
 تئاتر« پوستر»و«عکس»مسابقه و نمایشگاه 

 
کمک به ثبت  و "مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر"جشنواره سی و نهم تئاتر فجر در پی برگزاری چندین دوره موفق 

ده تئاتر در قاب هنرهای تجسمی و هموار نمودن مسیر همراهی و همنوایی تئاتر و هنرهای تجسمی، لحظات و دقایق هنر زن
ا توجه بگیری بیماری کرونا و به تبع آن تقلیل کمی اجراهای تئاتر در کشور با توجه به شرایط ویژه سال جاری به جهت همه

تئاتر « پوستر»و«عکس»دام به برگزاری مسابقه و نمایشگاه های گذشته اقبه اهمیت این بخش در گستره تئاتر بر مبنای سال
 کند.می

 

 مسابقه و نمایشگاه عکس -1

در سراسر کشور اجرا )عمومی و جشنواره ای(  ۸۹۳۳تا اول آذر  ۸۹۳۱ول آبان هایی است که از تاریخ ااین بخش مربوط به نمایش
 شده اند. 

 شرایط و ضوابط :
 اثر )رنگی یا سیاه و سفید( متقاضی حضور در مسابقه و نمایشگاه باشد. ۵تواند با حداکثر هر عکاس می -۸
ت متقاضیان لوح های فشرده حاوی عکس ها را فرایند تقاضا از طریق سایت جشنواره خواهد بود. اما پیش از آن ضروری اس -2

از طریق پست یا به صورت حضوری به دبیرخانه ارائه نموده و کد  0۳×  ۵۳در اندازه  ۹۳۳dpiبا کیفیت   jpgبا فرمت 
رهگیری دریافت کنند. با درج کد رهگیری در سایت جشنواره سایر مراحل ثبت تقاضا انجام می گیرد. ضروری است مشخصات 

 ره تماس عکاس بر روی سی دی درج شود. و شما
ها فقط در حد اصالح رنگ، نور، وضوح و کادربندی مجاز است. جابجایی عناصر تصویر یا تلفیق چند عکس ویرایش عکس -۹

 با یکدیگر مورد قبول دبیرخانه نیست و اثر مورد نظر مورد داوری قرار نخواهد گرفت.
 باشد.جشنواره میارسال اثر به منزله قبول شرایط و مقررات  -4
 گیرد.به آثار راه یافته به بخش مسابقه دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق التصویر تعلق می  -۵

 کتاب برگزیده آثار)راه یافته به نمایشگاه( توسط جشنواره چاپ و منتشر خواهد شد. -6
 ی دیگر با ذکر نام عکاس مجاز است.دبیرخانه جشنواره برای استفاده از آثار منتخب جهت چاپ در کتاب و امور فرهنگ -0
 آثار برگزیده در قالب یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.  -8

 جوایز:
  میلیون ریال جایزه نقدی 4۳نفر اول تندیس جشنواره دیپلم افتخار و مبلغ   -۸

 میلیون ریال جایزه نقدی ۹۳نفر دوم دیپلم افتخار و مبلغ  -2
 میلیون ریال جایزه نقدی. 2۵مبلغ نفر سوم دیپلم افتخار و   -۹

 شمار :گاه
 ۸4/۳/۸۹۳۳آخرین مهلت ارسال آثار و ثبت تقاضا: 

 2۳/۳/۸۹۳۳انتخاب و داوری :
 جشنواره بین المللی تئاتر فجر سی و نهمیناعالم برگزیدگان و اهدای جوایز در مراسم اختتامیه 

 



 مسابقه و نمایشگاه پوستر  -2
بازه  این بخش به جز پوستر هر نوع اجرای نمایش)عمومی و جشنواره ای(، رویدادهای مرتبط با تئاتر را نیز در بر می گیرد.

 است. ۸۹۳۳تا اول آذرماه  ۸۹۳۱زمانی مد نظر پوستر ها، اجرا ها و رویدادهای برگزار شده از تاریخ اول آبان 
 

 شرایط و ضوابط :
 اثر در این مسابقه باشد . ۵حضور با حداکثر تا هر متقاضی مجاز است متقاضی  -۸
فرایند تقاضا از طریق سایت جشنواره خواهد بود. اما پیش از آن ضروری است متقاضیان لوح های فشرده حاوی  -2

از طریق پست یا به صورت حضوری به دبیرخانه  0۳×  ۵۳در اندازه  ۹۳۳dpiبا کیفیت   jpgپوستر ها را با فرمت 
کد رهگیری دریافت کنند. با درج کد رهگیری در سایت جشنواره سایر مراحل ثبت تقاضا انجام می ارائه نموده و 

 گیرد. ضروری است مشخصات و شماره تماس طراح بر روی سی دی درج شود.
 تنها آثاری مورد داوری قرار خواهد گرفت که توسط سرپرست یا نماینده گروه نمایشی تایید و تکثیر شده باشد.  -۹

های ه با ذکر نام صاحب اثر، مجاز به استفاده از آثار منتخب نهایی در قالب کتاب نمایشگاه و دیگر برنامهجشنوار -4
 فرهنگی است.

 کتاب برگزیده آثار)راه یافته به نمایشگاه( توسط جشنواره چاپ و منتشر خواهد شد. -۵
 آثار برگزیده در قالب یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت . -6

در قالب لوح jpg/tif/pdfبایست ضمن پرکردن فرم جشنواره آثار خود را به صورت فایل تقاضیان شرکت میم -0
 فشرده دبیرخانه ارائه دهند.

 

 بخش جوایز:
 میلیون ریال جایزه نقدی 4۳نفر اول تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ   -۸
  میلیون ریال جایزه نقدی ۹۳نفر دوم دیپلم افتخار و مبلغ  -2
 میلیون ریال جایزه نقدی 2۵نفر سوم دیپلم افتخار و مبلغ  -۹

 شمار :گاه
 ۸۵/۳/۸۹۳۳ آخرین مهلت ارسال آثار و ثبت تقاضا:

 2۸/۳/۸۹۳۳انتخاب و داوری: 
 باشد.اعالم برگزیدگان و اهدای جوایز در مراسم اختتامیه سی و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر می

 
 دوم / طبقه۸۳رازی/ کوچه مهبد/ پالک  خیابانچهارراه ولیعصر/  نشانی دبیرخانه:

  ۳2۸660۵46۳2نمابر:    ۸۸۹۹0۸۹۵۸4کدپستی:   ۳2۸660۸۵۳۵۳ – ۳2۸660۳۳۱2۳تلفن: 
 www.fitf.irنشانی اینترنتی:  

 


