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)تئاتر خیابانی و دیگرگونه های اجرایی(



فراخوان پانزدهمین جشنواره تئاترخیابانی مریوان

2

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان کردستان و اداره کل هنرهای نمایشی با همکاری 
انجمن هنــــرهای نمایشی ایران، انجمن هنرهای نمایشی کردستان و کانون تئاتر خیابانی 
در راستای ارتقای تئاتر خیابانی ایران و حمایت از تولید آثار نمایشی برای اجرا در خارج از 
صحنه های معمول تئاتر با توجه ویژه به شرایط اجتماعی ناشی از همه گیری »ویروس کرونا« 
واولویت صیانت از سالمت هنرمندان، مخاطبان و برگزارکنندگان،  پانزدهمین جشنواره 
با  و  کشور  سراسر  هنرمندان  ارزشمند  آثار  بر  تمرکز  با  را  مریوان  خیابانی  تئاتر 

شعار »تئاتر خیابانی، خیابان روشن همدلی« برگزار می کند.

	:اهداف جشنواره
-  تقویت امید، افزایش نشاط اجتماعی با بهره گیری از قابلیت های هنر نمایش

- تقویت انگیزه همدلی و مشارکت اجتماعی
- ارتباط بی واسطه با مخاطبان و شهروندان برای انتقال مفاهیم از طریق تئاتر خیابانی

- ایجاد امکانی برای تبادل تجربه های نو و دانش تئاتر در میان هنرمندان کشور

موضوع جشنواره:
موضـوع آثـار جشـنواره آزاد اسـت بـا ایـن حـال آثار نمایشـی تولید شـده بر اسـاس 	 

محورهای زیر در اولویت انتخاب خواهند بود:
وفاق، همدلی و انسجام اجتماعی 	 
 نشاط اجتماعی و روحیه امیدواری	 
ترویج مفاهیم دینی وارزش های انسانی 	 
توجـه بـه قابلیت های هنـر نمایش در تاثیـر بر روند حمایـت از تولید داخلـی و بهبود 	 

شرایط اقتصادی 
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تاثیر بحران شیوع کرونا بر جوامع  و لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی 	 
پاسداشت فداکاری ها و ایثارمدافعین کشور و قهرمانان ملی به ویژه مدافعین سالمت	 
توجـه بـه حقـوق کـودکان و نوجوانـان در جامعـه بـا محوریـت گروه هـای خـاص 	 

نیازمند حمایت
توجـه بـه موضوعـات شـهروندی و معضـالت شـهری، محیط زیسـت، مصـرف بهینه 	 

انرژی، منابع طبیعی و ثروت های ملی )با تأکید برحفظ جنگل ها(
ترویج فرهنگ صلح و دوستی و احترام متقابل بین ملت ها 	 
آگاهـی بخشـی و دانش افزایی درباره آسـیب های اجتماعی ناشـی از اعتیـاد، بیکاری، 	 

طالق و تالش در پیشگیری از این آسیب ها

بخش های جشنواره:

الف( مسابقه تئاترخیابانی ایران
آثـار ایـن بخـش از میان نمایش هـای متقاضی با موضـوع آزاد و بـا اولویت محورهای 

مورد تأکید جشنواره انتخاب می گردد. این بخش به صورت رقابتی برگزار می شود. 
	 سقف پذیرش نهایی آثار جهت شرکت در این بخش از جشنواره 15 نمایش است
	 نمایش هـای بـی کالم مبتنـی بـر حرکـت و بهره گیـری خالقانـه از زبـان جهانی بدن

بازیگران )یک تا سه نفره( در اولویت انتخاب خواهندبود.
	.آثار متقاضی این بخش نمی بایست در هیچ جشنواره ای شرکت کرده باشند
	 بـه آثـار راه یافته به ایـن بخش، حداقـل 60/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثـر 80/۰۰۰/۰۰۰ریال

کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهدشد.
	 بـا هدف ترویج و تشـویق اجرای عمومی نمایش های خیابانی، تنهـا آثاری می توانند
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در ایـن بخـش شـرکت کنند که تـا پیش از مهلت ارسـال آثار، حداقـل 5 اجرای عمومی 
)بـا توجه به شـرایط همه گیری کرونا در اسـتان ها و بـه تأیید اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی یـا انجمن هنرهای نمایشـی اسـتان به همراه اسـناد درج خبر اجـرای عمومی 
در پرتـال اسـتانی ایـران تئاتـر برای آثار اسـتان ها و تاییدیـه کانون تئاتـر خیابانی برای 

آثار شهر تهران( داشته باشند.

