فارسی
یادآوری لینک ها:
برای رزرو کل اقامت خود از:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2022.php
برای کاندید شدن در نمایشگاه ( 2022پلتفرم) عبارت است از:
http://www.internationalwatercolormuseum.com/
آموزش پلتفرم (نحوه اشتراک  /نامزد  /رای دادن) به شرح زیر است:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/tutorial2022.pdf
برای دیدن و رای دادن به همه کاندیداهای هنرمند  /آثار هنری:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/selection2022.ph
p

اطالعات کوتاه درباره FabrianoInAcquarello
فابریانو

این است :نه یک سازمان ،نه یک جامعه ،نه یک شرکت.

کنگره بین المللی کنگره است که از همه سازمان ها ،همه جوامع استقبال می کند.
شرکت ها ،مدارس ،هنرمندان ،استعدادهایی که با آبرنگ در جهان سر و کار دارند .با هیچکدام از آنها ما در رقابت نیستیم
 ،اما ما به رسمیت می شناسیم و آماده استقبال از همه آنها برای شرکت در کنگره هستیم
 FabrianoInAcquarelloاجازه کپی و تکثیر آثار هنری  Mastersو  Styleرا نمی دهد .از کپی برداری از آثار هنری یا عکس
هایی که دارای حق چاپ هستند یا در معرض دید عموم قرار گرفته اند ،خودداری کنید

دیدار سال  2022در بولونیا و سپس فابریانو از  12تا  15می برنامه ریزی شده

است وبا حضور مهمترین

استادان آبرنگ از سراسر جهان ،نمایشگاه ها ،کنفرانس ها ،نقاشی جمعی و اجراهای هنری
پس از ، FabrianoInAcquarelloتعطیالت نقاشی در منطقه مارکه و اومبریا از  16می تا  19می برگزار می شود.
تعطیالت نقاشی برای هر شخص همراه یا هنرمندی برای پیوستن آزاد است ،اما ما محدودیت داریم
کلیه شرکتها به ترتیب رزرو از طریق فرم در آدرس انجام میشود:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2022.php

خالصه قوانین فابریانو

برای نامزدی  2022در نمایشگاه و انتخاب کاتالوگ:
 .1لجستیک  +تاریخ در سال :2022
تاریخ های نشست کنفرانس  2022فابریانو :

 12/15می

 در بولونیا در مراکز کنفرانس FICO + parc -در  13،14 ،12می در فابریانو در  25اردیبهشت 15 ،می با قطار اختصاصی ویژه ای که فقط برای ما هنرمندان انجام می شود،خواهد آورد به فابریانو و بازگشت به بولونیا
تاریخ تعطیالت نقاشی در منطقه مارکه و اومبریا 20/16 :می
تاریخ برگزاری وبینار جهانی  FabrianoInAcquarelloعبارتند از :اواسط ژوئن
برنامه کامل به زودی ارائه می شود

 .2هتل های بولونیا و قطار به فابریانو:
ما یک میز مخصوص برای رزرو هتل ها و مکان های متعارف برای اقامت در آن سازماندهی کرده ایم.بولونیا همه با هم همچنین از شما خواسته می شود که برای ورود به مرکز جلسات کنفرانس ،کارت باز رزرو کنید
خدمات  +جلسات نقاشی با استادان .از شما درخواست می شود اقامت خود را در بولونیا رزرو کنید
توسط فرم در:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booki
ng2022.php
در همان لینک از شما خواسته می شود صندلی خود را در قطار ویژه به فابریانو رزرو کنید ،لطفا ً به عنوان رزروکنید.در اسرع وقت از آنجایی که ما تعداد محدودی مکان را رزرو کرده ایم .لینک فرم در:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booki
ng2022.php
نیز به عنوان شماره رزرو کنید  Marcheدر همین پیوند لطفا ً جای خود را برای تعطیالت نقاشی در منطقه -
مکان به  100نفر اول محدود است .پیوند این است:

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booki
ng2022.php

 .3شرکت  2022در نشست کنفرانس:
جلسه کنگره پذیرای همه استادان ،دانشجویان هنرمند و آماتور خواهد بود .آنها می توانند بپیوندند و
در تمام برنامه های روز شرکت کنید جلسه کنگره به هنرمند انتخاب شده محدود نمی شود.

