
 بیانیه هیأت داوران  در بخش نقاشی:

ریخ هنر مملو از نمونه هایی است که نشان می دهد عظمت و اسرار فضا چه تأثیرات عمیقی بر هنرمندان و تا

گرافیک،  ،نویسندگان با فرهنگ ها و ملیت های مختلف داشته است. هنرمندان در عرصه های گوناگون چون نقاشی

نگاه خاص خود به این موضوع نگاه کرده و دست به خلق آثار فراوانی زده اند. در کشور ما  یعکس از پنجرهو  فیلم

از این رو این حرکت  متأسفانه اهمیت چندانی به این امر داده نشده و به نحوی این موضوع مهجور واقع شده است.

یژه خانم مریم فخیمی دبیر رقابت به و انجمن نجوم آیاز جوش مسئولین محترمیاز تبریز و اقدام خودآجمن نجوم ان

 و ستودنی است.  ارزشمند

"رویای رقابت هیأت داوران ضمن سپاس از حضور هنرمندان استان های مختلف سراسر کشور و گروه اجرایی 

 در سال های آتی نکاتی را یادآور می شود. کهکشانی من" در جهت بهبود کیفیت آثار 

  یری جلوه های بدیعو به کارگ به موضوعو نو تن نگاه خالقانه کلیشه ای و داش برخورددوری جستن از  -

 رقابتمطابقت داشتن اثر خلق شده با موضوع پیشنهادی  -

 ست از عناصر بصری در ترکیبی نو، پیشرفته و در عین حال متعادل استفاده در -

 ارائه ی هنرمندانه اثر به واسطه ی به کارگیری تکنیک در نقاشی -

البته این به معنی . شرکت کننده می باشداستفاده از ترکیب رنگ غنی و پرمایه که نشان دهنده سواد رنگی  -

توانایی ترکیب رنگ های متعدد حتی در به ظهور رساندن الوان بودن اثر نهایی نیست بلکه مقصود از آن 

 می باشد.   و محدود طیف رنگی خاص

 نه کاریکاتور بلکه در معنای عام بایستی یک اثر نقاشی باشد.  اثر نهایی نه تصویرسازی، نه نگارگری، -

در محل  ۷۹ آبان ۵مهر و  ۰۳ نقاشی رویای کهکشانی من در تاریخ های رقابت کشوریومین سهیأت داوران 
داوری به که بدان ها اشاره شد، با معیارهایی دانشگاه هنر اسالمی تبریز پس از چهار مرحله داوری و شور و گفتگو 

از رشد کمی و کیفی مناسبی  سال ۳۰زیر در مقطع قبل  دو دوره بادر مقایسه آثار انتخابی از نگاه داوران  .ندپرداخت
در به تصویر تالش قابل تقدیری با فطرت پاک و نگاه ساده همراه با خالقیت کودکانه خود و کودکان  بودهبرخوردار 

در  نده انشان داد یعنی نخستین برخورد انسان با موجودات فضاییاحساس خود از موضوع پیشنهادی جشنواره  کشیدن
 بودیم.سال گذشته آثار نسبت به کیفیت  کاهش نزولی و حرکت  شاهدحالی که در مقطع بزرگساالن 

و بعد از  سال  برگزار شد. از میان گروه خردساالن  31و باالی  سال  31تا  4بخش گروه سنی  2این جشنواره در 

شناخته و سه اثر به عنوان شایسته تقدیر سه اثر با عناوین و رتبه های اول ، دوم و سوم منتخب  اثر، ۳۱۱ داوری

ودند صرفاً ولی در گروه بزرگساالن به دلیل این که آثار حائز شرایط و معیارهای مورد نظر هیأت داوران نب .شدند

 . شدسه اثر به عنوان آثار شایسته  تقدیر انتخاب 

من جهیأت داوران ضمن سپاسگزاری از عموم شرکت کنندگان به احترام تمامی این عزیزان از مسئولین محترم ان

خردساالن ضمن گسترش همگانی این  ر تدوام اجرای این مسابقه در مقطعنجوم ایاز تبریز در خواست می نماید تا د

فراهم تا حد توان را کودکان هنرمند کشورمان دلگرمی و پیشرفت  ،جریان علمی، فرهنگی و هنری موجبات تشویق

 سازد. 

 ابوالفضل عبداللهی فرد -اشی رویای کهکشانی من: فرنوش شمیلیرقابت نقه سومین دورداوران 


