به هنرمند 

پیشنهاد می گردد. 
با توجه به اهمیت خوانش شبانه آثار شهری، 

تمهید فنی الزم و نیز پیشنهادهای مرتبط
با نورپردازی آثار پیشنهادی 

مورد تاکید است.

شرایط شرکت در این بخش 
1. شرکت کنندگان می بایست پس از ثبت نام در سایت رویداد و انتخاب بخش مورد نظر 

نسبت به ارسال تصاویری از طرح یا ماکت طرح پیشنهادی اقدام نمایند. 
2. هر هنرمند می تواند حداکثر با 5 پیشنهاد در این بخش شرکت نماید.

3. ارائه حرفه ای طرح )جانمایی اثر در زوایای مختلف در فضای شهری( به همراه توضیحات مرتبط 
می تواند در داوری بهتر اثر کمک نماید.

4. هر اثر می بایست در قالب صرفا یک فایل تصویری )jpg، یا pdf( با رزولشن 300 
dpi و حجم حداکثر 5 مگابایت ارسال گردد. در صورت جانمایی و ارائه اثر 
از چند زاویه، تصاویر در یک صفحه چیدمان و در قالب یک فایل 

تصویری ارسال گردد.



دیوارنگاری 
دیوارهای شهر، همچون بومی گسترده در تمامی نقاط، فرصت مناسبی برای ایجاد آثار هنری در بستری نو و خالقانه می 
باشد. ایده پردازی و بازسازی دیوارهای شهر با ابزار و مصالح مختلف، از ویژگی های آثار متقاضی در این بخش می باشد. 

این بخش بر اساس سطح دیوارها و بستر اجرای کار در سه قالب زیر برگزارمی گرد؛

الف / دیوارهای سطح یک و دو 
این بخش به صورت کارگاهی برگزار می گردد و صرفا هنرمندانی که رزومه خود را در زمان مقرر از طریق سایت جشنواره ارسال نموده 

و بر اساس نظر داوران صالحیت حضور در بخش کارگاهی را داشته باشند، مجوز حضور در ادامه جشنواره را خواهند داشت.
بر این اساس مشحصات و ویژگی های فنی نقاط مدنظر برای نفرات منتخب مرحله اول )بررسی رزومه( ارسال گردیده و 

شرایط و نحوه حضور در کارگاه ها به ایشان اطالع رسانی می گردد.
توجه: هنرمندانی که سابقه اجرای حداقل 5 اثر شهری را داشته باشند می توانند رزومه خود را در قالب مشخصات فردی و 

فعالیت های هنری خود در این حوزه از طریق سایت جشنواره ارسال نمایند.

ب / دیوارهای کوچک و سازه های متحرک
این بخش با هدف ارائه طرح هایی در ابعاد کادر مستطیل 3*5  یا کادر مربع 3*3  و دایره به قطر 3 متر و مبتنی بر موضوع ها 

و محورهای رویداد مشهد 1400 در بخش اصلی برگزار می گردد.
هنرمندان می توانند به غیر از تکنیک نقاشی برای هر کادر، از تکنیک های دیگر اجرایی)کاشی، سفال، فلز،آجرکاری و ... ( از 

نقشمایه های اصیل خراسان) نقوش گیاهی و هندسی، انسانی و خوشنویسی و ...( در طراحی استفاده کنند.

ج/ آزاد
چنانچه هر یک از هنرمندان  ایده هایی مرتبط با هویت مکان یا مضمون خاص )پیشنهاد مکان منطبق با طرح و مضمون 
توسط خود هنرمند می باشد( یا روش های اجرایی متفاوت را دارا هستند می توانند نسبت به انتخاب دیوار، زمین و یا هر 

جداره شهری مناسب دیگر، طرح خود را با ارائه دالیل توجیهی و مشخصات مکان از طریق سایت جشنواره ارسال نمایند.

