به نام حضرت دوست

برگزار کنندگان :

ادارهی کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی
انجمن هنرهای نمایشی ایران
انستیتو بین المللی تئاتر () ITI

محورها و اولویت ها :

)1توجه به دستاوردهای انقالب اسالمی با تأکید بر چهل سالگی انقالب اسالمی
 ) 2توجه خالقانه به مفهوم تولید و حمایت از کاالی ایرانی
 ) 3وفــاق مــلــی در مســیـر هــمــدلی و هـمــزبانـی
 ) 4نفـی خشـونت و کوشـش برای صلحی پایدار و جهانی
 ) 5توجه به زمینههای فرهنگ ایرانی -اسالمی و بهرهگیری از مضامین بومی و ملی
 )6توجه به تئاتر ایــرانی انـدیشه ورز و خــالق در جـهـت توســعهی فـــرهنگی
 ) 7نگاه کاوشگرانه به جامعه در جـهت ترویج ارزشهای دینی  ،اخالق اجتماعی و فرهنگ امید
 )8اهـمــیــت دادن به تـعـامالت بینافرهــنگی میـــان تـئاتر ایــران و تئــاتر ســایر مــلـل
 ) 9نگاه ویژه به دستاوردهـای هــنرمندان تئاتر در اســتانها و جـشـنوارههای استانی
 )10اهتمام به نظم و انضباط بیشتر در برگزاری جشنواره به مثابهی یک آیین باشکوه ملی
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22بهمن ماه تا  4اسفند ماه 1397

بخش های جشنواره
 +تئاتر صحنهای
 +تئاتر خیابانی و دیگر گونههای اجرایی
 +تــئـاترمــلل
 +فـجر اسـتانی
 +چهـل سالـگی انقالب اسالمی
 +مسـابـقهی نمایشـنام ه نویسی
 +مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر
 +مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر
 +کارگــاههـای آموزشی و نشســتهای تخصصی
 +همایش برگــزیدگان جشنوارههای تئاتر اسـتانی
 +به عالوهی فجر

به نام خـداوند خورشید و ماه

یک

که دل را به نامش خرد داد راه

ی وهفــت ســالگی ســن بلــوغ اندیشـ ه ســت؛ ســه قــدم مانــده بــه
ی وهفــت ســاله شــده اســت .سـ 
 ...جشــنوارهی بیــن المللــی تئاتــر فجــر حــاال دیگــر سـ 

ت ؛ ســن کمــال ،ســن شایســتگی انســان بــرای بعثــت ! بگذاریــد همیــن ابتــدا ســر تعظیــم فــرود آوریــم در پیشــگاه هنرمنــدان  ،مدیــران
چهــل ســالگی سـ 
و دبیرانــی کــه ســی وشــش دوره بــرای ایــن شایســتگی و بلــوغ ،متعهدانــه تــاش کــرده انــد .خداونــد را شــاکریم کــه امــروز پرچــم پرافتخــار ایــن میهمانــی
بشــکوه دردســتان ماســت  .امیــد دارم بــه لطــف حضــرت دوســت و یــاری و تــاش مجدانـهی هـمدالن صدیقــم ،جشــنوارهای در خــور میهمانــان بــزرگ و
ارجمنــدش برگــزار کنیــم.

دو

مــن و بســیاری از هــم نســانم ،فرزنــد جشــنوارهی تئاتــر فجریــم و شایســته اســت اعتــراف کنیــم کــه فرصــت برکشــیدن و بالیــدن در کنــار بزرگانمــان را

وامــدار فجریــم؛ فجــر بــه مــا جوانــان گمنــام دیــروز امــکان دیــده شــدن داد .جشــنواره ســی و هفتــم فجــر نیــز بــر آن اســت کــه بــا ایجــاد فضــای رقابتــی
ســالم  ،عــاوه بــر هیجــان بخشــیدن بــه ایــن جشــن بــزرگ بسترمناســبی بــرای بــروز اندیشــه هــای تــازه فراهــم آورد  .اســتعداد هایــی کــه چــه بســا در
هیاهــوی اجراهــای متکثــر ایــن روزهــای تئاتــر کمتــر دیــده میشــوند یــا اصــا دیــده نمیشــوند.

سه

ی اســت .ایــن گفتمــان البتــه فرصــت مغتنمی فراهــم مــی آورد بــرای نمایش
جشــنوارهی سـیوهفتم تئاتــر فجــر مــرور محــور اســت .برآینــد اجراهــای عمومـ 
بــه گزینــی از کهکشــان رنگیــن تئاتــر ایــران زمیــن  .پــس مــا تمــام تــوان خــود را صــرف انتخاب شایســته از میــان آثــار تولید شــده کــرده و برگزاری بایســته،
منظــم وسرشــار ازاحتــرام جشــنواره را مســوولیت مهــم خــود مــی دانیــم  .در ایــن راســتا همـ ه ی رشــتهها و صنــوف تئاتــر از منزلــت و جایگاهــی بــه ســزا
برخــوردار خواهنــد بــود و تــاش بــر آنســت کــه ایــن نگــرش تــا انتهــای جشــنواره در همــه ی ســطوح جاری شــود.
چهار

جشـنوارههای اسـتانی تئاتـر ،بخشـی مهـم و جداییناپذیـر از انـدامواره ی تئاتـر فجرنـد .چـه  ،هنـوز در برخـی از اسـتانهای مـا چـراغ تئاتـر بـه مـدد ایـن
جشنوارههاسـت که فروغی دارد .در جشـنواره ی سـی وهفتم تالش مجدانهای میشـود که ارجمندی این جشـنوارهها که بخشـی مهم از روال همیشـگی تئاتر
فجربـوده انـد ،بیشـترحفظ شـود.به عنـوان نمونه :بـا اینکه کثـرت آثارمتقاضی عم ً
ال رویکـرد انتخـاب را از طریق ارزیابی زنده سـخت میکند ،برآن هسـتیم که
بـه احتـرام هنرمنـدان شـر کتکننـده در جشـنوارههای اسـتانی ،برگزیـدگان نهایی این جشـنوارهها را تـا حد امـکان از این طریـق برگزینیم.
پنج

