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اهداف سمپوزیوم
کیش، به مثابه ی سرمایه های فرهنگی. کیفی آثار هنری شهری جزیره ی زیبای  کمی و  • ارتقای 

گردشگر. • افزایش مکان های ویژه با جذابیت های بصری و هنری و جاذب 
گردشگران با آثار هنری.  کیشوندان و  • پیوند و آشنایی بیشتر 

• ارتقای فرهنگ بصری و هنری جامعه.

رویکرد و موضوع سمپوزیوم
یکرد و موضوع سمپوزیوم در این دوره، هنر و معماری ایرانی-اسالمی • رو

• موضوع آزاد

محل برگزاری سمپوزیوم
کیش • جزیره ی زیبای 

شرکت کنندگان مجاز
• تمامــی مجسمه ســازان، فــارغ از شــرایط ســنی و ...، بــا داشــتن رزومــه و ســوابق اجرایــی معتبــر مجــاز 

بــه شــرکت در ایــن ســمپوزیوم می باشــند.

گاه شمار سمپوزیوم
• پایان مهلت ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک به ایمیل دبیرخانه: 15 بهمن ماه 1399



یخ داوری و اعالم اسامی هنرمندان منتخب:20 بهمن ماه 1399  • تار
یخ برگزاری سمپوزیوم 25 بهمن ماه تا 20 اسفند ماه 1399  • تار

• به مدت 25روز

ارکان سمپوزیوم

رییس سمپوزیوم
• مهندس ابوالفضل طیبی 

دبیر سمپوزیوم
گرایلی   • احسان 

دبیر هنری و دبیر اجرایی سمپوزیوم
• هدایت صحرایی

 شورای سیاست گذاری سمپوزیوم
• مجید مالنوروزی

• مهندس غفار



• آقازاده مهندس
• شهرام زمانی

گرایلی • احسان 
• هدایت صحرایی

هیات داوری انتخاب آثار،
• طاهر شیخ الحکمایی

• حمید شانس
• مجتبی موسوی

گرایلی • احسان 
• هدایت صحرایی

نوع و مقدار متریال آثار سمپوزیوم
• سمپوزیوم یک بلوک سنگ در ابعاد cm 300/100/100 به هنرمندان ارائه می دهد

ــب  ــب از جان ــدان منتخ ــار هنرمن ــتان، در اختی ــر لرس ــنگ مرم ــودی( س ــر مکعب)عم ــا 3 مت • مجموع
گرفــت. ــرار خواهــد  هیــات داوران ســمپوزیوم ق

• هنرمنــدان ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــند، بنــا بــه سیاســت های ایــن دوره و شــرایط مــکان نصــب 
آثــار، ارائــه طرح هــا بــه صــورت ایســتاده باشــند



شرایط ساخت و اجرای آثار 
• ســمپوزیوم متعهــد می شــود بــه همــراه قطعــه ســنگ مــورد نظــر، یــک دســتگاه فــرز بــزرگ) بــوش (، یــک 

دســتگاه مینــی فــرز دیمــردار ) بــوش ( را بــه همــراه صفحــات بــرش و ســاب 
کدام یک عدد( به صورت اختصاصی در اختیار هنرمندان قرار دهد.  ) از هر 

کی در سایت سمپوزیوم موجود می باشد.  • سایر ابزارآالت عمومی به صورت اشترا
• هنرمندان می توانند سایر ابزارهای خاص و مورد نیاز شخصی خود را به همراه بیاورند.
کی و با هماهنگی قبلی  استفاده از خدمات جرثقیل سایت سمپوزیوم، به صورت اشترا

کارگاه، برای هنرمندان امکان پذیر خواهد بود. سرپرست 

نحوه انتخاب هنرمندان این دوره
 • در این دوره از سمپوزیوم تعداد 10 اثر از هنرمندان داخلی جهت اجرا در سمپوزیوم

 انتخاب خواهند شد.
• اثر از طریق فراخوان و از هنرمند دعوت به عمل خواهد آمد.

 داوری و انتخاب آثار جهت اجرا در سمپوزیوم، بدین شیوه خواهد بود
کاری • بررسی رزومه و سوابق 

• تجربه ساخت
• تصاویر آثار پیشین هنرمندان از جنس سنگ

• بررسی فرم ثبت نام، شمار تماس و آدرس ایمیل
• عکس هنرمند



کت آزاد هستند • هنرمندان در جنس ما
• هر هنرمند اطالعات تکمیلی خود را به صورت یک فایل pdf به آدرس ایمیل دبیر خانه ارسال نماید

 تعداد مجاز آثار پیشنهادی هنرمندان
کثــر ســه اثــر، از آثــار اجــرا نشــده و جدیــد خــود را بــه دبیرخانه ی  • هــر هنرمنــد مجــاز اســت ، از یــک تــا حدا

ســمپوزیوم ارائــه نماید. 
که دبیرخانه از پذیرش آثار اجرا شده ی هنرمندان معذور است. • الزم به یادآوری است 