ب( دیگرگونه های اجرایی
بـا گسـترش دیگرگونه هـای اجرایی مانند تئاتر محیطی، تئاتر شـورایی، تئاتـر کاربردی و 
هنرهـای اجرایی بینا رشـته ای، جشـنواره تئاتر خیابانی مریوان بـه عنوان تخصصی ترین 
جشـنواره تئاتـر بیرونـی، عـالوه بر آثـار خیابانی، پذیـرای تعدادی اثـر در این حـوزه نیز 

خواهد بود.  
	 نظـر بـه شـرایط ویـژه همه گیـری کرونـا، آثار نمایشـی کـه بـا بهره گیـری از امکانات

فضای مجازی تولید و قابل ارائه در بسـترهای نمایش مجازی باشند در اولویت انتخاب 
این بخش خواهند بود.

	 متقاضیان حضور در این بخش می بایسـت براسـاس گاهشـمار اعالم شـده نسـخه
تصویری نمایش خود را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

	 هماهنگـی و اخـذ موافقت بـرای بهره گیـری از مکان هـا و محیط هـای اجرایی مورد
نظر در شـهر مریوان ، می بایسـت پس از تایید نهایی آثار با دبیرخانه دائمی جشـنواره 

صورت گیرد
	.سقف پذیرش اثر در این بخش 4 نمایش خواهدبود
	 بـه آثـار راه یافته به ایـن بخش، حداقـل 50/۰۰۰/۰۰۰ریال و حداکثـر 70/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهدشد.
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	 بـه اثـر برگزیـده این بخش بـا نظر هیـات داوران جایزه ویژه شـامل دیپلـم افتخار و
مبلغ50/000/000 ریال تقدیم می شود.

	 آثـار متقاضـی حضـور در ایـن بخـش می بایسـت صرفـا بـرای اجـرا در جشـنواره ی
پانزدهم تولید شده باشند.

ج( نمایش های آیینی و سنتی
آثار متقاضی این بخش می بایسـت بر اسـاس فرهنگ بومی و محلی، خرده فرهنگ ها، 

بازی های محلی، آیین و سنن اقوام مختلف کشور باشد.                          
	 ایـن بخـش به صـورت رقابتی برگزار می شـود و بر اسـاس انتخاب هیــأت داوران در

هـر کدام از بخش های: 1. تحقیـــق و پژوهش آیین هـا ۲. کارگردانی ۳. طراحی فضای 
نمایشی 4. موسیقـــی ،به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهدشد.

	 آثـار متقاضـی این بخش نمی بایسـت تـا پیش از این در هیچ جشـنواره ای شـرکت
کرده باشند.

	 سـقف پذیـرش اثـر در این بخش 5 نمایش و حداکثـر تعداد نفرات هر گـروه در این
بخش ۱2 نفر خواهد بود.

	 بـه آثـار راه یافته به ایـن بخش حداقـل 70/۰۰۰/۰۰۰ریال و حداکثـر 90/۰۰۰/۰۰۰ ریال
کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد.

د( تئاترکودک ونوجوان 
	 بـا هـدف حمایـت از آثـار نمایشـی خـالق در تربیـت نسـل آینـده و رشـد و پرورش

فرزندان ایران، سـتاد برگزاری جشـنواره این بخش را برگزار خواهدکرد. نقش آموزشـی 
و تربیتـی در انتقـال مضمـون بـه مخاطـب، اولویت انتخـاب در این بخش اسـت. در 
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ایـن بخـش دبیرخانه جشـنواره، پذیـرای نمایش های تولید شـده متقاضیـان خواهد 
بود که ضروری است به صورت نسخه تصویری ارائه شود. 

	 بـه انتخـاب هیـأت داوران، دیپلم افتخار و جایـزه نقدی به مبلـغ 40/000/000 ریال به
اثر برتر این بخش اهدا خواهد شد.

	.سقف پذیرش اثر در این بخش3 نمایش خواهد بود
	 بـه آثـار راه یافته به این بخش حداقـل 40/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثـر 50/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد.

ه( مهمان ) برگزیده جشنواره های سراسری تئاتر خیابانی(
سـتاد برگزاری جشـنواره در نظر دارد با هماهنگی دبیـــــرخانه جشـنواره های اداره کل 
هنرهـای نمایشـی و رایزنی بـا دبیران جشـنواره های سراسـری تئاتر خیابانی کشـور، از 
میـان آثـار معرفـی شـده ، از ۳ اثـر برتر نمایـش خیابانی، جهـت حضـور در پانزدهمین  

جشنواره تئاترخیابانی مریوان دعوت نماید.
	 بـه آثـار حاضر در این بخـش حداقـل 30/۰۰۰/۰۰۰ ریـال و حداکثـر 40/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت می شود.