تجربـهی رونــد برگــزاری چنــد ســالهی اخیــر جشــنواره نشــان از عالقـهی طیــف گســتردهی هنرمنــدان تئاتــر بــه حضــور در بخــش هــای رقابتــی جشــنواره

دارد ،ایــن مهــم مــارا بــر آن داشــت تــا بــا احتــرام بــه ایــن میــل عمومــی -فــارغ از دیــدگاه هــای متفــاوت در ایــن خصــوص  -جهــت برنامــه ریــزی بموقــع و

انضبــاط بخشــیدن بــه فرآینــد برگــزاری جشــنواره  ،در ســه بخــش « رقابتــی» و یــک بخــش « غیــر رقابتــی» پذیــرای آثــار باشــیم  .فراینــد پذیــرش هــم بــه
گونــه ای ســت کــه انتخــاب حضــور در بخــش هــای مختلــف از همــان ابتــدای ثبــت نــام بــه اختیــار متقاضــی خواهــد بــود.
شش

امسال انقالب اسالمی چهل ساله می شود .این تقارن مبارک فضای سرور و جشنوارگی دورهی سیوهفتم را دو چندان میکند پس به فال نیکش می گیریم و به

استقبال جشن سی وهفتمین دوره ی تئاتر فجر و چهلمین سالگرد انقالب اسالمی می رویم .
هالک ما به بیابان عشق خواهد بود
کجاست مرد که با ما سر سفر دارد.

نادر برهانی مرند

دبیر سی و هفتمین جشنوارهی بین المللی تئاتر فجر

3

 .1تئاتر صحنهای

ن ـ یــک ،مســابقهی تئاتر
آثــار صحنـهای در ســه بخــش رقابتــی (مســابقهی تئاتــر بینالملـل ،مســابقهی تئاتــر ایرا 
ایــران ـ دو) و یــک بخــش غیــر رقابتــی (میهمــان) در جشــنواره حضــور خواهنــد داشــت .هنرمنــدان میتواننــد
صرفـ ًا متقاضــی حضــور در یکــی از مســابقههای سـهگانه باشــند.
شرایط:
* آثاری که از اول مهرماه 1396تاپایان مهرماه 1397در یکی از تاالرهای نمایشی کشور (در شهر تهران حداقل 15
ها حداقل  7اجرا) به صحنه رفته باشند میتوانند متقاضی شرکت در این بخش باشند.
اجرا و در استان 
باشـند ،میبایسـت تا

* آثـاری کـه در فاصلـهی زمانـی اول مهرماه  1396تـا پایان تیرماه 1397به روی صحنه رفته
 30مردادمـاه  1397فیلـم اثـر خـود را به همراه تأییدیهی معتبـر اجرا به دبیرخانهی جشـنواره ارائه دهند.
* آثــاری کــه در فاصلـهی زمانــی اول مردادمــاهســال  1397تــا پایــان مهرمــاهســال 1397روی صحنــه میرونــد
 میبایســت تــا  10آبانمــاه 1397فیلــم نمایــش و تأییدیـهی معتبــر اجــرای خــود را بــه دبیرخانــه ارائــه دهنــد.
ـا در دیگــر کشــورها بــه صحنــه رفتهانــد بــا اخــذ تأییدیــه از ادارهی کل
* گروههــای ایرانـیای کــه تولیــدات آنهـ
هنرهــای نمایشــی میتواننــدمتقاضــی شــرکت در ایــن بخــش باشــند.
هاپــس از ارزیابــی
* بــا توجــه بــه اهمیــت برگــزاری جشــنوارههای تئاتــر اســتانها ،آثــار منتخــب ایــن جشــنواره 
نهایــی در ســتاد برگــزاری جشــنوارهی تئاتــر فجــر (کــه بــه انتخــاب کارگــردان میتوانــد بــه صــورت ارزیابــی زنــده
یــا دیــدن فیلــم اثــر باشــد ) بــرای حضــور در یکــی از ســه مســابقهی تئاتــر بینالملـل ،تئاتــر ایــران  -یــک و تئاتــر
ایــران  -دو معرفــی خواهنــد شــد .فرآینــد انتخــاب در یکــی از اینســه مســابقه بــا درخواســت کارگــردان و بــه
تشــخیص ســتاد برگــزاری خواهــد بــود.
* پایاننامههـای عملـی کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد دانشـجویان رشـتهی نمایـش که در بـازهی زمانـی ابتدای
مهرمـاه 1396تـاپایـان تیرماه 1397ارزیابی و دفاع شـده باشـند نیزبا ارسـال تأییدیهی دانشـگاه و مدارکمربوطه
الزام داشـتن
میتوانند تا  30مردادماه 1397متقاضی شـرکت در یکی از سـه مسـابقهی بخش صحنهای باشـند.
ِ
اجـرای عمومی شـامل این تولیدات نمیشـود.
* آثــار برگزیــدهی معرفیشــده از بیسـتویکمین جشــنوارهی بینالمللــیتئاتــر دانشــگاهی هــم میتواننــد بــدون
الــزا ِم داشــتن اجــرای عموم ـی ،متقاضــی شــرکت در یکــی از ســه مســابقهی ایــن بخــش باشــند .بدیهــی اســت
انتخــاب نهایــی بــه تشــخیص گــروه ارزیابــی و انتخــاب جشــنواره خواهــد بــود.
* در بخــش صحنــهایهــر کارگــردان میتوانــد صرف ـاً متقاضــی حضــور در یکــی از بخشهــای مســابقهی تئاتــر
ایــران  -یـک ،مســابقهی تئاتــر ایــران  -دو و مســابقهی بینالملــل باشــد.
* نمایشهای برگزیدهیسه مسابقهی بخش صحنهایتا تاریخ  25آذرماه  1397اعالم خواهند شد.
مدارک مورد نیاز:
ـس باکیفیــت از اجــرا میبایســت پیــش
* شــش نســخه دیویدی اجــرا و یــک نســخه سـیدی حــاوی چنــد عکـ ِ
از تکمیــل فــرم درخواســت ،بــرای ارســال بــه دبیرخانـهی جشــنواره بــه پســت تحویل و ســپس شناسـهی رهگیری
پســتی در فــرم درخواســت ثبــت شــود.
* تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره.
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گاهشمار :
ـی اول مهرمــاه
 30مردادمــاه  :1397آخریــن مهلــت دریافــت آثــار بخــش صحنــهای(آثــاری کــه در فاصلـهی زمانـ ِ
 1396تــا پایــان تیرمــاه 1397بــه روی صحنــه رفتــه باشــند)
 10آبانمــاه  :1397آخریــن مهلــت دریافــتآثــار بخــش صحنــهای(آثــاری کــه در فاصلـهی زمانــی اول مردادمــاه
ســال  1397تــا پایــان مهرمــاهســال  1397روی صحنــه میرونــد)
 30مردادماه :1397آخرین مهلت دریافتپایاننامههای عملی
ایرانـــی راهیافتـــه بـــه
 25آذرمـــاه  :1397اعـــام آثـــار راهیافتـــه بـــه جشـــنواره (اعـــام اســـامی نمایشهـــای
ِ
یـــک ،تئاتـــر ایـــران ـ دو و تئاتـــر بینالملـــل).

