






مقدمه
کارگاه فضایــی خــارج از هــر چهارچــوب و قــرارداد اســت. مفهومــی کــه در طــول تاریــخ بــا تجربه گرایــی پیونــد خــورده اســت. جشــنواره ی تئاتــر تجربــه در دوره ی بیســتم قصــد دارد توجــه خــود را بــه مفهــوم 

»کارگاه« و فضــای کارگاهــی در امــر اجــرا معطــوف کنــد و بــا احیــای ایــن مفهــوم و از رهگــذر بازخوانــی آن؛ مــواد اولیــه ی هنرهــای اجرایــی و حتــی خــود مفهــوم کارگاه را بــه پرســش بکشــد.
مفهــوم کارگاه در آکادمــی بــه مــرور زمــان بــه محیــط فعالیــت عملــی و فراگیــری تکنیک هــا و فنــون فروکاســته شــده اســت. در کارگاه بــه تجربه هــای فرمــی دســت یافتــه می شــود و همانــا انقــاب اصلــی در 
فــرم اتفــاق می افتــد. کارگاه در ذات خــود همــواره بــا آزمــون و خطــا و آزمایــش پیونــد می خــورد، در نتیجــه ضــرورت آن از یــک خــاء شــکل می گیــرد و بــه طــرح پرســش منجــر می شــود. بــا نقــد رادیــکال 

شــروع می شــود و ذاتــا آلترناتیــو اســت. همچنیــن محملی ســت کــه هنرمنــد از آن فرامی گــذرد و بــه آن بازمی گــردد چــرا کــه حــاوی مــواد همــواره در حــال تغییــر اســت.
کارگاه زمینه ســاز روحیــه ای انقابــی در برخــورد بــا مــواد و آزمایــش کــردن آن هاســت. کارگاه غالبــا در پیونــد بــا فعالیــت گروهــی معنــی می شــود و در آن فردگرایــی مطــرح نیســت چــرا کــه افــراد و توانایی هــای 

آن هــا، تنهــا مــواد خــام آن هســتند و نتیجــه  آزمایــش و خاقیــت کارگاه کــه تمــام افــراد و مــوادش در کنــار هــم آن را تشــکیل می دهنــد اســت کــه مطــرح می شــود.
بیستمین جشنواره ی تئاتر تجربه تاش می کند با به پرسش کشیدن مفهوم کارگاه و فعالیت کارگاهی به تجربه هایی نو در این راستا دست یابد. در نتیجه اعام می دارد:

-برگزارکنندگان این دوره با اعتقاد به در تضاد بودن شکل رقابتی با مفهوم تجربه گرایی و امر کارگاهی، تمامی بخش های این دوره از جشنواره را به صورت غیررقابتی برگزار خواهند کرد.
-همچنیــن در جهــت نیــل بــه اهــداف جشــنواره و مشــاوره و همفکــری بــا افــراد و گروه هــای شــرکت کننده در بخش هــای مختلــف، از حضــور و همراهــی برخــی از اســاتید ایــن حــوزه بهــره خواهنــد جســت؛ 

و در ایــن راه پذیــرای نظــرات و همراهــی تمامــی پژوهشــگران، اســاتید، هنرمنــدان، دانشــجویان و صاحب نظــران خواهنــد بــود.

دبیرخانه ی بیستمین جشنواره ی تئاتر تجربه



بخش تجربه 
دبیرخانه ی بیستمین جشنواره ی تئاتر تجربه با توجه به رویکرد کلی جشنواره و ذیل اهداف آن اعام می دارد که در این بخش پذیرای تجربه هایی در هر یک از گونه های اجرایی اعم از صحنه ای، خارج از صحنه، 

تئاتر عروسکی، اجراهای بینارشته ای و ... است.
    -متقاضیان شرکت در این بخش می بایست فرم مربوطه در کانال تلگرام جشنواره را با دقت مطالعه کرده و براساس دستورالعمل ذکر شده فرم پیشنهادنامه و طرح اجرایی خود را تا پایان تاریخ ۳۰ مهر 

    ۱۳۹۸ تکمیل نموده و در قالب فایل PDF در سایت جشنواره بارگذاری نمایند.
    -نتایج بازخوانی پیشنهادنامه ها و طرح های اجرایی تا تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۸ اعام میگردد.

    -دبیرخانه ی جشنواره در هفته سوم آبان ۱۳۹۸ براساس جدول زمانبندی از پذیرفته شدگان برای تشریح و دفاع از ایده اجرایی خود دعوت خواهد کرد. به هر گروه شرکت کننده مدت زمان حداکثر ۲۰ دقیقه    
    برای دفاع و تشریح از ایده اجرایی خود تخصیص می یابد. 

