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عدد «چهل» در فرهنگ و ادبیات ایران نماد نویع تکامل اســت .جشــنواره تئاتر
گ
فجــر در آســتانه 40ســال� خــود راه پــر ف ـراز و نشـ بـی� را بــا یــاری بلندهمتــان هـ نـر
ـ� یط کــرده ،تجربیـ تـا� را در هــر دوره بــا مشــارکت ن
ایــن رسزمـ ی ن
ه�منــدان بــه تئاتــر ایـران
افــزوده و نــه تنهــا در گسـ تـره مــی کــه در گسـ تـره جهـ نـا� موجــب اعتبــار بـرای تئاتــر ایـران
و ن
ه�مندانــش شدهاســت .ســال گذشــته همهگـ یـری کرونــا عرصــه را ب ـرای همــگان بــه
ویژه خانواده تئاتر و ن
ه�مندانش تنگ و دشوار کرد که به لطف ایزدمنان و همرایه
ن
ه�منــدان فهیــم و پرتــاش کشــور چــرخ جشــنواره از حرکــت بــاز نایســتاد و مسـ یـر خــود
را ادامــه داد تــا بــه ایســتگاه چهلــم رســید .در ایــن دوره برآنیــم تــا بــا مشــارکت ن
ه�منــدان،
هم ـرایه اهــایل رســانه و بهرهگـ یـری از تجربیــات برگ ـزاری در دورههــای پیشـ ی ن
ـ� و بــا
توجه به ش�ایط شیوع کرونا و امید به کاهش بحرانهای ش
نا� از شیوع این ویروس
بهجــز برگـزاری شایســته بــا حضــور آثــار ن
ه�منــدان هموطــن ،بخــش ملــل جشــنواره را
یز
ن� پس از یک دوره وقفه برگزار کنیم.
گ�ی ناگزیر از ظرفیتهای فضای مجازی در دورهی پیش ،ساحات دیگری
بهره ی
از نحــوه مواجهــه بــا مخاطبــان را ب ـرای جشــنواره فراهمکــرد .در ایــن دوره عــاوه بــر
ارتقــا فعالیتهــای پیشـ ی ن
ـ� ،بــا هــدف تقویــت فراینــد انتخــاب آثــار بــا بهرهگـ یـری از
ظرفیتهــای فضــای مجــازی طیــف متکـ ثـر و متنوعتــری از ن
ه�منــدان و فعــاالن تئاتــر
کشور ستاد برگزاری را در انتخاب آثار یاری خواهندکرد.
م� ن
با� از آثار شایســته ن
به قاعده هر دوره جشــنواره با هدف ی ز
ه�مندان کشــورمان
ـ� محورهــای مضمـ ن
و درنظــر گرفـ ت ن
ـو� ،اولویتهـ یـا� ب ـرای آثــار ایــن دوره در نظــر
گرفته شده است.
 )1بزرگداشت سالگرد یپ�وزی انقالب اسالیم ایران
ن
زدا�ها»
 )2توجه به شعار سال «تولید؛ پشتیبا�ها و مانع ی
 )3توجــه بــه زمینههــای فرهنــگ ای ـر نا�  -اســایم و بهرهگـ یـری از مضامـ ی ن
ـ� بــویم و
قویم در جهت تقویت وفاق میل
 )4نــگاه کاوشــگرانه بــه مضامـ ی ن
ـ� اجتمــایع در جهــت ترویـ ـ ــج ارزشهــای دیـ نـی،
ن
انسا� ،اخالق اجتمایع ،مشارکتهای جمیع و امید به آینده
ن
ن
ا� اندیشـهورز
 )5توجه ویژه به نمایشنامهنوییس ایر گا� و نمایش ایر ِ
 )6اهمیت دادن به تعامالتبینافرهن� ،میان تئاتر ایران و سایر ملل

 براســاس نظــر گــروه داوران بــه ســه اثــر برگزیــدهی مســابقه ،جوایــزی بــه ش�ح زیــر
تعلق خواهدگرفت:
 رتبهی اول :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و  250میلیون ریال جایزه نقدی
 رتبهی دوم :لوح تقدیر و  200میلیون ریال جایزه نقدی
 رتبهی سوم :لوح تقدیر و  150میلیون ریال جایزه نقدی
 گاهشمار:
 آخری ــن مهل ــت بارگ ــذاری نمایش ــنامه پ(�دیاف و ب ــا فون ــت زر ش ــمارهی  )۱۴و
انجام فرایند ثبت تقاضای حضور اول آبانماه 1400
نها� :افتتاحیهی جشنواره
 اعالم برگزیدگان ی

