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بسمهتعالی

جشنواره بهترین ها از دورریختنی ها (بازیابی خالقانه)
در بخش خالقیت های فرهنگی هنری جشنواره
مقدمه
جشنواره بهترینها از دورریختنیها به یکی از گرایشهای هنر محیطی معاصر میپردازد که
در پیوند با نقاشی و مجسمهسازی به بیانی متفاوت از هنر میانجامد ،هنری شکل یافته از مواد
دورریختنی ،و پسماندهای شهری .تمایل این هنر به خلق آثار هنری متشکل از مواد طبیعی و
دورریز است به گونه ای که اشیا ساخته شده از این مواد دورریز ،با نگاه خالق و دستان پرتوان
زنان هنرمند این مرز و بوم ،سبب تقویت باورها و ارزشهای دینی از جمله روحیه قناعت و
صرفه جویی شده و تأثیر بسزایی بر درک و نگرش آنان بر جامعه و محیط زیست میگذارد .در
نهمین دوره جشنواره بهترینها از دورریختنیها بر آن هستیم تا با استفاده از زبان هنر بتواتیم
بر دور ریزهای خانگی که پس از استفاده اولیه قابلیت کاربردی دیگری ندارند ،زبان دیگری
ببخشیم و با هدایت ذهن خالق زنان هنرمند جهت استفاده از دورریزهای خانگی موجب ایجاد،
باز تولید و معرفی هنر زن ایرانی در طراحی و آمادهسازی کلیه آثار کاربردی در خانه با هنر
بازیافت در قالبهایی چون تکههای چسباندنی ،کالژ ،رودوزی ،تکه دوزی و  ...با تأکید بر ترویج
سبک زندگی اسالمی ایرانی در خانه و خانواده شویم.
رویکرد
تحقق رویکرد زمین پاک از خانه
تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل»
اهداف و ضرورتها
ایجاد زمینه کارآفرینی با هنر بازیافت ویژه بانوان در مناطق و محالت محروم
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شناسایی و معرفی توانمندیها وخالقیت بانوان در کاهش پسماندهای شهری و
دورریزها
ارتقای روحیه قناعت و ساده زیستی و صرفه جویی با تأکید بر اصالح الگوی مصرف
با زبان هنر
ترویج فرهنگ خودباوری و اعتماد به نفس ،پرهیز از تجمل گرایی ،مصرف زدگی
و اسراف
مخاطبین جشنواره
دختران و بانوان شهر تهران در بخش آموزشی و کلیه شهروندان در بخش حرفه ای
موضوع آمادهسازی اثر در جشنواره
آمادهسازی کلیه لوازم کاربردی در خانه با هنر بازیافت با قابلیت عرضه و فروش
قالبهای جشنواره
طراحی و ساخت حجم و پیکره ،تکههای چسباندنی(کالژ) ،عروسکهای پارچهای،
و  ...با استفاده از انواع تکنیکهای آمادهسازی اثر شامل رنگآمیزی و پتینه کاری،
کندهکاری ،برجستهسازی ،ایجاد روکش و  ...بر روی مواد دورریز که کاربری اولیه خود
را در مصارف خانگی ندارند و میشود با تغییر شکل و مفهوم آن با زبان هنر ،کاربری
دیگری ایجاد کرد به گونه ای که ماهیت اولیه مواد ،قابل تشخیص نباشد.
مواد مصرفی
مواد مورد استفاده در اثر با حفظ تناسب و زیبایی اثر شامل خرده پارچه ،تکه پارچه،
قطعات چوب ،تکههای آهن و فلز ،بطری و احجام شیشه ای و انواع بطریهای
مقاوم ،دورریزهای ساختمانی ،خمیر کاغذ (روزنامه و مجله) و ...میباشد .با توجه به
تاکید بر کاربردی بودن اثر ،از بکارگیری ظروف یکبار مصرف ،کاغذ و مقوا و سایر
مواد ضعیف خودداری شود.
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بخش های جشنواره
بخش تجربی (کارگاههای آموزشی)
در این بخش ،کارگاههای آموزشی بهترینها از دورریختنیها با مشارکت اساتید و دانش
آموختگان رشته هنر و هنرمندان خالق ویژه بانوان شهروندان عالقمند در محالت و
همچنین مدارس منتخب در مناطق 22گانه با اولویت مدارس محروم برگزار خواهد شد.
شهروندان عالقمند پس از فراگیری آموزشهای الزم در این کارگاهها ،آثار هنری خود را
به صورت فردی و یا گروهی (حداقل  2نفر و حداکثر  5نفر) به منظور شرکت در مسابقه
و نمایشگاه به دبیرخانههای مستقر در مناطق 22گانه تحویل میدهند.
بخش حرفهای
در این بخش کلیه هنرمندان حرفه ای و همچنین مربیان کارگاهها میتوانند
ضمن ارسال تصاویر آثار هنری خود در قالب سی دی بر اساس موضوع جشنواره
از زوایای مختلف ،در بخش حرفه ای شرکت کنند و پس از بررسی آثار و اعالم
کمیته داوری ،نسبت به ارسال اثر اقدام نمایند.
بخش نمایشگاه آثار
آثار برتر کارگاههای آموزشی در محالت در یکی از فضاهای فرهنگی هنری
هر منطقه ارائه خواهند شد.
آثار منتخب نمایشگاههای مناطق و آثار منتخب بخش حرفه ای نیز در
نمایشگاه متمرکز به نمایش در خواهند آمد.
مقررات عمومی شرکت در جشنواره

