
 

  به نام خداوند جان و خرد
  سنتی - آیینیهاي فراخوان هفدهمین جشنواره نمایش

  1394شهریور 
  

همین جشـنواره  هفـد ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی  هنرهاي نمایشاداره کل و  سنتی -آیینیهاي کانون نمایش
هـاي نمـایش ایرانـی و     هاي مناسب پژوهشـی در بررسـی ریشـه    سنتی را به منظور اشاعه زمینه -یآیینهاي  نمایش
هاي سنتی سایر ملل، حفظ و ثبت میراث کهن نمایشی ایران زمین و بهره بردن از این دستاوردها براي بنیان  نمایش
  . دنکن برگزار می 1394شهریور ماه در  ،تئاتر

  
  اي صحنه) الف

  
  بخش ویژه: 1/الف

تر ملـی را اسـتفاده از ادبیـات ایـران زمـین      هاي رسـیدن بـه تئـا    هاي ایرانی یکی از راه صاحب نظران عرصه نمایش
سـتاد برگـزاري   . خوانی و تقلید تجربه شده است سوي نمایشگران سنتی در شبیهاز دانند، راهی که بیش از همه  می
اي  هـاي صـحنه   سنتی با عنایت به این تجربه و اولویت، بخش ویژه نمایش -یآیینهاي  جشنواره نمایش همینهفد

اختصـاص   »نظامی گنجـوي «آثار ی ملهم از قصص مندرج در آیینهاي سنتی ـ    را به نمایش این دوره از جشنواره
  . داده است

  
  موضوعات آزاد  بخش: 2/الف

خـاب  تهاي مبتنی  بر سـایر متـون ان  اي تعدادي از آثار از میان نمایشجهت ایجاد تنوع در تولیدات بخش صحنه *
وع نـ تهـاي م ور و بر اساس اشـکال و گونـه  ه با رویکردي پژوهش محکاست اما اولویت انتخاب با آثاري . خواهد شد
  .هاي ایرانی نگاشته شده باشدنمایش

  
  :شرایط و مقررات 

 -یآیینـ هـاي   هاي شناخته شده نمـایش  گیري از قالب ملزم به بهره اي صحنه کننده در بخشهاي شرکت نمایش *
  . سنتی هستند

تا سقف  ايآزاد صحنهموضوعات و بخش میلیون ریال  200تا سقف اي حنهصویژه بخش به هاي راه یافته  به گروه* 
) به تشخیص کمیته انتخاب و بنا به ضوابط اعطـاي کمـک هزینـه جشـنواره    (تولید  کمک هزینهمیلیون ریال  150

  . پرداخت خواهد شد
  . خواهد بود 1394 ماهفروردین 15ها تا  مهلت دریافت نمایشنامه *
  . اعالم خواهد شد 1394ماه اردیبهشت 12ها تا مایشنامهارزیابی ننتایج  *

 .شدخواهد انجام  1394تیرماه  پایانرزیابی آثار ا* 
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  1394 تا 1392هاي  ی ـ سنتی اجرا شده در سالآیینهاي  مرور نمایش: 3/الف
ر کشـور در حـوزه   ی ـ سنتی با هدف ارائه کارنامه دو ساله تئـات  آیینهاي  جشنواره نمایش همینهفدستاد برگزاري 

هـاي   سنتی اجرا شده طی یک سال و نیم پس از برگـزاري دوره پیشـین، بخـش مـرور نمـایش      -یآیینهاي  نمایش
  . کند را برگزار می 1394 تا 1392هاي  سنتی اجرا شده در سال -یآیین

ده زمـانی  بایـد در محـدو   )کننـده در جشـنواره شـانزدهم   هاي شرکتناي نمایشثبه است(هاي این بخش  نمایش *
  . اجرا داشته باشند 10در یکی از تاالرهاي تئاتر کشور حداقل  1394/ 30/3تا  1/7/1392
ی ـ سنتی تولید شده آیینهاي  هاي تئاتر کشور که با الهام از نمایش هاي دانشجویی تولید شده در دانشکده نمایش *

اساتید واحدهاي ( معرفی کتبی یک استاد راهنماو در تاالرهاي دانشگاهی در ایام ذکر شده به صحنه رفته باشند با 
و سـایر دروس مـرتبط بـا نمـایش     هاي ایرانـی   هاي نمایش در ایران، اجراي کارگاهی نمایش آشنایی با تعزیه، شیوه

  . توانند متقاضی حضور در این بخش باشند می) نامه یا استاد راهنماي پایانایرانی 
  . شود یاین بخش به صورت غیررقابتی برگزار م *

