انتشار فراخوان جشنواره ملی عکس لباس اقوام
فراخوان جشنواره ملی عکس لباس اقوام با مجوز اداره کل هنرهای تجسمی و به همت خانه نگرش
آگاهانه ویرا منتشر شد.
ثٌ ٝضاسش سٚاثظ ػٕٔٛی جطٛٙاسٔ ،ٜطشٚح فشاخٛاٖ جطٛٙاسّٔ ٜی ػىس ِجبس الٛاْ ث ٝضشح صیش است:
پٛضبن یب تٗپٛش ،یه سسب٘ ٝاست؛ سسب٘ ٝای لذستٕٙذ دس ا٘ؼىبس ثبٚسٞب ،اسصش ٞبٕ٘ ،بدٞب  ٚجغشافیب  .أب دس ایٗ
ٔیبٖ ،ایشا٘یبٖ یذ عٛالیی دس تٛج ٝث ٝاثؼبد ٕ٘بدیٗ ِجبس داضت ٝا٘ذ  ٚفبسؽ اص ٔٛاسد استفبدٕٛٞ ،ٜاس ٜتالش وشد ٜا٘ذ
و ٝاص ظشفیتٞبی ثصشی ِجبس ثٙٔٝظٛس ٕ٘بیص ٛٞیت خٛد ثٟش ٜجٛیٙذ.
ِجبس ایشا٘یبٖ دس ادٚاس تبسیخی ٌ٘ٛبٌٝ٘ ،ٖٛتٟٙب ثٔٝثبث ٝیه وبالی ضشٚسی  ٚوبسثشدی ثّى ٝاثضاسی ثشای ایجبد
تٕبیض ٔیبٖ الٛاْ ٛ٘ ٚاحی ٔختّف سشصٔیٕٙبٖ ثٛد ٜاست؛ حبَآ٘ىٙٔ ٝغك فشٌٛ٘ ًٙٞشا یی سجت ضذ ٜثسیبسی اص
ا٘ٛاع پٛضص ،دستخٛش تغییش ضذ ٚ ٜوثشت ٔٛجٛد دس ػشصِ ٝجبس الٛاْ ثٚ ٝحذتی جٟب٘ی ٔجذَ ضٛد.
ٞذف اص ا٘تخبة ایٗ ٔٛضٛع ،ثجتٕ٘ ،ب یش ٔ ٚؼشفی فش ًٙٞپٛضص ثْٛی ٔ ٚحُی دس الٛاْ اظیَ ایساٖی ثٛد ٜتب
ٕ٘بیطی ٔٙحصشثٝفشد اص تٛٙع سً٘  ٚعشح ،ش یٞ ٜٚبی تَٛید ،ا٘ٛاع وبسثش یٞب ثٝتٙبست آداة  ٚسٔ ٗٙحُ ی،
خصٛظیات الُیْ ی ٔشتجظ ثب پٛضصٞبی ٔحُی ،جبیٌب ٜاجتٕبعی  ...ٚثٕ٘ ٝبیص ٌزاضت ٝضٛد.
یا " ثب ٔجٛص "اداس ٜوُ ٙٞشٞبی تجسٕی " ثش آٖ است تب ٘خستیٗ جطٛٙاسٜ
ثش ایٗ اسبس" ،خبٍ٘٘ ٝشش آٌبٞب٘ ٚ ٝس
یا سا ثب ٔٛضٛع پٛضبن سٙتی الٛاْ ایساٖی دس سستٞٝبی وٛدوبٖ ،ثب٘ٛاٖ  ٚآلبیبٖ ثشٌضاس وٙذ.
ُٔی ػىس  ٚس
اهداف جشنواره:
ٔؼشفی جبرثٞٝب  ٚظشفیتٞبی ٌشدضٍشی
تؼٕك دس جبرثٞٝبی فشًٙٞی
ٔؼشفی ٙٞشٔٙذاٖ فؼبَ دس حٛص ٜػىبسی ٔشتجظ ثب ٌشدضٍشی
تطٛیق  ٚایجبد فشصتٞبی آٔٛصشی ثٙٔٝظٛس افصا یش وٓی  ٚنیفی آثبس ػىبسی دس حٛصٌ ٜشدضٍشی
ی لبثُ دستشس ثشای ػاللٙٔٝذاٖ ٌشدضٍشی  ٚػىبسبٖ حٛصٌ ٜشدضٍشی
ساٜا٘ذاصی آسشٚ
وٕه ث ٝالتصبد ػىبسی حٛصٌ ٜشدضٍشی
شرایط حضور در جشنواره:
ی ایساٖی ْیتٛا٘ٙذ دس ایٖ جطٛٙاس ٜضشوت وٙٙذ.
ی ػىبسبٖ آٔبتٛس  ٚحشفٝای ایساٖی  ٚؽ س
وُٜ
ٔسئَٛیت ٔبِهیت حمٛقی ػىسٞبی اسسبَی سة ػٟذ ٜضشوتوٙٙذٌبٖ است.
ی فبیَ اصّی ػىس سا دس اختیاس داضت ٝثبضٙذ.
ضشوتوٙٙذٌبٖ ثشای اسائٟ٘ ٝبیی ثب د

