
FABRIANO RULES                   

 فابریانو   قوانین 
 :عبارت است از 2023 شگاهینما در ینقاش کاندید شدن یبراآدرس پلتفرم 

www.internationalwatercolormuseum.com 

 

 :است ریدادن( به شرح ز یپلتفرم )نحوه اشتراک / نامزد / را آموزش

https://www.internationalwatercolormuseum.com/tutorial2023.pdf 

 

 :شده دیکاند یدادن به همه هنرمندان / آثار هنر یو را دنید یبرا

https://www.internationalwatercolormuseum.com/selection2023.php 

 

 :ثبت نام حضور در کنفرانس فرم

3.phphttps://www.internationalwatercolormuseum.com/presence202 

 

 :اهداف .1

 :ونیکنوانس نیا یاستانداردها و ارزش ها

 بدون رقابت، -

 ،یو کشور یرشد شخص یتجربه  برا یمتقابل و به اشتراک گذار تیحما -

در  حضور و بعدا  برای انتخاب شدن در: پلتفرم  شرکتو یالملل نیبه جامعه ب وستنیپ یمشارکت همه هنرمندان جهان برا پذیرش -

 .FabrianoInAcquarello جلسه

 :آزاد است ستندین شگاهیکه در نما یهنرمندان یبرا زین ینقاش التینشست و تعط یدادهایدر رو شرکت

 .وندندیو به نشست کنفرانس بپ آمده ایتالیتوانند به ا یم که

 :تیفیک .2

 .ها است نیانجام بهتر ییتوانا تیفیک وکامل  یفن ینقاش کیبه معنی 

 :2023در سال  خی+ تار کیلجست .3

 :عبارتند از FabrianoInAcquarello کنفرانس یها خیتار
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 .یخیدر مرکز شهر تار ایدر بولون (اردیبهشت 5 /4 /3) – لیآور 25 / 24 / 23 -

 یها ینقاش ،یجلسات اجتماع کنندگان،تهیه  جلسات با ،یهمه مخاطبان آزاد است، با: اجرا، دمو، سخنران یو برا گانیرا برنامه

 درک آبرنگ و رشد یبرای زمان ،یجمع

همه هنرمندان انتخاب  نی)از ب تالیجید یالملل نیب شگاهینما کیو  متریسانت 19x28 آبرنگ یالملل نیب شگاهینما کیبرنامه شامل  نیا

 و ویگوب انو،یفابر رنز،یورونا، ف ا،یونز ا،یبه بولون - ینقاش التیتعط -اردیبهشت( 12/  6) مه 2/  لیآور 26 -  .شده(

 .Genga ،Precicchie ،Collamato ،Elcito ،Serra S. Quirico :منطقه مارکه یهاپارک قلعه یهاکوه

 .دیاست که از قبل رزرو کن یتعداد محدود ینقاش التیتعط

(https://www.internationalwatercolormuseum.com/booking2023.php 

 انویدر فابر - اردیبهشت( 2) لیآور 22 -

 سانتیمتر FabrianoInAcquarello 2023 -56x38 یالملل نیب شگاهینما یرسم هیافتتاح

 .خواهد بود ریدا (رماهیسوم ت)July 3تا  شگاهینما نیا

 بعد از جلسات کنفرانس

 آبرنگآثار  FabrianoInAcquarello 2023 انویفابر نمایشگاهدر - تیر ماه( 3اردیبهشت تا  2) هیژوئ 3تا  لیآور 22از  -

 5638 x 19 ایبولون 2023آبرنگ  یالملل نیب شگاهیعالوه نما بهمتر، یسانتx28 ی)همه نقاش تالیجید شگاهیعالوه نما بهمتر ، یسانت 

 اجراها، دموها و ،یهنر یاقامتگاه ها شتر،یب یدادهایبا رو انویفابر شهر که یخواهد بود: زمان ریدا یجوال 3تا  شگاهینما نیها(. ا

 .هم را آماده می کند با یو ادامه نقاش دکنندگانیاستقبال از همه بازد یبرا ییها کارگاه