به تشخیص کمیته انتخاب و بنـا بـه ضـوابط اعطـاي     (میلیون ریال 100هاي راه یافته این بخش تا سقف  به گروه* 
  . به عنوان کمک هزینه پرداخت خواهد شد) کمک هزینه جشنواره

  . خواهد بود 1394 تیرماه 13تا مهلت دریافت آثار  *
 . م خواهد شداعال 1394 تا پایان تیرماهفهرست آثار برگزیده  *
  
  

  )ه استاد علی نصیریانژجایزه وی(هاي سنتی قه نمایشببخش مسا :4/الف
هاي متنوع و توجه ویژه به اصالت گونههاي اصیل نمایش ایرانی ستاد برگزاري جشنواره با هدف حفظ و ترویج نمونه

  .نمایداین هنر، بخش رقابتی جشنواره را برگزار می
هاي سنتی را بصورت دقیق و با حفظ اي که اصول و مبانی نگارش و اجراي نمایشحنهبخش صکننده در آثار شرکت
به بخش مسابقه راه خواهند ت انتخاب ستاد برگزاري جشنواره أاجرا نموده باشند با تشخیص هی هاها و قراردادسنت
   .یافت

  
  )یادواره هاشم فیاض(خوانی مجالس شبیه) ب

اند و آثـار جدیـدي    هاي پیشین جشنواره اجرا نشده غریب که تاکنون در دوره این بخش پذیراي آن گروه از مجالس
  . اند خواهد بود که با رعایت دقیق اصول و قراردادهاي تعزیه تولید شده

به تشخیص کمیته انتخاب و بنا به ضوابط ( میلیون ریال کمک هزینه 50هاي راه یافته این بخش تا سقف  به گروه *
  . پرداخت خواهد شد) نوارهاعطاي کمک هزینه جش

  . خواهد بود 1394ماه فروردین 30ها تا  مهلت دریافت نسخه* 
  . اعالم خواهد شد 1394ماه نیمه اول اردیبهشتنسخ تا ارزیابی نتایج  *

  . شروع خواهد شد 1394ماه تیرآثار از اول رزیابی ا* 
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  هاي نمایشی ها و بازي آیین) ج
هاي نمایشی  ها و بازي آییني ستاد برگزاري جشنواره جهت شناسایی، حفظ و احیاي پیرو اهداف تعیین شده از سو

هـاي   نمـایش «پیشـنهادات ارائـه شـده در دو گـروه      ،هاي تجمع عموم را دارند که قابلیت اجرا در فضاي باز و مکان
  . اجرا خواهند شد »اي خانه هاي قهوه معرکه« و »میدانی

  هاي پیشین اجـرا  هاي نمایشی که در جشنواره ها و بازي آیینبه ویژه گروهی از  هاي ناشناخته آییندر این بخش * 
  . در اولویت انتخاب هستندو همچنین نقل موسیقیایی نشده باشند 

به ( میلیون ریال کمک هزینه 20اي تا سقف  خانه هاي قهوه میلیون ریال و معرکه 40هاي میدانی تا سقف  به گروه *
  . پرداخت خواهد شد) و بنا به ضوابط اعطاي کمک هزینه جشنوارهتشخیص کمیته انتخاب 

  . خواهد بود 1394خردادماه  16تا مهلت دریافت آثار در قالب لوح فشرده  *
  . اعالم خواهد شد 1394نیمه اول تیرماه فهرست آثار برگزیده  *
  
  نویسیمسابقه نمایشنامه)د

هـاي  مبتنی بر قالبهاي با هدف حمایت از نمایشنامه ـ سنتی  یآیینهاي  همین جشنواره نمایشهفدستاد برگزاري 
، ایرانـی هـاي نمایشـی   و آیـین ) بازيشبخیمه نقالی، حوضی،تخت خوانی،شبیه(هاي سنتی ي نمایششناخته شده

  .کندرا برگزار مینویسی جشنواره مسابقه نمایشنامه
  

  :هااولویت
  پرداختن به میراث گرانقدر دینی و ملی  -
  هاي بومی و اقلیمیختن به فرهنگپردا -
   هاي عامیانه ایرانی اقتباس از ادبیات کهن و قصه -
  .خواهد بود، است تا به حال چاپ و اجرا نشده هاي ایرانی کهاین بخش صرفاً پذیراي نمایشنامه -
   .دباشمی1394ماه خردادپایان ها تا لت دریافت نمایشنامهمه -
بـه  انتشارات نمایش به چـاپ خواهنـد رسـید و    توسط ) هیأت داوران به تشخیص(هاي برگزیده نمایشنامه -

