به نام خدا

آهوان
فراخوان اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی (آهوان)
از سری برنامه های هجدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان
مقدمه
کاربست خقهه راتانه یا سواتهم ی و چر د چیه اخ و  ،اسکاناتی تازه و گستروچه را چر اخر ار ی وس دا هوار چاچه اات تا برهان د به چور از
سحدوچی یا ابک ش اخری و رشره ا به ب ا ایده یا و ذی ات خهیش بپوچازند .این رویکوچ چر راانه یا ی ویا جدید با باز تعویف اثو ی و
 ،روند خلق و ارائه آ زبا و ب ا ی و را تهاتعه چاچند .ااترااچه بدیع از سح ط وخلق آثار ی و با خصتهیت ات تعاسلی از اسکاناتی اات که راتانه
یا ی ویا جدید چراخر ار ی وس دا هوارس دید .ف آور یا نهین چیج رال وتوک ب راتتانه یا سر هع ی و به خلق آثار سعایتتو و یمخها با
زسانه و زیس ی وس د کمک س ک د.
اول ن جش هاره سلی ی ویا جدید رضه  ،پذیوا آثار ی و تهل د شده چر انهاع راانه یا ی و یا جدید یمچه
آرت ،ی و شبکه  ،ل د آرت ،فره آرت  ،ورچ آرت و ...با سهضهع سعارف رضه خهاید بهچ.

اهداف جشنواره
-1گسروش فوی گ و سعارف رضه
-2بهوه گ و از زبا و ب ا ی و چر آش ایی با ا وه اسام رئهف (ع)
-3رجهع به پشرهانهیا فوی گی و ی و چر حهزه سعارف رضه
-4ش ااایی اارعداچیا خقق فعال چر عویه ی ویا جدید
شرایط عمومی شرکت در جشنواره:
 شوک چر جش هاره بوا عمهم ی وس دا «آزاچ» اا . رویکوچ سحرهایی جش هاره «سعارف رضه » اا .یو ی وس د سی تهاند حداکثو با  3اثو چر جش هاره شوک ک د.
ی وس دا سی بایس

آساچگی الزم و تمه دات سهرچ ن از جه ارائه اثو به یهرت سجاز را چاشره باش د.

دسا  ،ویدئهآرت ،پوفهرس س

ثب نام  ،تقاضتا شتوک و اراتال تصتهیو و ویدئه ،فقط از یویق وس اتای جشت هاره به نشتانی  semnan.shamstoos.irو پهرتال
ثب نام ( )portal.shamstoos.irاسکا پذیو اات  ( .جه کستب ایقعات ب شترو با شتماره تماا یا اعقم شتده تماا حایت
فوسای د :چب وخانه جش هاره  33340851و چب وخانه تخصصی  ، 33334737پ ش شماره ) 023
سرقاض ا الزم اا شوح فعال

(رزوسه) ی و خهچ را به انضمام اه اثو از آثار هبلی خهچ را چر اای جش هاره ثب نمای د.

لطاا ی گام اراال آثار به سهارچ زیو تهجه فوسای د:
سرقاض ا باید یمواه فای یا سر ی را بوا تشویح و تب ن ایده و اثو خهچ (حداکثو چر  ۶00کلمه) ثب ک د .اراال این سرن الزاسی اا و تهجه به
یمه یا بوخی از سهارچ زیو چر سرن اراالی سیتهاند به چرک بهرو اثو ی و چر چاور کمک ک د :
-

ب ا ایده و رویکوچ سحرهایی خاص یوح
سشخص کوچ ویژگییا اخرصایی سدیهم چر یوح اراالی
پوچاخرن به بسرو شک گ و اثو
س طق ارتبایی س ا ایده ،ویژگییا سدنظو ،سدیهم انرخابی چر اجوا اثو

شرایط اختصاصی:
لطاا ی گام اراال آثاربه سهارچ زیو تهجه فوسای د :
الف) آثار ویدئه سحهر:
•
•
•
•

آثار ویدئهیی باید حداکثو  15چه قه باش د.
فوس ویدئه پوفهرس س باید با فوس یا  mp4باشد.
ک ا ویدئه اراالی باید سطلهس باشد .پ ش هاچ سی شهچ با ک ا ( ) HD 1080×1۹20ف لم بارگزار گوچچ.
حجم فای ویدئه اراالی حداکثو  100سگا بای باشد .بوا اراال فای یایی با حجم باالتو با چب وخانه تماا گوفره شهچ.

