فراخوان بخش طراحی صنعتی
پنجمین جشنواره هرن مقاومت
با شعار:سبک زندگی ایرانی اسالمی
آغاز سخن:
ارتبــاط کاربردی حوزه هنر با مفهوم صنعت و تلفیق هنرمندانه و خالقانه فرم و محتوا در قالب ترکیب مواد و
عناصر یکی از موضوعاتی است که بخش طراحی صنعتی پنجمین جشنواره هنر مقاومت در پی رسیدن به آن
است.
بدیهی اســت که امروزه هنر در کاربردی ترین سطح خود در تمامی مراتب زندگی ادمی حضوری شایسته و
بایســته دارد و در این میان ســهم هنرهای تجسمی به دلیل برخورواری از عناصر بصری رنگ و طرح و حجم
نقشی بی بدیل و انکار نشدنی است.
درپنجمین جشــنواره هنر مقاومت قصدداریم تا با هدف تولید محتوای فرهنگی و تهیه اســلوبی هنرمندانه و
ترویج ملزومات سبک زندگی اسالمی ایرانی و استفاده از نمادهای فرهنگ غنی ملی و مذهبی ایرانیان،بخش
طراحی صنعتی را برای نخســتین بار و به صورت شــیوه ای کامال مدرن و کاربردی جهت استفاده کاربردی
خانواده ها و جامعه هنردوست ایرانی برگزار و ارایه نماییم.
امید است با یاری خدا و همیاری هنرمندان و صنعتگران مبرز و متعهد بتوانیم نیازهای جامعه را در موضوعات
و مواردی نظیر لوازم منزل ،مبلمان شــهری و منزل ،محصوالت روشــنایی ،مد و زیور آالت ،اســباب بازی و
محصوالت فرهنگی با اســتفاده از هویت ملی و تاریخــی و دینی فرهنگ مان برطرف نموده و گامی بلند در
ارایه شیوه و متدی کامال بومی استاندارد و علمی در حوزه طراحی صنعتی برداریم.
سرفصلها و رویکردها:
محصوالت می توانند در راستای ترویج موضوعات زیر طراحی شوند:
 .1صرفه جویی و جلوگیری از اسراف و تبذیر
 .2زندگی ساده ایرانی و پرهیز از تجملگرایی
 .3صنایع دستی در زندگی امروز
بخشهای جشنواره:
أ) لوازم منزل
ب) مبلمان منزل وشهری
ج) محصوالت روشنایی
د) مد و زیور آالت
ه) اسباب بازی و محصوالت سرگرمی
قوانین و شرایط ارسال اثر:
 .1تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آثار به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره است.
 .2شرکت کننده باید مالک مادی و معنوی اثر ارسالی باشد.
 .3شرکت کنندگان میتوانند عالوه بر تولید آثار جدید ،آثار آرشیوی خود را مطابق با اهداف و رویکردهای
جشنواره ارسال نمایند.
 .4در صورت برگزاری جلســات و نشستهای تخصصی در ایام برگزاری جشنواره ،صاحبان آثار منتخب
جهت شرکت در جلسات دعوت خواهند شد.
 .5برای منتخبین شرکت در بخش مسابقه جشنواره ،گواهی حضور صادر خواهد شد.
 .6در صورت عدم رعایت مقررات جشنواره ،آثار ارسالی در هر مرحلهای از جشنواره حذف و امتیاز آن
سلب خواهد شد.
 .7شــرکت در جشــنواره از طریق ثبت نام و ارســال اثر در سایت جشــنواره به آدرس www.festivalart.ir
خواهد بود.
 .8الزم است شرکت کنندگان پس از ثبت نام در سایت اقدام به بارگزاری آثار خود نمایند.
موارد مورد نیاز:
الف) اثر
در  ۵صفحه و سایز  A3و بصورت افقی
هر صفحه در یک فایل مجزا
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فرمت jpg
هر فایل حداکثر ۲Mb
فونت استفاده شده حداقل ۱۲
متن خوانا و واضح
بدون لوگو  ،بدون نام طراح ویا عکس طراح
ب) توضیحات اثر
یک فایل با فرمت  docیا  docxکه با نرم افزار  wordساخته می شود.
فونت استفاده شده حداقل 14
متن خوانا و واضح
حداکثر  ۲صفحه
دارای شماره صفحات
اعضای بخش طراحی صنعتی جشنواره:
دبیر بخش طراحی صنعتی :احمد عابدینی
هیئت داوران :دکتر وحید چوپان کاره /دکتر نیلوفر شادمهری /مهندس محمد آبایی
گاهشمار جشنواره طراحی صنعتی :
اعالم فراخوان یکم مرداد 97مهلت ارسال آثارتا یکم آذر ماه 97انتخاب و داوری ،یکم تا پانزدهم آذر97اعالم نتایج نیمه اول دی ماه 97برگزاری نمایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97جوایز :
به چهار برگزیده بهطور یکسان و بدون اولویت جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد:
نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمیدیپلم افتخار 7/000/000تومان جایزه نقدیبه تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان در دور نهایی انتخاب شود گواهی حضور در جشنواره اهداءخواهد شد.
ارتباط با دبیرخانه:
نشانی دبیرخانه :تهران ،میدان فردوسی ،ابتدای سپهبد قرنی ،بنیاد فرهنگی روایت فتح ،گروه هنرهای تجسمی
شماره تماس 021-88895960 :و 09195353265
ساعت تماس 9 :صبح الی  16عصر
آدرس اینترنتیwww.festivalart.ir:
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