 YouTube FabrianoInAcquarello در کانال -شود(  یم نییتع خیاکتبر )تار -

 شود یارائه م یبه زود قیکامل و دق برنامه

 ونیهتل ها، حضور در جلسه کنفرانس و رزرواس .4

 :ینقاش التیتعط

 به عالوه امکانات ا،یکامل هتل ها و اقامتگاه ها در بولون ستیهتل ها: اطالعات در مورد ل -

 :افتی دیآدرس خواه نیدر ا بزودیدر دسترس است، ایشهر استقبال بولون رهیمد ئتیتوسط ه که

 https://www.internationalwatercolormuseum.com/booking2023.php 

 :دیکنمی  دایپ بزودی دراین آدرسشام و کارگاه،  ،ینقاش التیو رزرو تعط ینقاش التیتعط -

 lormuseum.com/booking2023.phphttps://www.internationalwaterco 

 

 به فرم مربوط به حضور شما در جلسه کنفرانس وندیحضور در جلسه کنفرانس: پ -

https://www.internationalwatercolormuseum.com/presence2023.php 

 کند یکمک م شیهما دادیرو عیو توز یبه ما در سازمانده که د،یفرم به ما اطالع ده نیا قیاز طر که میکن یم هیتوص 

 2023 سال یرهبر ی. الزامات برا5
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  )www.internationalwatercolormuseum.com( از پلتفرم .( مسئول کشور خود استمی+ ت نی)رهبر با ادمتیم هر کشور

سیستم  نیمجاز نخواهد بود. ا 2023 دهیدر سازمان یگریراه د چیه .مطالب استفاده کنید همه یانتخاب هنرمند و جمع آور یبرا 

 .را راحتتر می کندانویفابر رهیمد ئتیمواد و انتقال آنها به ه یآور جمع کار

 :نقش پلت فرم .6

 .در پلتفرم داشته باشد و پروفایلی هینما دی، باانتخاب در نظر گرفته شود یبرا هنرمند نکهیا یبرا

www.internationalwatercolormuseum.com 

 

 .آنها انجام دهند یکار را برا نیتوانند ا یم نیرهبر و ادم ایکه آن را باز کنند، کرد خواست درتوان  یم ای

 .شما انجام نخواهد داد یکار را برا نیا گرید انویفابر رهیمد ئتیه

 و نیازی به ساختن از آن استفاده کند دیدر پلتفرم دارد، با یشخص هینما کیو  یحساب کاربر کیکه قبالً  یهنرمند

 نیست. دیجد

 نشان خواهد داد کاندید شدن یخود را برا لیپلتفرم، تما یشخص لیپروفا موجود در یخود توسط ابزارها یبا ارسال آثار هنر هنرمند

 

 :توان ی، مهنرمند در پلتفرم یشخص هیشود که از نما یانجام م لیدل نیکار به ا نیا

 دیکن یبه جهان معرفش هنرمند را بر اساس مشخصات یبه طور جد - 1

 . دیدهند انتخاب کن یانتخاب ارائه م یکه برا یاز نقاش نیو همچن اش یهنرمند را بر اساس برنامه هنر یبه طور جد - 2

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

 .شود یاز نرم افزار پلت فرم انتخاب شروع م رایز دیهنرمند تمرکز کن دید یبر رو -4

که عضو  یهنرمند -نامزد وجود دارد  یآثار هنر دنیکنند که در آن امکان د دایبخش پلتفرم را پ توانندیهمه مخاطبان م نکیل نیدر ا

ها به رهبر در انتخاب هنرمند  کیتعداد الاضافه کند،  کیاز موارد دلخواه، ال تیحما یشود و برا ستمیوارد س تواندیپلتفرم است، م

 است یعموم داهایهمه مخاطبان و کاند یبرا داهایکاند دنید نکیل .ندارد یاساس نقشکند، اما در انتخاب  یکمک م

 :شده لیجالب از تمام هنرمندان جهان تشک یتالیجید شگاهینما کی مجموعه
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 کاتالوگ انتخابکشور و شگاهینما یهنرمندان برا ینامزد .8

 .باشد FabrianoInAcquarello 2023 یهاشگاهینما یانتخاب برا یدایکاند تواندیپلتفرم، م یاز هر کشور، با ابزارها یهر هنرمند