 .4نامزدها برای نمایشگاه ها توسط پلت فرم:
 شرکت هنرمندان در نمایشگاه و کاتالوگ  FabrianoInAcquarelloا عمومی انجام می شود.انتخاب توسط پلت فرم در www.internationalwatercolormuseum.com

انتخاب هنرمند توسط رهبر کشور به همراه تیم خود برای هماهنگی یک کشور انجام می شودنمایشگاه اجتماعی که به بهترین وجه نشان دهنده آبرنگ کشورشان است .قوانین انتخاب برای همه هنرمندان از
سراسر جهان یکسان است.
 برای انتخاب در نظر گرفته شود هنرمند باید یک نمایه در پلتفرم در آدرس داشته باشد یا باز کند:www.internationalwatercolormuseum.com
از هنرمندان خواسته می شود تا با استفاده از ابزار موجود در قسمت پلتفرم درخواست خود را برای کاندید شدن
برای انتخاب اعالم کنند.
این کار به این دلیل انجام می شود که از نمایه شخصی ، Platform Artistمی توانیم:
 - 1به طور جدی هنرمند را بر اساس مشخصات مربوط به برنامه به جهان معرفی کنید
 - 2به طور جدی هنرمند را بر اساس برنامه هنر خود و همچنین از بین نقاشی که برای انتخاب ارائه می دهند
انتخاب کنید.
 - 3جمع آوری سریع تمام اطالعات برای سازماندهی رویداد و کاتالوگ
 -4بر روی دید هنرمند تمرکز کنید زیرا از نرم افزار پلت فرم انتخاب شروع می شود .در این لینک میتوانید پیدا
کنید :بخش پلتفرم که در آن همه مخاطبان می توانند آثار هنری نامزد را ببینند و یک الیک به آن اضافه کنند
از افراد ترجیحی حمایت کنید:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/select
ion2022.php
این مسئولیت بر عهده رهبر ،مدیران پلتفرم ،تیم است:
 برای انتخاب گروه کشوری در یک انتخاب عمومی از طریق نامزدهای پلت فرم. -برای انتخاب هنرمندان بر اساس اثر هنری پیشنهادی و همچنین توسط نمایه شخصی هنرمند

رهبر کشور و تیمش از همه نامزدهای کشورش مراقبت خواهند کرد و آزادی تصمیم گیری درباره
ترکیب نمایشگاه ها و/یا تیم کاتالوگ خواهند داشت.
هنرمند برای هر گونه نیاز در مورد پلت فرم می تواند با ادمین پلتفرم کشور خود تماس بگیرد.
این مسئولیت خاص ادمین کشور پلتفرم است که به انجام ،یا ارتقاء نمایه های آن کمک کند به هنرمندانی که به
تنهایی قادر به انجام این کار نیستند.
 تمام آثار هنری باید به صورت نیم ورق ( 38 # 56سانتی متر  15 # 22 /اینچ)  -عمودی یا افقی  -نقاشی شوند.هنرمندان باید در کشوری که برای آن انتخاب شده اند در پلتفرم ثبت نام کرده باشند .در کشورهایی که بیش از 1گروه مجاز است (ایتالیا ،ایاالت متحده آمریکا ،کانادا و غیره) ،یک هنرمند می تواند تنها برای یکی از کشورها
انتخاب شود .طبق انتخاب شخصی خودش.

