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 1399 فراخوان بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان تهران

ستان تهران با همکاری اداره کل        ستان تهران و انجمن هنرهای نمایشی ا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ا

سطح          ستمر در  شی و م شویق و ترویج اجرای عمومی آثار نمای ستای ارتقاء، اعتال، ت شی در را هنرهای نمای

ستان       شهر ستان به ویژه  های تابعه، با تأکید بر هویت و نقش گروه های تئاتری در فرآیند تولید نمایش و ا

س   سیر توجه به برآیند تولید های به انجام ر ست و   در م ستان، بی ستان    پنجمینیده در تئاتر ا شنواره تئاتر ا ج

 های زیر برگزار می نماید .تهران را در بخش

 ه صحنه ایبخش مسابق-1

ستان تهران با داشتن معرفی نامه از دبیرخانه انجمن    بخش مسابقه عکاسی  -2     ) هنرمندان عکاس ا

 توانند در مسابقه عکاسی شرکت کنند . ( می

 محورهای مورد تأکید:الف( 

 انقالب اسالمی و دفاع مقدس ها و دستاوردهایارزش-1

 در جهت تحقق کاربردی آن جهش تولید موضوعکوشش برای نگاهی ویژه به -2

 مسئولیت پذیری اجتماعی در همة عرصه های زندگی و هنر-3

 های فرهنگ، تاریخ و ادبیات غنی ایرانی ـ اسالمیگیری از مفاهیم و جلوهبهره-4



 توجه به تئاتر ایرانی در جهت توسعة فرهنگی-5

 اه کاوشگرانه و مدبرانه به جامعه، مسائل اجتماعی و اخالق مدنینگ-6

 اندیشه ورزی و ارتقاء ذائقة فرهنگی و هنری جامعه از طریق هنر شریف تئاتر-7

 اهمیت دادن به روابط بینا فرهنگی و بهره گیری از زمینه های بومی -8

 های واالی فراگیر، جهانی و مشترک انسانیتوجه به مفاهیم و ارزش-9

 نفی خشونت، کشتار، تروریسم و جنگ طلبی و کوشش برای صلح جهانی-10

 

 مقررات:ب(

جشنواره تئاتر استان تهران فقط آثار صحنه ای را قضاوت و انتخاب خواهد  پنجمینبیست و  -1

  .کرد

ک از جشنواره های ملی، منطقه ای ی های ارائه شده نباید از سوی همان گروه در هیچنمایش -2

 .شرکت کرده باشند

ستاد  شود، اثبات مورد این در تخلفی برگزیده آثار خصوص در ای مرحله هر در چنانچه – تذکر

 .جشنواره مانع حضور اثر نمایشی در هر مرحله از جشنواره می شود

آثار هنرمندان بومی و جوان در اولویت قرار خواهد گرفت و بدیع بودن و خالقیت در اجرای  -4

 .آثار در ارزیابی هیئت انتخاب تاثیرگذار خواهد بود

جوان هر های است که از متون نمایشنامه نویسان بومی و الویت انتخاب آثار با نمایش -5

 .استفاده شود شهرستان

رح کشور بوده، که تاکنون اجراهای مط  نمایشنامه نویسان  متون بر مبتنی که هایینمایش –تذکر 

زیادی از آن ها شده، تنها در صورت ارائه طرح اجرایی خالق و شیوه نو در اثر اجرایی مورد 

 ..شد خواهد پذیرش قرار خواهند گرفت، در غیر اینصورت از پذیرش این گونه آثار خودداری



هزینه تا   به جشنواره بر اساس شرایط گروه کمک  یافته  های راهدبیرخانه جشنواره به گروه  -6

 .ریال پرداخت می نماید 000/000/50سقف 

  تواند با یک اثر در مرحله ی نهایی جشنواره حضور داشته باشد.، صرفاً میایشرکت کنندههر  -7

 ها و بازیگران آثار نمایشی است.(شامل کارگردانصرفا )این بند 

ریزی و تنظیم جدول اجراهای  بینی نشده درباره برنامهستاد برگزاری جشنواره، نظر به مشکالت پیش -8

جشنواره به هیچ عنوان تعهدی نسبت به هماهنگی حضور بازیگران مشترک در اجراهای متفاوت را 

 نخواهد داشت.