س) دسا و آثار سح طی :
•
•

ابعاچ آثار دسا چر فضتایا نمایشتگایی حداکثو 300 × 300× 300اتانریسرو اات که چر سهارچ ویژه و بو ااتاا ضتوورت یوح ،سیتهاند
تغ و ک د.
تصاویو و سسر دات چر هالب چو بعد یا اه بعد ارائه سی گوچچ و به تب ن اثو کمک سی ک د.

ج) ی ویا اجوایی:
•

اراال شوح تاص لی از اجوا چر فایلی جداگانه که باید شاس سهارچ زیو باشد :
 oسشخص کوچ اجواگو/یا (پوفهرسو/یا)
 oسکا و زسا اجوا
 oنقش و ک ش سخایب
 oیهل اجوا
 oشوح کلی اثو از ابردا تا انرها سهرچ نظو یا پ شب ی شده
 oواائ  ،اسکانات ،سهارچ خاص و سقدار فضا سهرچ ن از
 oتصاویو و سسر دات

چ) ی و شبکه :
o

o
o
o
o
o
o
o

اراتال پووپهزال و سستر دات تهیت ای جه شتوح کلی اثو از ابردا تا انرها سهرچ نظو یا پ شب ی شتده ( چر هالب ف لم ،عکس،
یوح واره و) ...
سشخص کوچ ف اور و نوم افزاریا یا به کار رفره
بسرو اجوا (فضا سجاز  ،وس  ،باز و )...
سشخص کوچ اسکا ارائه بوخط
سکا و زسا اجوا
نقش و ک ش سخایب
یهل اجوا
واائ  ،اسکانات ،سهارچ خاص و سقدار فضا سهرچ ن از

داوری آثار:
گزی ش آثار چر چو سوحله انرخاس و چاور سی گ وچ:
مرحله اول؛ انتخاب اولیه  :چر این سوحله ثار را ده بو سب ا سسر دات ارایه شده تهاط ی وس د جه رای ابی به بخش سسابقه
بوراتی هوار سی گ وچ .در صوور

ذییر

جش هاره سهرچ

اولیه هنرمند می بایسوت بر اسواو نوانین جشونواره نسو ت به ارسوال نسوخه اصولی اثر

اندام نماید ( .با تهجه به شوایط ب مار کوونا نحهه ارائه ،اجوا و اراال اثار به رای افرگا ایقع راانی خهاید شد).

مرحله دوم؛ داوری نهایی :چر این سوحله آثار راه یافره به جش هاره پس از اجوا نهایی ،تهاط چاورا بازب ی و بوگزیدگا سعوفی خهای د شد.
جوایز:
•
•

به  4اثو بوگزیده تهاط ی ات چاورا لهح افرخار ،ت دیس جش هاره و سبلغ  40 /000/000ریال ایدا خهاید شد.
جتایزه ویژه ی ت چاورا  :شتتتاست لهح افرختار ،تتدیس جشتتت هاره و سبلغ  50 /000/000ریتال بته اثو بوگزیتده ا کته س طبق بتا سحهریتا
سهضهعی جش هاره بهچه و با نگاه خقهه به فوی گ بهسی اارا ام ا باشد خلق شده باش د  ،تعلق خهاید گوف .

نکته  :1چر یتتهرتی که یو یک از بوگزیدگا با ارائه گهایی تحصتت لی چانشتتجهیی خهچ را اثبات نمای د به یو یک از آنها سبلغ  20/000/000ریال
جایزه ویژه تعلق خهاید گوف
نکته  :2چر یتهرتی که ی کدام از بوگزیدگا چانشتجه نباشت د ،به  3ناو از چانشتجهیانی که ب شتروین آثار را ارائه نمای د(به تشتخ ص ی ت چاورا )
یو ناو سبلغ  20/000/000ریال جایزه تعلق خهاید گوف .