    -نتایج این بخش و اسامی راه یافتگان تا تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ اعام خواهد شد.
    -با توجه به رویکرد کارگاهی این بخش، دبیرخانه ی جشنواره خود را موظف می داند که از این مرحله به بعد برای هر یک از گروه های شرکت کننده، یک مشاور علمی و هنری از بین اساتید همراه با جشنواره 

    با توجه به ایده و طرح اجرایی گروه در نظر بگیرد.
    -این اساتید تنها با رویکردی مشورتی و با طرح پرسش به گروه های شرکت کننده در پیشبرد کار کارگاهی خود بر روی ایده در قالب سه جلسه حضور در تمرینات گروه کمک می کنند. 

    -گروه ها می توانند به صاحدید مشاوران علمی و هنری خود با توجه به تمرینات، طرح اجرایی و نیاز گروه از حضور یک استاد دیگر به غیر از مشاوران علمی و هنری در یک جلسه ی اضافی بهره مند شوند.
    -در این بخش تمامی گروه های شرکت کننده موظف اند تا تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۸ یک تمرین- اجرا )TRY OUT ( از اثر خود آماده کنند. این تمرین- اجراها توسط مشاوران علمی و هنری جشنواره در 

    هفته اول بهمن ۱۳۹۸ دیده خواهند شد. 
    -شرکت کنندگان این بخش در تاریخ ۱۰ الی ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ اجرای نهایی خود را در جشنواره به انجام می رسانند. 

    -همچنین هر یک از گروه های شرکت کننده موظف اند پس از اجرای خود در جشنواره ارائه ای را از ایده ی اجرایی، تمرینات، سیر خلق اثر و اجرای نهایی خود در جشنواره با کمک مشاوران خود آماده کرده و 
    در یک نشست آن را با حضور منتقدین، اساتید، دانشجویان و عموم ارائه نمایند. 

    -این بخش با توجه به رویکرد جشنواره به صورت غیررقابتی برگزار خواهد شد.
    -دبیرخانه ی بیستمین جشنواره ی تئاتر تجربه در این دوره با توجه به رویکرد هنرگردانی )curatorial( خود را موظف می داند برای تمامی گروه های شرکت کننده در این بخش امکان ارائه ی تولیدات خود را  

    به تهیه کنندگان، مدیران دولتی تئاتر، مدیران سالن ها، مدیران تولید و ... در قالب اجرای عموم فراهم کند.
    -به گروه های راه یافته به این بخش از جشنواره مبلغی تحت عنوان حمایت مالی اهدا خواهد شد.



بخش متِن اجرا
با توجه به رویکرد کلی جشنواره و اهداف آن، بخش نمایشنامه نویسی بیستمین جشنواره ی تئاتر تجربه تحت عنوان » متِن اجرا « برگزار خواهد شد. 

    - عبارت » متِن اجرا « به متن هایی اشاره می کند که با توجه به رویکردهای تئاتر پست دراماتیک به نگارش درمی آیند. 
    - در بخش » متِن اجرا « قرار بر این است که بتوانیم نگارش یک نمایشنامه ی پست دراماتیک را تمرین و تجربه کنیم.

    - متقاضیان شرکت در این بخش می بایست تا تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ برای شرکت در ورکشاپ اولیه ی » پروپوزال نویسی برای متِن اجرا « ثبت نام کنند.
    - هدف از برگزاری ورکشاِپ تک جلسه ای و الزامی » پروپوزال نویسی برای متِن اجرا « شناخت دقیق رویکرد این بخش و چگونگی نگارش پروپوزال/ تشریح مکتوب ایده برای آن است.

    - ورکشاپ تک جلسه ای » پروپوزال نویسی برای متِن اجرا « در هفته ی اول آذر ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.
    - متقاضیان پس از شرکت در این ورکشاپ تا تاریخ ۲۰ آذر فرصت دارند ایده / پروپوزال خود را در قالب یک فایل ورد و پی دی اف، به همراه یک نسخه از نمایشنامه ای که پیشتر نوشته اند یا فیلم یکی از                                

      اجراهایشان )به عنوان نمونه( در سایت جشنواره بارگذاری نمایند.
    - نتایج بازخوانی اولیه ی ایده/ پروپوزال ها تا تاریخ ۱ دی اعام می گردد.

    - از این تاریخ به بعد و با توجه به رویکرد کارگاهی این بخش از جشنواره، پذیرفته شدگان زیرنظر مشاوران این بخش و در طی جلساتی  ایده های خود را تبدیل به » متِن اجرا «  های کوتاه می کنند.
    - با هدایت مشاوران این بخش از جشنواره، شرکت کنندگان موظف خواهند بود در هفته ی اول اسفند ماه ارائه ای از سیر شکل گیری متِن اجرای نهایی خود آماده کنند و در جلسه ای عمومی ارائه نمایند.

    - این بخش با توجه به رویکرد جشنواره به صورت غیررقابتی برگزار خواهد شد.
    - دبیرخانه ی بیستمین جشنواره ی تئاتر تجربه پس از پایان جشنواره نیز به حمایت خود از متِن اجراهای تولید شده در این بخش ادامه خواهد داد.

    - به متِن اجراهای تولید شده در این بخش از جشنواره مبلغی تحت عنوان حمایت مالی اهدا خواهد شد.

