فراخوان دوازدهمین نمایشگاه ساالنه کانون عکس اصفهان
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دوازدهمی نمایشگاه ساالنه کانون عکس اصفهان»
« فراخوان

مجری:
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ی
ن
دوازدهمی نمایشگاه ساالنه کانون عکس اصفهان با همکاری دبیخانه فرهنگ زایندهرود ،در پایان دوره اجر یای
هیئت مدیره در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
فرصت برای نمایش عکسهای اعضا و ی
ی
بسیی برای انعکاس ایده و نگاه
ساالنه کانون عکس اصفهان
ن
ن
هیمندانهی ایشان و برقراری ارتباط با مخاطبان عالقهمند به هی عکایس است .این رویداد به صورت غی
ی
چای و دیجیتال در یگ از مراکز
رقابت برگزار یمشود و آثار توسط هیئت انتخاب گزینش شده و به صورت ی
هیی یا گالریهای ن
ن
هیی شهر اصفهان نمایش داده یمشود.
ی رویکرد عمویم کانون عکس ،ن
در این ساالنه ،مقصود نمایش آثاری است که ُم َب ن
یعت فعالیت در عرصهی
هیی و در راستای ن
عکایس ن
هی معارص است.
این فراخوان دارای دو بخش ویژه و اصیل است که رشکتکنندگان یمتوانند با آثار خود در قالب شیوههای
ن
بیای عکایس (تکعکس و مجموعهعکس) و ن
هیهای چند رسانهای (ویدئوآرت و دیجیتالآرت) در این رویداد
ن
نخستی بار کلیه عالقهمندان یمتوانند بدون عضویت در کانون
رشکت کنند .شایان ذکر است امسال برای
عکس اصفهان در بخش ویژه با محوریت زاینده رود به صورت آزاد و رایگان رشکت کنند.

الف) بخش های فراخوان:
 -۱بخش ویژه
ی
اهیدهای توس ع عععه بهش ع ععمار یمرود.
مدیریت که ض ع ععع در
با توجه به محدودیت منابع آب ،مدیریت آن از مهمترین ر ر
آن چال رش ع بحر نای بههمراه یمآورد و نجات از این بحران ،بسععیار دشععوار خواهد بود .مواردی چون بارگذاریهای بیش
زمیهای زیر کشت ،برداشتهای غی ن
از حد روی زایندهرود ،تجمع صنایع آببر و افزایش ن
قانوی در باالدست استان
ی
ادای اسععت که به ضععع مدیریت باز یمگردد و باعث بهوجود آمدن مشع ی
همگ از ایر ی
عکالی
و عدم تقسععیم عادالنه آب،
گردیده است.
در این بخش کانون عکس در نظر دارد جهت صععیانت ب ع عی موقعیت فعیل رودخانه زاینده رود،عالوه بر حفظ وجه
ن
هیی رس ع ع ع ع ععانععه عکععایس در مواجهععه بععا جریععان و عععدم جریععان دائیم زاینععده رود ،بععه وجوه اس ع ع ع ع ع نععادی رودخععانععه بععهلحععا
وضعععیت فعیل ابژههای اصععیل این بخش شععام تبعات خشععکسععا در فرونش عسععت ابنیه مسع ن
عکوی و تاری ن و هم ن
چنی
مسع ععائ معیشع ع یعت کشع ععاورزان یبیدازد .از اینرو رشکتکنندگان یمتوانند در این بخش آثار خود را بهصع ععورت تکعکس،
مجموعهعکس و یا ن
هیهای چند رسع ع ععانهای (ویدئوآرت و دیجیتالآرت) با رویکردهای ذکر شع ع ععده برای گزینش ارسع ع ععال
نمایند.
 -۲بخش اصیل
رشکع ععتکننع ععدگع ععان در این بخش آزادنع ععد کع ععه آثع ععار خود را بع ععا هر رویکردی و در هر شع ع ع ع ع ع ععاخع ععهای از عکع ععایس در قع ععالع ععب
تکعکس،مجموعهعکس و یا ن
هیهای چند رسانهای (ویدئوآرت و دیجیتالآرت) برای گزینش ارسال نمایند.
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ب) رشایط رشکت در فراخوان:
 -۱عضویت در کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان.
ن
 -۲تمدید عضویت تا سال ( ۱۴۰۲قب از داوری آثار باید رشکتکنندگای که کارت عضویتشان تا پایان شهریور
 ۱۴۰۱اعتبار دارد ،نسبت به تمدید عضویت اقدام نمایند ،در غی اینصورت آثار ارسا داوری نخواهد شد).
 -۳رشکت در بخش ویژه این فراخوان برای عموم ،آزاد و رایگان است.

