FABRIANO RULES
قوانین فابریانو
آدرس پلتفرم برای کاندید شدن نقاشی در نمایشگاه  2023عبارت است از:
www.internationalwatercolormuseum.com

آموزش پلتفرم (نحوه اشتراک  /نامزد  /رای دادن) به شرح زیر است:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/tutorial2023.pdf

برای دیدن و رای دادن به همه هنرمندان  /آثار هنری کاندید شده:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/selection2023.php

فرم ثبت نام حضور در کنفرانس:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/presence2023.php

. 1اهداف:
استانداردها و ارزش های این کنوانسیون:
بدون رقابت،حمایت متقابل و به اشتراک گذاری تجربه برای رشد شخصی و کشوری،پذیرش مشارکت همه هنرمندان جهان برای پیوستن به جامعه بین المللی وشرکت در :پلتفرم برای انتخاب شدن و بعدا حضور درجلسهFabrianoInAcquarello.
شرکت در رویدادهای نشست و تعطیالت نقاشی نیز برای هنرمندانی که در نمایشگاه نیستند آزاد است:
که می توانند به ایتالیا آمده و به نشست کنفرانس بپیوندند.
. 2کیفیت:
به معنی یک نقاشی فنی کامل و کیفیت توانایی انجام بهترین ها است.
. 3لجستیک  +تاریخ در سال :2023
تاریخ های کنفرانس  FabrianoInAcquarelloعبارتند از:

- 23 / 24 / 25آوریل – ( 5 /4 /3اردیبهشت) در بولونیا در مرکز شهر تاریخی.
برنامه رایگان و برای همه مخاطبان آزاد است ،با :اجرا ،دمو ،سخنرانی ،جلسات با تهیه کنندگان ،جلسات اجتماعی ،نقاشی های
جمعی ،زمانی برای درک آبرنگ و رشد
این برنامه شامل یک نمایشگاه بین المللی آبرنگ  19x28سانتیمتر و یک نمایشگاه بین المللی دیجیتال (از بین همه هنرمندان انتخاب
شده) 26 - .آوریل  2 /مه ( 12 / 6اردیبهشت) -تعطیالت نقاشی  -به بولونیا ،ونزیا ،ورونا ،فیرنز ،فابریانو ،گوبیو و
کوههای پارک قلعههای منطقه مارکهSerra S. Quirico. ،Elcito ،Collamato ،Precicchie ،: Genga
تعطیالت نقاشی تعداد محدودی است که از قبل رزرو کنید.
(https://www.internationalwatercolormuseum.com/booking2023.php
- 22آوریل(  2اردیبهشت)  -در فابریانو
افتتاحیه رسمی نمایشگاه بین المللی  56x38- FabrianoInAcquarello 2023سانتیمتر
این نمایشگاه تا (July 3سوم تیرماه) دایر خواهد بود.
بعد از جلسات کنفرانس
از  22آوریل تا  3ژوئیه(  2اردیبهشت تا  3تیر ماه)  -درنمایشگاه فابریانو  FabrianoInAcquarello 2023آثار آبرنگ38 x 56سانتی متر،به عالوه نمایشگاه بین المللی آبرنگ  2023بولونیا  19x28سانتی متر ،به عالوه نمایشگاه دیجیتال (همه نقاشی
ها) .این نمایشگاه تا  3جوالی دایر خواهد بود :زمانی که شهر فابریانو با رویدادهای بیشتر ،اقامتگاه های هنری ،اجراها ،دموها و
کارگاه هایی برای استقبال از همه بازدیدکنندگان و ادامه نقاشی با هم را آماده می کند.
اکتبر (تاریخ تعیین می شود)  -در کانالYouTube FabrianoInAcquarelloبرنامه کامل و دقیق به زودی ارائه می شود
. 4هتل ها ،حضور در جلسه کنفرانس و رزرواسیون
تعطیالت نقاشی:
هتل ها :اطالعات در مورد لیست کامل هتل ها و اقامتگاه ها در بولونیا ،به عالوه امکاناتکه توسط هیئت مدیره شهر استقبال بولونیا در دسترس است،بزودی در این آدرس خواهید یافت:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/booking2023.php
تعطیالت نقاشی و رزرو تعطیالت نقاشی ،شام و کارگاه ،بزودی دراین آدرس پیدا می کنید:https://www.internationalwatercolormuseum.com/booking2023.php

حضور در جلسه کنفرانس :پیوند به فرم مربوط به حضور شما در جلسه کنفرانسhttps://www.internationalwatercolormuseum.com/presence2023.php
توصیه می کنیم که از طریق این فرم به ما اطالع دهید ،که به ما در سازماندهی و توزیع رویداد همایش کمک می کند
 .5الزامات برای رهبری سال 2023