مسابقهی نمایشنامهنوییس

 ش�ایط:
ها� پذیرفتــه یمشــوند کــه تــا بــه حــال در هیــچ مســابقهی
 در ایــن بخــش نمایشــنامه ی
نمایشنامهنوییس حائز رتبه نشده یا به چاپ نرسیده باشند.
 ه ــر نمایش ــنامهنویس یمتوان ــد حداک ـ ثـر ب ــا ارائ ــه س ــه اث ــر ،متق ـ ض
ـا� حض ــور در ای ــن
مسابقه باشد.
 مهل ــت بارگ ــذاری نمایش ــنامه پ(�دیاف و ب ــا فون ــت زر ش ــمارهی )۱۴و انج ــام
فرایند ثبت تقاضای حضور تا تاری ــخ اول آبان  1400خواهدبود.
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 مسابقهی نمایشنامهنوییس:
ای ــن بخ ــش ب ــا ه ــدف تش ــویق ب ــه خل ــق مت ــون نمای ـ شـی برگرفت ــه از مضام ـ ی ن
نه ــای
ـن و بنیا 
گ
یمشــود .پرداخـ ت ن
ـن
فرهنــی و اجتمــایع کشــور و حمایــت از نمایشنامهنویســان ایـر نا� برگـزار 
بــه مـ یـراث گرانبهــای تاریـ خـی ،فرهنـ گـی ،اد� و دیـ نـی ایـران و همچنـ ی ن
ـن محورهــای موضــویع
ب
مــورد تاکیــد و مذکــور در ایــن فراخــوان در اولویــت خواهندبــود .جشــنواره تئاتــر فجــر در پ�
آن اســت کــه بــه یمــن حضــور ارجمنــد نمایشنامهنویســان حرفـهای و پرتجربــه و نـ ی زـز جوانــان
خالق و توانمند این حوزه ن
با� رخدادی اثرگذار در نمایشنامهنوییس ایران باشد.

چهلم� جشنواره ی ن
ی ن
ب�الملیل تئاتر فجر1400











بخشهای جشنواره:
مسابقهی نمایشنامهنوییس
نمایشهای صحنهای
ن
خیابا�
نمایشهای
دیگرگونههای اجر یا�
تئاتر ملل
رادیو تئاتر
مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر
ت
پوس� تئاتر
مسابقه و نمایشگاه

 نمایشهای صحنهای:
در چهلمـ ی ن
شهــای صحن ـهای در یــک بخــش «رقابـ تـی» (مســابقهی
ـ� دوره جشــنواره نمای 
رقاب�» (بخش ویژه) اجرا خواهندشد و ن
«غ� ت
ه�مندان در
بزرگ تئاتر فجر) و یک بخش ی
ض
متقا� حضور در ییک از بخشهای مذکور باشند.
زمان ثبت نام یمتوانند با هر اثر رصفا

نمایشهای صحنهای

 گاهشمار:
 آخریــن مهلــت انجــام فراینــد ثب ـت تقاضــا (ب ـرای آثــاری کــه در فاصل ـهی اول
آذرماه  1399تا پایان شهریورماه 1400اجرا شده باشند) 5 :مهرماه 1400
 آخریــن مهلــت انجــام فراینــد ثبــت تقاضــا (ب ـرای آثــاری کــه در فاصل ـهی زمـ نـا� اول
مهرماه  1400تا  ۳۰آبانماه  1400اجرا یمشوند) ۵ :آذرماه 1400
 اعالم اسایم آثار راهیافته به جشنواره 25 :آذرماه 1400
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 بــا توجــه بــه شــیوهنامه برگ ـزاری جشــنوارههای تئاتراسـ ن
ـتا� ،آثــار نمایـ شـی اســتانهای
کشور تنها به ییک از شیوههای زیر امکان حضور در جشنواره تئاتر فجر را خواهندداشت:
 الــف :حضــور در جشــنواره تئاتــر اســتان و یط مراحــل الزم پــس از برگزیــده شــدن
در آن جشنواره و حضور در بخش مسابقه بزرگ فجر
 ب :حضــور مســتقیم در جشــنواره ی ن
ب�الملــی تئاتــر فجــر از طریــق ارائــه تقاضــا در
بخش صحنهای (بخش مسابقه یا ویژه)
ش
نمای� که در جشنواره تئاتر استانهای کشور ش�کت کرده
 با توضیح فوق آثار
و برگزیــده نشــدهاند ،امــکان ارائــه تقاضــای مســتقیم بـرای حضــور در بخــش صحنـهای
چهلم� جشنواره ی ن
ین
ب�الملیل تئاتر فجر را نخواهندداشت.