مســـابقهیتئاتـــر ایـــران ـ
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 .1-1مسابقهیتئاتر بینالملل

ظرفیت پذیرش:
حداکثر 8نمایش غیرایرانی و  15نمایش ایرانی
شرایط :
* پذیرشآثاربه کیفیت ،تنوع و نوآوری بستگی تام دارد.
*طرح اندیشههای جهانشمول با تکیه بر هویت ملی و بومیاز مهمترین شاخصههای انتخاب آثار خواهد بود.
ـی پذیرفتهشــده در مســابقهی تئاتــر بینالملــل میبایســت متــن نمایشــنامهی خــود را بــه زبــان
* گروههــای ایرانـ ِ
انگلیســی ترجمــه و در فرمــت پاورپوینــت تــا تاریــخ  10دیمــاه 1397بــه دبیرخانــه ارائــه کنند.
ـی پذیرفتهشــده در مســابقهی بینالملــل میبایســت خالصــهایاز نمایــش را بــه زبــان انگلیســی
* گروههــای ایرانـ ِ
بــرای درج در راهنمــای داوران و تماشــاگران غیرایرانــی ارائــه دهند.
* گروههــای راهیافتــه بــه ایــن مســابقهبــا توجــه بــه ویژگیهــای اجرایــی نمایــش و مشــاورهی گــروه ارزیابــی و
انتخــاب ،بــر اســاس ضوابــط اعطــای کمک مالــی جشــنواره ،حداقــل هفتادمیلیــون ریــال و حداکثر دویسـتمیلیون
ریــال کمکهزینــه دریافــت خواهنــد کــرد.
رتبهبندی و جوایز مسابقهی بینالملل
 جایزهی بزرگ جایزهی ویژهی داوران رتبههای برگزیدهیک نمایشنامهنویس ،یک کارگردان ،یک بازیگر زن ،یک بازیگر مرد ،یک طراح صحنه ،یک طراح لباس ،یک آهنگساز،
یک طراح گریم ،یک طراح حرکت ،یک طراح نور ،یک طراح آرایههای صوتی.
ها به تشخیص گروه داوران خواهد بود.
* تعیین برگزیده از تمامی عناوین جوایز یا برخی از آن 

مسابقهی تئاتر ایران

کو
مســابقهی تئاتــر ایــران جشــنوارهی س ـیوهفتم در دو بخــش برگــزار میشــود :مســابقهی تئاتــر ایــران  -ی ـ 
مســابقهی تئاتــر ایــران -دو .ایــن تقســیمبندی بــه جهــت کثــرت متقاضیــان حضــور در بخــش مســابقهی تئاتــر
ایــران و تنظیــم فرآینــد داوری متناســب بــا فضــای موجــود در جــدول جشــنوارهپیشبینــی شــده اســت.

ایران-یک

 .2-1مسابقهی تئاتر

ایــن بخــش بــرای معرفــی هنرمنــدان خالقــی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه تاکنــون مجــال کمتــری بــرای
ارائـهی تواناییهــای خــود بــه جامعـهی تئاتــر داشــتهاند و جشــنواره را محمــل مناســبی بــرای معرفــی و نمایــش
توانمندیهــای خــود میداننــد.
ظرفیت پذیرش :
گروه ارزیابی و انتخاب از میان درخواستها حداکثر  30اثر را برای حضور در این رقابت برمیگزیند.
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شرایط:
* پذیــرشدر ایــن بخــشبــا توجــه بــه محورهــا و اولویتهــای جشــنواره بــه کیفیــت ،خالقیــت و نــوآوری
هــا بســتگی دارد.
نمایش 
* گروههــای راهیافتــه بــه جشــنواره در ایــن بخــش بــا توجــه بــهویژگیهــای اجرایــی نمایــش و مشــاورهی گــروه
ارزیابــی و انتخــاب ،بــر اســاس ضوابــط اعطــای کمــک مالــی جشــنواره ،حداقــل هفتادمیلیــون ریــال و حداکثــر
دویســتمیلیون ریــال کمکهزینــه دریافــت خواهنــد کــرد.
جوایز :
رتبههای برگزیده و برتر برای :
نمایشنامه نویسی ،کارگردانی ،بازیگری زن ،بازیگری مرد ،طراحی صحنه ،طراحی لباس ،آهنگسازی،طراحیگریم،
طراحیحرکت ،طراحی نور ،طراحی آرایههای صوتی
ها به تشخیص گروه داوران خواهد بود.
* تعیین برگزیده برای تمامی عناوین جوایز یا برخی از آن 
* گروه داوری از دو گروه برگزیده با پرداختشدن مبلغ صدمیلیون ریال تقدیر به عمل خواهد آورد.