هر داوطلب وجود  یامکان برا نیاخود را آپلود کند  یشود، سپس آثار هنر PLATFORM خود وارد یبا حساب شخص دیبا هنرمند

 .ارسال کند یافق ای یمتر به شکل عمود یسانت x 1928 یاثر هنر 1متر و  یسانت x 5638 یاثر هنر 1دارد که 

توجه داشته باشند که  دیهنرمندان با .توان انتخاب کرد یاثر را م کیرا نامزد کند، اما فقط  یدو اثر هنر ای کیتواند  یهنرمند م هر

 توانند انتخاب شوند. یدر صورت انتخاب رهبر کشور م

 انتخاب کند:ریز یارهایمع خود را مطابق با کشورهنری تواند جامعه  یم یرهبر میت

 یعمود ای یافق نچیا 15در  نچیا 22متر =  یسانت x 5638 یاثر هنر 20 -
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 باشند یتالیجید ای یواقع یتوانند آثار هنر یم آنها

 ستین ریامکان پذ تالیجید یمیو ن یواقع مهین -کند  یرا انتخاب م ماتیکل تنظ یگروه کشور هر

+ 

 یعمود ای یافق نچیا 7.5 نچیا 11متر =  یسانت x 1928 یواقع یاثر هنر 20

 باشند یتالیجید ای یواقع یتوانند آثار هنر یم آنها

 ستین ریامکان پذ تالیجید یمیو ن یواقع مهین -کند  یرا انتخاب م ماتیکل تنظ یگروه کشور هر

 .اندازه کوچک( است 20اندازه بزرگ +  20) یاثر هنر 40هر کشور  یحداکثر تعداد برا -

 است 10هر کشور  یبرا حداقل

 رندیگ یدر کاتالوگ قرار م یآثار هنر همه

5638 x  رود یم انویماهه به فابر میو ن 2 شگاهینما کی واقعی برای 

1928 x  رود یم انویو بعداً به فابر ایبه بولون لیرواقعی دراپ 

 روند یم ایو هم بولون انویفابربه هم  تالیجید شگاهیدر نما یآثار هنر همه

 یو ارسال آثار هنر میتنظ .9

 .خواهد شد تیکامالً رعا ماتیتنظ -است  ریمطابق درخواست ز یآثار هنر ماتیتنظ

 PVCشفاف  یکیمحافظ پالست یقاب با ورق ها کیبدون قاب و بدون تخته ارسال شوند، سازمان نصب را در  دیبا یآثار هنر - - 

 دهد. یانجام م

. ستیبزرگتر( مجاز ن ای)کوچکتر  یگریابعاد د چیاستفاده شوند. ه یعمود ای یشود تا افق تیبه شدت رعا دیبا یابعاد آثار هنر -

 ارسال هستند.رهبران مسئول کنترل ابعاد قبل از 

ساخته شده باشد مجاز است. ابعاد کل  دیسبک/سف اریکه از کاغذ بس یتا زمان یآثار هنر هیاستفاده از پاسپارتو )مات( در حاش -

 .بزرگتر از ابعاد مشخص شده باشد دیپاسپارتو نبا

 ینقاش میخواه یکه ما مزیرا  خواهد کرداستفاده ن از پاسپارتوانویاست. سازمان فابر یاریهنرمند اخت تیمطابق با حساس پاسپارتو

 شود. دهیهمانطور که هنرمند آنها را خلق کرده است د

قبل از ارسال، از ورق  شود،یم هیتوص داً یدر طول سفر و نصب آن محافظت کنند، اک یاز نقاش خواهندیکه م یبه هنرمندان  -

را  یآثار هنر یهابسته شهیهم یکه کنترل سفارش دیشود )در نظر داشته باش یریجلوگ ینقاش دنید بیاستفاده کنند تا از آس یسیویپ

 .(کندیباز م

 .امضا شوند دیبا یآثار هنر – 

 .)بدون چاپ( مجاز است یاصل نقاشیو فقط  پذیرفته نیستگرید یاز آثار هنر یکپ چیه -

 کند،یسفر م انویکه به فابر یتوسط هنرمندان پر/امضا شود و پشت هر اثر هنر دیالف( با وستی)پ« هنرمند ییفرم شناسا» کی  -