چهلم� جشنواره ی ن
ی ن
ب�الملیل تئاتر فجر1400

 ش�ایط:
 آثــاری کــه از اول آذرمــاه  1399تــا پایــان آبانمــاه  ،1400در یــی از تاالرهــای
نمایـ شـی کشــور (در شــهر ته ـران حداقــل  10نوبــت و در اســتانها حداقــل  5نوبــت)
ض
متقا� ش�کت در بخش صحنهای باشند.
اجرا شده باشند ،یمتوانند
 آثــاری کــه در فاصل ـهی زمـ نـا� اول آذرمــاه  1399تــا پایــان شــهریورماه 1400اج ـرا
شدهباشــند� ،ض وری اســت حداکـ ثـر تــا تاریـ ـ ــخ  5مهــر  1400فراینــد ثبتنــام آنهــا در
سایت جشنواره انجام شود.
ن
 آثــاری کــه در فاصل ـهی زمــا� اول مهرمــاه  1400تــا  ۳۰آبانمــاه  1400اج ـرا
یمشــوند� ،ض وری اســت حداکـ ثـر تــا تاریـ ـ ــخ  ۵آذرمــاه  1400فراینــد ثبتنــام آنهــا در
سایت جشنواره انجام شود.
 در بخــش صحن ـهای از هــر کارگــردان در نهایــت تنهــا یــک اثــر جهــت حضــور در
جشنواره پذیرفته خواهدشد.
 اسایم نمایشهای برگزیدهی بخش صحنهای ،تا تاری ــخ  25آذرماه  1400اعالم
خواهدشد.

ت
رقاب�)
(غ�
 1-2 بخش ویژه ی
ث
 ظرفیت پذیرش:
(حداک� ۲5اثر)
از میــان آثــار متقـ ض
ـا� (حداکـ ثـر 15اثــر) و میهمــان (حداکـ ثـر  10اثــر) در ایــن بخــش
حضور خواهندداشت.
 آثــار بخــش میهمــان ،بــه انتخــاب یــا تاییــد نهـ یـا� دبـ یـر (خــارج از بــازه گاهشــمار) در
جشنواره حضور خواهندداشت.
 گروههای راهیافته به جشنواره در این بخش براساس ضوابط اعطای کمکهای
گ
مــایل جشــنواره و بــا توجــه بــه ویژ�هــای اج ـر یا� نمایــش ،حداقــل ســیصد و حداکـ ثـر
چهارصد میلیون ریال کمکهزینه دریافت خواهندکرد.

نمایشهای صحنهای

ـ� برگزیــده ب ـرای تمــایم عناویــن جوایــز یــا بـ خ
 تعیـ ی ن
ـر� از آنهــا یــا اضاف هشــدن
عنوان جدید به تشخیص گروه داوران خواهدبود.
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 جوایز مسابقهی بزرگ تئاتر فجر
 جایزهی بزرگ تئاتر فجر
 جایزهی ویژهی گروه داوران
 رتبههــای «برگزیــده» و «برتــر» ب ـرای :نمایشــنامهنوییس ،کارگـ ن
ـردا� ،بازیگــری زن،
بازیگــری مــرد ،طرایحصحنــه ،ط ـرایح نــور ،ط ـرایح لبــاس ،ط ـرایح گریــم ،ط ـرایح
حرکت ،آهنگسازی.

