چشماندازی از سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر
 11تا  20بهمن 99
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر  11بخش دارد؛ 6بخش اجرایی و  5بخش غیر اجرایی.
الف :بخشهای اجرایی
در بخش اجرای آثار نمایشی جشنواره سی و نهم میزبان  107نمایش است.
 49نمایش از تهران ( %46آثار) و 58نمایش از سایر استانها ( %54آثار) .تفکیک آثار اجرایی به شرح زیر است:
 1و  -2آثار صحنهای (در دو بخش مسابقه و غیر رقابتی):
 48نمایش تهران 28نمایش (%58آثار) سایر استانها  20نمایش (%42آثار)
 3و  -4آثار خیابانی (در دو بخش مسابقه و سرباز انقالب):
 39نمایش تهران  8نمایش (%21آثار) سایر استانها  31نمایش ( %79آثار)
 -5آثار دیگر گونههای اجرایی:
 10نمایش تهران  9نمایش (%90آثار) سایر استانها  1نمایش ( %10آثار)
 -6آثار رادیوتئاتر:
 10نمایش تهران 4نمایش ( %40آثار) سایر استانها  6نمایش ( %60آثار)
ب :بخشهای غیر اجرایی
 -7بخش تلهتئاتر و گزارشهای صحنهای
 -8مسابقه نمایشنامهنویسی
 -9مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر
 -10مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر
 -11نمایشگاه اسناد  40سال تئاتر مقاومت
عرضه آثار ردیفهای  9و  10و  11به صورت غیر فیزیکی و از طریق ارائه در فضای مجازی خواهد بود.
میانگین سن کارگردانان آثار نمایشی جشنواره  37سال است.جوانترین کارگردانان جشنواره علیرضا زارع یکی از کارگردانان نمایش «خواهرم منم ایسمنه» از یزد با 20سال سن است.-مسنترین کارگردان جشنواره داوود فتحعلیبیگی کارگردان نمایش عموهاشم از تهران با  70سال سن است.

وضعیت حضور آثار استانها در جشنواره سی و نهم
اصفهان با  12نمایش
ایالم و کردستان هر کدام با  5نمایش
کرمانشاه با  4نمایش
خراسان رضوی،هرمزگان و همدان هر کدام با  3نمایش
آذربایجان شرقی ،البرز ،بوشهر،خوزستان ،قزوین ،کرمان ،گلستان ،گیالن و مازندران هر کدام با  2نمایش
خراسان شمالی ،زنجان ،سیستان و بلوچستان ،فارس و یزد هر کدام با  1نمایش
به لحاظ تنوع شهری وضعیت حضور آثار به این صورت است:
 8نمایش
با
شهر اصفهان
 4نمایش
با
شهر ایالم
 4نمایش
شهر کرمانشاه با
 3نمایش
با
شهر سنندج
 2نمایش
با
شهرمریوان
 2نمایش
شهر خمینیشهر با
 2نمایش (از  3نمایش استان هرمزگان)
با
شهر میناب
 2نمایش (از  3نمایش استان همدان)
با
شهر مالیر
 2نمایش
با
شهر ساری
 2نمایش
با
شهر گرگان
 2نمایش
با
شهر کرمان
وضعیت تحصیالت کارگردانان  107نمایش حاضر در جشنواره
از  108کارگردان آثار نمایشی (یک نمایش دو کارگردان دارد):
 6نفر تحصیالت دیپلم ()%5
 8نفر تحصیالت کاردانی ()%7
 47نفر تحصیالت کارشناسی ()%44
 45نفر تحصیالت کارشناسی ارشد ()%42
 2نفر تحصیالت دکتری یا دانشجوی دکتری ()%2
زمینه تحصیلی  108کارگردان:
 55نفر تحصیالت تخصصی تئاتر ()%51
 31نفر تحصیالت هنری (به جز تئاتر) ()%29
 22نفر تحصیالت غیر هنری ()%20

