




        جشــنواره ی بیــن المللــی تئاتــر فجــر فرصتــی مناســب بــرای معرفــی ظرفیــت هــا و قابلیــت هــای فراگیــِر 
هنرمنــداِن حــوزه ی هنرهــای اجرایــی در ایــران اســت. در ســالهای اخیــر مشــارکت گــروه هــای برجســته ی بیــن 
ــان غیــر ایرانــی، اعــم از مدیــران فســتیوال هــا، کمپانــی هــای تئاتــری، پژوهشــگران، اســاتید،  المللــی و میهمان
منتقــدان و نماینــدگان نهادهــای بیــن المللــی تئاتــر و دیگــر شــاخه هــای هنرهــای اجرایــی در برگزاری جشــنواره، 
امکانــی ســازنده بــرای تعامــل و در نهایــت حضــورِ موثــر ِدســتاوردهای هنرمنــدان ایرانــی در عرصــه هــای فراملی به 
وجــود آورده اســت. در امتــداد چنیــن رویکــردی امــور بیــن الملــل اداره کل هنرهــای نمایشــی بــا همــکاری بخــِش 
ملــِل ســی و هفتمیــن جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر فجــر، در نظــر دارد از طریــِق برگــزاری »نخســتین پیشــخواِن 
ملــی هنرهــای اجرایــی ایــران« همزمــان بــا برگــزاری جشــنواره ی فجــر، بــه معرفــی قابلیــت هــای نســل هــای 
گوناگــون هنرمنــدان سراســر کشــور و بسترســازی بــرای حضــور آثــار اجرایــی ایشــان در عرصــه هــای بیــن المللــی 
دســت یابــد. امــری کــه همزمــان بــا چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی می توانــد گامــی ارزنــده در جهت 
دســت یابــی بــه اهــداف عالــی مرتبــه ی ســند چشــم انــداز توســعه فعالیــت هــای بیــن المللــی فرهنــگ و هنــر 
کشــور و همچنیــن حمایــت از فکــر ، خاقیــت و توانایــی تولیــدی - هنــری آفرینشــگران ایرانــی بــه ویــژه تولیــدات 

ملــی هنرهــای اجرایــی در عرصــه هــای جهانــی باشــد. 

به نام پروردگار یکتا
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معرفی و اهداف :
NATIONAL SHOWCASE یا »پیشخواِن ملّی« رویدادی است که به صورت مستقل یا همزمان با برگزاری 

جشنواره های مهم تئاتر جهان در جهت معرفی و ایجاِد امکان برای اجرای رپرتواری، سفر و یا حضورِ جشنواره ای آثار 
برگزار می شود. در هریک از این رویدادها ضمن دعوت از کارشناسان و میهمانان متخصص و دارای توانایی تصمیم گیری 
درباره دعوت از آثار نمایشی جهِت حضور بین المللی، این فرصت برای گروه های نمایشی فراهم می شود تا از طریِق 
بهره گیری از روش های گوناگون به معرفی آثار خود به این میهمانان پرداخته و عاوه بر این، بخِت خود را جهت ایجاد 

همکاری مشترک در تولید آثار هنری نیز بیازمایند. بر این اساس شاخص ترین اهداف این رویداد به شرح ذیل است:

1- تحقِق استراتژی حضور قدرتمند و با کیفیت آثار اجرایی و نمایشی ایرانی در خارج از کشور.
2- تقویِت هویت بین المللی جشنواره ی فجر و گسترش ظرفیت های توسعه دهنده ی آن. 

3- ایجاد امکانی کاربردی جهت گفت و گو و تعامل هنرمندان ، گروه های تئاتری ، سـیاسـت گـذاران و مدیران 
برجـسته ی تئاتری.

4- زمینه سازی برای توسعه ی زیرساخت های تکنیکی و  اقتصادی هنرهای اجرایی در ایران از طریق تعامات بین 
المللی با نیروهای متخصص و کارآمد. 

5- حمایت از انعکاس ِ مفاهیم ارزنده ی دینی و ملی مردمان ایران زمین از طریق بسترسازی حضور و اجرا در عرصه 
های بین المللی. 