چهلم� جشنواره ی ن
ی ن
ب�الملیل تئاتر فجر1400

ت
رقاب� (مسابقهی بزرگ تئاتر فجر)
 1-1 بخش
مســابقهی بــزرگ چهلمـ ی ن
ـ� جشــنواره تئاتــر فجــر تنهــا بخــش رقابـ تـی در حــوزه آثــار
صحنهای حا�ض در جشنواره است.
ث
 ظرفیت پذیرش:
(حداک� ۳0اثر)
از میــان آثــار متقـ ض
ـا� (حداکـ ثـر ۱2اثــر) ،نمایشهــای برگزیــدهی نهـ یـا� جشــنوارههای
تئاتــر اسـ ن
ـتا� ( ۸تــا  ۱2اثــر) ،میهمــان (حداکـ ثـر  6اثــر) ،جمعــا حداکـ ثـر ۳۰اثــر در ایــن
رقابت حضور خواهندداشت.
 آثــار بخــش میهمــان ،بــه انتخــاب یــا تاییــد نهـ یـا� دبـ یـر (خــارج از بــازه گاهشــمار) در
جشنواره حضور خواهندداشت.
 گروههــای راهیافتــه بــه جشــنواره در ایــن بخــش ،بــر اســاس ضوابــط اعطــای
گ
کمکهــای مــایل جشــنواره و بــا توجــه بــه ویژ�هــای اجـر یا� نمایــش ،حداقــل دویســت
ث
حداک� سیصد میلیون ریال ،کمکهزینه دریافت خواهندکرد.
و

ن
خیابا�:
 نمایشهای
در ادامــه رویکــرد جشــنواره تئاتــر فجــر بــه نمایشهــای خیابـ نـا� در گونههــای مختلــف
خــود بــه جهــت ارتبــاط نزدیکتــر بــا مخاطبــان و شــهروندان ،ایــن بخــش در ایــن دوره
ث
حداک�  25نمایش از سه گروه زیر ،برگزار خواهدشد.
با پذیرش

 مجموع پذیرش آثار از ی ن
ب� ردیفهای ( )1و ( 20 )2نمایش خواهدبود.
 همــه آثــار حــا�ض از ردیفهــای ( )1و ( )2در «مســابقه نمایشهــای خیابـ نـا�»
مورد داوری قرار خواهندگرفت.
ن
خیابا�):
 رتبهبندی و جوایز(مسابقه نمایشهای
 رتبه برگزیده و برتر برای :طرح و ایده ،کار ن
گردا� ،بازیگری زن ،بازیگری مرد
ق
موسی� ،طرایح حرکات
 رتبه برگزیده برای :طرایح فضا،
ـ� برگزیــده ب ـرای تمــایم عناویــن جوایــز یــا بـ خ
 تعیـ ی ن
ـر� از آنهــا یــا اضافــه شــدن
عنوان جدید به تشخیص گروه داوران خواهدبود.
 آثاریکــه پیــش از ای ـن در جشــنوارهی تئاتــر فجــر حضــور داشــتهاند ،تنهــا در
صــورت اج ـرا توســط کارگــردان و گــروه اج ـر یا� متفــاوت یمتواننــد در ایــن دوره از
جشنواره ی ز
ن� حضور داشته باشند.
 گروههــای راهیافت ـه ب ـه جشــنواره در ایــن بخــش ،بــر اســاس ضوابــط اعطــای
گ
کمکهــای مــایل جشــنواره و بــا توجــه بــه ویژ�هــای اجـر یا� نمایــش ،حداقــل هفتــاد و
ث
حداک� صد و پنجاه میلیون ریال ،کمکهزینه دریافت خواهندکرد.
 گاهشمار:
 20 آبــان  :1400آخریــن مهلــت انجــام فراینــد ثبــت تقاضــا در بخــش تولیــدات تــازه
و آثار اجرا شده.
 25 آذر  :1400اعالم آثار راه یافته به جشنواره.

ن
نمایشهای خیابا�

ث
دب�(خــارج
 )3آثــار میهمــان :آثــار ایــن بخش(حداکــر  5اثــر) بــه انتخــاب یــا تاییــد نهـ یـا� ی
ت
رقاب� حضور خواهندداشت.
غ�
از بازه گاهشمار) در جشنواره به شکل ی
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 )2آثــار اج ـرا شــده :شــامل نمایشهـ یـا� اســت کــه در بــازه زمـ نـا� اولآبــان  1399تــا
پانــزده آبــان  1400اج ـرای عمــویم شــدهاند یــا در رپرتوارهــای موضــویع نمایــش
ن
خیابا� و جشنوارهها ش�کت داشتهاند.

چهلم� جشنواره ی ن
ی ن
ب�الملیل تئاتر فجر1400

 )1تولیدات تازه :شامل آثاری است که اختصاصا برای این دوره از جشنواره تئاتر
فجر تولید شده باشند و پیش از جشنواره هیچ اجر یا� نداشته باشند.

