
 "لبخند قصه گو " جشنوارهبیانیه هیات داوران اولین 

 

ی  تازه م یرهایکه تو را به مس ییرا پر کن از واژه ها اتنه یس ی افتد هوا یرفه مسبه   یزندگ ، ها ابانیروزها  که گاه در کوچه ها و خ نیا

  یقاصدک  زندی م لبخندشوند و هر بار که   یگلها شکفته م دیگو  یهر بار که قصه م نی بب !  چارقد مادربزرگ نگاه کن یبه گلها  ،برد

حاال که تو دست به   .دمی شن ، که منتظر تو هستند ییقصه ها یرا از نجوا ن یا ،در راه است یخوش یخبرها  . ندینش یپشت پنجره اتاق م

  ی  نهیدر س ی؛گذاشت نام ییاعمر قصه ها را در ج شهیش ،یکرد  دانیو لبخند قصه گو را در جان عروسک مادربزرگ جاو  یکار شد

. کند یم دیرا پر ام یکه با مهرش قصه زندگ نمهربا یمادربزرگ  

  نیآفر ی شاد .  انیدستان هنرمند اعضا و مربی ساخته  های عروسک .میعروسک مادربزرگ بود ۱۲۰شاهد  لبخندِ قصه گو  شگاه ینمادر

اما دل   ، کانون نبودند بزرگکه از خانواده  ینوجوانان و بزرگساالن  نیداشتند و همچن  سهم شگاه ی نما نیدر ا زین  اعضای پسر که نیا

  یعروسک ها ی گرچه کار داور . دیباش  رایپذ د یحضور مملو از مهر و لبخند و ام ن یما را جهت ا شاد باش .داشت یرنگ دوست شانیها

ان  یشده موفق به انتخاب از م ن یتدو یها  اریبر طبق مع ق یدق یها  یاما پس از بررس ، دشوار بود اریآنها بس نیدست ساز و انتخاب از ب 

معیارهای داوری این  ، طراحی عروسک ، مهارت در ساخت ، پیام انتخابی ، خالقیت در اجرا و امکان باز تولید  .میعروسک ها شد

 دوره از مهرواره لبخند قصه گو بود.

خواهیم :از شما می در این مسیر   

عروسک ی پرداز تیو شخص یدر طراح  تیتوجه به خالق-  

ساده و در دسترس در ساخت عروسک  لیتوجه به استفاده از مواد و وسا -  

ه یارائه به عنوان هد ی مناسب بودن عروسک در شکل ساختار و فرم برا -  

   د یثبت و باز تول  در سطح عروسک یتوجه به طراح -

نمادهای زندگی امروز و اتفاقات پیرامون توجه به نشانه ها و  -  

در طراحی و ساخت عروسک  آنها  پوششو یت ها  متوجه بیشتر به قو-  

نوع پوشش و زبان آنها  ، اقوام  یها یژگیارائه شده با توجه به و امیو مضمون عروسک و پ یطراح  انیارتباط مناسب م -  

پیشنهادات هیات داوران: و اما  

طراحی و ساخت عروسکاستفاده از طنز در   - 

 -استفاده ازتکنیک های مختلف عروسک نمایشی در طراحی و ساخت عروسک



 حضور پررنگ تر اعضای پسر در مهرواره -

 -مشارکت بیشر مربیان فرهنگی ، هنری و ادبی

 -مشارکت بیشتر افراد غیرکانونی

خود را به شرح ذیل اعالم می   گزیدگانبر هیات داوران  جشنواره  ن به تک تک شرکت کنندگان ای سپاس و قدرشناسی تقدیم ضمن

 نماید:

بزرگسال در بخش    

 برگزیدگان : 

۴۰مربی فرهنگی مرکز  نسرین ریوندی-  

۲۵مربی فرهنگی مرکز  مریم اسدی - 

همکار معاونت فرهنگی  سمیرا خانزادی - 

۳۳مربی هنری مرکز  مژده ذکریاپور  

مربی هنری مرکز نسیم شهر   فاطمه امن پور   

 تقدیر شدگان :

۲۵منصوره محمد نژاد مربی مرکز   

۱۴ رویا خاکپور مربی مسئول مرکز  

نوجوان  در بخش  

 برگزیدگان : 

۲عضو مرکز  امیرحسین شهباز پور  

۳۲عضو مرکز  تینا جواهری کیا  

عضو مرکز سولقان غزاله جوادی  

 

 



 تقدیر شدگان :

۱۴عضو مرکز  پریسا رجبی  

 ۱زرزا سلیمان عضو مرک 

 در بخش نگاه ویژه:

۲۲عضو مرکز  ماریا جوکار  

 لیمهرناز قربانعو  لیال شعبانی ، عذرا امامی ام  :  هیات داوران

 

 