شرایط شرکت در این بخش : 
1. شرکت کنندگان می بایست پس از ثبت نام در سایت رویداد و انتخاب بخش مورد نظر نسبت به ارسال تصویر از طرح 

پیشنهادی اقدام نمایند. 
توجه: در بخش دیوارهای سطح یک و دو )الف( صرفا می بایست رزومه خود را از طریق سایت به دبیرخانه جشنواره ارسال 

نمایند.
2 . هر طرح پیشنهادی می بایست در قالب یک فایل در ابعاد 70*50 شامل طرح و در صورت نیاز تلفیق یا مونتاژ طرح با 

دیوار از زوایای مختلف با کیفیت 300DPI ، در فرمت jpg  و به صورت RGB باشد.
3. هر هنرمند می تواند حداکثر با 5 پیشنهاد در در هر یک از بخش های دیوارهای کوچک و سازه های متحرک و بخش 

آزاد شرکت نماید.



گرافیک
)طراحی پوستر و تصویرسازی(

رویکردهای محتوایی رویداد بهار 1400، ظرفیت غنی از 
مضامین و موضوع ها را پیش روی هنرمندان خالق در عرصه 

طراحی پوستر و تصویرسازی قرار می دهد. قابلیت های این رسانه هنری 
می تواند در خدمت بیان هنرمندان از مضامین هویت، دستاورد و نگاه به آینده باشد تا با ارائه طرح ها بدیع ارتباط 

گسترده ای را با مخاطبان خود برقرار نماید.
در این بخش مدنظر است تا هنرمندان آثاری در قالب طراحی پوستر مبتنی بر شاخص ها و مضامین 
کلیدی هویتی و دستاوردی شهر مشهد و نیز آثاری در قالب تصویر سازی بر اساس موضوع ها و مصادیق 

مرتبط با رویدادها، آیین ها، مفاخر و شخصیت ها اثرگذار در یک قرن اخیر شهر مشهد تولید نمایند.
جدول موضوع ها و مصادیق محتوایی مدنظر جشنواره به منظور ایده پردازی و طراحی در این بخش مطابق 

گاهشمار جشنواره  در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهدگرفت. 
هنرمندان در انتخاب هریک از موضوع ها و محورهای جشنواره و مصادیق منتشر شده در پیوست محتوایی، آزاد می  باشند. 
 با توجه به اینکه دبیرخانه جشنواره در نظر دارد آثار پذیرفته شده در این بخش هم به صورت ارائه در نمایشگاه 
مشهد 1400 و هم به صورت اکران شهری آثار منتخب استفاده نماید، لذا پیشنهاد می گردد آثار در بخش طراحی پوستر 

در کادر عمودی و با نسبت 100*70 طراحی گردد.
 در بخش تصویر سازی نیز آثار متناسب با یکی از ابعاد بیلبوردهای شهری به شرح زیر طراحی گردد:

 تابلوهای عریض افقی ویژه پل ها به ابعاد 2200*500 سانتی متر
 بیلبوردهای افقی شهری به ابعاد 1200*500 سانتی متر

 تابلوهای عمودی استرابورد شهری به ابعاد 400* 300 سانتی متر

شرایط شرکت در این بخش:
 1. شرکت کنندگان می بایست پس از ثبت نام در سایت رویداد و انتخاب بخش مورد نظر نسبت به ارسال تصویر از 

اثر نهایی طراحی شده  اقدام نمایند. 
 2. داوری آثار در این بخش مبتنی بر نسخه دیجتالی انجام می گردد.

3.  هر طرح پیشنهادی می بایست در قالب یک فایل با رزولوشن 300DPI  و  با مد RGB حجم حداقل 5 مگابایت باشد.
 4. هر هنرمند می تواند حداقل با 5 پیشنهاد در این بخش شرکت نماید.