دیگرگونههای اجر یا�

 مراحل پذیرش تقاضاها:
 .1آثار اجرا شده:
 صاحبــان آثــاری کــه از اولآبــان 1399تــا  15آبــان  1400اج ـرا شــدهاند �ض وری
است تا تاری ــخ 20آبان 1400فرایند ثبت تقاضا در سایت جشنواره را انجام دهند.
 .2آثار تازه:
 مرحلــه اول :ارائـهی پیشــنهادنامه و طــرح و ایــدهی نمایـ شـی از ســوی گــروه اجـر یا�
ـو� کــه در آن کارگــردان یــا ایدهپــرداز بــه
بــه هم ـراه ارســال نهایتــا 5دقیقــه تصویــر ویدیـ ی
ف
ـر� و ش
ت�یـ ـ ــح ایــدهی خــود یمپــردازد .ویدیــوی مدنظــر بــه شــماره هم ـراه
معـ
 09370098593در شــبکهی اجتمــایع واتـساپ ارســال گــردد( .ذکــر نــام کارگــردان یــا
ایدهپرداز �ض وری است).
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 ستاد برگزاری جشنواره در این بخش پذیرای دو گروه از تقاضاها خواهدبود
 :1آثار اجرا شده
شامل آثاری است که در بازه ن
زما� اول آبان  1399تا  15آبان  ۱400اجرا شدهاند.
 :2آثار تازه
شــامل آثــاری اســت کــه از طریــق ارائــه طــرح و ایــده توســط صاحبــان آثــار بــا توجــه بــه
مراحل پذیرش تقاضاها و گاهشمار در جشنواره حضور یمیابند.

چهلم� جشنواره ی ن
ی ن
ب�الملیل تئاتر فجر1400

 دیگرگونههای اجر یا�:
عنــوان دیگرگونههــای اج ـر یا� ب ـرای دســتهبندی گــرویه از آثــار نمایـ شـی ،ناظــر بــه
ن
خیابا� جشنواره
تفاوت آثار این بخش با دیگر آثار حا�ض در دو بخش صحنهای و
اســت .ایــن واژه اشــاره بــه گسـ تـرده دیــدن مفهــوم اجـرا ،صحنـهی اجـرا ،ش�ایــط اجـرا،
نحــوهی ارتبــاط اجـرا بــا مخاطــب و هــر آن چـ ی زـر دیگــری دارد کــه نتــوان آثــار حــا�ض در
ایــن بخــش را در بخشهــای مرســوم جشــنواره دســتهبندی کــرد .بــا بهرهمنــدی از آنچــه
در ســالهای گذشــته در این بخش با محوریت تجربهی برگزاری ،ایدههای همکاران
برگزارکننــده ایــن بخــش و اجراهــای ن
ه�منــدان انجــام شدهاســت ،ســتاد ایــن دوره از
جشنواره ی ز
ن� در پ� استقبال از هرگونه ایدهی اجر یا� در رسفصلهای زیر است:
نهــای
نهــای متعــارف یــا اســتفاده از مکا 
 .1اید ههــای مبتـ نـی بــر تغیـ یـر کاربــری مکا 
نامتعارف
ش
گرد�
 .2ایدههای فاقد مکان ثابت اجرا یا
 .3ایدههای ن
مبت� بر بدن و حرکت
 .4ایدههای ن
مبت� بر استفاده از فناوریهای نوین
 .5ایدههای چندرسانهای
 .6ایدههای مرتبط با ارائه آثار از طریق ظرفیتهای فضای مجازی
 .7ایدههای حوزهی تئاتر کاربردی به مفهوم ت
گس�دهی کلمه

 کمکهزینه آثار:
 بــه هــر یــک از ایدههــای پذیرفتهشــده در مرحلــه دوم (آثــار تــازه) بنــا بــه تشــخیص
هیــات انتخــاب تــا ســقف  20میلیــون ریــال کمکهزینــه آمادهســازی پرداخــت
خواهدشد.
 بــه آثــار نهـ یـا� حــا�ض در ایــن بخــش حداقــل  70و حداکـ ثـر  150میلیــون ریــال
کمکهزینه پرداخت خواهدشد.
 تمــایم آثــار حــا�ض در ایــن بخــش داوری خواهن دشــد .محــور اصــی داوری آثــار
توجه به گروه نمایش و خالقیتهای ویژه در آثار خواهدبود.

