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 فراخوان

 »عمو نوروز«طراحی، ساخت و معرفی عروسک 
 به مناسبت

 »روز جهانی نمایش عروسکی«
  1397فروردین  1برابر با  2018مارس  21

 
مارس برابر با  21رسیدن روز فرا، -در ایران UNIMAمرکز اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی -مبارك یونیما 

و ده شنامگذاري  »روز جهانی نمایش عروسکی«از سوي یونیماي جهانی،  و یونیماي ایران پیشنهادبه روردین که اول ف
تحد به ماز سوي سازمان ملل  که به نیکی، ملی و باستانی ایرانیاننوان جشن تقارن و تطابق همه ساله آن با نوروز به ع

 گوید.میو شادباش تبریک خانواده بزرگ نمایش عروسکی ایران، را به نام گرفته، ، »روز جهانی نوروز«عنوان 
 -یهاي عروسکپاسداشت، بازآفرینی و ترویج آیینشناسایی، ضمن کوشش در جهت یونیماي ایران، ، بر این اساس
اي هبهاري و در نسبت با نوروز، از جمله تکم گردانی، عروس گولی، آهو چره، کوسه بر نشین و ... که صورتنمایشی پیش

در صدد طراحی، ساخت و معرفی عروسک روایی گوناگون آنها در گستره ایران فرهنگی و نزد اقوام مختلف حیات دارند، 
، هم جشن ملی ایرانیان را به جهان معرفی و هم راهآمده تا از این بر عروسکی نوروزيملی به عنوان نماد  »عمو نوروز«

 صلح، مهربانی و آیین باستانی نوروز است، بازآفرینی و ترویج نماید.بهار، این عروسک را که نماد 
به طراحی این عروسک ملی با  آید تا نسبتدعوت به عمل میارجمند، سازان بدینوسیله از کلیه طراحان و عروسک

به رعایت مفاد زیر اقدام و ها و باورهاي ملی و بومی ایرانی در این زمینه، ها، افسانهگیري از اسطورهبازخوانی و بهره
 همکاري فرمایند.

 

 :طراحی و ساختدر » عمو نوروز«عروسک 

 بهار، شادي و نوزائی طبیعت و آفرینش باشد. هدهنددوستی و بشارت و گویاي مهر، صلح -1

 هد.را نمایش د رینگی جشن نوروز در فرهنگ ایرانیقدمت و دیباشد که  ایرانیبا هویت  کهنسالمردي پیر -2

 د. بهره گیرنوروزي پیشابهاري و هاي آئینی و سنتی از نمادها و نشانه -3

 باشد. (Doll)بازیچه -این عروسک در قالب عروسک -4

 
MOBARAK UNIMA 

 مبارك یونیما
 مرکز اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی در ایران
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 باشد.جذاب و  ساده -5

ا : متناسب بهايبازیچه و داراي ویژگی-بین المللی یک عروسکداراي استانداردهاي مقیاس و اندازه فرم، در  -6
 ت در جابجایی، باشد.سهول و کاربرديدستان کودکان، 

 کاري) تعریف شده باشد.-ترجیحا تعاملی (بازي -7

 بازیافت، استفاده مجدد): 3Rs: reduce/recycle/reuseپایداري (زیست محیطی وزیست هايبه ویژگی -8
 توجه داشته باشد. ،مواداستفاده بهینه از  و

 امکان پذیرش مخاطب در گستره جهانی را داشته باشد.  -9
اي ه، بازتعریف و بازتولید در مدیوم و آبژههاي مشابه جهانیپذیري با نمونهرقابت ،تولید انبوه قابلیتامکان و  -10

 داشته باشد.را  گوناگون

 

 :گاهشمار

طراحی، نحوه ساخت، روش تعریف اجمالی، مبانی محتوایی،  :شامل( پیشنهاديطرح  ارائه: 1397خرداد  31تا  •
  و توجیه اقتصادي) تولید انبوه

 .)ارسال شود  unima.amunowruz@gmail.comپیشنهادي به نشانی الکترونیکی هاي (طرح

 برگزیده جهت ساخت نمونه  هاي: اعالم طرح1397 تیر 10 •
توسط هیئتی مرکب از اساتید، پژوهشگران، صاحبنظران فرهنگی، پیشکسوتان رسیده برگزیده از میان کلیه طرح هاي هاي (طرح

 ساز، انتخاب و اعالم خواهد شد.)عروسکی و عروسک

 )برگزیده هايطرح( هاي ساخته شده: دریافت نمونه عروسک1397مرداد  10 •

هاي ساخته شده در سایت این فراخوان، به منظور کسب : نمایش نمونه عروسک1397 شهریور 6تا مرداد  15از  •
 انتخاب اثر برگزیده. تأثیر در و عموم مخاطبان، جهتنمایشگران عروسکی خانواده آراي 

 شود.)گیري متعاقبا اعالم می(نشانی سایت راي

 ده.هاي برگزیهاي ساخته شده طرحهاي رسیده و نمونه: برپایی نمایشگاه شامل کلیه طرح1397شهریور  6تا  1 •

-المللی نمایش عروسکی تهران جشنواره بینهفدهمین اختتامیه معرفی طرح برگزیده در : 1397شهریور  7 •
 .مبارك

 .)خواهد شدخاب تو داوري، ان انتخاب توسط هیئت مخاطبان، ا عنایت به آراي نمایشگران عروسکی و عمومببرگزیده  (طرح

 
علق ت ايبرگزیده جایزه ارزندهح رکننده گواهی شرکت و به طبه کلیه طراحان شرکتاز سوي یونیماي ایران 

 رحطتولید براي حق امتیاز اثر، در جهت یافتن حامی مالی  رعایتهمچنین، مبارك یونیما با  خواهد گرفت.
 برگزیده، رایزنی و کوشش خواهد کرد.

 unima.amunowruz@gmail.comشانی الکترونیکی: ن


