
موسسه فرهنگی هنری صبا

شرایط شرکت :
موسس���ه فرهنگی و هنری صبا و هیات برگ���زاری » عكس صبا« از هنرمندان سراسر 
ایران در هر سن و گرایشی دعوت می کند تا در صورت تمایل جهت شرکت در این 
ج در فراخوان ارسال نمایند.الزم به  گردهمای���ی، آثار خود را با توجه به شرایط من���در
ذک���ر اس���ت که هیات انتخ���اب از میان آثار رسی���ده، با درنظر گرفت���ن ابعاد کیفی و 

فضای نمایشگاه آثار را انتخاب خواهند کرد.
1- شرکت در نمایشگاه برای همه ی هنرمندان عكاس آزاد می باشد.

2- الزام���ی است، هنرمن���دان عكاس آثار خ���ود را صرفا به شك���ل مجموعه ی عكس 
همراه با بیانیه شخصی)Statement( در )حداکثر100 کلمه( ارسال نمایند. 

3- آثارهن���ری اع���م از )چیدمان، هنردیجیتال و ...( ب���ا تاکید بر محوریت عكس قابل 
پذی���رش است، لذا کلیه هنرمندانی که آثارشان در این حیطه می گنجد الزم است 

بنا به صالحدید خود پیش طرحی قابل فهم را به هیئت انتخاب ارایه دهند.
4- هر هنرمند می تواند 2 مجموعه عكس ارایه نماید.

5- دبیرخانه از پذیرش تک عكس های پراکنده معذور است.
6- دبیرخانه فایل های آسیب دیده و فاقد کیفیت چاپ را داوری نخواهد کرد. 

7- محدودیتی برای چگونگی ارایه و نمایش عكس ها وجود ندارد و هنرمندان )در 
ص���ورت پذیرفته شدن( می توانندآثار خود را درابعاد دلخواه و با متریال مورد نظرشان 

به نمایش بگذارند.
، JPEG 8- الزم اس���ت هنرمندان آثار خود را )ب���رای انتخاب اولیه(، به شكل فایل

  A4 ، 100 DPI به آدرس دبیرخانه ارسال نمایند.
9- متقاض���ی متعه���د م���ی ش���ود که عك���س ه���ای ارسال���ی متعلق ب���ه خ���ود اوست و 
کننده هیچ مسئولیتی  مسئولی���ت اخالقی و حقوقی آن را به عه���ده می گیرد وبرگزار

درقبال این موضوع ندارد.
10- قیم���ت گ���ذاری آثار با تواف���ق هنرمند و گروه کارشناس���ی » عكس صبا« تعیین 

می گردد.
11- نحوه فروش بر اساس فرم تنظیمی و تفاهم بین هنرمند و برگزار کننده مشخص 

خواهد شد.
12- کتابی نفیس از آثارنمایشگاه چاپ و ارایه خواهد شد.

13- تصمیم گیری درباره موارد پیش بینی نشده به عهده شورای سیاستگزاری است.

14- » عك���س صبا« مجاز است از عكسه���ای پذیرفته شده در کتاب و تبلیغات خود 
استفاده کند

15- تكمیل فرم عكس صبا به منزله قبول مفاد فراخوان است

هیات انتخاب :
1- محمد غفوری 2- شهریار توکلی 3- مهدی مقیم نژاد

بزرگداشت :
نمایشگاه هنری عكس صبا بر آن است که همه ساله جهت رونق و توجه به عكاسی 
برگ���زار گردد، لیكن همزمان با برگزاری،  بخشی مستقل و مرتبط با ایران اسالمی را 
در جهت تكریم و بزرگداشت آن رونمایی خواهد کرد. » فتح خرمشهر« عنوان بخش 
مستقل اولین حرکت عكس صبا خواهد بود که یاد آور دلیری و جانبازی بسیاری از 

عزیزان در دفاع از کیان این مرز و بوم به یادگار گزارده شده است. 