 .5تنظیم و ارسال آثار هنری
تنظیمات برای آثار هنری منتخب مطابق درخواست زیر است  -تنظیمات کامالً رعایت خواهد شد.
 آثار هنری باید بدون قاب و بدون تابلو برای رهبر کشور ارسال شوند .سازمان FabrianoInAcquarelloتنظیمات را در قاب با ورق محافظ پالستیکی شفاف  PVCارائه می دهد.
 ابعاد اثر هنری کامالً نیم ورق است (نیم شیت =  x3856سانتی متر =  22اینچ در  15اینچ) ،برای استفاده افقییا عمودی .هیچ ابعاد دیگری (کوچکتر یا بزرگتر) مجاز نیست.
 استفاده از پاسپارتو (مات) در حاشیه آثار هنری ،تا زمانی که از کاغذ روشن/سفید تهیه شده باشد ،مجاز است.ابعاد کل پاسپارتو نباید بزرگتر از نیم ورق باشد .پاسپارتو مطابق با حساسیت هنرمند اختیاری است .سازمان
فابریانو از پاسپارتو استفاده نخواهد کرد زیرا ما میخواهیم نقاشی آنطور که هنرمند خلق کرده است دیده شود.
 به هنرمندانی که می خواهند در طول سفر و نصب از تابلو محافظت کنند ،اکیدا ً توصیه می شود قبل از ارسال ،ازورق پی وی سی استفاده کنند تا از آسیب دیدن نقاشی جلوگیری شود (در نظر داشته باشید که کنترل سفارشی
همیشه بسته های آثار هنری را باز می کند).
آثار هنری باید امضا شوند.هیچ کپی از آثار هنری دیگر مجاز نیست و فقط رنگ های اصلی (بدون چاپ) مجاز است. یک "فرم شناسایی هنرمند" (پیوست )Aباید توسط هنرمندان پر  /امضا شود و در پشت هر اثر هنری که بهفابریانو سفر می کند چسبانده شود.
یک «فرم شناسایی هنرمند( »پیوست ) Bباید توسط هنرمندان پر/امضاء شده و به صورت اصلی در اختیار رهبرکشور قرار گیرد ،وی باید آن را به صورت دیجیتالی به همراه فرم  Leader Cبرای سازمان ارسال کند.
هرگز ارزش تجاری آثار هنری را در پشت یا در هیچ سندی در بسته اعالم نکنید. -لطفا ً آثار هنری را به صورت صاف بسته بندی کنید .این از آسیب در کنترل سفارشی جلوگیری می کند.

 .5هزینه و فایده:

هزینه مشارکت در سال  2022عبارت است از: 70یورو برای هنرمندان نمایشگاه (اعم از آثار هنری فیزیکی و موضوعی دیجیتال)  40یورو برای هنرمندان
«تنها کاتالوگ»  40 /یورو برای تنها نمایشگاه ویدیویی .برای سایر هزینههای جامعه (بستهبندی ،پست ،ارسال
کاتالوگها هزینه انتقال بانکی) که ممکن است در حین آمادهسازی گروه محلی نیز متحمل شود ،رهبر مجاز است از
هنرمند کشوری بخواهد که در پوشش هزینه شرکت کند .از رهبران خواسته می شود که در مورد آن به هنرمندان
بسیار شفاف باشند ،از هنرمند خواسته می شود که اطالعات را یادداشت کند و در مورد هر درخواستی که از رهبر
می شود مسئولیت پذیر باشد.
توجه :هزینه ارسال کاتالوگ پرداخت نخواهد شد.
 کاتالوگ های  FabrianoInAcquarello 2022به صورت رایگان در سراسر جهان به صورت کپی دیجیتالتوسط شبکه های اجتماعی و وب سایت توزیع می شود .این امر دید و انتشار حداکثری آثار هنری هنرمند را در
سراسر جهان تضمین می کند .نسخههای چاپی کاتالوگ فقط برای کشورهایی که مستقیما ً به متصدی فابریانو
درخواست میکنند ،بهصورت رایگان چاپ میشوند .کاتالوگ باید توسط رهبران کشور جمع آوری شود ،سپس
هنرمندان باید نسخه خود را از رهبر جمع آوری کنند.