  .برگزیدگان جوایزي اهدا خواهد شد
  
  سنتی -یآیینهاي  المللی نمایش سمینار بینپنجمین ) هـ

سـنتی   -یآیینـ هـاي   ستاد برگزاري جشنواره با دعوت از تمامی پژوهشـگران داخلـی و خـارجی در حـوزه نمـایش     
  . ی خود را حول محورهاي ذیل برگزار خواهد کردتحقیقات -هاي علمی نشست

  هاي سنتی ایرانی اصول و قواعد نمایش - 1
  هاي همجوار هاي ایرانی در سرزمین آیینهاي سنتی و  ردپاي نمایش - 2
  و تئاتر معاصر آیین - 3
  )ها ناشناخته( ی ایرانآیینهاي سنتی و  نمایش - 4
  سایر هنرهاهاي سنتی و  ارتباط متقابل میان نمایش - 5
 رایش، تئات، نمآیین - 6
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  هاي نمایشی و تئوري هاي معاصرآیین - 7
  هاي مدرنآیینهاي گذشته با مطالعه نسبت آیین - 8
  نویسان مناطق و نواحی گوناگون کشورنامهمعرفی شبیه - 9

مقـاطع کارشناسـی    سنتی -آیینیهاي هاي دانشجویی مربوط به نمایشارائه مقاالت مستخرج از پایان نامه -10
  ريد و دکتارش

میلیون ریال خواهـد بـود کـه بـا      15کننده در سمینار لیف مقاالت شرکتأتالسقف در نظر گرفته شده براي حق *
  . توجه به نظر هیأت علمی سمینار پرداخت خواهد شد

  . نقش اساسی خواهد داشتمقاالت رعایت استانداردهاي تحقیق علمی در پذیرش  *
  . اپ خواهند شدهاي برگزیده توسط انتشارات نمایش چ پژوهش *
  . خواهد بود 1394فروردین ماه  30مهلت دریافت چکیده مقاالت تا  *

  . اعالم خواهد شد 1394 اردیبهشت ماه 10فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده تا * 
فرصـت خواهنـد    1394مـاه  تیرها پذیرفته شود براي ارسال اصل مقاله تا پایان  پژوهشگرانی که چکیده مقاله آن *

   .داشت
  
   ي ویژه دکتر جالل ستاريي جایزهسومین دوره) و

به انتخاب شوراي  سنتی -آیینیهاي ي نمایشدر این بخش سه تن از پژوهشگران داخلی و خارجی فعال در عرصه
مورد ویژه و جایزه نقدي  با اهدا تندیسمتشکل از داوران داخلی و خارجی  سنتی -آیینیهاي منتخب کانون نمایش

  .ر می گیرندتقدیر قرا
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  هرمدارك عمومی مورد نیاز در بخش هاي مختلف جشنوا
  فرم تکمیل شده تقاضاي حضور - 1
  )نویسیمسابقه نمایشنامه(یا نویسنده  پژوهشگر، چکیده سوابق هنري کارگردان، - 2
  مجوز کتبی نویسنده - 3
  )نویسیمسابقه نمایشنامه(یا نویسنده  یک قطعه عکس کارگردان،پژوهشگر، - 4

  
  مورد نیاز در هر بخش یاصصمدارك اخت

  :)ویژه ،آزاد( مدارك مورد نیاز بخش* 
  )A4در یک صفحه (چکیده داستان نمایش - 1
  لوح فشرده روي  wordسه نسخه از نمایشنامه به صورت تایپ شده به همراه فایل آن در محیط  - 2

  :)مرور( مدارك مورد نیاز بخش* 
  نسخه لوح فشرده اجرا 4 - 1
  کیفیت از نمایشیک لوح فشرده حاوي چند عکس با  - 2
  روي لوح فشرده  wordیک نسخه از نمایشنامه به همراه فایل آن در محیط  - 3
 مجوز کتبی نویسنده - 4
اداره یا ) هابراي آثار اجرا شده در شهرستان(تایید اجراي عمومی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  - 5

  )براي آثار اجرا شده در تهران(هنرهاي نمایشی کل 
  

  :تعزیهمجالس * 
  سه نسخه از مجلس - 1
  )تایپ شده A4در یک صفحه (چکیده مجلس - 2

  
  هاي نمایشی آیین ها و بازي

 فشرده اجرا چهار نسخه لوح  - 1
 یک لوح فشرده حاوي چند عکس با کیفیت از اجرا - 2
  )تایپ شده A4در یک صفحه (و توضیح مستند آیین یا بازي پژوهش  - 3

