فراخوان بخش گرافیک متحرک
پنجمین جشنواره هرن مقاومت
آغاز سخن:
هرن مقاومت هرن ستیهندگی و عشق است ،هرن توفنده و پر تالطمی که آلودگی به یاس و سکون را منی پذیرد و بسان روح ،
پیوسته در کالبد خمود هر عرص دمیده می شود.
جنوب غرب آسیا و رسزمینهای اسالمی بهشت هرن مقاومت است .
قریب هزار و پانصد سال است که آتش جنگ در این منطقه خاموش نشده است  .شام و عراق و یمن و افغانستان و ایران و
بالکان و لبنان و فلسطین و ...طی این سالها به توالی یا به تناوب در گیر جنگ های خانگی و خارجی بوده اند.
البته ایران در این میانه جایگاه ویژه ای دارد .رسزمینی که گوی سبقت مقاومت در برابر حکومت های خود کامه و بیگانه را
از همگان ربوده است.انقالب اسالمی و به دنبال آن دفاع مقدس تبلوراین معناست.
هامنگونه که مجاهدان راه حق در مبارزه با طاغوت زمان و رزمندگان اسالم در نربد با دشمن بعثی  ،انتفاضه گران فلسطین
و حزب الله لبنان در جنگ با صهیونیســم  ،تیپ زینبیون و حشــد شعبی در پیکار با داعش و انصارالله در مقابله با سعودی
مفهوم بلند مقاومت را عینیت بخشیده اند ،
هرنمندان مقاومت نیز در روایت صادقانه این جانفشانی ها وفداکاریها به مضامینی همچون نفرت از طاغوت ،ستایش پیشوا
امام و رهرب نهضت ،ستایش مبارزان انقالبی و ظلم ستیز  ،دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه ،محکوم کردن نظام استبدادی
عامل و کارگزاران آن،نکوهش مرتف و خوی ارشافیت ،استکبار و استعامر ستیزی  ،ستایش جهاد ،شهادت  ،مجاهدان  ،شهیدان
و ایثارگران  ،هرن مقاومت را ظرفیتی نه منطقه ای بلکه جهانی بخشیده اند.
جشنواره هرن مقاومت برآن است پاسداشتی هر چند کوچک از این امر واال به یاری شام هرنمندان برگزار مناید.
رسفصلها و رویکردها:
 .1واکاوی دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی در عرصه¬های مختلف علمی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتامعی،
مقاومتی و..
 .2مبارزه با فساد ،مطالبه و بازخوانی ارزش¬ها و آرمان¬های انقالب اسالمی و نفی وابستگی فکری و ارشافی-گری
 .3ارائه راهکارهای حل مشکالت و توامنندسازی کشور در عرصه¬های مختلف علمی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتامعی،
مقاومتی و ..و بررسی تهدیدها و فرصت¬ها
 .4ایجاد روحیه خودباوری و عزت ملی (ما می¬توانیم)
 .5ترویج گفتامن مقاومت و تقویت روحیه مبارزه با ظامل و حامیت از مظلوم
 .6بازخوانی چهار دهه مبارزه و مقاومت در برابر دشمنان و استکبار
 .7معرفی مسئول تراز انقالب اسالمی
 .8معرفی الگوهای جوان مومن انقالبی و دستاوردهای ایشان نظیر شهیدان احمدی روشن و حججی و...
معرفی قالب محصوالت:
الف -مستند موشن
ب -فلت
ج -کمیک
د -تیزر
رشایط عمومی:
 .1تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آثار به منزله قبول رشایط و مقررات جشنواره است.
 .2رشکت کننده باید مالک مادی و معنوی اثر یا آثار ارسالی باشد.
 .3رشکت کنندگان می¬توانند عالوه بر تولید آثار جدید ،آثار آرشــیوی خود را مطابق با اهداف و رویکردها جشــنواره ارسال
منایند.
 .4رضوری است برای ارسال اثر نسخه¬ی متنی اثر (سناریو و پژوهش) به همراه فرم ثبت نام ضمیمه و ارسال گردد.
 .5در صورت برگزاری جلسات و نشست¬های تخصصی در ایام برگزاری جشنواره  ،صاحبان آثار منتخب جهت رشکت در
جلسات دعوت خواهند شد.
 .6استفاده از آثار ارسالی جهت انتشار و سایر اقالم تبلیغاتی ،برگزاری منایشگاه و فضاهای مجازی مرتبط با جشنواره با ذکر
نام صاحبان اثر برای ستاد برگزاری جشنواره مجاز است.
 .7برای منتخبین رشکت در بخش مسابقه جشنواره ،گواهی حضور صادر خواهد شد.

 .8در صورت عدم رعایت مقررات جشنواره ،آثار ارسالی در هر مرحله¬ای از جشنواره حذف و امتیاز آن سلب خواهد شد.
 .9ارقام پیشنهادی جوایز این بخش از محل اعتبارات برگزاری جشنواره و حامیان مالی پیش بینی شده پرداخت خواهد شد
و ارقام آن تغییر نخواهد کرد.
رشایط آثار ارسالی:
• رشکت کنندگان در این بخش می¬بایســت آثار خود را در فرمت¬های (MP4،25P،H264و ) 1080*1920به همراه منت
سناریو و پژوهش (درقالبWordو )PDFاثر به دبیرخانه ارسال مناید.
• هر رشکت کننده می¬تواند در هر یک از قالب¬های مشخص شده حداکرث  4اثر ارسال مناید.
اعضای بخش تایپوگرافی جشنواره:
دبیر بخش گرافیک متحرک :عباس صانعی
هیئت داوران :علیرضا پور شکوری – حمید رضا تینا تهرانی – محمد امین امامی – محمد قائلی
گاهشامر جشنواره بخش گرافیک متحرک:
 اعالم فراخوان یکم مرداد 97 مهلت ارسال آثارتا یکم آذر ماه 97 انتخاب و داوری ،یکم تا پانزدهم آذر97 اعالم نتایج نیمه اول دی ماه 97 برگزاری منایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97جوائز در هر بخش:
به چهار برگزیده بهطور یکسان و بدون اولویت جوایزی به رشح ذیل اهدا خواهد شد:
 نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی دیپلم افتخار هفت ميليون تومان وجه نقدارتباط با دبیرخانه:
نشانی دبیرخانه :تهران ،میدان فردوسی ،ابتدای سپهبد قرنی ،بنیاد فرهنگی روایت فتح
شامره متاس 021-88895960 :و 09195353265
ساعت متاس 9 :صبح الی  16عرص
آدرس اینرتنتیwww.festivalart.ir :