6- توسعه ی گفت و گوهای علمی و آموزشی از طریق تبیین استانداردهای عرضه داشت هنرهای اجرایی.
7- بالفعل نمودن ظرفیت های مغفول مانده ی گروه ها و هنرمندان سراسر کشور برای حضور در عرصه های  بین المللی 

از طریق ایجاد فضایی دموکراتیک و مبتنی بر شایسته ساالری جهت معرفی آثار خود.

 ساز و برِگ اجرایی :
سازمانِ  اجرایی نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ایران ضمن دعوت از نسل های مختلف  هنرمندان توانا و گروه 
های خاق اجرایی سراسر کشور برای مشارکت در این رویداد و دست یابی به اهداِف ذکر شده، زمینه ای را برای معرفی 

و عرضه داشت آثارِ نمایشی را در 3 شکل بنیادین فراهم  خواهد آورد: 

)Main Performances(:الف. اجراهای اصلی
در این بخش از میان آثار پذیرفته شده توسط جشنواره ی سی و هفتم تئاتر فجر، 15 اثر در ژانرها و شکل های 
مختلف هدف گذاری شده و همزمان به صورت زنده در معرِض دید میهمانان و کارشناسان بین المللی مدعو قرار 
خواهند گرفت. الویت در این بین با آثاری است که عاوه بر دارا بودِن خاقیت اجرایی و تکنیکی، ظرفیت حضور 
در تورهای بین المللی بر اساس حداقل امکانات صحنه ای را دارا بوده و به عنوان یکی از نمایندگاِن تئاتر ایران، 

بازتاب دهنده ی مضامین ارزنده ی انسانی و ملی باشند.
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)Linked Performances(:ب.اجراهای پیوست
در این بخش از میاِن آثار نمایشی بخش به عاوه ی فجر و همچنین تجربیات مربوط به حوزه ی تئاتر خیابانی ، محیطی 
و دیگرگونه های اجرایی ، نمونه هایی بر اساِس درخواسِت گروه ها انتخاب و به عنوان پیوستاری به اجراهای اصلی در 
معرض دید میهمانان و کارشناسان قرار خواهد گرفت. همچنین آثار نمایشی دیگری که همزمان با برگزاری نخستین 
پیشخوان در تهران روی صحنه خواهند رفت می تواند درخواست حضور در این رویداد را بدهند تا بر اساس الویت های 

زمانی و امکانات موجود در برنامه ی میهمانان قرار گیرند.    

)Presentation( : ج.عرضه داشت
سازماِن نخستین پیشخوان ِ ملی هنرهای اجرایی عاوه بر ایجاد امکان مشاهده ی اجراهای زنده ی صحنه ای برای 

میهمانان، در نظر دارد شکل های دیگرگونه ای را برای معرفی و ارائه ی آثار اجرایی در اشکال ذیل فراهم آورد:

:)Total Presentation( 1- عرضه داشِت جامع       
هریک از گروه ها و هنرمندان می توانند در نشست های گروهی و اشتراکی که با حضور کارشناسان و نمایندگان 
جشنواره های معتبر بین المللی به صورت روزانه برگزار خواهد شد به عرضه داشت و معرفی جامع تولیدات تئاتری خود 
از طریق گفتار شفاهی)به زبان انگلیسی(، نمایش فیلم ، عکس و همچنـین ارائه ی پروپـوزال های مربـوطه در قالـب 

نـرم افـزار Power Point حداکثر در محدوده ی زمانی 12 دقیقه بپردازند. 

 :)Pitching( 2- ایده پردازی مختصر و مفید      
در این بخش هنرمندان می توانند به معرفی مختصر و مفیِد ایده های اجرایی خود از آثار اجرا شده یا در حال شکل 
گیری است حداکثر در بازه ی زمانی 5 دقیقه بپردازند. برای این مهم می بایست کلیه ی مواد و مصالِح ذهنی خود را 
در قالِب سه اساید تصویری/نوشتاری فاقد ویدئو ارائه کرده و توضیحات الزم را به زبان انگلیسی در اختیار حاضران در 
»پیشخوان« قرار دهند. گروه های حاضر در بخش عرضه داشت می توانند گفت و گوی تکمیلی خود در مورد پروژه های 

