
 فارسی 

 :لینک ها یادآوری 

 از:رزرو کل اقامت خود  یبرا

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2022.php 

 )پلتفرم( عبارت است از: 2022 شگاهینماکاندید شدن  در  یبرا

/http://www.internationalwatercolormuseum.com 

 است: ریدادن( به شرح ز یآموزش پلتفرم )نحوه اشتراک / نامزد / را

m/kennedy/fabrianoinacquerello/tutorial2022.pdfhttps://www.internationalwatercolormuseum.co 

 :یهنرمند / آثار هنر یداهایدادن به همه کاند یو را دنید یبرا

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/selection2022.ph

p 

 

 

 FabrianoInAcquarelloاطالعات کوتاه درباره             

 .شرکت کیجامعه، نه  کیسازمان، نه  کیاست: نه  نیافابریانو 

 .کند یاست که از همه سازمان ها، همه جوامع استقبال م کنگره یالملل نیبکنگره 

 میستین رقابت از آنها ما در چکدامیکه با آبرنگ در جهان سر و کار دارند. با ه ییها، مدارس، هنرمندان، استعدادها شرکت

 میهستشرکت در کنگره  یو آماده استقبال از همه آنها برا میشناس یم تیاما ما به رسم ،

FabrianoInAcquarello یآثار هنر ریو تکث یاجازه کپ Masters  وStyle عکس  ای یاز آثار هنر یبردار یاز کپ دهد. یرا نم

 دیکن یعموم قرار گرفته اند، خوددار دیدر معرض د ایحق چاپ هستند  یکه دارا ییها

 نیمهمتر با حضورو شده است یزیبرنامه ر یم 15تا  12از  انویو سپس فابر ایدر بولون 2022سال  دارید

 یهنر یاجراها و یجمع یها، کنفرانس ها، نقاش شگاهیاز سراسر جهان، نما آبرنگ استادان

 .شود یبرگزار م می 19 تا یم 16از  ایدر منطقه مارکه و اومبر ینقاش التی، تعطFabrianoInAcquarello از پس

 میدار تیآزاد است، اما ما محدود وستنیپ یبرا یهنرمند ایهر شخص همراه  یبرا ینقاش تعطیالت 

 :شودیفرم در آدرس انجام م قیرزرو از طر بیها به ترتشرکت هیکل

eum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2022.phphttps://www.internationalwatercolormus 
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 انویفابر نیخالصه قوان                            

 و انتخاب کاتالوگ: شگاهیدر نما 2022 ینامزد یبرا

 

 :2022در سال  خی+ تار کیلجست .1

 یم 12/15    :فابریانو   2022نشست کنفرانس  یها خیتار

 یم 13،14، 12در  - FICO + parcدر مراکز کنفرانس  ایدر بولون -

شود،  یما هنرمندان انجام م یکه فقط برا یا ژهیو یبا قطار اختصاص می 15، بهشتیارد 25در  انویدر فابر -

 ایو بازگشت به بولون انویفابر به خواهد آورد

 یم 16/20: ایدر منطقه مارکه و اومبر ینقاش التیتعط خیتار

 اواسط ژوئنعبارتند از:  FabrianoInAcquarello یجهان ناریوب یبرگزار خیتار

 شود یارائه م یبرنامه کامل به زود

 :انویو قطار به فابر ایبولون یهتل ها .2

 .میکرده ا یدر آن سازماندهاقامت  یمتعارف برا یرزرو هتل ها و مکان ها یبرامخصوص  زیم کیما  -

 دیورود به مرکز جلسات کنفرانس، کارت باز رزرو کن یشود که برا یاز شما خواسته م نیهمه با هم همچن ایبولون

 دیرزرو کن ایشود اقامت خود را در بولون یبا استادان. از شما درخواست م ی+ جلسات نقاش خدمات

 :فرم در توسط

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booki

ng2022.php 

لطفاً به عنوان رزرو  د،یرزرو کن انویبه فابر ژهیدر قطار وخود را  یشود صندل یاز شما خواسته م نکیدر همان ل -

 فرم در: نکی. لمیمکان را رزرو کرده ا یکه ما تعداد محدود ییاسرع وقت از آنجا در.دیکن

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booki

ng2022.php 

در منطقه ینقاش التیتعط یخود را برا یلطفاً جا وندیپ نیدر هم -  Marche دیبه عنوان شماره رزرو کن زین  