ارائه اثر در این جشنواره برای کلیه شهروندان تهرانی آزاد میباشد.
ب اثر را پس از تکمیل ،همراه آثار
الزامی است متقاضیان فرم مشخصات و برچس 
تحویل نمایند.
برگزارکننده جشنواره حق استفاده از آثار پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب،
بروشور و یا انتشارات جشنواره همراه با ذکر نام هنرمند برای خود محفوظ میدارد.
آثار تکراری یا ارائه شده در نمایشگاههای گذشته مورد داوری قرار نمی گیرد.
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ارسال آثار به منزله قبول تمام مقررات جشنواره میباشد.
هر هنرمند میتواند حداکثر  5اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید و در بخش
کار گروهی اثر آماده شده با مشارکت حداکثر پنج نفر باشد.
تمام آثار پس از پایان جشنواره توسط دبیرخانههای مناطق  22گانه و دبیرخانه
متمرکز به صاحبان آثار عودت داده میشود.
تصمیمگیری درباره مسایل پیشبینی نشده به عهده ستاد برگزاری جشنواره است.
شاخص های کلی هیات داوران جشنواره

استفاده حداکثری از مواد دورریز خانگی در اثر به میزان حداقل 70درصد
خالقیت و نوآوری در اثر به گونه ای که تکراری نباشد و در نمایشگاههای قبلی
ارائه نشده باشد.
کاربردی بودن اثر
تغییر ماهیت اولیه اثر و ایجاد ساختار جدید در اثر (ایجاد درگیری ذهنی برای
بیننده که اثراز چه ساخته شده است؟)
استحکام اثر
عدم استفاده از مواد ضعیف خصوصا ظروف یکبارمصرف
هماهنگی کلی اجزاء اثر
کیفیت ،زیبایی و قابلیت عرضه و فروش اثر
جوایز و امتیازات جشنواره
به آثار برگزیده در هر یک از مناطق  22گانه شهرداری تهران ،لوح تقدیر و جوایز
ارزندهای اهدا خواهد شد.
آثار برگزیده مناطق  22گانه شهرداری تهران در نمایشگاه متمرکز پایانی به
نمایش در خواهد آمد.
به آثار برگزیده در سطح مناطق در نمایشگاه متمرکز ،لوح تقدیر و جوایزه ارزنده
اهدا خواهد شد.
به هر یک از  3اثر منتخب در بخش حرفه ای تندیس ،لوح تقدیر و جایزه 15
میلیون ریال اهدا خواهد شد.
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مربیان منتخب مناطق بر حسب خالقیت و جذب حداکثری هنرجو ،تقدیر
خواهند شد.
برترین غرفه منطقه ای که از نظر محتوا ،کیفیت آثار و تناسب موضوع و آثار توجه
ویژه شده باشد بر اساس نظر مراجعین نمایشگاه تقدیر خواهد شد .
حمایت از منتخبین جشنواره در فضاهای در اختیار در مناطق
گاهشمار جشنواره
برگزاری کارگاههای آموزشی بهترینها از دورریختنیها در محالت و مراکز
آموزشی :مرداد تا نیمه آبان 1395
آخرین مهلت تحویل آثار محالت به مناطق  22گانه  :پایان آبان ماه 1395
برگزاری نمایشگاه آثار و اختتامیه منطقه ای :آذرماه 1395
برگزاری نمایشگاه متمرکز از آثار هنرمندان و برگزیدگان مناطق  22گانه22 :
لغایت  29دی ماه 1395
مراکز تحویل آثار
آثار بخش تجربی به دبیرخانههای واقع در خانههای خانواده و سبک زندگی
(تسنیم) مستقر در سراهای محله یا دبیرخانههای مستقر در ادارات امور بانوان و
تصاویر آثار بخش حرفهای به دبیرخانه مرکزی تحویل شود.