تیم هر کشور(رهبر با ادمین  +تیم) مسئول کشور خود است .از پلتفرم )(www.internationalwatercolormuseum.com
برای انتخاب هنرمند و جمع آوری همه مطالب استفاده کنید .هیچ راه دیگری در سازماندهی  2023مجاز نخواهد بود .این سیستم
کار جمع آوری مواد و انتقال آنها به هیئت مدیره فابریانورا راحتتر می کند.
. 6نقش پلت فرم:
برای اینکه هنرمند برای انتخاب در نظر گرفته شود ،باید نمایه و پروفایلی در پلتفرم داشته باشد.
www.internationalwatercolormuseum.com

یا می توان درخواست کرد که آن را باز کنند ،یا رهبر و ادمین می توانند این کار را برای آنها انجام دهند.
هیئت مدیره فابریانو دیگر این کار را برای شما انجام نخواهد داد.
هنرمندی که قبالً یک حساب کاربری و یک نمایه شخصی در پلتفرم دارد ،باید از آن استفاده کندو نیازی به ساختن
جدید نیست.
هنرمند با ارسال آثار هنری خود توسط ابزارهای موجود در پروفایل شخصی پلتفرم ،تمایل خود را برای کاندید شدن نشان خواهد داد

این کار به این دلیل انجام می شود که از نمایه شخصی هنرمند در پلتفرم ،می توان:
 - 1به طور جدی هنرمند را بر اساس مشخصاتش به جهان معرفی کنید
 - 2به طور جدی هنرمند را بر اساس برنامه هنری اش و همچنین از 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 همه مخاطبان میتوانند بخش پلتفرم را پیدا کنند که در آن امکان دیدن آثار هنری نامزد وجود دارد  -هنرمندی که عضو
پلتفرم است ،میتواند وارد سیستم شود و برای حمایت از موارد دلخواه ،الیک اضافه کند ،تعداد الیک ها به رهبر در انتخاب هنرمند
کمک می کند ،اما در انتخاب نقش اساسی ندارد .لینک دیدن کاندیداها برای همه مخاطبان و کاندیداها عمومی است
مجموعه یک نمایشگاه دیجیتالی جالب از تمام هنرمندان جهان تشکیل شده:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/selection2023.php
. 8نامزدی هنرمندان برای نمایشگاه کشور وانتخاب کاتالوگ
هر هنرمندی از هر کشور ،با ابزارهای پلتفرم ،میتواند کاندیدای انتخاب برای نمایشگاههای  FabrianoInAcquarello 2023باشد.
هنرمند باید با حساب شخصی خود وارد  PLATFORMشود ،سپس آثار هنری خود را آپلود کند این امکان برای هر داوطلب وجود
دارد که  1اثر هنری 38 x 56سانتی متر و  1اثر هنری 28 x 19سانتی متر به شکل عمودی یا افقی ارسال کند.
هر هنرمند می تواند یک یا دو اثر هنری را نامزد کند ،اما فقط یک اثر را می توان انتخاب کرد .هنرمندان باید توجه داشته باشند که
در صورت انتخاب رهبر کشور می توانند انتخاب شوند.
تیم رهبری می تواند جامعه هنری کشور خود را مطابق با معیارهای زیرانتخاب کند:
 20-اثر هنری 38 x 56سانتی متر =  22اینچ در  15اینچ افقی یا عمودی

