


درچهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر هم چون چند سال اخیربا هدف کمک به ارتقا سطح کیفی طراحی پوستر تئاتر و همراهی 
هنرمندان تئاتر و هنرهای تجسمی، »مسابقه و نمایشگاه پوسترتئاتر«  برگزار می شود. این بخش به جز پوستر اجرای عمومی و جشنواره 

ای نمایش ها ،پوستر رویدادهای مرتبط با تئاتر
گیرد. بازه زمانی مد نظر پوستراجرا ها و رویدادهای برگزار شده از تاریخ اول آبان 1399 تا 20 آذرماه  )جشنواره ها،سمینارها و...( را نیز در بر می 

1400است.

شرایط و ضوابط:
کثر ۵ اثرمتقاضی حضور در مسابقه  ونمایشگاه باشد. 1- هر طراح می تواند  با حدا

2-فرایند تقاضا از طریق سایت جشنواره خواهد بود. 
3-تنها آثاری مورد داوری قرار خواهند گرفت که به عنوان پوستر نهایی مورد تایید سرپرست گروه نمایشی یا برگزارکننده رویدادباشد.

4-ارسال اثر به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره است.
5- دبیرخانه جشنواره برای استفاده از آثار راه یافته به مسابقه ونمایشگاه جهت چاپ در کتاب و رویدادهای مرتبط با جشنواره با ذکر نام طراح 

مجاز است.
6-کتاب آثار راه یافته به مسابقه و نمایشگاه توسط جشنواره منتشر خواهد شد.

7- آثار راه یافته به مسابقه ونمایشگاه در صورت وجود شرایط از نظر ستاد ملی کرونا درقالب یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهند 
گرفت.در غیر این صورت آثاردر نمایشگاه های مجازی به نمایش در می آید.

جوایز:
نفر اول: تندیس جشنواره دیپلم ،افتخار و مبلغ50 میلیون ریال جایزه نقدی

نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ 40 میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم: لوح تقدیر و مبلغ 30 میلیون ریال جایزه نقدی

 گاه شمار:
آخرین مهلت ارسال آثار و ثبت تقاضا:  1400/09/2۵

 انتخاب و داوری:   1400/10/01
 اعالم برگزیدگان و اهدای جوایز در مراسم افتتاحیه چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

فراخوان مسابقه و نمایشگاه »پوستر «تئاتر چهلمین جشنواره بین المللی تئاترفجر



فرایند ثبت تقاضای حضور در جشنواره : 
 متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت جشنواره بین المللی تئاتر فجر به نشانی:

http://fitf.ir نسبت به ارائه مدارک الزم و ثبت تقاضای حضور خود در جشنواره اقدام کنند.
نشانی دبیرخانه:
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