دیگرگونههای اجر یا�

 گاهشمار:
 1 شــهریورماه :آخریــن مهلــت دریافــت ایدههــا و ارســال ویدئوهــای 5دقیق ـهای
ش
ت�ی ــح ایدهها(آثار تازه)
 10 شهریورماه :اعالم نتایج اولیه طرح و ایدههای اجر یا� (آثار تازه)
 15 شهریورماه تا  25شهریورماه :برگزاری جلسات حضوری یا مجازی با صاحبان
گ
آثار منتخب جهت ش
ت�ی ــح چگون� اجرا (آثار تازه)
 ۱ مهرماه :اعالم نتایج مرحله دوم (آثار تازه)
 20 آبانمــاه :آخریــن مهلــت دریافــت آثــار متقـ ض
ـا� اج ـرا شــده در بــازه زمـ نـا�
اول آبان  1399تا  15آبان (1400آثار اجرا شده)
 ۱ آذرماه :ارائهی کامل اثر به هیات انتخاب آثار (آثار تازه)
 ۱۵ آذرماه :اعالم فهرست آثار راهیافته به جشنواره (هر دو بخش)
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ث
حداک�  15اثر خواهدبود.
 سقف پذیرش آثار این بخش
ث
ض
متقا�:
حداک�  12اثر
 از میان آثار
دب� خارج از بازه گاهشمار)
نها� ی
 3 اثر به عنوان میهمان (به انتخاب یا تایید ی

چهلم� جشنواره ی ن
ی ن
ب�الملیل تئاتر فجر1400

 مرحلــه دوم :پــس از دیــدن ویدیوهــای ارائهشــده و بــرریس طــرح و ایــدهی نمایـ شـی
ف
از ســوی هیــات انتخــاب ،ایدههــای اجـر یا� منتخــب معــر� یمشــود و صاحــب اثــر یــا
نماینــده گــروه در یــک جلســه حضــوری یــا آنالیــن بــه ش
ت�یـ ـ ــح ایــده اج ـر یا� اثــر خــود
خواهندپرداخت.
 مرحلــه ســوم :پــس از مشــاهدهی کامــل آثــار تولیــد شــده بــر اســاس ایدههــای
منتخــب مرحلــه دوم طبــق زمانبنــدی مشــخص شــده توســط ســتاد جشــنواره ،آثــار
ف
معر� خواهندشد.
نها� حا�ض در جشنواره توسط هیات انتخاب
ی

 فرایند ثبت تقاضای حضور در جشنواره:
متقاضیــان یمتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت جشــنواره ی ن
ب�الملــی تئاتــر فجــر بــه نشـ نـا�:
 fitf.irنســبت بــه ارائــه مــدارک الزم و ثبــت تقاضــای حضــور خــود در بخشهــای
مختلف جشنواره اقدام کنند.

ت
پوس� تئاتر
تئاتر ملل ،رادیو تئاتر ،عکس و

ت
پوس� تئاتر:
مسابقه و نمایشگاه عکس و
ـ� جشــنواره ی ن
چهلمـ ی ن
ب�الملــی تئاتــر فجــر در ادامــه رویکــرد ایــن جشــنواره بــه کارکــرد
ارزشــمند ن
ه�هــای تجســی در تئاتــر و بــا هــدف ارتقــا ســطح کیـیف همــکاری و همـرایه
ن
ه�منــدان عــکاس و گرافیســت بــا گروههــای نمایـ شـی ،مســابقه و نمایشــگاه عکــس و
ت
پوس� تئاتر را برگزار یمکند.
ایــن بخــش ،ویــژه پوسـ تـر و عکــس از نمایشهــا و رویدادهـ یـا� اســت کــه در فاصلــه
ن
زما� اول آذرماه  1399تا پایان آبانماه 1400اجرا یا برگزار باشند.
فراخــوان تخصــی مســابقه و نمایشــگاه عکــس و پوسـ تـر تئاتــر متعاقبــا اعــام
خواهدشد.
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 رادیو تئاتر:
ایــن بخــش بــا مشــارکت رادیــو نمایــش و اداره کل ن
ه�هــای نمایـ شـی رادیــو برگ ـزار
خواهدشد .فراخوان این بخش متعاقبا اعالم خواهدشد.