و( کارگاه های آموزشی 
سـتاد برگـزاری جشـنواره با هدف ارتقـای بنیه علمی این حـوزه تئاتر کشـور، کارگاه های 

آموزشی تئاتر بیرونی را با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار می کند. 

گاه شمار جشنواره:
مهلت ارسـال لوح فشـرده آثار بخش مسـابقه ایـران، دیگرگونه های اجرایـی، آیینی و 	 

سنتی وکودک نوجوان: یکم شهریورماه1400
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اعالم نمایش های برگزیده: 25 شهریورماه1400	 
برگزاری جشنواره: 18تا22مهرماه1400	 

تذکرات مهم:
	 بـا توجـه به شـیوع ویروس کرونـا و محدودیت های رفـت و آمد بین کشـورها، این

دوره از جشنواره، به صورت بین المللی برگزار نخواهد شد.
	 آثـاری که با همان کارگردان و ترکیب اجرایی در ادوار پیشـین جشـنواره تئاترخیابانی

مریوان حضور داشته اند مجاز به شرکت در این دوره نخواهند بود.
	 با توجه به شـرایط همه گیری کرونا، ستادجشـنواره در زمان مقتضی شـرایط و شیوه

برگزاری جشنواره را اعالم خواهد کرد.
	 چنانچه در هر مرحله ای، شـرکت اثر ارسـالی در جشـنواره دیگری برای ستاد جشنواره

محرز شود از ادامه حضور اثر در جشنواره جلوگیری خواهد شد.
	 متقاضی شـرکت، مسئول صحت مدارک ارسالی به ویژه کیفیت لوح فشرده تصویری

اسـت و در صـورت عـدم پخش تصویـر یا صـدای نمایش، سـتاد برگـزاری هیچگونه 
مسئولیتی نخواهد داشت.

	 حضـور در جشـنواره بـه منزله پذیـرش ضوابط اجرایی آن اسـت و گروه های شـرکت
کننده ملزم به رعایت قوانین، مقررات و برنامه ریزی اجرایی جشنواره خواهند بود.

	 سـتاد برگـزاری، مسـئولیتی در قبال تهیه سیسـتم صوتی، دکـور، آکسسـوار و... برای
گروه های شرکت کننده نخواهد داشت.

	 چنانچـه مـواردی در فراخـوان قید نشـده باشـد از طریـق اسـتعالم از دبیرخانه جشـنواره قابل
دریافت و استناد خواهد بود.
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	 :مدارک مورد نیاز

مدارک عمومی:
فرم تکمیل شده تقاضای حضور در جشنواره	 
یک قطعه عکس ۴☓۳  از کارگردان 	 
خالصه سوابق هنری کارگردان و گروه نمایشی	 

تذکـر: بـه مدارک ارسـالی ناقص یـا مدارکی که پـس از موعد مقرربه دبیرخانه جشـنواره 
ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک اختصاصی هر بخش:

	 مسـابقه ایـران- دیگرگونه هـای اجرایـی - نمایش هـای آیینی و سـنتی و نمایش های
کودک ونوجوان-میهمان

شـش نسـخه لوح فشـرده حاوی فایـل تصویری با کیفیـت اثـر در فرمت های معمول 	 
DVD قابل پخش

یک نسخه لوح فشرده حاوی چند عکس با کیفیت از اجرا	 
 	A4 خالصه پژوهش آیین، بازی یا موضوع نمایش های آیینی وسنتی در یک صفحه
تأیید اداره کل  فرهنگ و ارشـاد اسـالمی یا انجمن هنرهای نمایشـی اسـتان به همراه 	 

اسـناد درج خبر اجرای عمومی در پرتال اسـتانی ایران تئاتر برای آثار اسـتانها و تاییدیه 
کانون تئاتر خیابانی) برای آثار شهر تهران(                                                              -     

مجوز طراح ایده یا نویسنده
معرفی مکتوب دبیر جشـنواره سراسـری به همراه سه نسـخه لوح فشرده و فرم تکمیل 	 

شده)برای آثار برگزیده جشنواره های سراسری تئاتر خیابانی- بخش میهمان(
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نشانی دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

کردستان، مریوان، بلوار امام خمینی)ره(
مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

دبیرخانه دائمی جـشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

کد پستی: ۶۶۷۱۷۴۳۱۷۳

تلفن: 08۷۳۴59۳۶25- 08۷۳۴59۴5۶۷

نمابر: 08۷۳۴590۳۶۶- 08۷۳۴59۳۶2۶

mariwan.festival@gmail.com نشانی الکترونیکی

www.mariwanfestival.com تارنمای جشنواره

www.theater.ir  تارنمایی ایران تئاتر
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