فرم شرکت در بخش خالقيتهاي فرهنگي هنري جشنواره تسنيم
کد شرکت کننده( :لطفا در این قسمت چیزی ننویسید)
نام ........................................................... :نام خانوادگی......................................................................... :
شماره شناسنامه ............... :نام پدر ........................................... .:کد ملی......................................... :
زن
جنسیت :مرد
تاریخ تولد ...................... .:رشته تحصیلی................................... :
شماره دانشجویی .................. :نام دانشگاه...................... :
نشانی.......................................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
تلفن تماس ........................................................ :تلفن همراه............................................................... :
پست الکترونیک...................................................................................................................................... :
متقاضی شرکت در:

جشنواره بهترينها از دورريختنيها با  .................عدد اثر و ....................تصویر آثار بخش حرفهای
جشنواره مد و پوشش اسالمي ايراني با  ..................عدد اثر در بخش چادر ................. ،عدد اثر در
بخش مانتو و شلوار .................عدد اثر در بخش چاپ روی پارچه ......عدد اثر در بخش پارچهسازی
................عدد پرینت مقاله و ......................عدد سی دی مقاله
امضا شرکت کننده:

در صورت تحويل اثر به سراي محله يا امور بانوان منطقهاين بخش تکميل گردد.
منطقه و محله شهرداري محل سکونت...................................................... .:
تاريخ تحويل اثر به مدیر امور بانوان /خانه خانواده و سبک زندگی (تسنيم) 1395/......../........ :
نام و نام خانوادگي مدیر امور بانوان  /خانه خانواده و سبک زندگی (تسنيم)................................ :
امضا مسئول امور بانوان
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عالقهمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه مرکزی جشنواره به نشانی خیابان شهید سپهبد قرنی،
باالتر از میدان فردوسی ،کوچه کامل ،نبش بن بست گل ،پالک  ،2واحد  1و یا به دبیرخانه های مستقر
در ادارات امور بانوان مناطق  22گانه شهر تهران و یا خانههای خانواده و سبک زندگی ( سراهای محله ) تحویل نمایند.
شماره تماس88346628-9 :
صندوق پستی 8813-15875 :
www.banovan.tehran.ir
نشانی

منطقه

شماره تماس دبیرخانه
منطقه ای
22693988 /22696977

1

میدان قدس ،خیابان شریعتی ،انتهای کوچه رضائی ،سمت راست ،جنب رودخانه ،مجموعه شهربانو منطقه  ،1طبقه اول ،اداره امور بانوان

2

سعادت اباد ،میدان شهرداری،کوچه سیزدهم غربی،پالک ، 21معاونت امور اجتماعی منطقه  ، 2اداره بانوان