آنها می توانند آثار هنری واقعی یا دیجیتالی باشند
هر گروه کشوری کل تنظیمات را انتخاب می کند  -نیمه واقعی و نیمی دیجیتال امکان پذیر نیست
+
 20اثر هنری واقعی 28 x 19سانتی متر =  11اینچ  7.5اینچ افقی یا عمودی
آنها می توانند آثار هنری واقعی یا دیجیتالی باشند
هر گروه کشوری کل تنظیمات را انتخاب می کند  -نیمه واقعی و نیمی دیجیتال امکان پذیر نیست
حداکثر تعداد برای هر کشور  40اثر هنری ( 20اندازه بزرگ  20 +اندازه کوچک) است.حداقل برای هر کشور  10است
همه آثار هنری در کاتالوگ قرار می گیرند
 38 x 56واقعی برای یک نمایشگاه  2و نیم ماهه به فابریانو می رود
 28 x 19واقعی دراپریل به بولونیا و بعدا ً به فابریانو می رود
همه آثار هنری در نمایشگاه دیجیتال هم به فابریانو و هم بولونیا می روند
. 9تنظیم و ارسال آثار هنری
تنظیمات آثار هنری مطابق درخواست زیر است  -تنظیمات کامالً رعایت خواهد شد.
  -آثار هنری باید بدون قاب و بدون تخته ارسال شوند ،سازمان نصب را در یک قاب با ورق های محافظ پالستیکی شفاف PVCانجام می دهد.
 ابعاد آثار هنری باید به شدت رعایت شود تا افقی یا عمودی استفاده شوند .هیچ ابعاد دیگری (کوچکتر یا بزرگتر) مجاز نیست.رهبران مسئول کنترل ابعاد قبل از ارسال هستند.
استفاده از پاسپارتو (مات) در حاشیه آثار هنری تا زمانی که از کاغذ بسیار سبک/سفید ساخته شده باشد مجاز است .ابعاد کلپاسپارتو نباید بزرگتر از ابعاد مشخص شده باشد.
پاسپارتو مطابق با حساسیت هنرمند اختیاری است .سازمان فابریانواز پاسپارتو استفاده نخواهد کرد زیرا که ما می خواهیم نقاشی
همانطور که هنرمند آنها را خلق کرده است دیده شود.
 به هنرمندانی که میخواهند از نقاشی در طول سفر و نصب آن محافظت کنند ،اکیدا ً توصیه میشود ،قبل از ارسال ،از ورقپیویسی استفاده کنند تا از آسیب دیدن نقاشی جلوگیری شود (در نظر داشته باشید که کنترل سفارشی همیشه بستههای آثار هنری را
باز میکند).
–آثار هنری باید امضا شوند.
هیچ کپی از آثار هنری دیگرپذیرفته نیست و فقط نقاشی اصلی (بدون چاپ) مجاز است.یک «فرم شناسایی هنرمند» (پیوست الف) باید توسط هنرمندان پر/امضا شود و پشت هر اثر هنری که به فابریانو سفر میکند،چسبانده شود.
یک "فرم شناسایی هنرمند " (پیوست ب) باید توسط هنرمندان پر  /امضا شده و توسط رهبر کشور  ،باید آن را به صورت دیجیتالیبرای سازمان ارسال کند.
 -هرگز ارزش تجاری آثار هنری را در پشت یا در هیچ سندی در بسته اعالم نکنید.

در حال ارسال:
از آنجایی که گمرک بسیار پیچیده و گران شده است ،توصیه می کنیم 38 x 56واقعی باید در تاریخ  22آوریل ( 2اردیبهشت) توسط
رهبران به فابریانو برسند ()NO EXPEDITION = NO CUSTOM
آثار هنری 28 x 19واقعی باید تا  31مارس ( 11فروردین) با پاکت پستی در فابریانو باشند
موارد دیجیتال برای نمایشگاه دیجیتال هم در فابریانو و هم در بولونیا از پلتفرم دریافت می کنیم

لطفا ً آثار هنری را به صورت صاف بسته بندی کنید .این از آسیب در کنترل سفارشی جلوگیری می کند.. 10هزینه و فایده:
هزینه مشارکت در سال  2023عبارت است از 70 :یورو برای آثار هنری 38 x 56سانتی متر در صورت ارسال برای نمایشگاه
واقعی  60 /یورو برای آثار هنری 28 x 19سانتی متر در صورت ارسال برای نمایشگاه واقعی  40 /یورو برای نمایشگاه دیجیتال.

برای سایر هزینه های جامعه (بسته بندی ،پست ،ارسال کاتالوگ ،هزینه انتقال بانکی) که ممکن است در حین آماده سازی 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 این مورد برای هنرمندان بسیار شفاف باشند

رهبران ،مدیران ،هنرمندان و همه شرکت کنندگانی که به جلسه کنفرانس می آیند ،امکانات برای رزرو هتل در بولونیا و سایرخدمات خواهند داشت .تسهیالت باید توسط شماره رزرو که از طریق فرم ثبت نام حضور در جلسه کنفرانس به آدرس زیر دریافت
خواهید کرد:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/presence2023.php
 -هزینه بازگشت آثار هنری توسط سازمان  FabrianoInAcquarelloاز فابریانو به کشور شرکت کننده پرداخت می شود،هنرمندان باید آثار هنری خود را از رهبر جمع آوری کنند و رهبر باید برای تحویل صحیح دقت کند.
کاتالوگ های  FabrianoInAcquarello 2023به صورت رایگان در سراسر جهان به صورت کپی دیجیتال توسطشبکه اجتماعی و وب سایت در سرتاسر جهان ارسال خواهد شد  ،نسخه دیجیتالی به پایداری طبیعت نیز یاری خواهد داد.
نسخه های چاپی چاپ شده کاتالوگ فقط برای کشورهایی که درخواست می کنند به صورت رایگان چاپ می شود
هزینه ارسال کاتالوگ پرداخت نخواهد شد.
/A. 10سایر مزایا :اقامت هنرمند در ایتالیا
از بین تمام هنرمندانی که با یک اثر هنری در نمایه شخصی پلتفرم کاندید می شوند ،هیئت مدیره، FabrianoInAcquarelloحداقل  4هنرمند را انتخاب می کند که امکان رزیدنتی به آنها ارائه می شود.
یک رزیدنتی هنری در ایتالیا ،در ماه های جوالی ،آگوست یا سپتامبر  ،2023در منطقه فابریانو.
به هنرمند خانه ای برای اقامت پیشنهاد می شود و از آنها خواسته می شود که با یکدیگر و همچنین فابریانو ،در طول رویدادهای
تعطیالت نقاشی تابستانی همکاری کنند.
. 11دیگرمسولیت های رهبر و تیم او