ارکان جشنواره:
دبیر جشنواره  :ج اس آها فوش د فقح سدیو ک فوی گ و ارشاچ ااقسی اارا ام ا
جانشین دبیر جشنواره و مسئول کمیته سیاستگیاری و اتاق فکر :آها ابهالاض چالرام سعاو اسهر ی و و ا مایی
دبیر اجرایی :خانم ا ما رجبی
دبیر تخصصی :آها اع د خجسره فو
هیئت انتخاب و داوری:
چکرو ایغو کاشچ ا سقدم
چکرو به ام کاسوانی
چکرو سهد سق منژاچ
چکرو سوتضی احمدوند
غقسوضا اماو
بخش های جشنواره:
 .1نمایش آثار  :با تهجه به شتوایط ب مار کوونا چر کشتهر ،انچه سههع
سواکز سشخص شده اجوا خهاید شد.

بوگزار نمایشتگاه فوایم گوچچ آثار عقوه بو نمایش سجاز و آنقین چر

 .2نشتست یا تخصتصتی ی و و سحرهایی  :نشتست یا تخصتصتیا سجاز و حضتهر
بوگزار نمایشگاه با حضهر ااات د بوگزار خهاید شد.
 .3تجل

با سحهری ی ویا جدید چر بازه

زسانی فواخها و

از بوگزیدگا

نوانین و مقررا

جشنواره:

 .1تکم فوم شوک چر جش هاره الزاسی اا و اسضا آ به سع ا پذیوش ضهابط و را ی ات چاورا اا .
 .2آثار اراالی ،نباید چر جش هاره یا پ ش ن  ،به نمایش چرآسده باشد .
 .3اراال و حم و نق اثو به نمایشگاه و چریاف آ پس از پایا نمایشگاه بو عهده ی وس د اا .
 .4آساچه ااز و ارائه آثار بو عهده ی وس د اا .
 .5به آثار راه یافره به نمایشگاه با تشخ ص ی ات سحروم چاورا  ،کمک یزی ه آساچه ااز تعلق خهاید گوف .
 .6چب وخانه جشت هاره حق ااترااچه از آثار را چر راتانه یا و ایقع راتانی ،تبل غات فوی گی و نمایش چر چاخ و خارج از کشتهر با ذکو
نام ی وس د خهاید چاش .
 .7چب وخانه جش هاره سستهل ری را چر هبال یدسات ناشی از اراال ناسطلهس آثار و پس نمی پذیوچ .
 .8تصم م گ و چرباره سسائ پ ش ب ی نشده ،به عهده چب وجش هاره اا .
 .9سستتهل ایتال آثار و رعای حق کپی رای به عهده اراتال ک ده اات و ی چگهنه سستتهل ری سرهجه چب وخانه جشت هاره
نس .
 .10آثار که فاهد ایقعات شخصی و فوم شوک باشد سهرچ ارزیابی هوار نمی گ وچ.

گاه شمار:
•

اعقم فواخها و شووع ثب نام از یویق اای  :اول سوچاچ ساه ۹۹

•

آخوین سهل ثب نام چر اای  30 :آبا ساه ۹۹

•

انرخاس اول ه 25 :آذر ساه ۹۹

•

اعقم بوگزیدگا  :اول چیماه ۹۹

•

افرراح ه نمایشگاه  :از اول تا  15بهمن ساه ۹۹

•

چاور نهایی آثار 13 :بهمن ساه ۹۹

•

اخرراس ه 14 :و  15بهمن ساه ۹۹

برگزارکنندگان:
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السالم -معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -استانداری
سمنان -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان -دانشکده هنر دانشگاه سمنان -انجمن سینمای جوانان استان
سمنان -موسسه فرهنگی هنری شمیم فرهنگ قومس شفق