 یا ناشر ضروری است. نامه کتبی نویسندهاجازه ارائه-9

ها بر عهده ستاد برگزاری جشنواره و بر اساس امکانات تعیین زمان، مکان و تعداد اجرای نمایش-10

 موجود خواهد بود.

های گذاریکنندگان در جشنواره، با ارسال اثر خود متعهد به پذیرش قوانین و سیاست شرکت-11

بندی مصوب جشنواره، موجب حذف آثار خواهد ، عدم رعایت این قوانین، خصوصاً زمانجشنواره هستند

 شد.

شورای سیاست گذاری به طریق  شد ، موضوع ازچنانچه مواردی در این فراخوان درج نشده با-12

  خواهد شد تفعبررسی و مر انتخاب دبیر جشنواره

 شرایط ویژه:پ( 

متی هنرمندان و سیانت از سالرا جهت  جشنواره شرایط ویژه ای با توجه به شیوع ویروس کرونا دبیرخانه

 اعالم می نماید.به شرح ذیل تئاتر استان تهران جشنواره شرکت کنندگان بیست و پنجمین 

فقط گروه  م به استفاده از ماسک خواهند بود. )در زمان بازبینی آثار نمایشی تمامی عوامل اجرایی ملز  -1

  دارند.( ماسک بازیگران هنگام شروع بازبینی اجازه برداشتن



 ممنوع می باشد. حضور همراه در محل بازبینی  -2

 .ستتماعی در فضاهای پشت صحنه الزامیله گذاری اجرعایت فاص -3

  :شیوه برگزاری جشنوارهج( 

جهت برگزاری شرایط ذیل یکی از در زمان برگزاری جشنواره شرایط شیوع ویروس کرونا با توجه به  -1

 شود.پیش بینی میجشنواره 

 زاریاجرای نمایش با حضور حداکثر پنجاه درصد گنجایش سالن محل برگالف( 

 ب( اجرای نمایش فقط با حضور گروه داوری

 :جوایز

های )کارگردانی، نمایشنامه نویسی، بازیگری مرد و واره تئاتر استان تهران به گرایششنستاد برگزاری ج -1

زن ، طراحی صحنه، نور، لباس، موسیقی و افکت، گریم ، پوستر و بروشور( جوایز ارزنده ای اهدا خواهد 

 کرد.

 :مدارک مورد نیاز جهت شرکت در جشنوارهس( 

 فرم تکمیل شده تقاضای حضور -1

یا به همراه مجوز کتبی نویسنده،  word و لوح فشرده در محیط  تایپ شده( متنارسال یک نسخه) -2

 ناشر

  شده تایپ  A4در یک صفحه  کارگردانچکیده سوابق هنری -3

 کارگردانعکس  3*4تصویر کارت ملی و یک قطعه -4

 :تقویم اجرایی جشنوارهص(

 1399مهر  19مهلت ارسال مدارک:  -

 آبان 10آبان الی  5 : تاریخ بازبینی آثار  -



 آبان 11اعالم اسامی آثار پذیرفته شده: -

 1399آبان   30الی  26زمان برگزاری جشنواره:  -

 

 :نشانی دبیرخانه

پالک -ساختمان فرهنگ و هنر -کوچه زبرجد -خیابان نجات الهی شمالی -پل کریمخان -هفت تیرتهران، 

 مایشی استان تهراندفتر انجمن هنرهای ن -طبقه اول -4

 فرم تقاضای حضور در بیست و سومین جشنواره تئاتر استان تهران 
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