  
  نتیس -هاي آیینینمایش نار بین الملییسمپنجمین 

  ) کلمه 150حداکثر در (به زبان فارسی و انگلیسی  ت تایپ شدهسه نسخه چکیده مقاله به صور - 1
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  :تذکرات
قرار مورد حمایت اجراي عمومی براي ) انتخاب ستاد برگزاري و نظر دبیر جشنوارهبه (آثار برگزیده جشنواره  - 1

از سوي کـارگردان نمـایش   جراي این آثار فرایند توافق با مدیران تاالرها براي زمان و مکان ا .خواهند گرفت
  .مذکور پس از اخذ این توافق انجام خواهد گرفت آثارصورت گرفته و حمایت از 

در دو اجـراي متفـاوت    و نوازنـده  خود را متعهد به هماهنگی حضور هر بازیگر ستاد برگزاري جشنواره صرفاً - 2
  .داند و نه بیشتر می

اره بــا ارســال اثــر خــود متعهــد بــه پــذیرش قــوانین و  هــاي مختلــف جشــنو کننــدگان در بخــششــرکت - 3
بندي جشنواره موجـب حـذف آثـار     عدم رعایت این قوانین به ویژه زمان. هاي جشنواره هستند سیاستگذاري
  . خواهد شد

هاي جشنواره  تواند متقاضی حضور در یکی از بخش اي و میدانی هر کارگردان می هاي صحنه در حوزه نمایش - 4
  . از این قاعده مستثناستبخش مرور . باشد

  . در صورت وجود نقص، تقاضاي حضور ثبت نخواهد شد. ارسال مدارك به شکل کامل الزامی است - 5
  . هاي شهرستانی به عهده ستاد برگزاري جشنواره خواهد بود هزینه اسکان و پذیرایی گروه - 6
هـا   پ مواد تبلیغی نمایشستاد برگزاري جشنواره مسئولیتی در قبال ساخت و ساز دکور، دوخت لباس و چا - 7

  . سازي صحنه را ارائه خواهد کرد نداشته و صرفاً خدمات معمول نصب دکور و آماده
  . مسترد نخواهد شد) پذیرفته شده و نشده(هاي ارسالی مدارك، عکس، نمایشنامه و فیلم - 8
ه گـروه را  ستاد برگزاري جشنواره به تشخیص کمیته انتخاب در هر بخش و بنا به مـوارد زیـر کمـک هزینـ     - 9

 :مشخص خواهد کرد
  ...نیازهاي ضروري صحنه شامل دکور، لباس، موسیقی و) الف
  روهگ ییتعداد عوامل اجرا) ب
  هاي ایاب و ذهاب هاي شهرستانی به منظور تامین هزینه بعد مسافت براي گروه) ج
  سطح کیفی و تعداد اجراها در جشنواره ) د

منـدان حضـور در جشـنواره و     موضوع از طریق استعالم عالقه چنانچه موردي در فراخوان درج نشده باشد، -10
  . تصمیم ستاد برگزاري اعالم و اجرا خواهد شد

  
، اداره کـل هنرهـاي نمایشـی   خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، جنـب تـاالر وحـدت،     :نشانی پستی دبیرخانه
  .ها دبیرخانه دائمی جشنواره

  319اخلی د 66705101-5و  66710702 :تلفن و نمابر
   d_jashnvareha: پست الکترونیکی
    ir.theater.www: سایت ایران تئاتر

  1133914934: کد پستی
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  ی ـ سنتیآیینهاي  همین جشنواره نمایشهفدفرم تقاضاي حضور در 

  1394شهریور 

  

با اطالع کامل از شرایط فراخوان با ارسال مـدارك مـورد نیـاز، تقاضـاي     .................... ..........................................اینجانب 

  .نمایم اعالم می........................... ..........................خود را براي حضور در بخش 

  .............................................................................................................: شهر ............................................................: ...........عنوان اثر

  ....................................................................): با ذکر گرایش(تحصیالت  ..........................................: ...............................نویسنده

  .......................................................................: تاریخ تولد

  .)به تفکیک ذکر شوند.... ، عکس و CD  ،DVDنمایشنامه، ( مدارك ارسال شده

...................................................................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................: ............................تلفن تماس ثابت

  .............................................................................................................................................................: ...............................تلفن همراه

  ........................................................................................................................................................: ......................نشانی دقیق پستی

  .....................................................................................................................................................................: ............پست الکترونیکی

  

  

  

  نام و نام خانوادگی

  :تاریخ

  :امضاء
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