 .3-1مسابقهی تئاتر ایران-دو

ایــن بخــش بــرای حضــور هنرمنــدان باتجربــه و شناختهشــدهایاســت کــه تمایــل دارنــد مهــارت و دســتاوردهای
فکــری و هنــریِ جدیــد خــود را در عرصـهی رقابــت بــه محــک داوری بســپارند.
ظرفیت پذیرش:
گروه ارزیابی و انتخاب از میان درخواستها حداکثر 25اثر را برای حضور در این رقابت برمیگزیند.
شرایط:
* پذیــرش در ایــن بخــشبــا توجــه بــه محورهــا و اولویتهــای جشــنواره ،بــه کیفیــت ،خالقیــت و نــوآوری
هــا بســتگی دارد.
نمایش 
* گروههــای راهیافتــه بــه جشــنواره در ایــن بخــش بــا توجــه بــه ویژگیهــای اجرایــی نمایــش و مشــاورهی گــروه
ارزیابــی و انتخــاب ،بــر اســاس ضوابــط اعطــای کمــک مالــی جشــنواره ،حداقــل هفتادمیلیــون ریــال و حداکثــر
دویســتمیلیون ریــال کمکهزینــه دریافــت خواهنــد کــرد.
جوایز :
رتبههای برگزیده و برتر برای :
نمایشنامهنویسـی ،کارگردانـی ،بازیگـری زن ،بازیگری مـرد ،طراحیصحنه ،طراحیلباس ،آهنگسـازی ،طراحی گریم،
ی صوتی
طراحـی حرکت ،طراحی نـور ،طراحـی آرایهها 
* تعیین برگزیده برای تمامی عناوین جوایز یا برخی از آنها به تشخیص گروه داوران خواهد بود.
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 .4-1میهمان

نمایشهای میهمان از میان تمام گونههای نمایشی و به انتخاب دبیر در جشنواره حضور خواهند یافت.
* ظرفیت پذیرش در این بخش حداکثر  15اثر خواهد بود.
* از میان آثار بخش میهمان حداکثر  5اثر با مشاورهی گروه ارزیابی و انتخاب و تأیید دبیر جشنواره به یکی از سه بخش
مسابقهی تئاتر بینالملل ،مسابقهی تئاتر ایران  -یک ،یا مسابقهی تئاتر ایران  -دو معرفی خواهند شد.
* کمکهزینـهی گروههــای راهیافتــه بــه ایــن بخــش بــر اســاس شــرایط نمایــش و توافــق دبیرخانــه و کارگــردان
متغیــر خواهــد بود.

 .2تئاتر خیابانی و دیگر گونههای اجرایی
 .1-2تئاتر خیابانی

ظرفیت پذیرش:
حداکثر 22اثر
تئاتــر خیابانــی بخشــی پررونــق و جداییناپذیــر از جشــنوارهی تئاتــر فجــر اســت.بــا گســترش دیگــر گونههــای
ـی بینارشــتهای ،جشــنوارهی سـیوهفتم عــاوه
اجرایــی ماننــد تئاتــر محیطـی ،تئاتــر کاربــردی و هنرهــای اجرایـ ِ
بــر آثــار خیابانــی،پذیــرای تعــدادی از ایــن گونههــای اجرایــی نیــزخواهــد بــود .بــا ایــن رویکــرد ،انتظــار مــیرود
ها و
ها و گونههــای متنوعتــری را تجربــه کننــد؛ اجراهایــی کــه ورای تماشــاخانه 
هنرمنــدان ایــن عرصــه شــیوه 
قراردادهــای معمــول صحن ـهی تئاتــر رخ میدهنــد.
آثار بخش خیابانی شامل دو گروه زیر خواهند بود:

.1-1-2تولیدات تازه

* آثــار متقاضــی حضــور در ایــن بخــش میبایســت صرف ـاً بــرای اجــرا در جشــنوارهی س ـیوهفتم تولیــد شــده
باشــند و پیــش از ایــن هیــچ اجــرای عمومــی یــا جشــنوارهاینداشــته باشــند .در صــورت مغایــرت ،در هــر مرحلهای
از حضــور اثــر در جشــنواره جلوگیــری خواهــد شــد.
* دبیرخانهی جشنواره صرفاً پذیرای نسخهی تصویری از اجرای اثر خواهد بود.

 .2-1-2برگزیدگان جشنوارهها

ـی اول
* دبیرخانـهی جشــنواره در ایــن بخــش پذیــرای برگزیــدگان جشــنوارههایی خواهــد بــود کــه در بــازهی زمانـ ِ
مهرمــاه  1396تــا اول آبانمــاه 1397برگــزار شــده باشــند.
* تقاضــای حضــور آثــار در ایــن بخــش منــوط بــه معرفــی از ســوی دبیــر جشــنوارهی مربوطــه بــه همــراهنســخهی
تصویری اجراســت.
ها بــه معنــای قطعیــت حضــور در جشــنوارهی تئاتــر فجــر نیســت و ایــن امــر
* معرفــی آثــار از ســوی جشــنواره 
مســتلزم نظــر گــروه ارزیابــی و انتخــاب جشــنوارهی تئاتــر فجــر اســت.