نمایشهای خیابانی/موسیقی و جشن های آئینی
طیف گسترده فعالیت های نمایشی در فضاهای بیرونی، اعم از میادین، راه های عبور و مرور، مراکز تجمع مردم، 
کافه  ها و فضاهای کمتر دیده شده، تئاتر محیطی، شورایی و دیگر گونه های اجرایی، شیوه های نمایش های سنتی مانند 
نقالی و پرده خوانی، نمایش های کودک و نوجوان و اجراهای تعاملی در قالب هنر اجرا و پرفورمنس، فرصت مناسبی برای 

ارائه موضوع ها جشنواره در قالب هنرهای نمایشی می باشد.
با نظر دبیرخانه جشنواره پس از انتخاب طرح های اولیه روش بازبینی به دو صورت بازبینی زنده و یا فیلم اجرا خواهد بود.

اجرای نهایی منوط به اخذ پروانه اجرای عمومی نمایش وفق مقررات مربوطه و مجوز برگزاری رویدادهای عمومی از 
سوی ستاد ملی مدیریت کرونا در شهر مشهد می باشد.

شرایط شرکت در این بخش : 
1. شرکت کنندگان می بایست پس از ثبت نام در سایت رویداد و انتخاب بخش مورد نظر نسبت به ارسال موضوع، 

خالصه طرح و شیوه کامل اجرایی و برآورد و آنالیز اولیه اجرای طرح پیشنهادی اقدام نمایند. 
2. طرح کامل اجرایی )برای اجراهای دیگرگونه( شامل: مشخص کردن تعداد و نقش اجراگرها، مکان مورد نیاز برای اجرا، 
زمان تقریبی اجرا، طرح و پیش بینی کنش و واکنش در تعامل با مخاطب در طول اجرا، شرح کلی اثر از ابتدا تا انتهای مورد 

نظر یا پیش بینی شده، وسایل و امکانات در موارد خاص از رطریق سایت جشنواره ارسال گردد.
3. در خصوص اجرای موسیقی و جشنهای آئینی می بایست پس از ثبت نام در جشنوراه نسبت به ارسال معرفی آثار 

اجرایی و برآورد هزینه، لوح فشرده نمونه تصویری اثر را نیز به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
4. هر هنرمند می تواند حداکثر با 3 پیشنهاد در این بخش شرکت نماید.

5. طرحها و ایده های این بخش توسط هیئت بازخوانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
6. نمایشهای محیطی، شورایی، خیابانی و میدانی میتواند در این بخش مورد بررسی قرار گیرند..

7. در این بخش به انتخاب هیئت بازبینی 15 تا 20 اثر انتخاب میشود.
8. آثار تولیدی برای جشنواره در الویت هستند.

9. به آثار منتخب این بخش تا سقف مبلغ 20 میلیون تومان کمک هزینه تولید داده میشود.
10. آثار منتخب 10 اجرا در سطح شهر مشهد خواهند داشت. 



مقررات و ضوابط بخش ویژه رویداد



آذین بندی
 شامل آذین ها و آرایه های 

ً
این بخش مشخصا

و  عناصر  یا  شهری  سازه های  بر  پیوست  قابل 
نگاره هایی است که بتواند فضای شهری را متناسب               

عالقمنـــدان                  و  هنرمنـــدان  کنـــد.  آراســـته  شـــعبانیه،  اعیـــاد  و  بهارانـــه  نشـــاط  بـــا 
با رعایت موارد زیر، طرح های پیشنهادی خود را به دبیرخانه فراخوان تحویل نمایند.                                     

نکات مورد توجه در طراحی
توجه به انطباق طرح ها با محورها و موضوع ها بخش ویژه رویداد مرتبط با اعیاد شعبانیه و نوروز 1400

استفاده بهینه از فضاها و سازه های شهری موجود و زیباسازی آن و توجه به حداکثر دیده شوندگی و جلوه  بصری الزم در 
محیط شهر با در نظر گرفتن تزاحم عوامل شهری

 ارزان، سریع و ساده                       پرهیز از ایده های تکراری
ً
دارای قابلیت تکثیر و اجرای ترجیحا

استفاده ازمواد و مصالح ساده و موجود، ارزان، سبک با قابلیت اجرا و جمع آوری آسان
توجه به مسائل زیست محیطی در طراحی ها، انتخاب مواد و مصالح و روش های اجرا

