
 

  

  

 

  

 

 
 

 سفارت فرانسه در ایران

 المللی داستان مصورو شهرک بین با مشارکت گالری آ

 برگزار می کنند :

 

 «استعدادهای جوان »  طراحیمسابقه 

 ژاک پره ور، ترجمه احمد شاملو« صبحانه » با الهام از  شعر 

 سال 35تا  20ایرانی از  با استعدادویژه جوانان 

 

 مسابقه و شرایط شرکت کنندگان: اهداف  1ماده 

 به ابتکار وزارت فرهنگ فرانسه به گرامیداشت هنر نهم اختصاص یافته است.  2020سال 

ایرانی حوزه  استعدادهای جوانبا هدف حمایت از  نام گرفته است «مصور داستانسال »  که 2020-2021در سال این مسابقه 

 طراحی برگزار می شود. 

در مدیوم اثر یک ژاک پره ور، شاعر فرانسوی، با ترجمه احمد شاملو « صبحانه » از داوطلبان دعوت می شود با الهام از شعر 

م به چش اثرارائه دهند. حداقل یک کلمه از شعر )به فارسی یا فرانسه( می بایست در  تصویرسازی و یا چاپ دستی های طراحی،

 بیاید.



 

 به سه اثر به عنواننمایشگاه به چاپ خواهد رسید.  کتابدر و  می آیددر گالری آ به نمایش در  نهایی منتخباثر به عنوان آثار  20

 آثار برگزیده نهایی جایزه تعلق خواهد گرفت.

 ست.ا امکانپذیرصورت انفرادی ه شرکت در مسابقه فقط ب در این مسابقه شرکت کنند.می توانند  یساله ایران 35تا  20هنرمندان 

 : تقویم 2ماده 

 1399 بهمن 29مهلت ارسال آثار :  -

 1399 اسفند 17اعالم نتایج :  -

 1400 اردیبهشت 3 نمایشگاه و اهدای جوایز و رونمایی از کتاب نمایشگاه: افتتاحیه -

 1400 اردیبهشت 17تا  3: نمایشگاه -

 : درونمایه 3ماده 

 ژاک پره ور« صبحانه » شعر موضوع مسابقه : 

خلق کنند. حداقل یک یک اثر اثر شاعر فرانسوی، ژاک پره ور، « صبحانه » از شرکت کنندگان دعوت می شود با الهام از شعر 

 کلمه فرانسوی یا ترجمه فارسی احمد شاملو می بایست در اثر وجود داشته باشد.

Déjeuner du matin     

Il a mis le café 

Dans la tasse 

Il a mis le lait 

Dans la tasse de café 

Il a mis le sucre 

Dans le café au lait 

Avec la petite cuillère 

Il a tourné 

Il a bu le café au lait 

Et il a reposé la tasse 

Sans me parler  

  

Il a allumé 

Une cigarette 

Il a fait des ronds 

Avec la fumée 

Il a mis les cendres 

Dans le cendrier 

Sans me parler 

Sans me regarder 

  

Il s'est levé 

Il a mis 

Son chapeau sur sa tête 

Il a mis son manteau de pluie 

Parce qu'il pleuvait 

Et il est parti 

Sous la pluie 

Sans une parole 

Sans me regarder 

  

Et moi j'ai pris 

Ma tête dans ma main 

Et j'ai pleuré. 

 

 صبحانه 

 
 قهوه رو ریخت تو فنجون

 شیرو ریخت رو قهوه

 قندو انداخت تو شیرقهوه

 با قاشق چایی خوری همش زد

 شیرقهوه رو خورد و فنجونو گذاشت

بی این که به من چیزی بگه،سیگاری چاق 
 کرد

 دودشو حلقه حلقه بیرون داد

 خاکسترشو تکوند تو زیرسیگاری

 بی این که به من نگاهی کنه، 

 پاشد کالشو گذاش سرش

بارونی شو تنش کرد چون که داشت می 
 بارید

 و زیر بارون از خونه رفت

 بی یک کلمه حرف

 .بی یک نگاه

 من سرمو گرفتم تو دستام و

 .اشکام سرازیر شد
 



 

 ارائه اثر: نحوه  4ماده 

 می بایست بر روی کاغذ یا مقوا ارائه شود. یحاطرآثار  -

 پاسپارتو()بدون  3حداکثر آ ابعاد اثر: -

 همچنین حداقل یک کلمه از شعر ژاک پره ور به فرانسه یا ترجمه .روی اثر حتما بایستی امضای هنرمند موجود باشد -

 آن روی اثر کار شده باشد. فارسی

 