 .چسبانده شود

 یتالیجیآن را به صورت د دیکشور ، با رهبر توسط هنرمندان پر / امضا شده و توسط دیبا ب( وستیپ)  "هنرمند یی"فرم شناسا کی -

 .سازمان ارسال کند یبرا

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



 :حال ارسال در

توسط اردیبهشت(  2) لیآور 22 خیدر تار دیبا یواقع x 5638 میکن یم هیو گران شده است، توص دهیچیپ اریبس گمرککه  ییآنجا از

 (NO EXPEDITION = NO CUSTOMبرسند ) انویرهبران به فابر

 باشند  انویدر فابر یبا پاکت پستفروردین(  11)مارس  31تا  دیبا یواقع x 28 19 یهنر آثار

 میکن یم افتیاز پلتفرم در ایو هم در بولون انویهم در فابر تالیجید شگاهینما یبرا تالیجید درموا

 

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

 :دهیو فا نهیهز .10

 شگاهینما یمتر در صورت ارسال برا یسانت x 5638 یآثار هنر یبرا وروی 70عبارت است از:  2023مشارکت در سال  نهیهز

 .تالیجید شگاهینما یبرا وروی 40/  یواقع شگاهینما یمتر در صورت ارسال برا یسانت x 1928 یآثار هنر یبرا وروی 60/  یواقع

    

گروه  یآماده ساز نی( که ممکن است در حیانتقال بانک نهیپست، ارسال کاتالوگ، هز ،یجامعه )بسته بند یها نهیهز ریسا یبرا

شود که  یشرکت کند. از رهبران خواسته م نهیبخواهد که در پوشش هز یمتحمل شود، رهبر مجاز است از هنرمند کشور زین یمحل

 باشند شفاف اریهنرمندان بس یمورد برا نیدر ا

    

 ریو سا ایرزرو هتل در بولون یبرا امکانات ند،یآ یکه به جلسه کنفرانس م یهنرمندان و همه شرکت کنندگان ران،یرهبران، مد -

 افتیدر ریفرم ثبت نام حضور در جلسه کنفرانس به آدرس ز قیرزرو که از طر شماره توسط دیبا التی. تسهخواهند داشت خدمات

 :کرد دیخواه
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شود،  یپرداخت مکشور شرکت کننده به  فابریانواز  FabrianoInAcquarelloتوسط سازمان  یبازگشت آثار هنر نهیهز - -

 کند. دقت حیصح لیتحو برای دیکنند و رهبر با یخود را از رهبر جمع آور یآثار هنر دیهنرمندان با

 توسط تالیجید یدر سراسر جهان به صورت کپ گانیبه صورت را FabrianoInAcquarello 2023 یکاتالوگ ها -

 .خواهد داد یاری زین عتیطب یداریبه پا یتالیجی، نسخه دارسال خواهد شد  سرتاسر جهان در تیو وب سا یاجتماع شبکه

 شود یچاپ م گانیکنند به صورت را یکه درخواست م ییکشورها یچاپ شده کاتالوگ فقط برا یچاپ یها نسخه

 ارسال کاتالوگ پرداخت نخواهد شد. نهیهز

10/A. ایتالی: اقامت هنرمند در اایمزا ریسا 

، FabrianoInAcquarello رهیمد ئتی، همی شوند دیپلتفرم کاند یشخص هیدر نما یاثر هنر کیکه با  یتمام هنرمندان نیاز ب -

 .شود یبه آنها ارائه م رزیدنتیکند که امکان  یهنرمند را انتخاب م 4حداقل 

 .انوی، در منطقه فابر2023سپتامبر  ایآگوست  ،یجوال یدر ماه ها ا،یتالیدر ا رزیدنتی هنری کی

 یدادهای، در طول روفابریانو نیو همچن گریکدیشود که با  یشود و از آنها خواسته م یم شنهادیاقامت پ یبرا یهنرمند خانه ا به

 .کنند یهمکار یتابستان ینقاش التیتعط

 او میرهبر و ت مسولیت های گرید .11
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 :است رینظارت و ارائه موارد ز ن،یسرپرست، مطابق با قوان تیمسئول

