فراخوان بخش کارتون
جشنواره هرن مقاومت
آغاز سخن:
درمیان اهالی فرهنگ هرن و اندیشه،زبان طنز زبان رسانه ای فاخر اثرگذار و نقادانه به شامر می رود و به چالش کشیدن و
نقد عاملانه و اثر بخش موضوعات و وقایع مختلف را بر عهده زبان طنز گذاشته اند که بسیار مثمر مثر و مفید فایده واقع
گردیده و مخاطبان بسیاری برای خویش پیدا منوده است.
بخش کارتون و کاریکاتور جشنواره هرن مقاومت نیز به عنوان یکی از مهمرتین بخش های جشنواره در نظر دارد تا به نقد
یکی از آفات و ضد ارزش های برآمده از تفکر غربی برخی مدیران نظام و برخی اقشار جامعه بپردازد.
موضوع ویژه ارشافی گری به عنوان یکی از مظاهر راه یافته فرهنگ منحط غرب به گفتامن اصیل انقالب موضوعی است که
مبحث و سوژه اصلی بخش کارتون و کاریکاتور پنجمین جشنواره هرن مقاومت می باشد.
ازاین رو از کلیه هرنمندان کارتونیست و کاریکاتوریست در رسارس کشور صمیامنه دعوت به عمل می اید تا با ارسال آثار
و نقد طنازانه و هرنمندانه این پدیده مذموم و رسوخ یافته و بعضا نهادینه شده در سالهای اخیر در این بخش از جشنواره
حضور پیدامنایند.
موضوعات بخش کارتون جشنواره:
ارشافی گری:
تجمل گراییژن خوب و آقا زاده هارانت خوار هامفسدین اقتصادیفیش های نجومیترشیفاتباند بازیفاصله طبقاتی

قوانین و رشایط ارسال اثر:
رشکت برای عموم آزاد است.
هر هرنمند می تواند حد اکرث با ارائه  5اثر در مسابقه رشکت کند.تاریخ خلق اثر باید از ابتدای سال  96به بعد بود و در سایر مسابقات رتبه کسب نکرده باشد.ارسال اثر در این بخش از طریق ثبت نام در سامانه جشنواره به آدرس www.festivalart.irآثار ارسالی حد اقل در ابعاد  20*30و با فرمت  jpgو با رزولوشن  300dpiاز طریق سایت ارسال گردد.تکمیل فرم و ارسال آثار به منزله قبولی رشایط و مقررات جشنواره است.در صورت عدم قوانین و مقررات رشکت ،اثر در هر مرحله از جشنواره حذف و امتیازات آن سلب می شود.اطالعات فرم ثبت نام و عناوین آثار در تهیه مطالب انتشاراتی و منایشگاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،از این رومسئولیت صحت اطالعات ارسالی بر عهده رشکت کننده است.استفاده از آثار برای چاپ در کتاب و سایر اقالم انتشاراتی،تبلیغاتی ،بانک اطالعات و برگزاری منایشگاه با ذکر نام صاحب اثر برای برگزار کنندگان جشنواره مجاز است.کتاب جشنواره در صورت چاپ به برگزیدگان اهدا می شو.به متامی رشکت کنندگانی که آثارشان به منایشگاه راه یابد گواهی رشکت داده می شود.تصمیم گیری درباره موارد پیش بینی و اعالم نشده بر عهده دبیر کل جشنواره است.اعضای بخش کارتون جشنواره:
دبیر بخش کارتون :سیدمسعود شجاعی طباطبایی
هیئت داوران:
گاهشامر جشنواره بخش کارتون:
اعالم فراخوان یکم مرداد 97مهلت ارسال آثارتا یکم آبان ماه 97انتخاب و داوری ،یکم تا پانزدهم آبان97-اعالم نتایج آدر ماه 97

برگزاری منایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97جوایز بخش کارتون:
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 شهید سپهبد قرنی ،بنیاد فرهنگی روایت فتح -گروه هرنهای تجسمی
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