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هنرمند گرامی
با سالم و احترام و سپاس از همراهی شما با جشنواره هنر براي صلح، بدین وسیله از شما دعوت مى شود تا در بخش
موشن پوستر هفتمین دوره جشنواره بین المللی هنر براي صلح که شهریور و مهرماه سال جاري در گالري پردیس

ملت برگزار می شود، شرکت فرمایید
جشنواره دوره  هفتمین  مقررات  و  ضوابط  و  رویکردها  در  گرفته  صورت  تغییرات  به  توجه  با  است  خواهشمند 

بین المللی هنر براي صلح، آن را به صورت کامل و با دقت مطالعه فرمایید

آثار می بایست یکی از رویکردهاي زیر را در خود داشته باشد:

ضوابط، مقررات و شرایط شرکت در بخش موشن پوستر هفتمین جشنواره هنر براي صلح

کمک به گسترش فرهنگ صلح، گفتگو و مدارا با توجه به شعار ”صلح را تصور کن”
پرهیز از تبعیض نژادي، احترام به اقوام، مذاهب و ملیت ها با توجه به نام گذاري سال 2019 به نام سال جهانی

زبانهاي بومی با توجه به شعار ”جهان رنگارنگ است”
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 دعوت نامه بخش نمایشگاهی هفتمین
دوره جشنواره بین المللی هنر براي صلح

گرافیک - موشن پوستر

artforpeacefestival.motion@gmail.com
kbps                            H.264            MP4

- هر هنرمند می تواند بر پایه رویکردهاي اعالم شده فوق به صورت مستقل، لینک آثار پیشنهادي خود را همراه با
فرم مشخصات هر اثر، جهت انتخاب، حداکثر تا تاریخ 98/5/10 تنها از طریق پست الکترونیکی بخش موشن پوستر

جشنواره هنر براي صلح به نشانی                                                                            ارسال نماید.
- فایل آپلود شده باید با پسوند          و کدك            و حداکثر بیت ریت         20000 باشد.

- زمان هر اثر نباید کمتر از 10 ثانیه و بیشتر از 60 ثانیه باشد.
- انتخاب تعداد آثار از میان آثار ارسالى هر شرکت کننده بر عهده برگزارکننده مى باشد.

- در صورتیکه هیچ یک از آثار ارسالی توسط شرکت کننده با رویکردهاي اعالم شده در متن دعوتنامه مطابقت
نداشته باشد، دبیرخانه از پذیرفتن اثر معذور خواهد بود.

- تکنیک اجراي آثار آزاد است.
- تصویر هنرمند و تصویر فریم هاى اثر او می بایست کیفیت مناسب براي چاپ را داشته باشد و هماهنگ با راهنماى

موجود در فرم به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند.
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هیات داوران بخش موشن پوستر هفتمین جشنواره هنر براي صلح
کیارش زندى، سجاد صبور، عمار عیسى پور، پیوتر کونتسه                    ، ایرج میرزاعلیخانى

زمانبندي دریافت  و ارسال آثار هفتمین جشنواره هنر براي صلح

*الزم به ذکر است، زمان بندى اعالم شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

- به امید همراهی شما هنرمند گرامی با هفتمین جشنواره بین المللی هنر براي صلح خواهشمندیم از تاخیر در
ارسال آثار خودداري نمایید و مطابق زمانبندي اعالم شده آثار خود را براي شرکت در این جشنواره ارسال فرمایید.
- لطفا دقت فرمایید که کلیه مکاتبات با هنرمندان صرفا از طریق ایمیل یا پست الکترونیکی صورت می گیرد و 
آثار و اطالعات آنها نیز می بایست، تنها از همین طریق ارسال گردند و دبیرخانه از پذیرش اطالعات و آثاري که از

طریق سایر اپلیکیشن ها ارسال شوند معذور خواهد بود.

دبیرخانه جشنواره بین المللی هنر براي صلح
بخش موشن پوستر 

تیرماه 1398 ارسال دعوت نامه و انتشار فراخوان     
تیرماه تا 10 مرداد ماه، ارسال آثار پیشنهادي از سوي هنرمندان به دبیرخانه
تا 15 مرداد ماه، انتخاب آثار براى نمایش در گالرى و درج در کتاب جشنواره
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