 است: نیا وندینفر اول محدود است. پ 100به  مکان

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2022.php
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2022.php
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https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booki

ng2022.php 

 در نشست کنفرانس: 2022شرکت  .3

 و وندندیتوانند بپ یهنرمند و آماتور خواهد بود. آنها م انیهمه استادان، دانشجو یرایجلسه کنگره پذ

 .شود یجلسه کنگره به هنرمند انتخاب شده محدود نم دیروز شرکت کن یتمام برنامه ها در

 ها توسط پلت فرم: شگاهینما ینامزدها برا .4

 شود. یانجام می عموم ا FabrianoInAcquarelloو کاتالوگ  شگاهیشرکت هنرمندان در نما -

 www.internationalwatercolormuseum.com انتخاب توسط پلت فرم در 

 شود یکشور انجام م کی یهماهنگ یخود برا میانتخاب هنرمند توسط رهبر کشور به همراه ت -

همه هنرمندان از  یبرا انتخاب نیوجه نشان دهنده آبرنگ کشورشان است. قوان نیکه به بهتر یاجتماع شگاهینما

 .است کسانی سراسر جهان

 :یا باز کند در پلتفرم در آدرس داشته باشد هینما کی دیهنرمند با انتخاب در نظر گرفته شود یبرا -

lormuseum.comwww.internationalwaterco 

شدن  دیکاند یدرخواست خود را برا پلتفرم شود تا با استفاده از ابزار موجود در قسمت یاز هنرمندان خواسته م

 .انتخاب اعالم کنند یبرا

 :میتوان ی، مPlatform Artist یشخص هیشود که از نما یانجام م لیدل نیکار به ا نیا

 دیکن یبه جهان معرف مربوط به برنامههنرمند را بر اساس مشخصات  یبه طور جد - 1

دهند  یانتخاب ارائه م یکه برا ینقاش نیاز ب نیهنر خود و همچنهنرمند را بر اساس برنامه  یبه طور جد - 2

 .دیانتخاب کن

 و کاتالوگ دادیرو یسازمانده یتمام اطالعات برا عیسر یجمع آور - 3

میتوانید پیدا  نکیل نیشود. در ا یاز نرم افزار پلت فرم انتخاب شروع م رایز دیهنرمند تمرکز کن دید یبر رو -4

به آن اضافه کنند کیال کیو  نندینامزد را بب یتوانند آثار هنر یبخش پلتفرم که در آن همه مخاطبان مکنید:   

 :دیکن تیحما یحیافراد ترج از

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/select

ion2022.php 

 است: میپلتفرم، ت رانیبر عهده رهبر، مد تیمسئول نیا

 پلت فرم. ینامزدها قیاز طر یانتخاب عموم کیدر  یانتخاب گروه کشور یبرا -

 هنرمند یشخص هیتوسط نما نیو همچن یشنهادیپ یاثر هنر بر اساسانتخاب هنرمندان  یبرا -
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درباره  یریگ میتصم یآزادواهند کرد و کشورش مراقبت خ یاز همه نامزدها مشیرهبر کشور و ت

 .خواهند داشت کاتالوگ میت ایها و/ شگاهینما بیترک

 .ردیپلتفرم کشور خود تماس بگ نیتواند با ادم یم در مورد پلت فرم ازیهر گونه ن یهنرمند برا

که به  یهنرمندانبه  آن کمک کند یها هیارتقاء نما ایکشور پلتفرم است که به انجام،  نیخاص ادم تیمسئول نیا

 .ستندیکار ن نیقادر به انجام ا ییتنها

 شوند. ینقاش - یافق ای یعمود -( نچیا 15#  22متر /  یسانت 38#  56ورق ) مینبه صورت  دیبا یتمام آثار هنر -

 1از  شیکه ب ییدر کشورها ثبت نام کرده باشند.در پلتفرم آن انتخاب شده اند  یکه برا یدر کشور دیهنرمندان با -

از کشورها  یکی یتواند تنها برا یهنرمند م کی(، رهیکانادا و غ کا،یمتحده آمر االتیا ا،یتالیگروه مجاز است )ا

 خودش. یطبق انتخاب شخص .انتخاب شود

 یو ارسال آثار هنر می. تنظ5

 .خواهد شد تیکامالً رعا ماتیتنظ -است  ریمنتخب مطابق درخواست ز یآثار هنر یبرا ماتیتنظ

