
 "های اجراییگونهدیگر"فراخوان بخش 

 

بندی گروهی از ی تئاتر فجر است. انتخاب این واژه برای دستههای جوان جشنوارههای اجرایی از بخشبخش دیگر گونه

ای و خیابانی جشنواره است. این واژه اشاره ناظر به تفاوت آثار این بخش با دیگر آثار حاضر در دو بخش صحنه ،آثار نمایشی

ی ارتباط اجرا با مخاطب و هر آن چیز دیگری دارد که نتوان ی اجرا، شرایط اجرا، نحوهبه گسترده دیدن مفهوم اجرا، صحنه

 بندی کرد.شنواره دستههای مرسوم جآثار حاضر در این بخش را در بخش

برگزار کننده این های همکاران ی برگزاری، ایدههای گذشته در این بخش با محوریت تجربهمندی از آنچه در سالبا بهره

ی اجرایی در این دوره از جشنواره نیز با استقبال از هر گونه ایده ستاد و اجراهای هنرمندان انجام شده است، بخش

مندی از رپایی این بخش با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و بهرهز آن در تدارک بهای زیر یا جرفصلس

 :های فضای مجازی استظرفیت

 های نامتعارفهای متعارف یا استفاده از مکانهای مبتنی بر تغییر کاربری مکانایده -1

 یهای فاقد مکان ثابت اجرا یا گردشایده -2

 حرکتهای مبتنی بر بدن و ایده -3

 های نوینهای مبتنی بر استفاده از فناوریایده -4

 ای های چندرسانهایده -5

 های فضای مجازی از طریق ظرفیت آثار ارائهبا های مرتبط ایده -6

 ی کلمهی تئاتر کاربردی به مفهوم گستردههای حوزهایده -7

 

 .خواهد بوددو گروه از تقاضاها  پذیرای ستاد برگزاری جشنواره در این بخش

 

 الف: آثار اجرا شده

با توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا و اختالل در روند تولید و اجرای آثار نمایشی، جشنواره 

شمار این تا زمان مشخص شده در گاه 89 ابتدای سالمحدودیتی برای پذیرش تقاضا از سوی صاحبان آثار اجرا شده از 

 بخش ندارد.

 

 آثار تازه ب:

 ارائه نمایند. ها و گاه شمار تقاضا با توجه به مراحل پذیرشخود را  ی توانند طرح و ایدهدر این بخش متقاضیان می

 

 



 :تقاضا هامراحل پذیرش 

 آثار اجرا شده: -1

  هفت نسخه 1388اجرا شده اند ضروری است تا تاریخ اول آذر 1388آبان  25تا  1389 ابتدای صاحبان آثاری که از

DVD  را از طریق پست یا به صورت حضوری به دبیر خانه ارائه نموده و کد رهگیری دریافت کنند. سایر مراحل ثبت اثر

 قابل انجام است. www.fitf.irدرسآبه  تقاضا پس از درج کد رهگیری در سایت جشنواره

 

 آثار تازه:  -2

دقیقه تصویر  5اجرایی به همراه ارسال نهایتا ی نمایشی از سوی گروه ی پیشنهادنامه و طرح و ایدهارائهمرحله اول: -

به شماره همراه  مدنظرد. ویدئوی پردازی خود میرفی و تشریح ایدهپرداز به معویدئویی که در آن کارگردان یا ایده

 پرداز ضروری است.(اپ ارسال گردد. )ذکر نام کارگردان یا ایدهی اجتماعی واتسدر شبکه 08370089583

 و دشوهای اجرایی منتخب معرفی میی نمایشی از سوی هیات انتخاب، ایدهاز بررسی طرح و ایده پسمرحله دوم: -

 در یک جلسه حضوری یا آنالین به تشریح ایده اجرایی اثر خود خواهند پرداخت. صاحب اثر یا نماینده گروه

بندی زمانطبق ایده های منتخب مرحله دوم  آثار تولید شده بر اساس ی کاملپس از مشاهده سوم:مرحله  -

 .شدد نمعرفی خواه نهایی حاضر در جشنواره توسط هیات انتخابآثار  ،ستاد جشنواره شده توسط مشخص

 

 خواهد بود.اثر  20 حداکثر سقف پذیرش آثار این بخش

 اثر 15از میان آثار متقاضی: حداکثر 

 گاهشمار بازه از دبیر خارج نهایی تایید یا انتخاب بهاثر به عنوان میهمان  5

 

 شمار:گاه

 هاای تشریح ایدهدقیقه 5ها و ارسال ویدئوهای ماه: آخرین مهلت دریافت ایدهآبان 25

 آبان ماه: اعالم نتایج اولیه طرح و ایده های اجرایی30

 1388آبان  25تا  1389ابتدایدر بازه زمانی  آذرماه: آخرین مهلت دریافت آثار متقاضی اجرا شده1

 منتخب جهت تشریح چگونگی اجرا صاحبان آثارجلسات حضوری یا آنالین با  برگزاری آذرماه: 5تا  2

 مرحله دوم آذر ماه: اعالم نتایج  7

 هیات انتخاب آثاری کامل اثر به ماه: ارائهدی 12تا  5

 یافته به جشنوارهآثار راه فهرستماه: اعالم دی 15



 

 :کمک هزینه آثار

میلیون ریال کمک هزینه  15یک از ایده های پذیرفته شده در مرحله دوم بنا به تشخیص هیات انتخاب تا سقف  به هر

 اماده سازی پرداخت خواهد شد.

 میلیون ریال کمک هزینه پرداخت خواهد شد. 150میلیون ریال و حداکثر  70حاضر در این بخش حداقل نهایی به آثار  

 

گروه نمایش و خالقیت های ویژه در  ش داوری خواهند شد. محور اصلی داوری آثار توجه بهاین بخ حاضر در آثارتمامی 

 خواهد بود.آثار 
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