8

* از میـان آثـار پذیرفتهشـده بـرای حضـور در بخش تئاتـر خیابانـی ،با نظر گـروه ارزیابـی و انتخاب
تعـدادی از آثـار بـرای حضور در «مسـابقهی تئاتـر خیابانی» پذیرفتـه و معرفی خواهند شـد.
* گروههــای راهیافتــه بــه جشــنواره بــا توجــه بــه ویژگیهــای اجرای ـی ،مشــاورهی گــروه ارزیابــی و انتخــاب ،و
بــر اســاس ضوابــط اعطــای کمــک مالــی جشــنواره ،حداقــل چهلمیلیــون ریــال و حداکثــر هشــتادمیلیون ریــال
کمکهزینــه دریافــت خواهنــد کــرد.
جوایز :
رتبههای برگزیده و برتر برای:
کارگردانی ،طرح و ایدهپردازی ،بازیگری زن،بازیگری مرد ،طراحی فضا و ابزار نمایشی،آهنگسازی
ها به تشخیص گروه داوران خواهد بود.
* تعیین برگزیده برای تمامی عناوین جوایز یا برخی از آن 
مدارک :
ِ
باکیفیت اجــرا از طریق پســت
* ارســال شــش نســخه دیویدی اجــرا و یــک نســخه سـیدی حــاوی چنــد عکــس
بــه دبیرخانـهی جشــنواره و اخــذ شناسـهی رهگیری پســتی بــرای ثبــت در فرم درخواســت .
* تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره.
گاهشمار:
 15آبانماه :1397پایان مهلت ارسال آثار (تولیدات تازه  /برگزیدگان جشنوارهها)
 25آذرماه  :1397اعالم آثار راهیافته به جشنواره.

 .2-2دیگر گونههای اجرایی

ظرفیت پذیرش  :حداکثر 14اثر
ـی بینارشــتهایو اجــرا در فضاهــای غیرآشــنای تئاتــری میشــود
* ایــن بخــش شــامل هرگونــه هنرهــای اجرایـ ِ
کــهبــا رویکــرد تغییــر در قراردادهــای اجرای ـی ،مــکان اجــرا و شــکل ارتبــاط بــا مخاطــب رخ میدهنــد.
آثار بخش دیگر گونههای اجرایی شامل دو گروه زیر خواهند بود:

 .1-2-2تولیدات تازه

* آثــار متقاضــی حضــور در ایــن بخــش میبایســت صرف ـاً بــرای اجــرا در جشــنوارهی س ـیوهفتم تولیــد شــده
باشــند و پیــش از ایــن هیــچ اجــرای عمومــی یــا جشــنوارهاینداشــته باشــند .در صــورت مغایــرت ،در هــر مرحلهای
از حضــور اثــر در جشــنواره جلوگیــری خواهــد شــد.
* دبیرخانهی جشنواره در این گروه پذیرای نسخهی تصویری از اجرا یا پروپوزال اجرایی خواهد بود.
* متقاضیانــی کــه از طریــق ارائـهی پروپــوزال اجرایــی مایــل بــه حضــور در جشــنواره هســتند ضــروری اســت تــا
کننــد .دبیرخانــهی

تاریــخ اول شــهریورماه 1397بــرای بارگــذاری فایــل پروپــوزال در ســایت جشــنواره اقــدام
جشــنواره از تاریــخ  20شــهریورماه 1397بــر اســاس جــدول زمانبنــدی ،از ایــن متقاضیــان بــرای تشــریح و دفــاع
از پروپــوزال دعــوت خواهــد کــرد.
* در صــورت پذیــرش پروپــوزال ،ضــروری اســت متقاضیــان فیلــم اثــر خــود را تــا اول آبانمــاه 1397بــه دبیرخانــه
ارائــه کنند.
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ـا بــه صــورت فیلــم در این
تبصــره :در صــورت تشــخیص گــروه ارزیابــی و انتخــاب ،آثــاری کــه امــکان ارائـهی آنهـ
مرحلــه وجــود نداشــته باشــد از اجــرای بنــد فوق مســتثنا هســتند.
* متقاضیـان حضـور در گـروه تولیدات تـازهی دیگر گونههای اجرایی کـه از طریق ارائهی فیلم اجـرا تمایل به حضور
در جشـنواره دارنـد ضـروری اسـت تا تاریخ اول آبانمـاه 1397فیلم اثر را به دبیرخانه ارسـال کنند.

 .2-2-2آثار اجراشده

* دبیرخانهی جشنواره در این گروه پذیرای نسخهی تصویریِ اجرا خواهد بود.
ـی اول مهرمــاه 1396تــا  30مهرمــاه  1397اجــرا شــده باشــند میتواننــد متقاضــی
* آثــاری کــه در بــازهی زمانـ ِ
حضــور در ایــن گــروه باشــند.
* ارائهی مستندات اجرا ( بروشور ،پوستر ،عکس و  ) ...با قید زمان و مکان مشخص الزامی است.
* از میــان آثــار پذیرفتهشــده بــرای حضــور در بخــش دیگــر گونههــای اجرایــی ،بــا نظــر گــروه
ارزیابــی و انتخــاب ،تعــدادی از آثــار بــرای حضــور در «مســابقهی دیگــر گونههــای اجرایــی»
پذیرفتــه و معرفــی خواهنــد شــد.
هــا و
هــا و محیطهــای اجرایــی اعــم از گالریهــا ،موزه 
* هماهنگــی و اخــذ موافقــت بــرای بهرهگیــری از مکان 
دیگــر اماکــن مــورد نظــر بــه عهــدهی گــروه اجرایــی خواهــد بــود و دبیرخانـهی جشــنواره تنهــا معرفینامههــای
ـا ارائــه خواهــد کــرد.
رســمی جهــت ارتبــاط بــا مراجــع مربوطــه را صــادر و بــه گروههـ
* گروههــای راهیافتــه بــه جشــنواره در ایــن بخــش بــا توجــه بــه ویژگیهــای اجرایــی و مشــاورهی گــروه ارزیابــی و
انتخــاب ،بــر اســاس ضوابــط اعطــای کمــک مالــی جشــنواره ،حداقــل چهلمیلیــون ریــالو حداکثــر هشــتادمیلیون
ریــال کمکهزینــه دریافــت خواهنــد کــرد.
جوایز :
* به چهار گروه برتر این بخش تندیس جشنواره و جایزهی نقدیتعلق خواهد گرفت.
* بنــا بــر ماهیــت اصالحگرایانـهی تئاتــر شــورایی و کاربــردی ،اینگونــه آثــار ارزیابــی نخواهنــد شــد ،امــا جهــت
تشــویق و تــداوم فعالیــت ایــن گونــهیاجرایــی ،کمکهزینــهایویــژه بــه گروههــای شــاخص حاضــر در ایــن
بخــش تعلــق خواهــد گرفــت.
* بنا به تشخیص گروه داوری ،امکان اهدای جوایز دیگری نیز وجود دارد.
مدارک :
ِ
باکیفیت اجــرا از طریق پســت
* ارســال شــش نســخه دیویدی اجــرا و یــک نســخه سـیدی حــاوی چنــد عکــس
بــه دبیرخانـ ه و اخــذ شناسـهی رهگیری پســتی بــرای ثبــت در فرم درخواســت
* تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره

گاهشمار :
 1شهریورماه :1397آخرین مهلت بارگذاری پروپوزال اجرایی برای حضور در گروه تولیدات تازه
 20شهریورماه :1397آغاز جلسات بررسی پروپوزال اجرایی تولیدات تازه
اجرایی تأییدشده
 1آبانماه :1397آخرین مهلت دریافت نسخهی تصویری پروپوزال
ِ
 1آبانمــاه :1397آخریــن مهلــت دریافــت نســخهی تصویــری آثــار بــرای حضــور در گــروه تولیــدات تــازه (از
طریــق فیلـم) و آثــار اجراشــده.
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 .3تئاتر ملل

بخــش تئاتــر ملــل بــا هــدف ایجــاد فرصتــی بــرای معرفــی آثــار دیگــر ملــل جهــان و زمینهســازی بــرای تعامــات
ـی غیرایرانــی شــرکت خواهنــد داشــت تــا
فرهنگــی برگــزار میشــود .در ایــنبخــش آثــاری از گروههــای نمایشـ ِ
ـی ذکرشــده ،مخاطبــان و هنرمنــدان تئاتــر ایــران بــا خصلتهــا و ویژگیهــای تئاتــر
عــاوه بــر تعامــات فرهنگـ ِ
ســایر ملــل بیشــتر آشــنا شــوند.
شرایط:
* شرایط حضور نمایشهای این بخش و رویکرد جشنواره در فراخوان بینالمللی جشنواره ارائه شده است.
* از میان آثار حاضر در بخش تئاتر ملل ،حداکثر  8اثر برای حضور در مسابقهی تئاتر بینالملل معرفی خواهند شد.
* آثار حاضر در این بخش میتوانند شامل اجراهای صحنهای ،تئاتر خیابانی و دیگر گونههای اجرایی باشند.
ـا و گروههــای تئاتــری غیرایرانــی ،تنهــا مشــروط بــه ارائ ـهی
تبصــره :همــکاری گروههــای ایرانــی بــا کمپانیهـ 
درخواســت از ســوی گــروه یــا کمپانــی غیرایرانــی بــه امــور بینالملــل جشــنواره ،بــه عنــوان نمایــش متقاضــی
شــرکت در بخــش تئاتــر ملــل ،بررســی خواهــد شــد .بدیهــی اســت تشــخیص ایــن امــر مبتنــی بــر هویــت گــروه یا
کمپانــی پیشــنهاددهنده بــر مبنــای اطالعــات و اســناد ارائهشــده توســط ســتادجشــنواره خواهــد بــود.

 .4فجر استانی

س ـیوهفتمین جشــنوارهی بینالمللــیتئاتــر فجــر بــا هــدف گســترش فعالیتهــای نمایشــی در اســتانها ،بــا
ها برگــزار
همــکاری و هماهنگــی ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،برنامــهایجامــعدر برخــی از اســتان 
ـتانی
میکنــد.ایــن برنامــه شــامل اجــرای عمومــی آثــار برگزیــدهی اســتانی (مشــخصاً گروههــای برگزیــدهی اسـ ِ
دورههــای  36و  37جشــنوارهی تئاتــر فجـر) ،کارگاههــای آموزشــی و نمایشــگاه عکـس ،پوســتر و کتاب تئاتر اســت.
ایــن بخــش در نیمــهی دوم دیمــاه 1397در اســتانهای میزبــان برگــزار میشــود.

 .5چهلسالگی انقالب اسالمی

دبیرخان ـهی جشــنوارهی س ـیوهفتم در نظــر داردبــه مناســبت فرارســیدن چهلمیــن ســالگرد انقــاب اســامی
برنامههــایویــژهایبرگــزار کنــد.
* رادیو تئاتر
 +فراخوان این بخش با هماهنگی مسئوالن رادیو متعاقباً اعالم میشود.
* حمایت از تولید چند اثرصحنهایو محیطی
* برگزاری نمایشگاه پوست ر و عکس تئاتر بعد از انقالب
* سمینار بررسی تئاتر بعد از انقالب اسالمی
 +فراخوان سمینار متعاقباً اعالم خواهد شد.
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 . 6مسابقهینمایشنامهنویسی

ایرانـی برگرفتـه از مضامیـن و بنیانهـای فرهنگـی و اجتماعی کشـور
ایـن بخـش بـا هـدف تولیـد نمایشـنامههای
ِ
ها ،اشـعار ،داسـتان
برگـزار میشـود .پرداختـنبـه میـراث گرانبهای تاریخـی ،فرهنگـی ،ادبی و دینیایران (افسـانه 
موضوعـی مورد تأکیـد و مذکور در فراخـوان این
هـا ،حماسـه ،رسـوم و سـنن بومـی -محلی) و همچنیـن محورهای
ِ
جشـنواره در اولویـت خواهد بود.
شرایط :
* در ایــن بخــش نمایشــنامههای ایرانـیای کــه تابهحــال در هیــچ مســابقهی نمایشنامهنویسـیای حایــز رتبــه نشــده و
به چــاپ نرســیده باشــندپذیرفته میشــوند.
* هر نمایشنامهنویسی میتواند با ارائهی حداکثر دو اثر ،متقاضی حضور در این مسابقه باشد.
* مهلت بارگذاری نمایشنامه (پیدیاف و با فونت زر شمارهی  )14و ثبتنام الکترونیکی تاتاریخ اول مهرماه 1397خواهد بود.
* تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره
ـتین آثــار 7 ،نامــزد دریافــت جایــزه در ایــن بخــش تــا تاریــخ  15آذرمــاه 1397اعــام
* پــس از بررســی مرحلـهی نخسـ ِ
خواهنــد شــد .ایــن هفــت اثــر بــر اســاس برنام ـهی ارائهشــده از ســوی دبیرخانــه ،در دیمــاهســال جــاریتوســط
نویســنده نمایشــنامهخوانی ،و نقــد و بررســی خواهنــد شــد.
* بــه نویســندهیهریــک از هفــتنمایشــنامه کــه بــرای نمایشــنامهخوانی دعــوت میشــوند مبلــغ دهمیلیــون ریــال به
عنــوان کمکهزینــه پرداخــت خواهــد شــد.
* ســه اثــر برگزیــدهی نهایــی مســابقه ،بــر اســاس نظــر گــروه داوران ،جوایــزی به شــرح زیــر در اختتامیهی جشــنوارهی
سـیوهفتم دریافــت خواهنــد کــرد:
 +رتبهی نخست صدمیلیون ریال
هشتاد میلیون ریال