ی  ٚاسائ ٝػىس ٞب  ،... ٚپیصفشض تؼٟذات
ی خصٛظی دس تٜ ٝ
سػبیت اص َٛاخالق حشف ٝای ،خصٛصبً سػب یت حش ْ
ضشوتوٙٙذٌبٖ ٔحسٛة ْیضٛد.
جطٛٙاس ٜاص پزیسش آثبسی و ٝاص ٕٟٔب٘بٖ جطٛٙاسٜٞب ٌ ٚشدضٍشاٖی و ٝثٝػٛٙاٖ ػىس یادٌبس ی ِجبس ْحُی ث ٝتٗ
وشدٜا٘ذ ٔ ...ٚؼزٚس است.
ی ای ٔ ،...ٚطشٚط ث ٝداضتٗ ایذٜٞبی خاللب٘ ٝلبثُپزیشش
ػىسٞبی چیدٔبٖ ،استیج (صحٝٙآسایی ضذ ٚ )ٜآتُٜ
خٛاٞذ ثٛد.
نحوه و جسئیات ارسال اثر به جشنواره:
ی وٕتش اص سٞ ٝضاس حیوسُ ثبضذ.
ػشض ػىسٞبی ٟ٘بیی ٘جب د
یی  ٚسٙذ یت ػىس ِغٕٝای ٚاسد
ی سٖي ٛ٘ ٚس  ... ٚتب جب یی و ٝث ٝثبٚسپز س
یا یش ػىسٞب دس حذ اصالحبت اٜ َٚ
ٚس
ٕ٘ٙبید ،لبثُپزیشش است.
ٞش ػىبس ْیتٛا٘ذ تب حذاوثش چٟبس لغؼ ٝػىس سا ث ٝدثیشخب٘ ٝجطٛٙاس ٜاسسبَ وٙذ.
ی ثذ ٖٚپبسپبستٚ ،ٛاتشٔبسن  ٚای ٞش ٘ٛع ػالٔت ٔطخص ٝثبضٙذ.
ػىسٞبی اسسبَی ثب د
تهیَی اِضاْی است.
دسج صٔبٖ ٔ ٚىبٖ ػىبسی ٕٞ ٚچٙیٗ تٛضیحبت ْ
ی دس  ٜیچ جطٛٙاس ٜدیٌش ی ،ػٛٙاٖ  ٚای جبیص ٜای وست وشد ٜثبضٙذ.
ػىسٞبی اسسبَی ٘جب د
ی دس داخُ ٔشص جغشافایی ایساٖ تٟیٝضذ ٜثبضٙذ.
ی ػىسٞب ثب د
وُٜ
شرا یط اختصاصی شرکت در جشنواره:
سػبیت لٛاٖیٖ  ٚضٛاثظ فؼبَیت ،تَٛید ٕ٘ ٚبیش آثبس ٙٞشی
ثجت٘بْ دس سبیت جطٛٙاسٜ
اسسبَ ػىسٞب ثب ٔطخصبت اػالْی
ضشوت دس جطٛٙاسٔ ٜحذٚدیت سٗی ٘ذاسد.
ضشوت دس ایٖ جطٛٙاس ٜدس  ٜیچ ٔشحّٝای اص تؼٟذات ٔٙذسج دس فشاخٛاٖٞ ،ضی٘ ٝای ثشای ضشوتوٙٙذٌبٖ ٘ذاسد.
ٞضیٞٝٙبی ٔشتجظ ثب ثشٌضاسی ٕ٘بیطٍب( ٜثٝغیشاص ٞضیٞٝٙبی چبح  ٚلبة ) سة ػٟذ ٜثشٌضاسوٙٙذ ٜاست.
ثشپبیی ٕ٘بیضٍبٛٙٔ ٜط ث ٝاخز ٔجٛصٞبی سسٕی ثشپبیی ٕ٘بیطٍب ٜدس ضشایظ وش٘ٚب است.
ویژگی آثار:

ی دس فشٔت  JPGث٘ ٝطب٘ی سبیت خبٌ٘ ٝشدضٍشی ٚیشا  virathouse.comاسسبَ ض٘ٛذ.
ػىسٞب ثب د
ٞش ٙٞشٔٙذ ٔیتٛا٘ذ ،حذاوثش  4لغؼ ٝػىس ثشای ضشوت دس ٔسبثم ٝاسسبَ وٙذ.
ی ثیص اص  2500حیوسُ  ٚای وٛچهتش اص  2000حیوسُ
دس ٔشحّ٘ ٝخست اسسبَ آثبس ،ضّغ ثضسيتش ػىسٞب ٘جب د
ثبضذ.
ی ثضسيتش اص دٍٔ ٚبثبیت ثبضذ.
حجٓ ٞش ػىس ٘جب د
دسج صٔبٖ ٔ ٚىبٖ ػىبسی  ٚتٛضیحبت تىٕیّی اِضأی است.
ثشٌضاسوٙٙذ ٜحك استفبد ٜاص ػىس ٞبی پزیشفتٝضذ ٜثشای چبح دس وتبة  ،ثٛسضٛسٕ٘ ،بیضٍب ،ٜثِٛتٗ ،سب یت ٚ
فضبٞبی ٔجبصی  ...ٚثب روش ٘بْ صبحت اثش سا داسد.
دس صٛست ثٟشٜثشداسیٞبی ٔبَی اص ػىسٞب ،حكاِتصٛیش صبحجبٖ اثش پشداخت خٛاٞذ ضذ.
ثشٌضاسوٙٙذٔ ٜجبص است دس صٛست سفغ ٚ
ضشوتوٙٙذ ٜث ٝجطٛٙاس ٜخٛدداسی وٙذ.

ای اثٟبْ دس احشاص ٞشوذاْ اص ضشا یط ٔٛجٛد دس فشاخٛاٖ ،اص ٚسٚد

ی جطٛٙاس ٜخٛاٞذ ثٛد.
ی ی دس ٔٛاسد پیصثیٙی٘طذ ٜدس فشاخٛاٖ سة ػٟذٔ ٜذ س
تصٓیْ يس
ثشٌضاسوٙٙذ ٜثٙٔٝظٛس اثجبت ٔبِهیت اثشٔ ،جبص ث ٝاستؼالٔبت  ٚای ثشسسیٞبی فٗی ٔشس ْٛخٛاٞذ ثٛد.
دثیشخب٘ٔ ٝسبثمٔ ٝجبص است اص آثبس ٔٙتخت دس أٛس ٕ٘بیطٍبٞی  ٚتجّیغبتی خٛد استفبد ٜوٙذ.
ی ضشایط ضشوت دس جطٛٙاس ٜاست.
ثجت٘بْ دس جطٛٙاس ٜثٔ ٝؼٙبی پزیسفتٗ وُٜ
متولیان برگساری جشنواره:
ی جطٛٙاسٔ :ٜذیح ٝجٕبَی
ٔذ س
ی ٙٞشی جطٛٙاسٔ :ٜژٌبٖ ٔٙصٛسی
دةس
ضٛسای سیبستٌزاسی :سیحب٘ ٝجٕبَیٔ ،ژٌبٖ ٔٙصٛسی ،سغید فالح فشٔ ،ذیح ٝجٕبَی
ٞیئتداٚساٖ :پشٚا٘ ٝأیشیبٖ ( وبسضٙبس پٛضبن الٛاْ ایشا٘ی) ،افصیٖ ثختیاس ،حسٗ غفبسی ،سغید فالح فشٟٔ ،ذی
ٟٔذٚی
ی:
جوا ز
ث٘ ٝفشات ا َٚتب پٙجٓ تٙذیس ٔسبثمِٛ ،ٝح افتخبس ،وتبة جطٛٙاس ٚ ٜجبیض ٜای ٔؼبدَ  30.000.000سیبَ اػغب
خٛاٞذ ضذ.
تقویم برگساری جشنواره:

اػالٖ فشاخٛاٖ  ٚثجت٘بْ  :یىٓ تب  30آرسٔب1399 ٜ
ی  10 :دیٔب1399 ٜ
اػالْ پزیسفت ٝضذٌبٖ اَٜٚ
ی  ٚاػالْ ٘تبیج  2 :ثٕٟٔٗب1399 ٜ
اختتبْ ٜ
ٕ٘بیضٍبٛٙٔ : ٜط ث ٝدسیبفت ٔجٛص ثشپبیی ٕ٘بیطٍب ٜدس ضشایظ وش٘ٚب
ی
ا٘تطبس وتبة ٕ٘بیضٍبٓٞ : ٜصٔبٖ ثب ثشٌضاسی آئیٗ اختتبْ ٜ
ػاللٙٔٝذاٖ ٔی تٛا٘ٙذ جٟت وست اعالػبت ثیطتش ػال ٜٚثش ٔشاجؼ ٝث ٝسبیت جطٛٙاس ٜثٝ
٘طب٘ی ، virathouse.comثب ضٕبس ۰۹۳۳۷۰۰۷۹۱۴ ٜتٕبس ثٍیش٘ذ.

