
  

  

  فراخوان ديوارنگاري

ناخوشايند شهري تاثيري انكار ناپذير در دامن زدن به مسائل و مشكالت شهر و زندگي شهري منظر بصري 

در ايجاد انسجام و نظم بصري  با منعطف نمودن فضانمادها، المان هاي شهري  و ديوارنگاره ها دارد از ديگر سو 

در شهري . نمادهاي هر شهري ارتباطي تنگاتنگ با فرهنگ و هنر هر سرزميني دارد .تاثيري انكار ناپذير دارد

اسالمي و ايراني وجود هنري شهري با مولفه هاي فرهنگي ، مذهبي و بومي تاثيري منحصر بفرد در معطوف 

   .نمودن توجه شهروندان به ابعاد فرهنگي و هنري سرزمين مان مي باشد

شهرداري تبريز در نظر دارد در راستاي بسامان نمودن جداره ها و  بز شهريسيما، منظر و فضاي سسازمان 

با تاثير گذار شهري و نيز ارتقا كيفيت منظر شهري اقدام به برگزاري فراخوان ديوارنگاري شهري ديواره هاي 

و هر حوريت مسائل فرهنگي، اجتماعي با مفاهيم متعالي انساني و متناسب با تاريخ و فرهنگ تبريز و آذربايجان م

با . موضوعي كه در برگيرنده مفاهيم متعالي انساني در زندگي بوده كه مورد تاكيد و تعليم دين مبين اسالم است

نمايد طرح هاي خود را با رعايت شرايط فراخوان تا  لذا از تمامي هنرمندان عزيز دعوت مي. نمايد موضوعات ذيل

  .ارديبهشت ماه به معاونت زيباسازي سازمان ارائه نمايند 6

 :موضوعات

 فرهنگ مطالعه و كتابخواني  - 

 خط نقاشي - 

 نگارگري مكتب تبريز - 

 تذهيب - 

 تصويرسازي از تبريز قديم با استفاده از منابع تصويري موجود در سفرنامه ها - 

 موضوع قصص قرآني تصوير سازي با - 

 خوشنويسي - 

 ايثار و شهادتفرهنگ  - 

 بسيج و آثار تفكر بسيجي - 

 پرتره سردار سليماني - 

 پرتره سرداران آذربايجان - 



 ايثارگران دفاع مقدس - 

 مدافعان سالمت - 

 پرتره مشاهير و مفاخر آذربايجان - 

 واقعه نگاري تاريخ آذربايجان - 

  :شرايط فراخوان

  مي باشد 6/2/1399تاريخ ارسال آثار تا مورخ  -

  .تعداد آثار ارسالي آزاد است -

آثار بوده و ) حقيقي يا حقوقي(قوانين مربوط به حق تأليف و طراحي اثر بر عهده فرستنده  تعاير -

  .متوجه طراح و فرستنده اثر مي باشدپاسخگويي به كليه عواقب قانوني 

به صورت اليه  300DPI وضوحبا   Tifيا  jpgارائه فايل طرح با فرمتارائه شوند،  3Aآثار در اندازه  -

  .ضروري است  DVDبر روي 3A باز و در اندازه

  .طرح برگزيده توسط پيشنهاد دهندگان و با هزينه سازمان اجرا خواهد شد -

 هاي محيط و منظر شهري رعايت اصول و مباني ديوارنگاري شهري با توجه به قابليت -

 ميدان خوانش ديوارنگاري با مخاطبهماهنگي تمهيدات بصري ديوارنگاري در ميدان ديد و  -

 استفاده از عناصر تصويري هنر ايران جهت ايجاد هويت تصويري -

توسط هنرمند براي مناسب سازي در  ،پس از داوري ،در صورت نيازتوسط داورانتاييد شده ي طرح ها -

 .فضاي شهري توسعه و ويرايش خواهند يافت

  

  

  

 

  

  

    