 نحوه شرکت در مسابقه:  5ماده 

 صورت می گیرد. در دو مرحله آثاردلیل شیوع ویروس کرونا، ارسال ه ب

 : موارد خواسته شده به ایمیل دبیرخانه مسابقهارسال  مرحله نخست:

concours.dessin@ambafrance-ir.org 

 

 (Mo 10)حداکثر  اسکن یا اصل نسخه دیجیتال اثر -1

 فرم شرکت در مسابقه -2

 فارسی و یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه زبان رزومه هنری شرکت کننده به -3

 (Mo 10)حداکثر پرتفولیوی هنرمند حداکثر در ده صفحه به زبان فارسی و در صورت امکان به انگلیسی یا فرانسه  -4

 تصویر کارت ملی -5

در موضوع ایمیل  از طریق ایمیل ارسال شده باشند. لطفا 23:59ساعت  1399 بهمن 29آثار و مدارک خواسته شده می بایست تا  -

 «مسابقه طراحی استعدادهای جوان » مرقوم بفرمایید : 

 اثر است.در غیر این صورت اثر بررسی نخواهد شد. تنها یکهر شرکت کننده مجاز به ارسال  -

 ایمیل های ناقص یا ارسال شده پس از تاریخ یاد شده، بررسی نخواهد شد. -

 طریق ایمیل اعالم وصول خواهد شد.دریافت آثار و مدارک شرکت کنندگان، از  -

و چاپ در کتاب انتخاب می شوند که می بایست توسط  درگالری آ اثر به عنوان آثار برگزیده نهایی جهت نمایش 20 مرحله دوم:

داده  تحویل.7خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی )آبان( جنوبی، کوچه اردشیر ارشد، شماره  به نشانی تهران.هنرمند به گالری آ 

 شود.

 هنرمند منتخب از طریق ایمیل به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید. 20نام 

  

 فرایند انتخاب:  6ماده 

 ویژه دارد : آثار برگزیده به نکات زیر توجههیات داوران برای انتخاب 

 خالقیت و اصالت -

 رعایت موضوع مسابقه -

  و تکنیک رعایت قطع -

 نفر برنده مسابقه را انتخاب و آثار ایشان را در فضای گالری آ به نمایش می گذارد. 3نفر برتر و همچنین  20 هیات داوران
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 : جوایز 7ماده 

 ،عهده خانم آسیه مزینانیه هنرمند برگزیده در گالری آ به معرض دید عموم می رسند. مدیریت هنری این نمایشگاه ب 20های  یحاطر

 از آثار منتخب با مدیریت آقای مرتضی آکوچکیان و خانم آسیه مزینانی منتشر خواهد شد. کتابیاست. همچنین  مدیر گالری آ

 

 جوایز:

کتاب  3یورو +  300به ارزش  طراحی لوازم+  )سیته(روزه در شهرک بین المللی داستان مصور 15نفر اول : اقامت  -

 فرانسوی داستان مصور

 کتاب داستان مصور فرانسوی 3یورو +  200به ارزش  طراحی لوازمنفر دوم :  -

 کتاب داستان مصور فرانسوی 3یورو +  100به ارزش  طراحی لوازمنفر سوم :  -

در صورت مناسب بودن وضعیت سالمت  2021 سال پائیز اهدا می شوند. اقامت هنری در فرانسه نیز در 2021جوایز در سال 

 کارگاهی آنالین تدارک خواهد دید. 2021، در غیر این صورت سفارت فرانسه طی سال انجام می شود

 بازگردانده می شوند.  انبه هنرمنددر پایان نمایشگاه در گالری آ، آثار 

 سایر شرایط:  8ماده 

 و پیشتر چاپ نشده است.بوده ئه شده، بدیع و اصیل اکه اثر ار متعهد می شود شرکت کنندههر 

 هنشر اثر را با هدف پاسداشت شرکت ایشان در مسابقه و چاپ کتاب نمایشگاه ب الزم جهت حقوق و اختیاراتهنرمند منتخب  20

 مدت یک سال به سفارت فرانسه در ایران واگذار می کنند.