اجرایی خویش را در بازه ی زمانی مشخص شده پس از هر جلسه به انجام برسانند 

 : )Fast Dating( 3- ماقات چهره به چهره     
سازماِن نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ضمِن ایجاِد فضای ارائه و معرفی آثار در هر نوبت، امکانی کاربردی برای 
تبادل نظر، تعامل و گفت و گوهای سازنده و چهره به چهره ی تک تک هنرمندان و میهمانان حاضر در این رویداد فراهم 
خواهد کرد. در این بخش هنرمندانی که به عرضه داشت آثار خود به صورت عمومی)جامع و مختصر و مفید( پرداخته 
اند می توانند هرگونه نکات تکمیلی از جمله ارائه ی نسخه ی ویدئویی کامل)Full Version( اجرای خود ، معرفی 

دیگر اجراهای گروه خویش در قالب کتابچه یا نسخه های مجازی و ارائه ی کارت ویزیت و...  مبادرت ورزند. 
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شرایط حضور در بخش های گوناگون فراخوان: 

شرایط عمومی حضور :
1- هریک از گروه ها، هنرمندان و یا نمایندگاِن ایشان که داوطلِب حضور در این رویداد هستند می بایست تسلِط 

کامل به زبان انگلیسی داشته باشند تا تعامل با میهمانان در یک بستر حرفه ای شکل گیرد. 
2- کلیه مواد و مصالح و اطاعات پروژه های اجرایی، ایده پردازی ها و ... می بایست به دو زبان فارسی و انگلیسی 
اجرایی  اختیار سازمان  اعام شده در  بر اساس زمانبندی   PDF / WORD فایل  به صورت چاپ شده و  تهیه و 
»پیشخوان« قرار گیرد. شایان ذکر است هریک از هنرمندان و گروه ها می توانند عاوه بر اطاعات ارائه شده در 
چارچوب فرم های موجودمی توانند به تهیه پکیج های معرفی اختصاصی خود به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها 

اقدام کنند.
3- شایسته است هریک از گروه ها ضمن راه اندازی یک وب سایت اختصاصی جهت معرفی فعالیت های گروه 
خویش و سازماندهی ارتباطات کاری خود به صورت حرفه ای ، آدرِس این وب سایت را حداکثر تا زمان ِ تعیین 

شده در اختیاِر برگزار کنندگان »پیشخوان« قرار دهند.

شرایط ویژه حضور در هر بخش :

 :)Main Performances( اجراهای اصلی  *
ـــه  ـــار پذیرفت ـــژه ی آث ـــی پیشـــخوان )وی ـــرای اصل ـــِت حضـــور در بخـــش اج ـــرم درخواس ـــال ف ـــِل و ارس 1- تکمی

ـــه آدرس: NSIP.FITF@gmail.com(- پیوســـت 1 شـــده در جشـــنواره ب
ـــود در  ـــه ی موج ـــای نمون ـــر مبن ـــی و انگلیســـی ب ـــان فارس ـــه زب ـــرا  ب ـــات اج ـــرِم اطاع ـــال ف ـــل و ارس 2- تکمی

قالـــب Word و PDF  بـــه آدرس: NSIP.FITF@gmail.com - پیوســـت 2
dpi 600 3- تهیه و ارایه آلبوم تصاویر مجازی از اجرا ) 10 عکس( با عمق تصویری

ـــد  ـــرا باش ـــوِه اج ـــی وج ـــرف تمام ـــه مع ـــه ای ک ـــی 90 ثانی ـــاه 60 ال ـــوی کوت ـــک ویدئ ـــه ی ی ـــه و ارائ 4- تهی
MPEG4 ـــت در فرم

ـــی در  ـــان انگلیس ـــه زب ـــرا  )Technical Rider(ب ـــی اج ـــای تکنیک ـــای نیازه ـــه ی راهنم ـــه و ارائ 5- تهی
ـــت 3 ـــب PDF- پیوس قال

)Linked Performances(:اجراهای پیوست *
ـــه  ـــار پذیرفت ـــژه ی آث ـــی پیشـــخوان ) وی ـــرم درخواســـت حضـــور در بخـــش اجـــرای اصل ـــل و ارســـال ف 1- تکمی

شـــده در جشـــنواره بـــه آدرس: NSIP.FITF@gmail.com (- پیوســـت 1
ـــود در  ـــه ی موج ـــای نمون ـــر مبن ـــی و انگلیســـی ب ـــان فارس ـــه زب ـــرا  ب ـــات اج ـــرِم اطاع ـــال ف ـــل و ارس 2- تکمی