 متریال، قالب   و شیوه اجرا
استفاده از انواع نخ، پارچه، طناب، کاغذ، برچسب، طلق و هر نوع متریال دیگر که به شیوه های مختلف مانند برش، دوخت، 
بافت، چسباندن، پانچ، پیچ، رنگ آمیزی، گره زنی، چاپ و... آماده شده و می تواند در قالب هایی همچون آویز، کالژ، قاب، 

چیدمان، بافت، و... بر سازه ها و سطوح شهری آویخته یا نصب  شود.
 سازه ها و محیط های شهری مورد نظر

- دیوارها، پیاده روها، پل های پیاده رو و سواره رو، پله ها، تورهای فلزی )فنس ها(، نرده ها، زیرگذر پل ها، ستون ها و آویزهای 
عمودی مرتبط، ایستگاه ها یا هواکش های مترو، میله های پرچم، دیواره کارگاه های شهری، ساختمان های شاخص شهر و 

سایر سازه های در اختیار شهرداری. 
 شرایط و مقررات ارسال طرح ها

طرحهای ارسالی باید در چارچوب "محورهای بخش ویژه" فراخوان، متناسب با »شیوه ی اجرایی« و »سازه های شهری« 
و دارای زیبایی، سادگی و تناسب با معابر و فضاهای پرتکرار یا مهم شهری باشد. همچنین طرحها می تواند بر اساس 

تصاویر واقعی از فضای شهری )مناظر، معابر و میادین پرتردد شهری و محلی( جانمایی گردد.
 با ارائه دهنده خواهد بود.

ً
در صورت گزینش طرح در مرحله ی نهایی، مسئولیت اجرای آن ترجیحا

ضمن محترم شمردن پیشنهاد هنرمندان در جانمایی آثار، تعیین محل نهایی اجرا با برگزارکننده است.
شرایط شرکت در این بخش 

1. شرکت کنندگان می بایست پس از ثبت نام در سایت رویداد و انتخاب بخش مورد نظر نسبت به ارسال تصویر 
از طرح یا ایده پیشنهادی اقدام نماید. 

2. هر طرح پیشنهادی می بایست در قالب یک فایل در ابعاد70*50 از زوایای مختلف ماکت یا نمای سه بعدی 
طرح، به نحوی که تمام ابعاد و زوایای اثر، رنگ و بافت آن قابل مشاهده باشد با کیفیت 300DPI ، در فرمت 

jpg  و به صورت RGB  ارسال گردد.
3. هر هنرمند می تواند حداکثر با 5 پیشنهاد در این بخش شرکت نماید.



شرایط شرکت در این بخش 
1.  شرکت کنندگان می بایست پس از ثبت نام در سایت رویداد و انتخاب بخش

ح یا ایده پیشنهادی اقدام نمایند.  مورد نظر نسبت به ارسال تصویر از طر
ح پیشنهادی می بایست در قالب یک فایل در ابعاد 70*50  2. هر طر

از زوایای مختلف ماکت یا نمای سه بعدی طرح، به نحوی که تمام ابعاد 
300DPI و زوایای اثر، رنگ و بافت آن قابل مشاهده باشد با کیفیت

در فرمت jpg  و به صورت RGB  ارسال گردد.
3.  هر هنرمند می تواند حداکثر با 5 پیشنهاد 

در این بخش شرکت نماید.

چراغانی و نورآرایی
در  خصوصا  شهرها  شبانه  چهره 

از  یکی  ملی،  های  مناسبت  و  رویداد  ها 
جلوه  که  است  شهری  زندگی  معاصر  های  جاذبه 

ای خاطره انگیز و پرنشاط را برای شهروندان به ارمغان می 
آورد. در اعیاد مذهبی ما نیز چراغانی ها و نورپردازی میادین و بلوارها، 

همچنان با استقبال شهروندان مواجه می شود. جشنواره بهار 1400 امیدوار 
است نگاه هنرمندان در بهره گیری از تکنولوژی نوین آمیخته با مضامین دینی و 

آیینی به آفرینش آثار هنری نوری دست یابند. 
این بخش از جشنواره به صورت متمرکز و در محور خیابان خیام مشهد  برگزار می گردد.

