فراخوان طراحی نماد حجمی آبنمای پسته
یادآوری نماد ها و یادمان های هویتی شهرها با بهره مندی از آثار هنری در فضاهای
شهری و ایجاد فضای ارتباطی این آثار با شهروندان ،در طراحی منظر شهری از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .از این رو واحد زیباسازی شهرداری رفسنجان با هدف ایجاد
نمادهای هویتی متناسب با عنوان و تاریخچه آبنمای پسته  ،از هنرمندان و معماران گرامی
دعوت می نماید طرح های پیشنهادی خود را در قالب المان  /مجسمه شهری مرتبط با
نام میدان و رعایت شرایط فراخوان ارائه نمایند.
نحوه ثبت نام و ارائه طرح:
هنرمندان می توانند در مهلت تعیین شده ،با مراجعه به واحد زیباسازی شهرداری وتحویل موارد زیر در این فراخوان شرکت نمایند.
ارائه تصویر طرح پیشنهادی در قالب ماکت حجمی یا طراحی سه بعدی (در موردپیشنهاداتی که به صورت فایل نرم افزاری ارائه می شوند ،درصورت تایید ایده اولیه
توسط شورای هنری ،ارائه ماکت پیش از صدور رأی قطعی الزامی است)
ارائه توضیح و توجیه طرح پیشنهاد شدهارائه مختصات و مشخصات اثر ( جنس اثر ،ابعاد اثر ،تکنیک ساخت و )....ارائه قیمت پیشنهادی و برآورد هزینه دقیقرزومه مستند و تصویری هنرمندتکمیل فرم ثبت نام-تمامی مدارک ثبت نام در قالب فایل کامپیوتری تحویل گرفته می شود.

ثبت نام و پذیرش طرح صرفا با رعایت تمام موارد یاد شده و زمان تعیین شده در
ساعات اداری صورت می پذیرد .
خصوصیات و ویژگی های طرح های ارائه شده :
داشتن ارتباط موضوعی و مفهومی ایده ها و طرح های ارائه شده با نام و تاریخچهاین فضای شهری.
درنظر گرفتن ویژگی های الزم برای ارتباط بصری و محیطی با فضای تعیین شدهمحل اجرای اثر.
اصالت طرح و پرهیز از هرگونه کپی برداری از آثار هنرمندان ایرانی و خارجی ازشرایط تایید طرح بوده و مد نظر قرار میگیرد (مسئولیت هرگونه تخلف در این زمینه به
عهده پیشنهاد دهنده است)
فضاسازی محل نصب اثر مورد تأکید بوده و هنرمند می بایست در صورت نیاز،طراحی پایه و محوطه نصب اثر را نیز همراه طراحی سه بعدی و ماکت ارائه نماید.
 بازدید و بررسی محل نصب اثر جهت طراحی بهتر و متناسب با محیط توصیه میشود.
ماکت ارسالی می بایست از مصالح مقاوم باشد ،در غیر این صورت شهرداری هیچمسئولیتی در قبال سالمت ماکت نخواهد داشت.
نکات:
نتایج پس از زمان داوری از طریق سایت شهرداری اعالم می گردد.-انعقاد قرارداد با هنرمند منتخب پس از طی فرآیند کارشناسی اجرایی ،قیمت گذاری

و توافق نهایی با هنرمند و تأمین اعتبارات مورد نیاز صورت می گیرد.
نشانی دبیرخانه :
رفسنجان  ،خیابان تختی  ،شهرداری مرکزی  ،طبقه اول  ،واحد زیباسازی