/A. 6سایر مزایا :اقامت هنرمند در ایتالیا
از بین همه هنرمندانی که یک اثر هنری را توسط نمایه شخصی پلتفرم کاندید می کنند ،هیئت مدیره ،FabrianoInAcquarelloحداقل  4هنرمند را انتخاب می کند که امکان انجام آن به آنها ارائه می شود.
یک اقامتگاه هنرمند در ایتالیا ،در ماههای آگوست یا سپتامبر  ،2022در منطقه فابریانو .به هنرمند خانه ای برای
اقامت پیشنهاد می شود و از آنها خواسته می شود که با یکدیگر همکاری کنند و همچنین با هیئت مدیره فابریانو در
طول رویدادهای تعطیالت تابستانی نقاشی که در آن مهمان ویژه خواهند بود همکاری کنند.

. 7مسئولیت هنرمند:
 این مسئولیت هر هنرمند است که به همه قوانین احترام بگذارد ،تاریخ ها و درخواست های رهبران کشور رابه دقت رعایت کند  -و در صورت لزوم ،تمام اسناد و مشخصات شخصی پلتفرم را جمع آوری کند .آنها با شرکت در
فابریانو موافقت می کنند که از تمام قوانین و مقررات پیروی کنند.

. 8فروش:
سازمان با تماس مستقیم با هنرمند یا رهبر ،در هر گونه فروش در طول کنوانسیون فابریانو کمک خواهد کرد -
سازمان هیچ درصدی را حفظ نخواهد کرد.

. 9مهلت:
از  15نوامبر  2021تا  15ژانویه ( 2022حدود  2ماه)هنرمند می تواند آثار هنری خود را برای نمایشگاه های  2022یا انتخاب کاتالوگ توسط پلت فرم نامزد کند.ابزار  APPLICATIONدر نمایه شخصی ،درwww.internationalwatrcolormuseum.con
-از  15نوامبر  2021تا آغاز جلسه کنفرانس  -مخاطبان و هنرمندان می توانند

نامزدها از سراسر جهان را ببینند و رای بدهند در :
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/selection2022.php
  15ژانویه  2022ساعت  12بعد از ظهر ( )24:00منطقه زمانی ایتالیا ( )GMT +1آخرین مهلت است. تا  1فوریه  ،2022هیئت مدیره فابریانو لیست هنرمندان منتخب را توسط نرم افزار پلتفرم و توسط  Socialsبهاطالع خواهد رساند.

 .10ارتباطات:
 از همه هنرمندان دعوت می شود به گروه عمومی فیس بوک  FabrianoInAcquarelloبپیوندند تا تماماطالعات سریع لحظه آخری و یادآوری را در آدرس زیر بخوانید:
https://www.facebook.com/groups/261367377327759/
اطالعات را می توان در بخش ارتباطات پلت فرم ،یا در وب سایت ها و شبکه های اجتماعی از
لینک های زیر :وب سایت سازمان  InArteدر:
http://www.inartefabriano.it/
پلت فرم بین المللی آبرنگ در:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/
( Facebook FabrianoInAcquarelloگروه عمومی) در:
https://www.facebook.com/groups/261367377327759/
Facebook InArte Fabriano (page) at:
https://www.facebook.com/inartefabriano.it/
موزه بین المللی آبرنگ فیس بوک (صفحه) در:
https://www.facebook.com/InternationalWatercoloMuseum/

رهبران و هنرمندان با انتخاب شرکت در  FabrianoInAcquarelloقوانین را به طور کامل می پذیرند.
سازمان ها حق دارند قوانین و برنامه ای را که تضمین می کند اصالح کنند و فورا ً به کلیه افراد عالقه مند اطالع
دهید.

