فراخوان وب سایت osoneat.com
وب سایت

osoneat.com

با هدف معرفی ایدههای اصیل و آفرینشهای تعاملی و خالقانه هنری،

بستری فراهم آورده است تا هنرمندان و پژوهشگران هنری سراسر دنیا بتوانند آثار و هنر خود را به

صورت برخط به نمایش در آورند و حتی از طریق مزایده به فروش برسانند .
از همه هنرمندان عزیز دعوت میشود تا در نمایشگاه و فروشگاه آنالین

osoneat.com

نامنویسی

کنند و در اعتالی هر چه بیشتر هنر و صنایع دستی سهیم باشند.

موضوع :
 -1معماری:


نوع سبک
کالسیک  -اسالمی  -فولدینگ  -باروک  -روکوکو – ایرانی و ...

 -2هنر های سنتی


صنایع دستی  -آثار فلزی  -آثار چوبی -آثار سنگی – نگارگری – طراحی روی شیشه – چاپ و ...

 -3مجسمه سازی


نوع سبک
بیزانس  -قرون وسطی  -رنسانس  -باروک  -مدرن  -ایران  -قرن نوزدهم و ....

 -4هنر های تجسمی


گرافیک  -نقاشی  -نقاشی خط  -پوستر -عکس  -تایپوگرافی – طراحی و ....

 -5جلوه های ویژه


کامپوزیت  -روتوسکوپی  -انیمیشن – ترکینگ و ....

 -6فضای شهری


فضای عمومی  -محیطی  -تبلیغات محیطی و .....

شرایط و مقررات کلی:
شرایط بخش نمایشگاه
شرکت در این بخش رایگان است و کلیه آثار طبق روش ارسال دریافت و پس از بررسی ،طبق موضوع

آن در بخش مربوطه در بخش تاالر هنر وب سایت osoneat.com

قرار خواهند گرفت و آماده

بازدید عموم هستند.
شرایط ارسال اثر:
 -1اثر ارسالی باید دارای کیفیت مطلوب و با فرمت (  ) JPGباشد.
 -2توضیحات هر اثر باید به صورت جداگانه و در قالب (  (wordباشد.
 -3موارد  1و  2به صورت یک فایل فشرده (  ) ZIPبه ایمیل

osoneat.com@gmail.com

ارسال

تا توسط دبیرخانه بررسی شوند.
شرایط مزایده و فروش آثار
 -1درج اثر در بخش مزایده
جهت درج اثر در بخش مزایده فرم درخواست را در بخش تاالر هنر وب سایت  osoneat.comرا
دانلود و مطالعه فرمایید.
 -2شرکت در مزایده

جهت شرکت در مزایده به وب سایت osoneat.com

مراجعه و در سایت ثبت نام کنید پس از طی

مراحل ثبت نام و فعال سازی حساب کاربری خود ،وارد حساب کاربری شوید تا در آنجا بتوانید در
مزایده شرکت نمایید.
لینک ورود به حساب کاربری و ثبت نام:
www.osoneat.com/main/show_login