تصاویر از سازه های موجود در این محور و هم چنین موقعیت مکانی و فضاهای شهری در این نقطه از 
طریق سایت جشنواره در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. همچنین هنرمندان می توانند پس از بازدید از خیابان 

خیام، نسبت به ارائه پیشنهادهای طراحی خود اقدام نمایند.
هنرمندان با در نظر گرفتن مضامین محتوایی جشنواره و توجه به زمینه اعیاد مذهبی شعبانیه و آیین نوروز می توانند در خلق 

المان های نوری و یا استفاده از سازه ها و فضای شهری به ارائه طرح و ایده بپردازند.
خالقیت و نوآوری در کنار ویژگی مقرون به صرفه بودن و قابلیت تکثیر پذیری مورد تاکید هیات اجرایی جشنواره می باشد.

نظر به لزوم استفاده از برق شهری، توجه به ایمنی آثار و بستر مناسب برای نصب سازه های نوری ضروری است.



شرایط شرکت در این بخش 
1. شرکت کنندگان می بایست پس از

  ثبت نام در سایت رویداد و انتخاب بخش
 مورد نظر نسبت به ارسال تصویر از طرح یا ایده پیشنهادی اقدام نمایند. 

2. هر طرح پیشنهادی می بایست در قالب یک فایل در ابعاد70*50 از زوایای مختلف ماکت یا نمای سه 
 ، 300DPI بعدی طرح، به نحوی که تمام ابعاد و زوایای اثر، رنگ و بافت آن قابل مشاهده باشد با کیفیت

در فرمت jpg  و به صورت RGB  ارسال گردد.
3. ارائه جزئیات ابعاد ، تناسبات و مصالح پیشنهادی ،جزئیات اجرایی، نحوه نگهداری گل روی 

المان و برآورد اولیه پیشنهادی الزامی است 
4. هر هنرمند می تواند حداکثر با 5 پیشنهاد در این بخش شرکت نمایند. 

5. اولویت استفاده از منابع طبیعی و سازگار با محیط و منظر شهری در ساخت 
اثر و توجه به دوام ، پایداری آثار در انتخاب مصالح

6. اولویت در امکان جابجایی اثر در مناطق مختلف شهری 

گلستان
این بخش با هدف ایجاد فضای 

ایجاد  نوروز،  آستانه  در  شهری  مناسب 
زمینه  برای رشد هنر شهری و همچنین ایجاد 

فرصت برای هنر هنرمندان ایرانی، همزمان با آغاز بهار 
و نوزایی طبیعت در اسفندماه 13۹۹ و بهار 1400 پذیرای 

طرح های هنرمندان است.
طراحی احجام ، سازه ها ، مونومان های ترکیب شده با گل به صورتی که بیشترین حجم به 

گل اختصاص یابد)حتی االمکان از فیگور های هنری وکودکانه با هزینه های ساخت باال استفاده نشود (.
طراحی گل آرایی میادین ، آیلند ها و لچکی های مهم شهری به صورت متمرکز برگلجاها و بستر های کشت 

متنوع و متناسب با موقعیت مکانی واجتماعی، تزئینات شهری، نورپردازی و استفاده از سنگ، آب و سازه های موقت در 
تلفیق با گل وگیاه به نحوی که هنر گل آرایی  و فضای سبز بیشتر نمایان گردد.

طراحی تزئینات شهری ترکیبی )فضای سبز شهری موجود و الحاقات هنری(. 
طراحی گل جای های زمینی، دیواری و حجمی.

در ایده پردازی ساخت المان و متریال مورد استفاده در آن ماهیت فرهنگ سازی در زمینه مسایل زیست محیطی، 
مدیریت مصرف آب و مسایل روز)غیر تعاملی بودن المان ها با توجه به شرایط شیوع کرونا( در نظر گرفته شود.