ج) رشایط ارسال آثار:
 -۱رشایط ارسال اثر بهصورت تکعکس و مجموعه عکس:
هر ه نیمند در هر بخش یم تواند پنج تکعکس و دو مجموعه عکس(۳تا  ۹فریم) ارسال نماید.
 -۱چیدمان چندین عکس در یک قاب از نظر برگزارکننده تکعکس محسوب یم شود.
ی
 -۲ارسع ع ع ع ععال عنوان و بیانیه برای مجموعه عکس و نامگذاری تک عکسها الزایم اسع ع ع ع ععت .هر بیانیه بایسع ع ع ع ععت به ز ان
ر
حداکی  ۵۰۰کلمه باشد.
فاریس و
 -۳مجموعه عکسها باید هرکدام در یک فای جداگانه باشد و نام فای  ،عنوان مجموعه عکس باشد.
ن
التی به این صورت نامگذاری شود :نام عکاس  +عنوان اثر(تک عکس یا مجموعه) +
 -۴هر اثر با حروف و اعداد
شماره عکس .مثالAli Ahmadi–desert– 01:
ی
 -۵عکسها یم تواند سیاه و سفید ،تکرنگ یا رنگ ارائه شود.
 -۶استفاده از هرگونه تکنیک و ویرایش آزاد است.
ی
ی
ی خانگ ،دور ن
ی حرفهای ،دور ن
محدودیت برای ابزار ثبت اثر وجود ندارد(.دور ن
ی تلفن همراه و …)
 -۷هیچگونه
 -۸عکسها یم بایسع ع ع ع ععت با فرمت  JPGو با رزولوشع ع ع ع ععن  Dpi ۳۰۰و ضع ع ع ع ععلع بزر  ۱۹۲۰پیکسع ع ع ع ع و با حجیم معادل
 3مگابایت (در مرحله اول برای داوری ارائه ش ع ع ععوند) در ص ع ع ععورت بیش ع ع ع یعی ش ع ع ععدن حجم فای  ،رشکتکنندگان یمتوانند
رزولوشن را به Dpi ۱۵۰کاهش دهند.
 -۹هیچ نوشتهای از قبی امضا،عنوان عکس ،نام عکاس یا توضیح نباید بهصورت واترمارک در داخ عکسها بیاید.
اهیای به نمایشعگاه ،فای اصعیل جهت چاپ از رشکتکننده مطالبه خواهد شعد.
 -۱۰پس از داوری آثار و در صعورت ر ر
بدییه است عدم ارائه عکس اصیل در مهلت مقرر باعث حذف عکاس از فهرست پذیرفتهشدگان و نمایشگاه خواهد
شد.
 -۱۱تصمیم گیی در مورد نحوه ارائه و نمایش آثار پذیرفته شده به عهده دبیخانه است.
ً
 -۱۲لطفا آثار خود را پیش از پایان مهلت مقرر به دبیخانه ارسال کنید .رشکتکنندگان باید تا ساعت  ۲۴روز بیستم
ن
نشای پست ی
الکیونیگ  isfpc.festival@gmail.comارسال کنند.
شهریور ماه  ۱۴۰۱آثار خود را به
 -۱۳تمایم آثار در یک فای به صورت  zipباید ارسال گردند.
ن
 -۱۴قسمت  subjectایمی بدینصورت تکمی گردد :دوازدهمی نمایشگاه ساالنه کانون عکس -نام عکاس
 -۱۵برگزارکنندگان این رویداد ارسالکننده را صاحب اثر ی
تلق یمکنند .در صورت اثبات خالف آن ،اثر ارسا حذف
ی
حقوق آن ن
نی متوجه ارسالکننده یم باشد.
شده و مسئولیت
ن
نهای در ارۀ موارد پیشبیت نشده به عهدۀ دبیخانۀ ساالنه است.
 -۱۶اخذ تصمیم ی
 -۱۷ارسال اثر به معنای پذیرش تمایم مقررات این فراخوان است.
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 -۲رشایط ارسال اثر بهصورت دیجیتالآرت و ویدئوآرت:
ر
 -۱هر ن
حداکی دو دیجیتالآرت و دو ویدیوآرت ارسال نماید.
هیمند یمتواند
 -۲دیجیتالآرتها و ویدیوآرتهای ارس ععا ملزم به داش ع ی ن
عی عنوان و بیانیه (اسع ع یتمنت) هسع ع ند .هر بیانیه بایس ع یعت به
ر
حداکی  ۵۰۰کلمه باشد.
ز ان فاریس و
 -۳فرمتهای قاب پذیرشMPEG2- MPEG4 (H.264) - MOV (H.264) - MXF :
حداکی زمان هر ویدیوآرت یمبایست ی
ر
کمی از پانزده دقیقه باشد .تمایم آثار ارسا باید بهصورت فای دیتا بر روی
-۴
 DVDارائه شوند ،آثاری که بهصورت  DVD Videoیا همان فای  VOBارسال شوند در این فراخوان پذیرش نخواهند
شد.
ر
ر
حداکی  ۱۵۰مگابایت (در مرحله اول برای
حداکی P HD ۷۲۰و با حجیم معادل
 -۵کیفیت ویدئوی ارسا باید
داوری)ارائه شوند.
 -۶آثار باید در یگ از قطعهای  Full HD- HDV – DVو بر روی  DVDدر روزهای غیتعطی و در زمان اداری به
ی
ی
دفی دبیخانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان واقع در خیابان توحید ،مجموعه فرهنگ استاد فرشچیان،
ی
ی
دفی انجمن سینمای جوانان اصفهان بصورت حضوری تحوی داده شوند .ذکر نام و نامخانوادگ ،کد عضویت و
شماره تلفن بر روی  DVDالزایم یم باشد.بدییه ست عدم رعایت این موارد منجر به حذف اثر خواهد شد.
 -۷عکسبنیان بودن اثر ارائه شده در بخش دیجیتالآرت الزایم است .فای تصاویر باید با فرمت  Jpgو با رزولوشن
 dpi۳۰۰و ضلع بزر  ۱۹۸۰پیکس ارائه شوند .نوع چاپ و ابعاد پیشنهادی هر اثر در ذی بیانیهی اثر قید شود.
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د) هیئت داوران و دبی فراخوان

