فراخوان بخش تصویرسازی
پنجمین جشنواره هرن مقاومت
با شعار ":چهل داستان انقالب"
آغاز سخن:
روز های پر حادثه و پرخاطره ایام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران بی شک به عنوان برگی زرین در کتاب قطور تاریخ
این رسزمین مانا و جاودانه خواهد شد.از این رو ستاد برگزاری پنجمین جشنواره هرن مقاومت به سبب ارج نهادن به خاطرات
روزهای پر التهاب ایام انقالب از آغاز تا کنون و در بســر داســتان های تاریخی و جذاب مناسب کودکان و نوجوانان بخش
تصویر سازی این جشنواره را با هدف آشنایی نسل جدید با چگونگی تحوالت منجر به انقالب اسالمی و پیوند دراماتیک حوزه
داستان و ادبیات با عرصه فراخ و گسرتده هرنهای تجسمی برگزار مناید.لذا از هرنمندان خوش قریحه و فعال در عرصه تصویر
سازی دعوت به عمل می آید با ارسال آثار خویش مبتنی بر ایام انقالب یاری گر ما در برپایی این بخش از جشنواره باشند.
موضوع جشنواره:
تصویر سازی برای داستان های کوتاه کتاب "چهل داستان" برای گروه سنی نوجوانان
مقررات رشکت در بخش تصویرسازی جشنواره هرن مقاومت:
تصاویر باید بر اساس داستان های فایل پی دی اف "چهل داستان" تولید شده باشد.گروه سنی مخاطبین داستان ها ،نوجوانان می باشند.فایل پی دی اف کتاب چهل داستان از اینجا قابل دریافت است.هرگونه استفاده از داستان های این مجموعه به غیر از بخش تصویرسازی جشنواره هرن مقاومت و کتاب چهل داستانغیر قانونی است و پیگرد قانونی دارد.
برای هر داستان فقط یک تصویر تولید شود.هرنمندان لطفا برای برای یک داستان واحد چند پیشنهاد متفاوت ارائه ندهند.هر رشکت کننده می تواند حد اکرث  5اثر ارسال مناید.هرنمندان می توانند در صورت مطابقت داشنت با محتوی داستان های "چهل داستان" تصاویری که قبال تولید کرده اندرا نیز ارسال منایند.
مالکیت مادی و معنوی تصاویر باید برای شخص رشکت کننده باشد.از ارسال آثاری که قبال در کتاب یا مطبوعات و مجالت چاپ شده اکیدا پرهیز منایید.تکنیک اجرای اثر آزاد است.آثار می تواند رنگی یا سیاه و سفید باشد.آثار با تکنیک های دستی باید به صورت فایل دیجیتال ارسال شوند و مسئولیت ادیت رنگ و نور اثر به عهده رشکتکننده است.
 تصاویر تولیدی بر اساس تک صفحه یا دو صفحه مقابل  ،با کادر یا بدون کادر تولید شوند .هرنمندان می توانند درصورت متایل پیشنهاد چینش منت و تصویر و صفحه بندی را هم ،در یک فایل مجزا بدهند.
آثار باید با رزولوشن  300dpiو فرمت  jpgارسال شوند و حجم هر اثر نباید از  5مگابیت بیشرت باشد.دبیرخانه جشنواره حق استفاده از آثار در رسانه های چاپی و اطالع رسانی ،تبلیغات فرهنگی و منایش در داخل و خارجکشور را با ذکر نام هرنمند خواهد داشت.
آثار به صورت مجموعه  40تایی منترش خواهد شد.

اعضای بخش تصویر سازی جشنواره:
دبیر بخش تصویر سازی :محمدرضا دوست محمدی
هیئت داوران:کاظم طالیی /پژمان رحیم زاده /لیدا طاهری
گاهشامر جشنواره بخش تصویر سازی:
اعالم فراخوان یکم مرداد 97مهلت ارسال آثارتا یکم آبان ماه 97انتخاب و داوری ،یکم تا پانزدهم آبان97اعالم نتایج آدر ماه 97-برگزاری منایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97

جوایز بخش تصویرسازی:
به چهار برگزیده بهطور یکسان و بدون اولویت جوایزی به رشح ذیل اهدا خواهد شد:
نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمیدیپلم افتخارچهار ميليون تومان وجه نقدارتباط با دبیرخانه:
نشانی دبیرخانه :تهران ،میدان فردوسی ،ابتدای سپهبد قرنی ،بنیاد فرهنگی روایت فتح ،گروه هرنهای تجسمی
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