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آییه وامو و فراخوان ششمیه دوره

جشنواره بیهاملللی فیلم زوان ىرات
سنبله (شهریور)  ۱۳۹۹برابر با آگست2020

جطٌَارُ ثیيالوللی فیلن سًبى ّزات ،ثِ عٌَاى هعتجزتزیي جطٌَارُ جْبًی فیلن ثب هَضَع سًبى در هٌغمِ؛ ثزای اٍلیي ثبر در
سبل  2013تَسظ "خبًِ فیلن رٍیب" ٍ ثٌیبد "آرهبى ضْز" در ضْز ّزات افغبًستبى ثزگشار ضذ.
ثبستبة جٌجِّبی هختلف حمَق سًبى ،خطًَت علیِ سًبىَّ ،یت ٍ ثزاثزی جٌسیتی ٍ ّ ...ذفی است وِ ایي جطٌَارُ ثِ آى
هی پزداسد ٍ در وٌبر ایي ثزای تَسعِ ٍ دیپلَهبسی فزٌّگی در سغح هٌغمِ ٍ جْبى تالش هیًوبیذ« .جطٌَارُى ثیيالوللى
فیلن سًبى ّزات» در پی ایجبد گفتگَیی جذی هیبى ًخجگبى ٍ چْزُّبی فزٌّگی در ارتجبط ثب هسبیل هزتجظ ثِحمَقِ
فزٌّگی ،سیبسی ،اجتوبعی ٍ التصبدی سًبى است .اثشار هب ثزای تالش در ایي راستب سیٌوبی ٌّزی ٍ هتعْذ هیثبضذ .هب در
ایي هٌغمِ – للت آسیب -سهیٌِای را فزاّن وزدُ این تب ًخجگبى افغبًستبى ،هٌغمِ ٍ جْبى ثتَاًٌذ گزد ّن ثیبیٌذ ٍ اس رّگذر
تجبدل تجزثیبت خَد ثزای دستیبثی ثِ آیٌذُای رٍضيتز ٍ عبدالًِتز ثزای جْبى للن ٍ لذم ثشًٌذ.

ضزایظ عوَهی:


دثیزخبًِ ضطویي دٍرُ جطٌَارُ ثیيالوللی فیلن سًبى ّزات اس فیلنسبساى هلی ٍ ثیيالوللی تمبضب هیوٌذ فیلنّبی
داستبًی ،هستٌذ ،اًویطي ثلٌذ ٍ وَتبُ خَد را وِ تزجیحبً پس اس اٍل جٌَری  2017ثب هَضَع سًبى تَلیذ ضذُ
ثبضٌ ذ ثزای ضزوت در ایي جطٌَارُ وِ در هبُ سٌجلِ (ضْزیَر)  1399ثزاثز ثب هبُ آگست در افغبًستبى ثزگشار
هیضَد ،ارسبل وٌٌذ.



هْلت ارسبل فیلنّب ثِ دثیزخبًِ ضطویي دٍرُ ایي جطٌَارُ اس 11جذی (دی)  1398الی  11حَت (اسفٌذ)
 1398ثزاثز ثب  1جٌَری  2019الی اٍل هبرچ  2020در ًظز گزفتِ ضذُ ٍ عاللِهٌذاى هیتَاًٌذ آثبر خَد را تب
هذت تعییي ضذُ ثِ دثیزخبًِ جطٌَارُ ،ارسبل وٌٌذ.



اس آًجب وِ جطٌَارُ ثیي الوللی فیلن سًبى ّزات گستزدُ ثَدُ؛ پس اس دٍرُ پٌجن جطٌَارُ ،در وٌبر پزداختي ثِ
هسبئل سًبى ثخص سیٌوبی جْبى ًیش ثِ آى اضبفِ ضذُ؛ فیلنّب ثب هَضَع "آساد" در ایي ثخص پذیزش هیضًَذ.
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ایي ثخص ثب ّذف حوبیت ٍ تمذیز اس تَلیذات حزفِای فیلوسبساى ،ضٌبسبیی ٍ هعزفی استعذادّبی سیٌوبیی،
هطبروت در تَلیذ فیلن ٍ ،یبفتي ایذُّبی ًَ در سیٌوب ثزگشار هیضَد.


ضطویي دٍرُ ایي جطٌَارُ هبًٌذ دٍرُّبی پیطیي جٌجِ رلبثتی دارد ٍ ثِ فیلنّبی ثزتز تٌذیس جطٌَارُ اّذا
خَاّذ ضذ .فیلن ّبی ایي جطٌَارُ تَسظ ّیبت داٍراًی هتطىل اس سیٌوبگزاى ٍ هٌتمذاى هلی ٍ ثیيالوللی در دٍ
ثخص ولی؛ داخلی ٍ خبرجی هَرد ارسیبثی لزار خَاٌّذ گزفت.



تٌذیسّبی ضطویي دٍرُ ایي جطٌَارُ در ثخص داخلی ثِ ثْتزیي فیلنّبی داستبًی ،هستٌذ ،اًویطي ٍ ثْتزیي
وبرگزداى فیلن داستبًی ٍ هستٌذّ ،وچٌیي ثْتزیي فیلن ًبهِ ،ثْتزیي ثبسیگزاى سى ٍ هزد ،ثْتزیي ثبسیگز خزدسبل
دختز ،ثْتزیي سیٌوبتَگزافی ،ثْتزیي صذاثزداری ٍ ثْتزیي تذٍیي ،اّذا خَاّذ ضذ .تٌذیسّبی ایي جطٌَارُ در
ثخص ثیيالوللی ثِ ثْتزیي فیلنّبی داستبًی ثلٌذ ،هستٌذ ،فیلن وَتبُ ٍ ثْتزیي اًویطي اّذا هیضَد.