بهبود کیفیت منظر فضای سبز در فضاهای شهری )میادین اصلی و محورهای مهم بویژه 
) محورهای منتهی به حرم مطهر و ورودی های شهر

سازه های  و  احجام  و  سبز  المان های  طراحی 
موقت گل با تاکید برمکان محور بودن آثار که تصویر 

مونتاژ شده اثر با مکان قرارگیری ارائه شود. 



گاهشمار
)ویژه بخش گلستان(

آخرین مهلت ثبت نام و  ارسال طرح به دبیرخانه:   5 مهر ماه 13۹۹
داوری آثار :   15 تا 22 مهر ماه 13۹۹

اعالم نتایج اولیه :   30 مهر ماه 13۹۹
فرایند عقد قرارداد :  تا پایان آذر ماه 13۹۹

:   دی و بهمن 13۹۹ تولید آثار
: اول تا  20 اسفند ماه13۹۹ نصب و آماده سازی شهری آثار



شرایط و مقررات کلی جشنواره
به  از طریق سایت جشنواره  این رویداد صرفا  نام در  ثبت 

آدرس  artmashhadevent.ir  صورت می پذیرد.
استفاده از "مواد و مصالح سازگار با محیط زیست" در ساخت اثر و توجه به "با 

صرفه بودن اثر" در کلیه بخش های جشنواره مورد تاکید و آثار دارای این ویژگی ها از اولویت 
برخوردار می باشند.

برای طرح های پذیرفته شده در جشنواره بر اساس جدول زمان بندی و با نظر به شرایط 
بهداشتی روز، کارگاه "پرورش و تکمیل ایده تا اجرا" برگزار می گردد تا طرح های پذیرفته شده 

بر اساس نظر هیات داوران کامل و اجرایی گردد.
ثبت نام در جشنواره به منزله پذیرش ضوابط و رای هیات انتخاب و داوران درتمامی 

مراحل جشنواره می باشد.
آثار شرکت کننده در جشنواره نباید در جایی دیگر اجرا و یا اکران شده باشد. )شامل 

بخش هنرهای نمایشی نمی گردد(
کلیه موارد حقوقی در خصوص رعایت قوانین مالکیت معنوی و کپی رایت 

آثار پیشنهادی متوجه شرکت کننده بوده و دبیرخانه جشنواره در هر 
مرحله ای که متوجه عدم رعایت موضوع گردد، ضمن خروج اثر 

از ادامه فرایند جشنواره حق اقدام قانونی خواهد داشت.
جشنواره حق استفاده از تصاویر آثار ارسالی را در 

کلیه تولیدات اطالع رسانی خود خواهد داشت.
اتخاذ تصمیم درباره مسائل پیش بینی نشده، و یا تغییر شکل 

اجرایی در صورت نیازبه عهده ستاد برگزاری جشنواره خواهد بود.
نظر به ضرورت رعایت الزامات شهری )مانند مسائل ترافیکی، منطقه ای و .... ( 

تصمیم گیری درخصوص اجرای آثار در سطح شهر، به عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود و 
انتخاب در هر مرحله به منزله ساخت و اکران نمی باشد.

گاهشمار جشنواره 
شروع ثبت نام و دریافت پیوست محتوایی جشنواره : 18 شهریورماه 13۹۹

برگزاری کارگاه های محتوایی: شهریور و مهر 13۹۹
آخرین مهلت ثبت نام و  ارسال طرح به دبیرخانه:  1 آبان ماه 13۹۹

داوری آثار : 18 تا 22 آبان ماه 13۹۹                 اعالم نتایج: 22 آبان ماه 13۹۹
: دی و بهمن 13۹۹ فرایند عقد قرارداد: تا پایان آذر ماه 13۹۹                       تولید آثار

: اول تا 20 اسفند ماه 13۹۹ نصب و آماده سازی شهری آثار



برگزار کننده:سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد

نشانی دبیرخانه : مشهد، کوهسنگی، انتهای خیابان شهید دکتر بهشتی، خانه هنرمندان  شهرداری مشهد
شماره تماس دبیرخانه:  38413900 - 051
 artmashhadevent.ir   سایت جشنواره

طراح گرافیک: محمود بازدار