 +رتبهی دوم
 +رتبهی سوم شصتمیلیون ریال
* سه نمایشنامهی برگزیده پس از طی مراحل الزم ،از سوی انتشارات نمایش به چاپ خواهند رسید.
گاهشمار :
 1مهرماه  :1397پایان مهلت بارگذاری نمایشنامه (پیدیاف و با فونت زر شمارهی )14
 15آذرماه  :1397اعالمهفت نامزد دریافت جایزه
دیماه  :1397برگزاری جلسات نمایشنامهخوانی
 4اسفندماه  :1397اعالم سه اثر برگزیده در اختتامیهی جشنواره.

.7مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر

تـداوم برگـزاری مسـابقه و نمایشـگاه عکس در سـالهای گذشـته منجر به ارتقـای جایگاه عکس و عکاسـان تئاتر در
حـوزهی تبلیـغ و معرفـی تئاتر شـده اسـت .در این دوره نیز مسـابقه و نمایشـگاه عکس تئاتر برگزار میشـود.
ـا (عمومی و جشــنوارهای)
* دبیرخانـهی جشــنواره تنهــا پذیــرای عکــس نمایشهایــی خواهــد بود کــه اجــرای آنهـ
در بــازهی زمانــی اول مهرمــاه  1396تــا پایــان مهرمــاه  1397بوده باشــد.
* فراخوان اختصاصی این بخش متعاقباً اعالم خواهد شد.
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 .8مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر

همچــون مســابقه و نمایشــگاه عکــس ،تــداوم برگــزاری مســابقهی پوســتر تئاتـر ،جایــگاه طراحــی پوســتر را بــرای
هنرمنــدان گرافیســت و گروههــای نمایشــی گوناگــون ،در اقصــا نقــاط کشــور ارتقــا داده اســت .در جشــنوارهی
س ـیوهفتم نیــز بــه منظــور تعالــی ایــن امــر و شــناخت بهتــر و بیشــتر تأثیــر متقابــل هنــر نمایــش و هنرهــای
تجســمی ،مســابقه و نمایشــگاه پوســتر برگــزار خواهــد شــد.
ـی مــد نظــر بــرای آثــار متقاضــی مربــوط بــه نمایشهــا و رویدادهایــی اســت کــه در فاصلـهی
* محــدودهی زمانـ ِ
اول مهرمــاه  1396تــا پایــان مهــر  1397اجــرا یــا برگــزار شــده باشــند.
* فراخوان اختصاصی این بخش متعاقباً از طریق سایت جشنواره اعالم خواهد شد.

 .9کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی

ـا و نشسـتهای تخصصــی جهــت آشــنایی هنرمنــدان تئاتــر ایــران بــا آخریــن دســتاوردهای علمــی تئاتــر
کارگاههـ
ـا و مدیــران تئاتــر و کمپانیهــای ایرانــی و خارجــی
ـا بــا مشــارکت گروههـ
جهــان برگــزار خواهــد شــد .ایــن کارگاههـ
برگــزار و جزئیــات برنامــه و چگونگــی ثبتنــام متقاضیــان متعاقبـاً اعــام خواهــد شــد.

 .10همایش برگزیدگان جشنوارههای تئاتراستانی

ایــن همایــش مختــص شــرکتکنندگان و برگزیــدگان جشــنوارههای اســتانی اســتو پیــش از جشــنواره برگــزار
خواهــد شــد .جزئیــات و برنامههــای تکمیلــی متعاقبـاً اعــام خواهــد شــد.

 .11بهعالوهی فجر

تجربــهی قــرار گرفتــن بخــش «بهعــاوهی فجــر» در ســاختار چنــد دورهی اخیــر جشــنواره ،ضــرورت تــداوم
برنامهریزیشــدهی حضــور ایــن بخــش را در جشــنوارهی بینالمللــیتئاتــر فجــر نشــان میدهــد .ایــن بخــش در
دورهی س ـیوهفتم نیــز بــا تغییــرات و شــرایطی جدیــد برگــزار خواهــد شــد.
* شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی این بخش متعاقباً اطالعرسانی خواهد شد.
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شرایط عمومی