چهلم� جشنواره ی ن
ی ن
ب�الملیل تئاتر فجر1400

 تئاتر ملل:
ـ� جشــنواره ی ن
دب�خانــه چهلمـ ی ن
ب�الملــی تئاتــر فجــر در نظــر دارد بــا توجــه بــه مـ ی زـران
ی
گشــایش در غلبــه بــر بیمــاری کرونــا و بهبــود ش�ایــط ارتباطــات ی ن
ب�الملــی و بــا هــدف
ه�منــدان و گروههــای نمایـ شـی کشــور بــا ن
تبــادل دانــش و تجربیــات ن
ه�منــدان ،مدیـران
ف
ن
ـر� شایســته تــوان ن
ه�منــدان ایـر نا�
کمپا�هــای ســایر کشــورها و نـ ی زـر معـ
جشــنوارهها و
ن
و گونههــای ارزشــمند نمایــش ایـرا� ،بخــش تئاتــر ملــل را برگـزار کنــد .دربــاره جزئیــات
برگزاری این بخش اطالع ن
رسا� خواهدشد.

ش�ایط عمویم
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چهلم� جشنواره ی ن
ی ن
ب�الملیل تئاتر فجر1400

 ش�ایط عمویم:
 .1ســتادبرگزاری جشــنواره بــا توجــه بــه ش�ایــط شــیوع کرونــا و بــا اولویــت اصــی صیانــت از
ن
تغی�ات احتمایل
ســامت ه�مندان ،مخاطبان و همکاران اجر یا� ،شــیوه و ش�ایط اجر یا� و ی
را در زمان مقت�ض اعالم خواهدکرد.
ـ� جشــنوارهی ی ن
 .2درخواســت ش�کــت در چهلمـ ی ن
ب�الملــی تئاتــر فجــر رصفــا از طریــق تکمیــل
فرم ثبتنام در سایت جشنواره انجام خواهدشد.
خهــای مشــخص شــده امکانپذیــر
 .3ثبــت درخواســت در ســایت جشــنواره رصفــا در تاری ـ ـ 
است و پس از آن به صورت خودکار این امر امکانپذیر نخواهدبود.
 .4بارگــذاری اجازهنامـهی کتــ� نویســنده ،ت
م�جــم یــا نـ ش
شهــای
ـا� بـرای ثبــت اثــر در تمــایم بخ 
بي
اجر یا� �ض وری است.
ی تئاتــر فجــر حضــور داشــتهاند ،تنهــا در صــورت اجـرا
 .5آثــاری کــه پیــش از ایــن در جشــنواره 
توســط کارگــردان و گــروه اج ـر یا� متفــاوت یمتواننــد در ایــن دوره از جشــنواره نـ ی زـر حضــور
داشته باشند.
شهــای خیابـ نـا� و
شهــای اج ـر یا� اعــم از اجراهــای صحن ـهای ،نمای 
 .6در تمــام بخ 
دیگرگون ههــای اج ـر یا� هــر کارگــردان تنهــا بــا یــک اثــر یمتوانــد در مرحل ـهی نهـ یـا� جشــنواره
حضور داشتهباشد.
 .7ســتاد برگزاری جشــنواره با توجه به مشــکالت پیش ن
بی� نشــده دربارهی برنام هریزی و تنظیم
گ
ش خواهدبود.
جدول اجراهای جشنواره رصفا متعهد به هماهن� حضور هر بازیگر در دو نمای 
 .8بارگــذاری مســتندات تاییدی ـهی اج ـرای عمــویم در ســایت جشــنواره بــا قیــد تعــداد اج ـرا،
مــکان اج ـرا و زمــان آن (ب ـرای اج ـرا در ته ـران پروان ـهی اج ـرای نمایــش و ب ـرای اج ـرا در ســایر
ن
استا� سایت «ایران تئاتر») الزایم است.
خ� پرتال
شهرها لینک ب
ـیا� و نظــارت (مشــخصا جهــت اجـرای جشــنواره) بـرای
 .9اخــذ پروانــه اجـرا از شــورای ارزشـ ب
کلیهی آثار الزایم است.
 .10بــا توجــه بــه حضــور احتمــایل میهمانــان غــر ای ـر نا� ن
ن جشــنوارهها و
(ه�منــدان ،مدی ـرا 
ی
ش
کمپا�هــا) در جشــنواره ،شایســته اس ـتگروههای �کتکننــده ب ـرای تســهیل ارتبــاط
ن
آثارشــان بــا ایــن مخاطبــان تــدارک الزم را لحــاظ کننــد( .باالنویــس انگلیــی ،چــاپ اقــام
ت
تبلیغا� به زبان انگلییس و)...
دب�خانـهی جشــنواره تــا حــد
 .11مهلــت ارائـهی آثــار بــر اســاس زمانبنــدی یادشــده از ســوی ی
تغی� نکرده و تمدید نخواهدشد.
امکان ی
ض
متقا� یمباید از کیفیت مناسب
 .12نسخهی تصویری (فیلم) ارائه شده از نمایشهای
بـرای ارزیــا� برخــوردار باشــد .در صــورت هرگونــه نقــص و نامناســب بــودن کیفیــت صـ ت
ـو� و
ب
ت
دب�خانــه جشــنواره نخواه دبــود.
تصویــری نســخهی ارائــه شــده ،مســئولی� بــه عهــدهی ی
دب�خان ـهی جشــنواره محدودیــت ویــژهای را ب ـرای بهــره بــردن از چنــد دوربـ ی ن
همچنـ ی ن
ـ� در
ـ� ی
یمشــود بـرای تهیـهی نســخهی تصویــری
شهــا لحــاظ نیمکنــد ،امــا توصیــه 
تصویربــرداری نمای 
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چهلم� جشنواره ی ن
ی ن
ب�الملیل تئاتر فجر1400