گاه شمار :
مهلت ارسال آثار: 15 فروردین ماه 1391

داوری و انتخاب آثار : 17 تا 20 فروردین ماه 1391
اعالم به برگزیدگان : 22  و 23 فروردین ماه 1391

مهلت ارسال آثار برگزیدگان :  10 تا 15 اردیبهشت ماه 1391
شروع نمایشگاه : اردیبهشت ماه 1391

دبیرخان���ه  ب���ا  بیشت���ر  اطالع���ات  و  نمایشگ���اه  در  شرک���ت  ف���رم  دریاف���ت   ب���رای 
» عكس صبا« یا از طریق پایگاه اینترنتی : www.aksesaba.ir  اقدام نمایید.

متعاقب���ًا  اطالع���ات بیشت���ر از طری���ق سای���ت و نشری���ات در اختی���ار عالق���ه من���دان قرار                 
می گیرد.

دبیرخان���ه عكس صب���ا: خیابان طالقاني ، جن���ب سینما فلسطی���ن، خیابان برادران 
ك 125      تلفن : 7 - 66487536  نمابر: 66494512 شهید مظفر ، پال

gallerysaba@gmail.com

ای  بی تردید عكاسی را باید یكی از تأثیرگذارترین و وسیع ترین رسانه های هنر معاصر به حساب آورد. رسانه 
که هم در شكل مستقل خود و هم با همزیستی اش در کنار سایر رسانه ها به یكی از توانمندترین ابزارهای 
بیان���ی هنرمند معاصر بدل شده است. با این وصف، این پروژه بر آن است تا با مشارکت حداکثری جامعه 
عكاس���ی و ب���ا در نظر گرفت���ن تمام پتانسیل های این رسان���ه روشی سودمند را برای ارای���ه و فروش عكاسی 
اندیشمندان���ه در فض���ای هنر معاص���ر ایران ت���دارک ببیند. از همی���ن روی موضوع  این نمایشگ���اه به عهده 

هنرمند و برداشت  شخصي او از تجربیات زندگی  گزارده شده است.
» عكس صبا« تالش دارد تا به دور از هرگونه موازی کاری در فضایی غیررقابتی برآیندی حقیقی از عكاسی 

جدی عكاسان ایرانی را هر ساله در معرض دید عالقه مندان و خریداران عكس قرار دهد.



گرفت���ه ش���ده ب���ا دوربی���ن دیجیت���ال ی���ا اسک���ن آنال���وگ( و ب���ر روی CD ی���ا DVD  و ی���ا از طری���ق 1.  آث���ار حتم���ا بای���د ب���ه ص���ورت فای���ل دیجیتال)تصوی���ر 
      آدرس www.aksesaba.ir  ارسال شود.

2. فایل ها باید در ابعاد A4 و با وضوح DPI 100 در حالت RGB، و یا GrayScale و در قالب JPEG  با حداکثر حجم 300 کیلوبایت برای انتخاب اولیه 
ارسال شوند.

3. مشخصات نام و نام خانوادگی باید بر روی CD یا DVD حاوی آثار نوشته شود.
        لطفا از نوشتن فایل ها به حروف فارسی خودداری فرمایید.

4. در نام گذاری فایل ها حتما از حروف التین و فرمت زیر استفاده شود:
نام گذاری و تشکیل پوشه

Family name        Group name                          A1  
     شماره مجموعه عکس                    نام مجموعه عکس     نام خانوادگی عکاس 

نام گذاری فایل ها

Family name                         01A                
  شماره عکس در مجموعه                   نام خانوادگی عکاس

نام    نام خانوادگی    کد ملی    تاریخ تولد 

کدپستی    شهرستان   استان    پست الکترونیکی 

جنسیت     نشانی دقیق پستی  

تلفن ثابت     تلفن همراه 

مشخصات آثار

نحوه ارسال آثار

 

لطفا در این قسمت چیزی ننویسید
فــــرم شــــرکت در نــــمایشگاه

عنوان اثر      تعداد مجموعه عکس      تعداد عکس     سال تولید اثر   
تکنیک چاپ      ابعاد نمایشگاهی )اصلی(  

امضای هنرمند

ك 125      تلفن : 7 - 66487536  نمابر: 66494512 دبیرخانه عکس صبا      خیابان طالقانی ، جنب سینما فلسطین، خیابان برادران شهید مظفر ، پال

5. خواهشمند است CD یا DVD حاوی آثار را پس از تکمیل فرم به آدرس دبیرخانه ارسال نمایید.

www.aksesaba.ir       پایگاه ایـــــــــــــــــنترنتی