 FabrianoInAcquarelloرهبر کشور ارسال شوند. سازمان  یبدون قاب و بدون تابلو برا دیبا یآثار هنر -  

 دهد. یارائه م PVCشفاف  یکیرا در قاب با ورق محافظ پالست ماتیتنظ

 یاستفاده افق ی(، برانچیا 15در  نچیا 22متر =  یسانت 56x38=  شیت میورق است )ن میکامالً ن یابعاد اثر هنر -

 .ستیبزرگتر( مجاز ن ای)کوچکتر  یگریابعاد د چی. هیعمود ای

شده باشد، مجاز است.  هیته دیکه از کاغذ روشن/سف یتا زمان ،یآثار هنر هیاستفاده از پاسپارتو )مات( در حاش -

است. سازمان  یاریهنرمند اخت تیورق باشد. پاسپارتو مطابق با حساس میبزرگتر از ن دیابعاد کل پاسپارتو نبا

 .شود دهیآنطور که هنرمند خلق کرده است د ینقاش میخواهیما م رایاز پاسپارتو استفاده نخواهد کرد ز انویفابر

شود قبل از ارسال، از  یم هیتوص داً یسفر و نصب از تابلو محافظت کنند، اک خواهند در طول یکه م یبه هنرمندان -

 یکه کنترل سفارش دیشود )در نظر داشته باش یریجلوگ ینقاش دنید بیاستفاده کنند تا از آس یس یو یورق پ

 کند(. یرا باز م یآثار هنر یبسته ها شهیهم

 .امضا شوند دیبا یآثار هنر -

 .)بدون چاپ( مجاز است یاصل یو فقط رنگ ها مجاز نیست گرید یاز آثار هنر یکپ چیه -

که به  یتوسط هنرمندان پر / امضا شود و در پشت هر اثر هنر دیبا (A وستیهنرمند" )پ یی"فرم شناسا کی -

 کند چسبانده شود. یسفر م انویفابر

رهبر  اریدر اخت یتوسط هنرمندان پر/امضاء شده و به صورت اصل دیبا (B وستیپ) «هنرمند ییفرم شناسا» کی -

 .سازمان ارسال کند یبرا Leader C به همراه فرم یتالیجیآن را به صورت د دیبا یو رد،یکشور قرار گ

 .دیدر بسته اعالم نکن یسند چیدر ه ایرا در پشت  یآثار هنر یهرگز ارزش تجار -

 کند. یم یریجلوگ یشدر کنترل سفار بیاز آس نی. ادیکن یرا به صورت صاف بسته بند یلطفاً آثار هنر -

 

 :دهیو فا نهیهز .5



 :عبارت است از 2022مشارکت در سال  نهیهز -

هنرمندان  یبرا وروی 40( تالیجید یو موضوع یکیزیف ی)اعم از آثار هنر شگاهیهنرمندان نما یبرا وروی 70

پست، ارسال  ،یبندجامعه )بسته یهانهیهز ریسا ی. براییویدیو شگاهیتنها نما یبرا وروی 40« / تنها کاتالوگ»

متحمل شود، رهبر مجاز است از  زین یگروه محل یزساآماده نی( که ممکن است در حیانتقال بانک نهیها هزکاتالوگ

شود که در مورد آن به هنرمندان  یشرکت کند. از رهبران خواسته م نهیبخواهد که در پوشش هز یهنرمند کشور

که از رهبر  یکند و در مورد هر درخواست ادداشتیشود که اطالعات را  یهنرمند خواسته م شفاف باشند، از اریبس

 باشد. ریت پذیشود مسئول یم

 ارسال کاتالوگ پرداخت نخواهد شد. نهیتوجه: هز

 تالیجید یدر سراسر جهان به صورت کپ گانیبه صورت را FabrianoInAcquarello 2022 یکاتالوگ ها -

هنرمند را در  یآثار هنر یو انتشار حداکثر دیامر د نیشود. ا یم عیتوز تیو وب سا یاجتماع یتوسط شبکه ها

ً یستقکه م ییکشورها یکاتالوگ فقط برا یچاپ یهاکند. نسخه یم نیسراسر جهان تضم  انویفابر یبه متصد ما

شود، سپس  یمع آورتوسط رهبران کشور ج دی. کاتالوگ باشوندیچاپ م گانیصورت رابه کنند،یدرخواست م

 کنند.  ینسخه خود را از رهبر جمع آور دیهنرمندان با

6/A. ایتالی: اقامت هنرمند در اایمزا ریسا 

 رهیمد ئتیکنند، ه یم دیپلتفرم کاند یشخص هیرا توسط نما یاثر هنر کیکه  یهمه هنرمندان نیاز ب -

FabrianoInAcquarello شود یکند که امکان انجام آن به آنها ارائه م یهنرمند را انتخاب م 4، حداقل. 

