فراخوان بخش نقاشی دیجیتال
جشنواره هرن مقاومت
با شعار:کار و کارگر ایرانی
آغاز سخن:
پیوند و ارتباط عالی ترین مضامین با هرن نقاشی از مهمرتین ویژگی های تلفیق فرم و محتوا به شامر می رود.از این رو
پنجمین جشنواره هرن مقاومت قصد دارد به پاس تکریم کارگران خدوم و زحمتکش ایرانی به عنوان مجاهدان جبهه جنگ
صنعتی و اقتصادی در نربد با دشمنان انقالب و نیز تقویت همه جانبه اقتصاد و تولید داخلی و در جهت ترغیب جامعه
به استفاده از کاالهای ساخت داخل و ایرانی و ارزش گذاری به فعالیت های کارگران ایرانی و با تاکید بر حامیت از کاالی
ایرانی و تولید ملی و در جهت رونق بخشیدن به چرخه اقتصاد  ،بخش نقاشی دیجیتال را به دلیل تنوع و تکثیر پذیری
آسان و کاربرد مفید در سطوح مختلف جامعه ،با استفاده از مضامین فوق الذکر برگزار مناید.
لذا از هرنمندان خوش ذوق متعهد به ارمان های واالی نظام مقدس جمهوری اســامی ایران دعوت می شــود تا با ارسال
آثار خویش مارا در برگزاری این بخش یاری رسانند.
موضوع بخش نقاشی دیجیتال جشنواره:
کار و کارگر ایرانی
قوانین و رشایط ارسال اثر:
تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آثار به منزله قبول رشایط و مقررات جشنواره است.رشکتکنندگان میبایست فرم رشکت را تکمیل و آثار خود را در سایت بارگذاری کنند.رشکت کننده باید مالک مادی و معنوی اثر و یا آثار ارسالی باشد.رشکتکنندگان عالوه بر تولید آثار جدید میتوانند آثار آرشیوی خود را مطابق با مضامین اشعار اشاره شده ،ارسالمنایند.
هر رشکتکننده میتواند حداکرث  5اثر در هر بخش ارسال مناید.تکنیک باید حتام به صورت دبجیتال باشداستفاده مستقیم از عکس ممنوع بوده و باعث حظف اثر می گردد.اندازه اثر حد اکرث  50*70و حد اقل  20*30باشد.آثار با فرمت  jpegو کیفیت  dpi 300ارسال گردد.برگزار کننده حق انتشار و بهره برداری از آثار ارسالی در فعالیتهای منایشگاهی ،تبلیغاتی ،سایت ،چاپ کتاب،پوشیدنیها و غیره را با ذکر نام صاحب اثر دارد.
برای منتخبین در منایشگاه گواهی رشکت در منایشگاه صادر و اهدا خواهد شد.در صورت عدم رعایت مقررات جشنواره ،آثار ارسالی در هر مرحله از جشنواره حذف و امتیاز آن سلب خواهد شد.تصمیمگیری درمورد مسائل پیشبینی نشده به عهدهی برگزار کننده جشنواره است.اعضای بخش نقاشی دیجیتال جشنواره:
دبیر بخش تایپوگرافی :حسن روح االمینی
هیئت داوران :عبدالحمید قدیریان /فراز شانیار /فرهاد مفوز
گاهشامر جشنواره بخش نقاشی دیجیتال:
 اعالم فراخوان یکم مرداد 97 مهلت ارسال آثارتا یکم آبان ماه 97 انتخاب و داوری ،یکم تا پانزدهم آبان97 اعالم نتایج آدر ماه 97 برگزاری منایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97جوایز:
به چهار برگزیده بهطور یکسان و بدون اولویت جوایزی به رشح ذیل اهدا خواهد شد:
نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمیدیپلم افتخار-چهار ميليون تومان وجه نقد

ارتباط با دبیرخانه:
نشانی دبیرخانه :تهران ،میدان فردوسی ،ابتدای سپهبد قرنی ،بنیاد فرهنگی روایت فتح ،گروه هرنهای تجسمی
شامره متاس 021-88895960 :و 09195353265
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