ــر مــی باشــد، بدیهــی اســت  ــه دهنــده ی اث ــه عهــده ی هنرمنــد ارائ ــار ارســالی ب • مســولیت اصالــت آث
در صــورت اثبــات عــدم اصالــت اثــر، در هــر مرحلــه از  ســمپوزیوم، اثــر مذکــور از داوری و اجــرا حــذف 

ــار حقــوق و مالــی آن بــه عهــده ی هنرمنــد خواهــد بــود. گردیــده و تمامــی تبعــات قانونــی و ب

نحوه ی ارائه ی آثار پیشنهادی هنرمندان
گردند: گونه ارائه  آثار پیشنهادی می توانند بدین 
یه ی مختلف وگویا کت از چهار زاو • تصاویر ما

گویا یه ی مختلف و  • تصاویر مدل سه بعدی از چهار زاو
• عنوان، بیانیه، توضیحات اجرایی و فنی اثر 

• ابعاد نهایی و اجرا شده ی اثر

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام هنرمندان همکار
• تکمیل فرم ثبت نام به آدرس ایمیل دبیر خانه سمپوزیوم



• تصویر هنرمند
ــه  ــد ب ــال نماین ــه ارس ــه دبیرخان ــرر ب ــد مق ــس از موع ــا پ ــص ی ــورت ناق ــه ص ــدارک را ب ــه م ک ــی  • هنرمندان

کــرد. مرحلــه داوری راه پیــدا نخواهنــد 

مبلغ هدیه ورودی سمپوزیوم به هنرمندان
یال  • چهارصد میلیون ر

کــه بــه دالیلــی غیــر موجــه از ادامــه اجــرای  • دبیرخانــه ســمپوزیوم از اهــدای هدیــه ورودی بــه هنرمندانــی 
کار

کار در زمان سمپوزیوم نشده شده باشند معذور خواهد بود. • بازمانده و یا موفق به اتمام 

مبلغ هدیه ی ورودی سمپوزیوم به هنرمندان همکار
یال  • هشتاد میلیون ر

گواهــی شــرکت  • بــه هــر یــک از هنرمنــدان همــکار در پایــان ســمپوزیوم بــه همــراه مبلــغ هدیــه ی ورودی ، 
در ســمپوزیوم نیــز اعطــا خواهــد شــد.

شرایط انتخاب هنرمندان همکار
• هنرمنــدان همــکار از بیــن دانشــجویان، فــارغ التحصیــالن و یــا مجســمه ســازان فعــال دارای رزومــه ی 
کــه تــا موعــد مشــخص، در ایــن بخــش ثبــت نــام نمــوده  حرفــه ای و مرتبــط در رشــته ی مجسمه ســازی 

گردنــد. باشــند، انتخــاب مــی 



سایر موارد 
گرفتــه شــده و  کرونــا در نظــر  • پروتکل هــا و تمهیــدات بهداشــتی الزم جهــت پیشــگیری از بیمــاری 

ــد. ــد ش ــت خواه رعای
• تمامــی هزینه هــای بلیــط پــرواز رفــت و برگشــت، اســکان، پذیرایــی و ... هنرمنــدان و هنرمنــدان 

کیــش مــی باشــد. همــکار بــه عهــده ی شــرکت عمــران، آب و خدمــات منطقــه آزاد 
ک هــای تخصصــی توســط هنرمنــدان برگزیــده بــه توالــی و تنــاوب در محــل  • نشســت و آرتیســت تا

ســمپوزیوم برگــزار خواهــد شــد.
کیــش  ــه شــرکت عمــران، آب و خدمــات جزیــره ی  ــار ســاخته شــده در ســمپوزیوم متعلــق ب کلیــه آث  •
بــوده و حــق اســتفاده از آثــار و تصاویــر و مطالــب مرتبــط بــه آنهــا، بــه فراخــور نیــاز و در ســایت، بروشــور، 

کیــش محفــوظ اســت. کاتالــوگ و ... بــرای شــرکت عمــران، آب و خدمــات جزیــره ی 
• تغییــرات در خصــوص سیاســت هــای اجرایــی و زمانبنــدی از طریــق دبیرخانــه بــه اطــالع هنرمنــدان 

گرامــی خواهــد رســید.
گیــری و اعــالم نتیجــه ی هرگونــه مــورد خــاص بوجــود آمــده بــرای هنرمنــدان حاضــر  • بررســی، تصمیــم 

در ســمپوزیوم، بــه عهــده ی دبیرخانــه ی ســمپوزیوم می باشــد. 
• مسولیت اجرای تمامی مراحل تولید اثر بر عهده هنرمند می باشد.



نشانی دبیرخانه سمپوزیوم :
 تهران، چهارراه جهان کودک، نبش خیابان کیش، شماره ی 4، 

ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش.
تلفن: 8852 0165

Kishsevenstone@gamail.com    :ایمیـــل
Kish.sculpture.symposiums  :گرام اینستا