هیئت داوران بخش آزاد و ویژه (به ترتیب حروف الفبا):

زانیار بلوری
کریم ی
متق
مهدی وثوق نیا
هیئت داوران بخش دیجیتال آرت و ویدئوآرت (به ترتیب حروف الفبا):
ن
مرتض ب اوی
رسول معرک نژاد
ن
نوشی نفیش
دبی:
وحید مومن زاده
دبی اجرای :
محمدرضا زارع

ه) گاهشمار فراخوان:
اعالم فراخوان ۱۲ :مرداد ماه ۱۴۰۱
آخرین مهلت ارسال آثار ۲۰ :شهریور ماه ۱۴۰۱
داوری و اعالم نتایج آثار ٣١ :شهریور ماه ۱۴۰۱
افتتاح نمایشگاه ١٨ :مهرماه  ۱۴۰۱مصادف با روز زایندهرود

و) ارتباط با دبیخانه ساالنه کانون عکس اصفهان :

ً
خواهشمندیم رصفا برای دریافت پاسخ سؤاالت نرصوری خود با شماره مندرج در فراخوان تماس بگیید.
شماره تماس٠٩١٣٣۶٠٩۴٨۴ :
ی
بیشی به سایت کانون عکس اصفهان و صفحهی اینستاگرام کانون عکس در فضای مجازی
جهت کسب اطالعات
مراجعه نمائید.
T.me/isfahanphotoclub
Instagram.com/isfahanphotoclub
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