* درخواســــت شــــرکت در سـیوهفتمین جشــــنوارهی بینالمللــیتئاتــر فجــر صرفـاً از طریــق تکمیــل فــرم
ثبتنــام در ســایت جشــــنواره پذیرفتــه خواهــد شــد.
* ثبت درخواست در سایت جشنواره پس از تاریخهای مشخصشده ،به طور خودکار امکانناپذیر خواهد بود.
ها ضروری است.
* بارگذاری اجازهنامهی کتبي از نویسنده ،مترجم یا ناشر اثر براي ثبت اثر در تمامي بخش 
* آثــاری کــه پیــش از ایــن در جشــنوارهی تئاتــر فجــر حضــور داشــتهاند تنهــا در صــورت تغییــر کارگــردان و گــروه
اجرایــی میتواننــد در ایــن دوره از جشــنواره نیــز حضــور داشــته باشــند.
* در تمــام بخشهــای اجرایــی اعــم از اجراهــای صحنــهای ،تئاتــر خیابانــی و دیگــر گونههــای اجرایــی ،هــر
کارگــردان تنهــا بــا یــک اثــر میتوانــد در مرحلــهی نهایــی جشــنواره حضــور داشــته باشــد.
* ســتاد برگــزاری جشــنواره بــا توجــه بــه مشــکالت پیشبینینشــده دربــارهی برنامهریــزی و تنظیــم جــدول
ش خواهــد بــود.
اجراهــای جشــنواره ،صرفـاً متعهــد بــه هماهنگــی حضــور هــر بازیگــر حداکثــر در دونمایـ 
*بارگذاری تأییدیهی اجرای عمومیبرای آثار صحنهایبا قید تعداد اجرا ،سالن اجرا و زمان آن ضروری است.
* در بخــش صحنــهای تأییدیـهی اجــرا در تهــران بــا مهــر تماشــاخانه و شــورای ارزشــیابی و نظــارت بــر نمایــش
ها بــا تأییدیـهی ادارهی کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان و درج لینــک خبــر پرتــال اســتانی
و در شهرســتان 
ایرانتئاتــر قابــل پذیــرش خواهــد بــود.
* اخذ مجوز شورای ارزشیابی و نظارت (مشخصاً جهت اجرای جشنواره) برای کلیهی آثار الزامی است.
ـابــه منظــور آســانی انتخــاب بــرای تماشــاگران و هویتبخشــی بــه
* گروههــای پذیرفتهشــده در تمامــی بخشهـ
ن)گذاری
ـا و ویژگیهــای اجرایــی تعریــف و نشــانه(آیکو 
اجراهــا ،میبایســت نمایــش خــود را بــر اســاس گونههـ 
کننــد .ایــن نشــانهگذاری در جــدول ،بروشــورهای اجــرا و کاتالــوگ جشــنواره آورده خواهــد شــد .تعاریــف از
طریــقســایت جشــنواره در دســترس اســت.
* نســخهی تصویــری (فیلــم) ارســالی از نمایشهــای متقاضــی میبایــد از کیفیــت مناســب بــرای ارزیابــی
برخــوردار باشــد .در صــورت هرگونــه نقــص و نامناســببودن کیفیــت صوتــی و تصویــری نســخهی ارائهشــده،
مســئولیتی بــه عهــدهی دبیرخانـهی جشــنواره نخواهــد بــود .همچنیــندبیرخانـهی جشــنواره محدودیــت ویــژهای
هــا لحــاظ نمیکنــد؛ امــا توصیــه میشــود
بــرای بهرهبــردن از چنــد دوربیــن و زاویــه در تصویربــرداری نمایش 
بــرای تهیـهی نســخهی تصویــری نمایــش ،متقاضیــان گرامــی بــه شــرایطی کــه بتوانــد خصلتهــای تئاتــریِ اثــر را
بیشــتر نشــان دهــد توجــه فرماینــد .نســخهی تصویــری نمایــش میتوانــد از اجــرای عمومــی یا اجــرا در جشــنواره،
یــا اجرایــی ویــژه بــرای تصویربــرداریِ باکیفیتتــر ضبــط شــده باشــد .در ضمــن کارگــردان اثــر میتوانــد تأکیدهــا
و توضیحــات الزم و راهگشــا را بــرای بهتــر دیدهشــدن نمایــش بــه صــورت تصویــری تهیــه کنــد و در ابتــدای
نســخهی اثــر قــرار دهــد.
* تعییــن زمــان ،مــکان و تعــداد اجــرای نمایشهــا بــر عهــدهیســتاد برگــزاری جشــنواره و بــر اســاس امکانــات
موجــود خواهــد بــود.
استانی پذیرفتهشده بر عهدهی دبیرخانهی جشنواره خواهد بود.
* اسکان و پذیرایی از گروههای
ِ
* س ــتاد برگ ــزاری جش ــنواره مس ــئولیتی در قب ــال ساختوس ــاز دک ــور ،دوخ ــت لب ــاس ،تأمی ــن سیس ــتم صوت ــی
و چـــاپ اقـــام تبلیغـــی نمایشهـــا نخواهـــد داشـــت و صرفـــاً خدمـــات معمـــول نصـــب دکـــور و آمادهســـازی
صحن ــه را خواه ــد داد.
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* مـــدارک ،عکسهـــا ،پوســـترها ،نمایشـــنامهها و فیلمهـــای ارسالشـــده (اعـــم از پذیرفتهشـــده و
پذیرفتهنشـــده) مســـترد نخواهـــد شـــد.
* دبیرخانــهی جشــنواره بــا مشــاورهی گــروه ارزیابــی و انتخــاب هــر بخـش ،کمکهزینـهی گروههــای راهیافتــه را
بــا توجــه بــه مــوارد زیــر مشــخص میکنــد:
 +نیازهای ضروری صحنه شامل دکور ،لباس ،موسیقی و...
 +تعداد عوامل اجرایی گروه به منظور تأمین نیازهای ایاب و ذهاب
 +سطح کیفی آثار و تعداد اجراها در جشنواره.
* شــرکتکنندگان در بخشهــای مختلــف جشــنواره بــا ارســال اثــر خــود متعهــد بــه پذیــرش ضوابــط و
سیاســتگذاریهای جشــنواره هســتند .عــدم رعایــت ایــن ضوابــط خصوصــاً زمانبنــدی مصــوب جشــنواره
موجــب حــذف آثــار خواهــد شــد.
* چنانچــه مــواردی در ایــن فراخــوان درج نشــده باشــد ،موضــوع از طریــق اســتعالم از عالقهمنــدان حضــور در
جشــنواره و تصمیــم ســتاد برگــزاری جشــنواره اعــام و اجــرا خواهــد شــد.
* مهلــت ارائـهی آثــار بــر اســاس زمانبنــدی یادشــده از ســوی دبیرخانـهیجشــنواره بههیچوجــه تغییــر نخواهــد
کــرد و تمدیــد نخواهد شــد.
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