قالب نوشته، الکترونیک و سمعی بصری )پایگاه اینترنتی سفارت، اثر را در  الزم جهت استفاده ازهنرمند برنده، حقوق و اختیارات  3

 مدت یک سال به سفارت فرانسه در ایران واگذار می کنند.ه ب ای اجتماعی و غیره(نشر در شبکه ه

رام به احت به منظور. تعهدی نسبت به پرداخت حقوق مولف برای برگزارکنندگان ایجاد نمی کنداستفاده از تمامی موارد ذکر شده، 

 .ندکتا پیش از چاپ کتاب نمایشگاه،به صورت کتبی از شرکت در مسابقه اعالم انصراف هنرمند می تواند  هرحقوق معنوی آثار،

 

 : احترام به آئین نامه 9ماده 

، ابطال ینقوانو تصمیمات مرتبط با آن است. عدم رعایت  قوانین فراخوانشرکت در این مسابقه به منزله موافقت شرکت کنندگان با 

 د داشت.را در پی خواه شرکت کنندهدرخواست 

 سواالت خود را درباره شرایط شرکت در این مسابقه به آدرس زیر ارسال فرمائید :

concours.dessin@ambafrance-ir.org 
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CONCOURS DE DESSIN « JEUNES TALENTS »  

D’après « Déjeuner du matin » du poète Jacques Prévert  

traduit par Ahmad Shamlou 
 

Organisé par l’Ambassade de France en Iran 

En partenariat avec la Galerie A et la Cité internationale de la bande dessinée 

à l’intention des jeunes talents iraniens de 20 à 35 ans   

 

Article 1 : Objectifs du concours et profil des participants 

Le concours est organisé en résonnance avec l’« année de la BD 2020-2021 », une initiative du 

Ministère de la culture français qui met à l’honneur le neuvième art. Il vise à soutenir les jeunes talents 

iraniens dans le domaine du dessin.    

Les participants sont invités à concevoir un dessin1, inspiré du poème « Déjeuner du matin » du poète 

français Jacques Prévert traduit en persan par Ahmad Shamlou. Au minimum un mot du poème (en 

persan ou en français) doit apparaitre dans le dessin.  

 

Les 20 dessins sélectionnés par le jury seront exposés au sein de la Galerie A et feront l’objet d’une 

publication. Les 3 lauréats recevront un Prix.  

Toute personne ayant entre 20 et 35 ans (au 31 décembre 2020) exerçant son activité en Iran, est 

éligible à participer au concours. Les candidatures sont individuelles.  

                                                           
1 Techniques acceptées : tracés réalisés à la main, via un logiciel numérique, par gravure ou impression 

https://www.bd2020.culture.gouv.fr/


 

Article 2 : Calendrier 

 Date limite de participation : 17 février 2021 

 Proclamation des résultats : 7 mars 2021 

 Inauguration de l’exposition, remise de prix et édition de la publication : 23 avril 2021 

 Exposition des dessins : du 23 avril au 7 mai 2021 
 

Article 3 : Thème des productions 

Thème du concours : « Déjeuner du matin de Jacques Prévert » 

Les participants sont invités à s’inspirer du poème de Jacques Prévert « Déjeuner du matin » et à créer 

un dessin, s’inspirant du thème imposé. Un mot du poème, au minimum, doit apparaitre sur le dessin. 

Celui-ci peut-être écrit en français ou en persan d’après la traduction d’Ahmad Shamlou.  
 

Déjeuner du matin    
 

Il a mis le café 
Dans la tasse 
Il a mis le lait 
Dans la tasse de café 
Il a mis le sucre 
Dans le café au lait 
Avec la petite cuillère 
Il a tourné 
Il a bu le café au lait 
Et il a reposé la tasse 
Sans me parler  
  
Il a allumé 
Une cigarette 
Il a fait des ronds 
Avec la fumée 
Il a mis les cendres 
Dans le cendrier 
Sans me parler 
Sans me regarder 
  
Il s'est levé 
Il a mis 
Son chapeau sur sa tête 
Il a mis son manteau de pluie 
Parce qu'il pleuvait 
Et il est parti 
Sous la pluie 
Sans une parole 
Sans me regarder 
  
Et moi j'ai pris 
Ma tête dans ma main 
Et j'ai pleuré. 

 صبحانه 

 

 قهوه رو ریخت تو فنجون

 شیرو ریخت رو قهوه

 قندو انداخت تو شیرقهوه

 با قاشق چایی خوری همش زد

 شیرقهوه رو خورد و فنجونو گذاشت

 بی این که به من چیزی بگه،سیگاری چاق کرد

 داد دودشو حلقه حلقه بیرون

 خاکسترشو تکوند تو زیرسیگاری

 بی این که به من نگاهی کنه، 

 پاشد کالشو گذاش سرش

 بارونی شو تنش کرد چون که داشت می بارید

 و زیر بارون از خونه رفت

 بی یک کلمه حرف

 .بی یک نگاه

 من سرمو گرفتم تو دستام و

 .اشکام سرازیر شد

 



 

Article 4 : Modalités de participation 

 
Création et format de la production  
 

 Support de l’œuvre : papier ou carton  

 Dimension de l’œuvre : A3 (ne pas prévoir de passe partout) 

 Doit figurer sur l’œuvre :  
- La signature de l’artiste 
- Un mot au minimum du poème de Jacques Prévert, en langue française ou persane  

 

 

Article 5 : Composition du dossier 

En raison de l’épidémie de coronavirus, l’envoi du dossier de candidature se déroulera en deux temps. 
En premier lieu, le dossier est envoyé par email et comprend l’œuvre en format numérique (scan ou 
format numérique initial).  Puis, les 20 œuvres sélectionnées par le jury pour participer à l’exposition 
doivent être envoyées ou déposées à la Galerie A.  
 