نمایش ،متقاضیان گرایم به ش�اییطکه بتواند خصلتهای تئاتری اثر را بیشـ تـر نشــان دهد
توجــه فرماینــد .نســخهی تصویــری نمایــش یمتوانــد از اجـرای عمــویم و یــا اجـرا در جشــنواره،
ین
تتــر ضبــط شدهباشــد.
همچن�کارگــردان اثــر
یــا اج ـر یا� ویــژه ب ـرای تصویربــرداری بــا کیفی 
ت
یمتوانــد تاکیدهــا و توضیحــات الزم و راهگشــا را ب ـرای بهــر دیــده شــدن نمایــش بــه صــورت
تصویری تهیه و در ابتدای نسخهی اثر قرار دهد.
 .13تعیـ ی ن
ی جشــنواره و
ی ســتاد برگ ـزار 
شهــا برعهــد ه 
ی نمای 
ـ� زمــان  ،مــکان و تعــداد اج ـرا 
براســاس امکانــات موجــود خواه دبــود و گرو ههــای پذیرفتــه شــد ه �ض وری اســت طبــق
دب�خانهی جشنوارهعمل کنند.
برنام هریزی ی
ن
دب�خانه جشنواره خواهدبود.
 .14اسکان و پذیر یا� گروههای استا� پذیرفتهشده بر عهدهی ی
 .15ســتاد برگـزاری جشــنواره مسـ ت
ـئولی� در قبــال ساختوســاز دکــور ،دوخــت لبــاس ،تامـ ی ن
ـ�
سیســتم صـ ت
شهــا نخواهدداشــت و رصفــا خدمــات معمــول
ـو� و چــاپ اقــام تبلی ـیغ نمای 
نصب دکور و آمادهسازی صحنه را ارائه خواهدداد.
ت
پوس�ها ،نمایشنامهها و فیلمهای ارائه شده (اعم از پذیرفتهشده
 .16مدارک ،عکسها،
و پذیرفت ه نشده) ت
مس�د نخواهدشد.
دب�خان ـهی جشــنواره بــا مشــاورهی گــروه ارزیـ بـا� و انتخــاب هــر بخــش ،کمکهزین ـهی
 .17ی
گروههای راهیافته را با توجه به موارد زیر مشخص یمکند:
ق
موسی� و...
 نیازهای �ض وری صحنه شامل دکور ،لباس،
 تعداد عوامل اجر یا� گروه
 ش�ایط ایاب و ذهاب گروه
 سطح ف
کی� آثار و تعداد اجراها در جشنواره
 .18ش�کتکننــدگان در بخشهــای مختلــف جشــنواره بــا ارائــه اثــر خــود متعهــد بــه پذیــرش
ضوابــط و سیاس ـتگذاریهای جشــنواره هســتند .عــدم رعایــت ایــن ضوابــط خصوصــا
زمانبندی مصوب جشنواره موجب حذف آثار خواهدشد.
 .19چنانچــه مــواردی در ایــن فراخــوان درج نشــده باشــد ،موضــوع از طریــق اســتعالم
عالقهمندان حضور در جشنواره و تصمی م ستاد برگزاری جشنواره اعال م و اجرا خواهدشد.
 .20ســتاد برگ ـزاری جشــنواره،کارگردان نمایــش را بــه عنــوان صاحــب اثــر و رسپرســت گــروه
یمشناسد و مسئولیت گروه به عهده ایشان خواهدبود.