 یبرا ی. به هنرمند خانه اانوی، در منطقه فابر2022سپتامبر  ایآگوست  یدر ماهها ا،یتالیاقامتگاه هنرمند در ا کی

در  انویفابر رهیمد ئتیبا ه نیکنند و همچن یهمکار گریکدیشود که با  یشود و از آنها خواسته م یم شنهادیاقامت پ

 کنند. یخواهند بود همکار ژهیکه در آن مهمان و ینقاش یتابستان التیتعط یدادهایطول رو

 :هنرمند تیمسئول .7

رهبران کشور را  یها و درخواست ها خیاحترام بگذارد، تار نیهر هنرمند است که به همه قوان تیمسئول نیا -    

کند. آنها با شرکت در  یپلتفرم را جمع آور یصات شخصو در صورت لزوم، تمام اسناد و مشخ -کند  تیبه دقت رعا

 کنند. یرویو مقررات پ نیکنند که از تمام قوان یموافقت م انویفابر

 :فروش .8

 -کمک خواهد کرد  انویفابر ونیرهبر، در هر گونه فروش در طول کنوانس ایبا هنرمند  میسازمان با تماس مستق   

 را حفظ نخواهد کرد. یدرصد چیسازمان ه

 :مهلت .9

 ماه( 2)حدود  2022 هیژانو 15تا  2021نوامبر  15از  -

 .انتخاب کاتالوگ توسط پلت فرم نامزد کند ای 2022 یها شگاهینما یخود را برا یتواند آثار هنر یهنرمند م -

 www.internationalwatrcolormuseum.con در ،یشخص هیدر نما APPLICATION ابزار

 توانند یمخاطبان و هنرمندان م -تا آغاز جلسه کنفرانس  2021نوامبر  15از  -



 : در بدهند یو را را ببینند از سراسر جهان هانامزد

https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/selection2022.php 

 است.مهلت  نیآخر (GMT +1) ایتالیا ی( منطقه زمان24:00بعد از ظهر ) 12ساعت  2022 هیژانو 15 -

به  Socialsهنرمندان منتخب را توسط نرم افزار پلتفرم و توسط  ستیل انویفابر رهیمد ئتی، ه2022 هیفور 1تا  -

 اطالع خواهد رساند.

 . ارتباطات:10

تا تمام  وندندیبپ FabrianoInAcquarelloبوک  سیف یشود به گروه عموم یاز همه هنرمندان دعوت م -

 :دیبخوان ریرا در آدرس ز یادآوریو  یلحظه آخر عیاطالعات سر

/https://www.facebook.com/groups/261367377327759 

 از یاجتماع یها و شبکه ها تیدر وب سا ایتوان در بخش ارتباطات پلت فرم،  یاطالعات را م

 :در InArteسازمان  تی: وب ساریز یها نکیل

/http://www.inartefabriano.it 

 آبرنگ در: یالملل نیپلت فرم ب

/https://www.internationalwatercolormuseum.com 

Facebook FabrianoInAcquarello (در:یگروه عموم ) 

/https://www.facebook.com/groups/261367377327759 

Facebook InArte Fabriano (page) at: 

/https://www.facebook.com/inartefabriano.it 

 بوک )صفحه( در: سیآبرنگ ف یالملل نیموزه ب

/https://www.facebook.com/InternationalWatercoloMuseum 

 

 .رندیپذ یرا به طور کامل م نیقوان FabrianoInAcquarello رهبران و هنرمندان با انتخاب شرکت در

افراد عالقه مند اطالع  هیبه کل فوراً و  کند اصالح کنند یم نیرا که تضم یو برنامه ا نیها حق دارند قوان سازمان

 .دیده
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