مسئولیت سرپرست ،مطابق با قوانین ،نظارت و ارائه موارد زیر است:
 سازماندهی انتخاب و تکمیل لیست هنرمندان منتخب ،به عالوه تمام اطالعات درخواستی (کاتالوگ های چاپی  /نقاشی های دیجیتالیا واقعی  ،)...از طریق ابزار  ،Platformدر تاریخ درخواستی هیئت مدیره.
. 12مسئولیت هنرمند:
رهبر کشور باید به همه هنرمندان اطالع دهد که وظیفه هر هنرمندی است که به همه قوانین احترام بگذارد.
به تاریخ ها و درخواست های توجه کنید  -همه اسناد مورد نیاز پلتفرم را جمع آوری کنید
. 13فروش:
سازمان با برقراری تماس مستقیم با هنرمند یا رهبر آنها به هر گونه فروش در طول کنوانسیون فابریانو کمک خواهد کرد  -سازمان
هیچ درصدی را حفظ نخواهد کرد.
. 14تدارکات و مهلت:
از  15اکتبر( 23مهر)  2022تا  20دسامبر( 29آذر) ( 2022حدود  2ماه)
هنرمند می تواند با آپلود آثار هنری خود برای نمایشگاه های  2023توسط ابزار کاربردی پلتفرم در نمایه شخصی هنرمند ،در
 www.internationalwatrcolormuseum.comکاندید شود.
آثار هنری را میتوان تا  20دسامبر  2022توسط هنرمند جایگزین یا حذف کرد ،تا نیمه شب (منطقه زمانی ایتالیا  GMT + 2در
نظر گرفته شده است).
هیچ تاخیری در تاریخ یا تغییر اثر هنری پس از مهلت  20دسامبر( 29آذر)  2022در نیمه شب (منطقه زمانی ایتالیا  2 +در نظرگرفته شده است) پذیرفته نمی شود  -حتی در صورتی که وب یا پلتفرم برای این کار قابل استفاده نباشد .ما اکیدا ً توصیه می کنیم که
رهبران و مدیران به هنرمند توصیه کنند که ممکن است ساعات پایانی شلوغ باشد و عملکرد خود را از دست بدهد .از 15
اکتبر(23مهر)  2022تا آغاز جلسه کنفرانس  -مخاطبان و هنرمندان می توانند نامزدها را از سراسر جهان ببینند و به دلخواه خود
رأی دهند .در:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/selection2023.php
رهبران فقط میتوانند هنرمندی را انتخاب کنند که آثار هنری او در پلتفرم قبل از  20دسامبر( 29آذر) آپلود شده است (یعنی
کاندیداها)  -آنها باید همه کاندید های هنرمند را در نظر بگیرند اما در انتخاب کسانی که دوست دارند آزادند .انتخابها باید تا 20
ژانویه  2023انجام شوند  -تا این تاریخ ،رهبران باید با هنرمند تماس بگیرند تا کنترل کنند که واقعا ً میخواهند شرکت کنند و با
استفاده از ابزارهای پلتفرم ،فهرست کشور و گزینهها را به اشتراک بگذارند.
 31مارس ( 11فروردین) 2023آخرین مهلت برای ارسال آثار هنری واقعی  28 x19و هزینه در فابریانو از طریق پاکت پستی
است .اگر  38 x56را ارسال می کنید ،باید تا  31مارس نیز در فابریانو باشند .هزینه ها باید تا  31مارس در فابریانو باشد.
آثار هنری دیجیتال برای نمایشگاه دیجیتال هم در فابریانو و هم در بولونیا از طریق پلتفرم دریافت خواهیم کرد.
> 20ژانویه  2023آخرین مهلت اطالع رسانی انتخاب ها و تنظیم گروه کشور است  > 31 .مارس  2023آخرین مهلت ارسال آثار
هنری واقعی (فیزیکی با بسته) و هزینه است.