قالـــب Word و PDF بـــه آدرس: NSIP.FITF@gmail.com - پیوســـت 2
dpi 600 3- تهیه و ارایه آلبوم تصاویر مجازی از اجرا ) 10 عکس( با عمق تصویری

4- تهیـــه و ارائـــه ی یـــک ویدئـــوی کوتـــاه 60 الـــی 90 ثانیـــه ای کـــه معـــرف اجـــرا باشـــد در فرمـــت 
MPEG4

ـــی در  ـــان انگلیس ـــه زب ـــرا  )Technical Rider(ب ـــی اج ـــای تکنیک ـــای نیازه ـــه ی راهنم ـــه و ارائ 5- تهی
قالـــب PDF- پیوســـت 3
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:)Presentation( عرضه داشت  *
1- تکمیل فرم درخواست حضور در بخش اجرای اصلی پیشخوان ) ویژه ی آثار پذیرفته شده در جشنواره به آدرس: 

NSIP.FITF@gmail.com (- پیوست 1

2- تکمیل فرِم اطاعات اجرا  به زبان فارسی و انگلیسی بر مبنای نمونه ی موجود در قالب Word و PDF  به آدرس: 
NSIP.FITF@gmail.com - پیوست 2

3- تهیه و ارایه 3 اساید تصویری فاقد ویدئو و حاوی اطاعات کلیدی اجرا . 
4- تهیه  و ارایه ی کتابچه ی دیجیتالی/ کاغذی معرفی گروه و تجربیات پیشیِن آنها

*** گاهشماِر  برگزاری نخستین پیشخوان هنرهای اجرایی ایران

-  ارسال فرم درخواست حضور به زبان فارسی / حداکثر تا تاریخ 15 دی ماه 1397 
-  ارسال فرم اطاعات اجرا به زبان های فارسی و انگلیسی  به همراه دیگر اقام اطاع رسانی 

    حداکثر تا تاریخ 22 دی ماه 1397

-  ارائه ی مواد تصویری، صوتی، اطاعات جامع گروه و اجراها و مشخصات وب سایت اختصاصی
    حداکثر تا تاریخ 1 بهمن ماه 1397

-  انتشار فهرست آثار حاضر در »پیشخوان« / حداکثر تا 13 بهمن ماه 1397
-  زمان ِبرگزاری در بازه ی زمانی 25 بهمن تا 29 بهمن 1397 به مدت 5 روز.

7



پیوست 1

فرم درخواست ِ حضور در »نخستین پیشخوان هنرهای اجرایی ایران«

نام : 

نام خانوادگی: 

تحصیات:

نام گروه :

سال تاسیس گروه:

مکان استقرار گروه                                               استان :                                        شهر : 

متقاضی حضور در بخش : 

                                                                                                                       امضاء

----------------------------------------------------------------------------------------

معرفی کوتاه اثر یا ایده :

----------------------------------------------------------------------------------------

آدرس ایمیل:

آدرس وب سایت:

شماره تماس: 

----------------------------------------------------------------------------------------

آدرس پستی :
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پیوست 2

 The 1st National Showcase of Iranian Performing Arts

---------------------------------------------------------------------------------------------------
The Performance Title:

Director:

Touring Company:

Running Time:

Size of Stage:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

About Company/Group: (150 words)

About the Performance: (150 words)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Contacts
Tel:
Fax:
E-mail:
Website:
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Technical Rider

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. General Info

2. Stage

3. Sound

4. Light

5. Video

6. Backstage / Miscellaneous

7. Stage plot

8. Light plot

9. Sound plot

•عاوه بر ارائه ی توضیحات فوق، الصاق نقشه ها، تصاویر و هرگونه مستندات راهنمای تصویری دیگر شایسته خواهد بود
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w w w . f i t f . i r

نشانی دبیرخانه:
تهران، خیابان انقاب، خیابان خارک، خیابان استاد شهریار، خیابان هانري کوربن، کوچه مهبد، پاک 10، طبقه اول

کد پستی: 1133734913
تلفن: 66754696 - 66700820

WWW.FITF.IR  :وب سایت