 تالیجید یها ی/ نقاش یچاپ ی)کاتالوگ ها یهنرمندان منتخب، به عالوه تمام اطالعات درخواست ستیل لیانتخاب و تکم یسازمانده -

 .رهیمد ئتیه یدرخواست خی، در تارPlatformابزار  قی...(، از طر یواقع ای

 :هنرمند تیمسئول .12

 .احترام بگذارد نیاست که به همه قوان یهر هنرمند فهیبه همه هنرمندان اطالع دهد که وظ دیکشور با رهبر

 دیکن یپلتفرم را جمع آور مورد نیاز همه اسناد  - دیتوجه کن یها و درخواست ها خیتار به

 :فروش .13

سازمان  -کمک خواهد کرد  انویفابر ونیهر گونه فروش در طول کنوانس بهرهبر آنها  ایبا هنرمند  میتماس مستق یسازمان با برقرار

 را حفظ نخواهد کرد. یدرصد چیه

 :تدارکات و مهلت .14

 ماه( 2)حدود  2022 آذر( 29)دسامبر 20تا  2022 مهر( 23)اکتبر 15از 

 هنرمند، در یشخص هیپلتفرم در نما یکاربرد ابزار توسط 2023 یها شگاهینما یخود برا یتواند با آپلود آثار هنر یهنرمند م

 www.internationalwatrcolormuseum.com .کاندید شود 

در  GMT + 2 ایتالیا یشب )منطقه زمان مهین،تا  حذف کرد ای نیگزیتوسط هنرمند جا 2022دسامبر  20تا  توانیرا م یهنر آثار

 نظر گرفته شده است(.

در نظر  2+  ایتالیا ی)منطقه زمانشب  مهیدر ن 2022 آذر( 29)دسامبر 20از مهلت پس  یاثر هنر رییتغ ای خیدر تار یریتاخ چیه -

که  میکن یم هیتوص داً یکار قابل استفاده نباشد. ما اک نیا یپلتفرم برا ایکه وب  یدر صورت یحت -شود  ینم رفتهیپذگرفته شده است( 

 15شلوغ باشد و عملکرد خود را از دست بدهد. از  یانیکنند که ممکن است ساعات پا هیبه هنرمند توص رانیو مد انرهبر

و به دلخواه خود  نندیتوانند نامزدها را از سراسر جهان بب یمخاطبان و هنرمندان م -تا آغاز جلسه کنفرانس  2022 مهر(23)اکتبر

 :دهند. در یرأ
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 یعنیآپلود شده است ) آذر( 29)دسامبر 20در پلتفرم قبل از  او یرا انتخاب کنند که آثار هنر یهنرمند توانندیرهبران فقط م

 20تا  دیها باانتخابکه دوست دارند آزادند.  یاما در انتخاب کسان رندیهنرمند را در نظر بگکاندید های همه  دیآنها با -( داهایکاند

شرکت کنند و با  خواهندیتا کنترل کنند که واقعاً م رندیبا هنرمند تماس بگ دیرهبران با خ،یتار نیتا ا  -انجام شوند  2023 هیژانو

 را به اشتراک بگذارند. هانهیپلتفرم، فهرست کشور و گز یاستفاده از ابزارها

 یپاکت پست قیاز طر انویدر فابر نهیو هز x 1928 یواقع یارسال آثار هنر یمهلت برا نیآخر 2023فروردین( 11)مارس  31

 .باشد انویمارس در فابر 31تا  دیها با نهیهز باشند. انویدر فابر زیمارس ن 31تا  دیبا د،یکن یرا ارسال م x 5638اگر  است.

 .کرد میخواه افتیپلتفرم در قیاز طر ایو هم در بولون انویهم در فابر تالیجید شگاهینما یبرا تالیجید یهنر آثار

مهلت ارسال آثار  نیآخر 2023مارس  31 < . گروه کشور است میانتخاب ها و تنظ یمهلت اطالع رسان نیآخر 2023 هیژانو 20 <

 .است نهیبا بسته( و هز یکیزی)ف یواقع یهنر
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