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خالصه فراخوان

”خاطره طبیعی“
مقدمه
آیا تا به حال حسی از قدردانی و احساس عمیق مهربانی و عالقه
را نسبت به یک گیاه تجربه کرده اید؟ ما معتقدیم که از روزگارانی
دور ،که هیچ کس آن را به خاطر نمی آورد ،انسان و طبیعت رابطه
ای تکامل یافته و در هم تنیده داشته اند .این پیوند ،می تواند
خودش را خود به خود و ناگهان بروز دهد ،بدون هیچ دلیل آشکار
یا ارتباط با خاطرات خوبمان که در شرایطی ویژه برایمان شکل
گرفته اند .درحضور یک گیاه ،این به سادگی رخ می دهد؛ خاطرات
و تداعی های ذهنی ناگهان احساسات و عواطف را بر می انگیزند.
آیا فکر کردن به شرایط برعکس این  ،عجیب نخواهد بود؟ یعنی
اینکه ما هم می توانیم توجه و احساسات یک گیاه را برانگیزیم!
پروژه “خاطره طبیعی” می کوشد که ارتباط بین انسان و گیاه را
بکاود و در روابط بین دنیای حیوان و دنیای گیاه جستجو کند

خالصه خالقانه

پیوندهای ویژه ،نظیر آنچه که بین انسان و طبیعت هست ،شایسته روایت و
تصویر گری اند .اگر شما هم اینگونه احساس می کنید ،با شرکت در پروژه
خاطره طبیعی به ما ملحق شوید .شما دعوتید تا پیوندتان با یک گیاه را به
صورت گرافیکی یا نوشتاری عرضه کنید؛ تا آن پیوند ،که معموال با کلمات
غیر قابل توصیف است ،منتقل شود؛ یا مواجه ای که وجود شما را به وجود
یک گیاه با حسی از قدردانی و اغنا گره زده و تا ابد ادامه خواهد داشت به
یاد آورده شود .تجربه های هر کدام از ما و همه ما خاص است؛ خالقیتتان را
آزاد کنید و بروز دهید .چرا که هر گیاه ،یک ارگانیسم زنده بی نظیر و منتقل
کننده تجارب و عواطف خودش است

شرکت کنندگان بخش گرافیک

 40طراح گرافیک و تصویرگر از سراسر جهان برای شرکت در این پروژه دعوت
خواهند شد
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روند مشارکت

شرکت کنندگان می توانند به صورت انفرادی یا گروهی به ما ملحق شوند.
اثر گرافیکی باید در قالب فایل پی.دی.اف یا جی.پی.جی با کیفیت باال
(حداقل  150دی.پی.آی) به وسیله
)wetransfer (www.wetransfer.com
به این آدرس ایمیل  poster@naturalrecall.orgفرستاده شود
لطفا به همراه اثرتان یک متن درقالب فایل
TEXT/Word/Pages/PDF
نیز بفرستید که شامل اطالعات زیر باشد

 -1نام و نام خانوادگی
-2ملیت و شهر محل سکونت
-3آدرس ایمیل
-4تلفن
-5عنوان اثر
-6توضیح اثر به زبان انگلیسی که بیشتر از  500کلمه نباشد
-7توضیحی درباره خودتان به زبان انگلیسی که بیشتر از  500کلمه نباشد

نمایشگاه  /کاتالوگ  /تقویم

آثار طراحان گرافیکی که برای شرکت در پروژه “خاطره طبیعی” دعوت خواهند
شد ،در برخی از معتبرترین مکان ها در ونیز و ترویزو ،و در صورت امکان در
سایر مکان های بین المللی ،به نمایش درخواهند آمد .همزمان ،این آثار
در کاتالوگی موقر و نیز تقویم سال  2015با بهترین کیفیت منتشرمی شود
آثار از  30اکتبر در وبسایت www.naturalrecall.org
نیز به نمایش گذاشته خواهند شد .به عالوه ،هر شرکت کننده دو نسخه
از کاتالوگ را دریافت خواهد کرد که این کاتالوگ ها به صورت آنالین هم قابل
دسترسی هستند .شرکت کنندگان می توانند نسخه های بیشتری نیز
درخواست کنند که به صورت رایگان در اختیارشان قرار خواهد گرفت ولی
هزینه پست بر عهده شرکت کننده خواهد بود

شرایط فنی

فایل ارسالی باید شرایط زیر را دارا باشد:ابعاد  50در  70سانتی متر با
کیفیت  150دی.پی.آی ( 2953در  4134پیکسل)کادر اثر باید به صورت
عمودی باشد (به صورت پرتره) در قالب جی.پی.جی یا پی.دی.اف
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شرکت کنندگان در بخش نوشتاری

 نکته برجسته (یا برداشت) در پروژه شرکت داده خواهند شد40

مهلت ارسال آثار
1393  مهر8 / 2014  سپتامبر30
) به وسیله سایت1393  خرداد11( 2014  ژوئن1 آثار گرافیک باید از تاریخ
wetransfer (www. wetransfer.com)
و به آدرس ایمیل
poster@naturalrecall.org
فرستاده شوند

Organisation
Natural Recall is a not for profit international graphic and
communication project organized by co.me and by gtower and
Mohammad Hajhashemi as coordinator for the Iranian nation.
Information
For additional information and clarification please contact or write
to:
www.naturalrecall.org
info.naturalrecall.org
T. +39 0422.541865 Treviso / Italy
T. +39 02 3656 1200 Milano / Italy

h.milanloo@gmail.com / Tehran / Iran
mohamadhajhashemi@gmail.com / Tehran / Iran
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