3

اتوبان صدر( ،غرب به شرق ،باالتر از مسجد کربال ،ورودی کاوه شمال ،خیابان بهار جنوبی،کوچه نیکبخت ،مجموعه شهربانو ،طبقه همکف ،اداره امور بانوان

22782040

4

رسالت ،خیابان هنگام ،خیابان طاهرخانی ،نبش بوعلی ،ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی ،طبقه چهارم ،اداره اموربانوان

77499983

5

فلکه دوم صادقیه ،خیابان آیت اهلل کاشانی ،نرسیده به میدان نور سابق ،ساختمان جدید شهرداری منطقه  ، 5طبقه دوم  ،معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

96011315

24891630-3

 88993525داخلی 111

6

میدان ولیعصر(عج)  ،بلوار کشاورز  ،بین خیابان نادری و فلسطین ،جنب بانک سرمایه ،پالک  ،140ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه  ، 6اداره بانوان

7

سهروردی شمالی ،میدان شهید قندی ،ساختمان شهرداری منطقه ،7طبقه چهارم اداره بانوان

8

بزرگراه رسالت ،خیابان دردشت ،خیابان 72شرقی ،معاونت اجتماعی و فرهنگی ،اداره بانوان

9

خیابان آزادی ،نبش بلوار استاد معین ،ساختمان شهرداری منطقه  ،9طبقه ، 4معاونت اجتماعی اداره امور بانوان

64062442

10

خیابان قزوین بعد از دوراهی قپان ،خیابان بنکدار بوستان تهرانی ،مجتمع فرهنگی هنری شهید غنی پور ،اداره بانوان

96019533

11

میدان قزوین ،خ قزوین ،جنب راهنمایی رانندگی ،شهرداری منطقه  ،11اداره امور بانوان

55403989

12

میدان شهدا ،ابتدای خیابان مجاهدین اسالم ،شهرداری منطقه ،12طبقه سوم اداره امور بانوان

35012386

13

خیابان پیروزی ،سی متری نیروی هوایی ،مسیل جاجرود ،نبش فرعی  ،8/33ساختمان کوثر

77470002

14

بزرگراه شهید محالتی خیابان نبرد جنوبی ،جنب آتش نشانی شهرداری منطقه  ، 14طبقه دوم معاونت امور اجتماعی ،اداره امور بانوان

35213113

15

میدان خراسان ،خیابان اعظم نظامی ،پشت پارک شهدای گمنام ،ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه  ،15طبقه همکف  ،اداره امور بانوان

96023470

16

میدان بهمن ،خیابان شهید وفایی ،جنب بوستان بهمن ،شهرداری منطقه  ، 16معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ،طبقه همکف اداره امور بانوان

55333370

88496911
 77491781داخلی 113

17

خیابان قزوین ،خیابان ابوذر ،خیابان بهبودی ،معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  ، 17طبقه سوم اداره امور بانوان

18

چهارراه یافت آباد ،بلوار معلم ،چهارراه قهوه خانه ،میدان جانبازان ،مجتمع فرهنگی تفریحی مختار سلیمانی ،طبقه اول اداره امور بانوان

19

انتهای خانی آباد نو جنوبی ،انتهای دانشگاه شریعتی ،انتهای پارک بهشت ،معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه ،19اداره امور بانوان

55545551

20

شهرری ،میدان فرمانداری ،خیابان قم ،خیابان شهید کاشانی ،ساختمان شماره ، 3طبقه اول اداره امور بانوان

55901616

21

بلوار اصلی تهرانسر ،نبش کوچه سوم  ،مرکز آموزشهای اجتماعی ،طبقه همکف ،اداره امور بانوان

44564225

22

انتهای همت غرب ،شهرک راه آهن ،شهرک گلستان ،بلوار گلها ،انتهای یاس پنجم ،خیابان طوبی ،ساختمان امام علی (ع)  ،طبقه چهارم اداره امور بانوان

96022544

8

55766123
66813897 - 66800751