جطٌَارُ ثیي الوللی فیلن سًبى ّزات را ثٌیبد آرهبى ضْز ٍ خبًِ فیلن رٍیب در حول (فزٍردیي)  1392خَرضیذی ثزاثز ثب
هبرچ  2013هیالدی تبسیس وزدًذ.
سِ دٍرُ اٍل ایي جطٌَارُ در للعِ تبریخی اختیبرالذیي در ّزات ٍ چْبرهیي دٍرُ آى در ثبغ ثبثز ،ثبغ تبریخی وبثلٍ ،
پٌجویي دٍرُ آى در ّتل اًتزوبًتیٌیٌتبل ثزگشار ضذ وِ پذیزای صذّب فیلن اس افغبًستبى ٍ سزاسز جْبى ثَد .ایي جطٌَارُ
در پٌج دٍرُ گذضتِ خَد ثب حضَر تعذادی اس فیلنسبساى هغزح هلی ٍ ثیيالوللی تَجِ صذّب رسبًِ را در سزاسز دًیب ثِ
خَد جلت وزد ٍ ّشاراى ًفز فیلنّبی هٌتخت جطٌَارُ را توبضب وزدًذ .جطٌَارُ ثیيالوللی فیلن سًبى ّزات را هیتَاى
یىی اس هْنتزیي رخذادّبی فزٌّگی در للت آسیب داًست.

لغفب در فزستبدى آثبر ثِ ًىبت سیز تَجِ وٌیذ:
هْلت ًْبیی ارسبل آثبر ثِ دثیزخبًِ جطٌَارُ اس 1جذی (دی)  1398الی  11حَت (اسفٌذ)  1398ثزاثز ثب  1جٌَری
 2019الی اٍل هبرچ  2020هیثبضذ.


فیلن ّبیی وِ ثزای رلبثت در ثخص سًبى ثِ دثیزخبًِ جطٌَارُ ارسبل هیضًَذ یب ثبیذ تَسظ وبرگزداىّبی سى
سبختِ ضذُ ثبضٌذ یب اگز وبرگزداىّبی هزد آىّب را سبختِاًذ ،هَضَع آًْب ثبیذ هزتجظ ثب هسئلِ سًبى ثبضذ.



در ثخص سیٌوبی جْبى  World Cinemaهَضَع ٍ اضتزان آساد است.
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ثزای فیلنّبیی وِ ثِ سثبى فبرسی ٍ پطتَ تَلیذ ضذُاًذ؛ داضتي سیزًَیس اًگلیسی االساهی است .فیلنّبی فبلذ
سیزًَیس اس اضتزان در جطٌَارُ ثبس هیهبًٌذ.



فیلنّب را هی تَاًیذ ثِ صَرت هستمین ،اس عزیك پست ،ایویل یب ثب فزستبدى لیٌه فیلن ثِ آدرسّبی دثیزخبًِ
جطٌَارُ ارسبل وٌیذ.



ضزوتوٌٌذگبى در ایي جطٌَارُ ثبیذ فَرم فبرسی ٍ اًگلیسی ضویوِ ایي فزاخَاى را ثِصَرت وبهل ٍ ٍاضح پز
وٌٌذ ٍ ّوزاُ فیلن ثِ دثیزخبًِ جطٌَارُ ارسبل دارًذ ،در غیز ایي صَرت فیلنضبى پذیزفتِ ًخَاّذ ضذ.



یه عىس اس وبرگزداى فیلن ،سِ عىس اس پطت صحٌِ ،پَستز ٍ ًوبّبی فیلن ثب فزهت ) (JPEGثِ ّوزاُ یه
تزیلز فیلن ضویوِ فَرم ارسبل ضَد.



تىویل ٍ ارسبل فزم تمبضبی ضزوت در جطٌَارُ ثِ هعٌبی لجَل توبهی همزرات جطٌَارُ هی ثبضذ.

در صَرتی وِ هبیل ّستیذ فیلنتبى را اس عزیك اًتزًت ثزای هب ارسبل وٌیذ ،هیتَاًیذ اس عزیك  wetransferثِ آدرس
ایویل  womenfilmfestival.herat@gmail.comثفزستیذ یب اس عزیك ٍیت سبیت vimeo
https://www.wetransfer.com
https://www.Vimeo.com
ُ
نی یمتوانید بصورت آنالین ُفرم ر
از طریق ویب سایت  FilmFreewayز
اشیاک در جشنواره را پر نموده و به همراه فیلم
و بقیه موارد مورد نیاز به جشنواره بفرستید.
https://filmfreeway.com/HeratInternationalWomensFilmFestival

چگًَِ ثب هب توبس ثگیزیذ:
آدرس ارسبل :افغبًستبى ،وبثل ،وَچِ اٍل دّوشًگ یب تپِ سالم ،رٍثزٍی هسجذ هحوذیِ ،خبًِ فیلن رٍیب
ایویلwomenfilmfestival.herat@gmail.com :
ضوبرُّبی توبس در افغبًستبى0093700427244 /0093747979133 :
ثیيالوللی+331646531624/+33662153297 :
ٍثسبیتhttp://hiwff.com :
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