القواعد الرسمية للفنون البصرية

الفنون البصرية تشمل العديد من األشكال الفنية التي هي البصرية في الطبيعة .الفنان (دخول الطالب المقدمة) هو شخص الذي يلتقط الخاصة بهم واألفكار إلنشاء قطعة
الفن مرئي.
وتشمل األشكال المقبولة للفن البصري ما يلي :الهندسة المعمارية ( ،) 3/ 2النجارة ،السيراميك ،الفن التصويري ،الفن التصويري الفوتوغرافي (صور متعددة
قطع  /لصق) ،صورة الكمبيوتر المولدة ،والحرف ،والتصميم ،samaioid ،الرسم ،واألعمال األلياف ،والمجوهرات ،والطائرات الورقية ،والنقش المعدني  /لكمة
العمل ،والهواتف النقالة ،والرسم ،والطباعة  ،والنحت والرياح الدقات .وال تقبل النسخ أو التوسعات لعمل فني آخر.
التفكير في موضوع  :2121-2102انظر داخل
قد يكون تفسيراً ألشكال الفن إضافة مفيدة لبيان الفنان .ما إذا كان إدخال يعرض استخدام تقنية رسمية أو نهج بسيط ،فإنه سيحكم على أساسا على الطالب جيدا كيف
يستخدم له أو لها من رؤية فنية لتصوير الموضوع واألصالة واإلبداع.
حقوق الطبع والنشر :استخدام مواد حقوق الطبع والنشر ،بما في ذلك أي الشخصيات الكرتونية حقوق الطبع والنشر أو الشبه منه ،أمر غير مقبول في أي تقديم الفنون
البصرية ،مع االستثناءات التالية:
 العمل الفني المرئي قد تشمل األماكن العامة ،ومنتجات معروفة ،والعالمات التجارية أو بعض أخرى حقوق الطبع والنشر المواد طالما عرضية بالموضوع
القطعة من تلك المواد حقوق الطبع والنشر و/أو عنصر أصغر من كل .ال يمكن أن محاولة العمل الناتجة عن إنشاء رابطة بين الطالب والعالمات
التجارية/األعمال التجارية/المواد ،أو التأثير على الشراء/عدم شراء عالمة تجارية جيدة.
 كليات الفنون البصرية وقد تشمل أجزاء من المصنفات الموجودة ،مثل الصور الفوتوغرافية واإلنترنت صور وقصاصات من مجلة قطع من صحيفة ،ما دامت
تلك األجزاء من المصنفات المستخدمة إلنشاء عمل جديدة ومختلفة تماما من نوع الفن.
قواعد التقديم:
 يمكن تقديم قطع جديدة فقط من األعمال الفنية المستوحاة من الموضوع.
 يجب أن يكون كل إدخال العمل األصلي لطالب واحد فقط.
 عمل فني ثنائي األبعاد (مثل الطالء)
• يجب إال تتجاوز أبعاد  31 × 22بوصة ،بما في ذلك تنقية الشوائب.
• يجب تركيب اإلدخاالت الورقية على مواد متينة.
• ال يتم قبول إدخاالت مؤطرة.
• قم بتضمين صورة رقمية واحدة للعمل الفني مع تقديمك.
 عمل فني ثالثي األبعاد (مثل النحت)
ً
• تعليمات والية نيويورك المحددة 3 :العمل الفني يجب أن يكون قادرا على احتواء تماما داخل مربع ال يزيد عن  22 21 21بوصة.
• يجب أن تتضمن مواد التعبئة والتغليف و  3صور للدخول (مزيج من الزوايا) ألغراض التحكيم والهوية والمعرض (سيتم استبعاد اإلدخاالت التي
تتطلب التجميع/اإلصالح من النقل).
 لم يتم قبول العمل الفني مؤطرة والعمل الفني الذي يتضمن مواد فضفاضة .حصيرة المسلم.
 قم بتسمية الخلفي للعبوة الدخول والدخول مع اسم الطالب وعنوان العمل الفني ،وفئة الفنون وشعبة.
 ضع نموذج دخول الطالب ومحرك أقراص  hsalf/CVC/DCفي مغلف حتى ال يضيع اإلدخال.
 يقدم نموذج إدخال العمل الفني والطالب وفقا للتعليمات الخاصة بك لمنطقة التجارة التفضيلية.
يجب أن تتبع جميع المشاركين أيضا "القواعد الرسمية" للمشاركة