 

1. Envoi par mail de toutes les candidatures  
 
Le dossier est à envoyer par mail à l’adresse suivante : concours.dessin@ambafrance-ir.org, avant le 
17 février 2021 à 23h59, en indiquant « Participation au concours jeunes talents » comme objet du 
message.  
  
L’envoi doit comporter :  

1. Le dessin (scan ou projet numérique) (10 Mo maximum) 
2. La fiche de candidature renseignée (ci-après) 
3. Un CV (parcours artistique) en persan, français ou anglais 
4. Un portfolio (10 Mo max.) en persan et si possible en français ou anglais 
5. Un scan de votre pièce d’identité 

 

La candidature doit comporter un seul dessin. Le cas échéant, la candidature sera nulle et non avenue.    
Tout dossier incomplet ou déposé après la date de limite du dépôt ne sera pas traité. 
 
Les candidats seront informés par email, de la bonne réception de leur dossier.  
 
 

2. Envoi ou dépôt des œuvres sélectionnées pour l’exposition  
 
Les candidats seront informés par email, des noms des 20 candidats sélectionnés pour l’exposition et 
des trois lauréats.    
 
Les 20 dossiers sélectionnés seront à déposer à la Galerie A, située Karimkhan, Shahid Azodi (Aban du 
Sud), kutché Ardeshir Arshad, n° 7, Téhéran, Iran.   
 
 
 
 



 

Article 6 : Processus de sélection 

Pour la sélection des lauréats, le jury motivera son choix en fonction des critères suivants : 

 la créativité et l’originalité ; 

 le respect du thème du concours (« Déjeuner du matin ») ; 

 le respect du format et des techniques  
 

Le jury sélectionnera les 20 candidats qui exposeront leur proposition dans l’espace de la Galerie A 

ainsi que les 3 artistes lauréats.  

 

Article 7 : Prix 

Les dessins des 20 candidats sélectionnés seront exposés au sein de la Galerie A. La commissaire de 

l’exposition est Asieh Mazinani, directrice de la Galerie A.  Les dessins seront également publiés dans 

un petit livret, dont l’édition sera dirigée Morteza Akouchakian et Asieh Mazinani. 

Les 3 lauréats du concours bénéficieront de :  

 1er prix : résidence en France (15 jours)2 au sein de la Cité internationale de la bande dessinée 
+ 300 euros de matériel dessin + 3 BD françaises  

 2e prix : 200 euros de matériel dessin + 3 BD françaises 
 3e prix : 100 euros de matériel dessin + 3 BD françaises 

 

 Ces Prix seront remis en 2021. La résidence aura lieu à l’automne 2021, si la situation sanitaire le 

permet.  

A la fin de l’exposition, les artistes récupéreront leurs 20 dessins exposées dans la galerie A.  

 

Article 8 : Autorisations 

Chaque candidat certifie que sa production est originale et inédite.  

Les 20 candidats sélectionnés cèdent leurs droits pour une durée de 1 an et autorisent l’Ambassade 

de France en Iran sur cette période, à diffuser leur œuvre, dans l’objectif de valoriser leur participation 

au concours ainsi que la publication de la plaquette.   

Les trois lauréats cèdent leurs droits pour une durée de 1 an et autorisent l’Ambassade de France en 

Iran sur cette période, à utiliser leurs productions pour diffusion sur différents supports : écrits, 

électroniques ou audiovisuels (site internet de l’Ambassade, publication sur les réseaux sociaux, etc.).  

                                                           
2 Résidence prévue en 2021 si la situation sanitaire le permet.  Le cas échéant, l’Ambassade de France offrira un workshop 
online sur l’année 2021. 



 

L’ensemble de ces utilisations ne peuvent donner lieu à un versement de droit d’auteur. Dans le cadre 

de l’application de son droit moral, le candidat peut demander à tout moment le retrait d’utilisation 

de son œuvre. 

 

Article 9 : Respect du règlement 

La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents à l’acceptation du présent 

règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce concours. Le non-respect du règlement 

entraîne l’annulation de la candidature. 

Toute question éventuelle sur les conditions de participation est à adresser à 

concours.dessin@ambafrance-ir.org  

 


