((فراخوان طراحی یادمان و المان حجمی میدان سپهبد شهید قاسم سلیمانی ))

شهرداری بیرجند در نظر دارد به منظور تکریم و پاسداشت مقام شامخ این شهید گرانقدر یادمان و المان حجمی
را در میدان ورودی شهر بیرجند نصب نماید لذا از کلیه هنرمندان معمار  ،مجسمه ساز و طراح که توانایی طراحی و
ساخت آثار فاخر را دارند برای خلق این اثر هنری دعوت بعمل می آید :
خصوصیات طرح :
•

داشتن ارتباط موضوعی و مفهومی ایده ها و طرحهای ارائه شده با نام و موقعیت میدان ( میدان ورودی
بیرجند از سمت مشهد )

•

در نظر گرفتن ویژگیهای الزم برای ارتباط بصری و محیطی با فضای تعیین شده محل اجرای اثر

•

توجه به ویژگیهای شخصیتی سردار شهید قاسم سلیمانی من جمله ؛شجاعت  ،اقتدار  ،حضور و جهاد در
میادین وسیع مبارزه شامل دفاع مقدس  ،دفاع از حریم اهل بیت و الگو بودن ایشان به عنوان محور
مقاومت ( هدف طراحی و ساخت یادمانی برای شهید سلیمانی با مفهوم و نشانی از خصوصیات ایشان می
باشد )

•

تسلط  ،دانش  ،مهارت و آگاهی هنرمندان شرکت کننده در مواردی از قبیل  :شناخت فضا و اقلیم شهر
بیرجند  ،شناخت مجسمه  ،تشخیص متریال مناسب با اصالت اثر و هماهنگی آن با محیط جغرافیایی –
اجتماعی و پیشینه فرهنگی شهر بیرجند

•

لحاظ خالقیت  ،نوآوری و رعایت اصالت طرح و پرهیز از گونه کپی برداری از آثار داخلی یا خارجی (
مسئولیت هر گونه تخلف در این زمینه بر عهده پیشنهاد دهنده است )

•

فضا سازی محل نصب اثر مورد تاکید بوده و هنرمند می بایست در صورت نیاز  ،طراحی پایه و محوطه
نصب اثر را نیز همراه ماکت ارائه نماید .

•

بازدید و بررسی محل نصب اثر جهت طراحی بهتر و متناسب با محیط توصیه می شود .

•

داوری و انتخاب آثار بر اساس نگاه هنرمندانه و خالق هنرمند و طراحی و اجرای حرفه ای انجام خواهد
پذیرفت .

قالب ارائه طرح :
•

هنرمندان می بایست طرح خود را در قالب المان حجمی و یا یادمان دائم شهری طراحی و ارائه نمایند .

نحوه ثبت نام و ارائه طرح :
•

تکمیل فرم مشخصات فردی مندرج در وب سایت شهرداری بیرجند

هنرمندان می توانند تصاویر خوانا از زوایای مختلف ماکت پیشنهادی خود و یا طرح سه بعدی آن را به آدرس
دبیرخانه ارسال و یا به صورت فایل نرم افزاری در محل مشخص شده در وب سایت شهرداری بارگذاری کنند .
هر هنرمند فقط با ارائه حداکثر  3اثر می تواند در این فراخوان شرکت کند  .مکان پیشنهادی و فایل های مربوطه

برای جان مایی مجسمه در ادامه همین متن قابل دسترسی می باشد  .همه هنرمندان منتخب در مرحله اول ملزم به
ارائه ماکت جهت داوری در مرحله دوم خواهند بود .
•

ارائه حداکثر  5اثر از (سردیس  ،تندیس و هر گونه المان حجمی ) که قبال توسط هنرمند اجرا شده به
صورت مستند و تصویری به عنوان رزومه هنری الزامی است .

•

ارائه توضیح و توجیح طرح پیشنهاد شده

•

ارائه مختصات و مشخصات اثر ( جنس  ،ابعاد  ،تکنیک ساخت و )....

•

ارائه قیمت پیشنهادی و برآورد هزینه

•

به هنرمندان منتخب در مرحله اول داوری مبلغ پانزده میلیون ریال بابت کمک هزینه ساخت ماکت
پرداخت خواهد شد .

•

ماکت اثر متعلق به شهرداری بیرجند خواهد بود .

•

پس از داوری نهایی  1اثر به صورت قطعی و  2اثر به صورت رزرو جهت اجرا و نصب انتخاب خواهد شد .

•

با طراح اثر برگزیده قرارداد ساخت منعقد خواهد شد .

تبصره  :بالطبع می بایست هنرمند توانایی ساخت طرح پیشنهادی را داشته باشد .
•

اجرای اثر منتخب منوط به توافق نهایی با هنرمند خواهد بود .

روند اجرای فراخوان :
این رویداد طی دو مرحله داوری و یک مرحله اجرای اثر برگزار خواهد شد در گام نخست پس از تحویل ایده ها و
تصاویر مربوطه داوری برگزار خواهد شد  .و هنرمندان منتخب مرحله اول باید ماکت حجمی آثار خود را طبق تاریخ
اعالم شده تحویل دبیرخانه نمایند  .گام دوم داوری بر اساس ماکت های ارائه شده انجام خواهد گرفت و در گام
سوم پس از توافق نهایی با هنرمند و عقد قرارداد اثر توسط هنرمند اجرا و در تاریخ مقرر نصب خواهد شد .
گاه شمار فراخوان :
مرحله اول ( تحویل ایده ها  ،طرح ها و تصاویر مربوطه )  :تا تاریخ  30شهریور 1399
اعالم اسامی منتخب مرحله اول  5 :مهر
مرحله دوم ( تحویل ماکت حجمی آثار منتخب )  15 :مهر
اعالم اسامی نهایی  10 :مهر
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