*نکته ی مهم: حضور در تمامی جلسات کارگاهی این بخش، با توجه به رویکرد آن الزامی خواهد بود. این جلسات در دی و بهمن برگزار می شود و تاریخ دقیق آن ها از سوی دبیرخانه ی جشنواره اعام خواهد شد.

*



بخش ویژه ی کارگاه نمایش
ــه رشــد  ــوج رو ب ــا م ــراه و همــگام ب ــا هم ــد. دوره ای تقریب ــی بودن ــر ایران ــازه و ریشــه های تئات ــی کشــف و اجــرای فرم هــای ت ــدان جــوان در پ ــه در آن هنرمن ــران اســت ک ــر ای کارگاه نمایــش دوره ای از تئات
آزمایشــگاه ها و کارگاه هــای تئاتــری در اقصــی نقــاط دنیــا. دوره ای کــه دارای جایــگاه ویــژه ای در تاریــخ تئاتــر ایــران بــوده و تعــدادی از بهتریــن اجراهــای تاریــخ تئاتــر ایــران را در خــود شــکل داده اســت. بــه 
نحــوی کــه مــی تــوان ســایق، ایده هــا و شــکل های متنوعــی را در آن مشــاهده کــرد و شــاید از معــدود تجربه هــای تاریــخ مــا اســت کــه خاقیــت و تفــاوت دیگــری نــه دلیلــی بــرای بن بســت، بلکــه علــت 

همنشــینی، کشــف و ارائه هایــی تــازه در کنــار هــم بــوده اســت، هرچنــد بــرای زمانــی کوتــاه.
ــا ســال  ــه کار کــرد و ت ــه دور از محــدوده ی متــداول نمایــش، آغــاز ب ــرای خودآزمایی هــا و تجربه هایــی ب ــان و طراحــان ب ــه نویســندگان، بازیگــران، کارگردان ــا هــدف کمــک ب کارگاه نمایــش در ســال ۱۳۴۸ ب

۱۳۵۷ و زمــان تعطیــل شــدنش بــه کار خــود ادامــه داد. 
دبیرخانــه بیســتمین جشــنواره تئاتــر تجربــه ذیــل رویکــرد کلــی ایــن دوره و بــا هــدف پرداخــت بــه مقولــه ی کارگاه نمایــش وابســته بــه رادیــو و تلویزیــون ملــی ایــران و بازخوانــی و آسیب شناســی آن، بخــش 

ویــژه ی کارگاه نمایــش را در دو بخــش مجــزا برگــزار مــی کنــد. 
الف ( سلسله سمینارهای بازخوانی تئاتر ایران و کارگاه نمایش 

ب( رپرتوار متون کارگاه نمایش 

الف ( سلسله سمینارهای بازخوانی تئاتر ایران و کارگاه نمایش 
در این بخش محورهای زیر جهت نگارش مقاالت پیشنهاد می شود: 

تاثیرات کارگاه نمایش بر تئاتر ایران   
تاثیرات کارگاه نمایش بر تئاتر امروز ایران   

میراث بجا مانده از کارگاه نمایش   
بررسی و تحلیل آثار نگارش شده در کارگاه نمایش   
بررسی و تحلیل آثار ترجمه شده در کارگاه نمایش   

تحلیل ساختار اداری و مالی کارگاه به مثابه نهادی فرهنگی با عمری قریب به ۱۰ سال   
آسیب شناسی کارگاه نمایش   

کارگاه نمایش و ارتباطات بین المللی   
نسبت کارگاه نمایش با سایر جریان های فکری، ادبی، هنری و اجتماعی دوره خود   

    - اساتید و دانشجویان پژوهشگر می توانند در این بخش شرکت کنند. 
    - متقاضیان حضور در این بخش باید فرم مربوطه در کانال تلگرام جشنواره را با دقت مطالعه و براساس دستورالعمل ذکر شده تا پایان روز ۳۰ مهر ۱۳۹۸ تکمیل و به همراه چکیده ی مقاالت خود در سایت 

    جشنواره بارگذاری نمایند.
    - در این بخش هر متقاضی حداکثر مجاز به ثبت و ارسال سه اثر خواهد بود. 



    - چکیده ی مقاالت بیش از ۳۰۰ کلمه نباشد و کلید واژه های مقاله حتما ذکر شده باشد. 
    - نتایج چکیده ی مقاالت تا تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ اعام می گردد. 

    - پذیرفته شدگان این مرحله موظف اند اصل مقاالت خود را بین ۳ تا ۶ هزار کلمه در قالب یک فایل  PDFتا پایان روز ۱۴ دی ۱۳۹۸ در سایت جشنواره بارگذاری نمایند و سه نسخه از آن را همزمان تا تاریخ  
    مذکور به دبیرخانه ی جشنواره ارسال نمایند. همچنین اسامی آثار پذیرفته شده در این بخش تا تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ اعام می گردد.

    - پذیرفته شدگان این بخش موظف اند در هفته ی همایش کارگاه نمایش )هفته اول اسفند ۱۳۹۸( بیستمین جشنواره تئاتر تجربه شرکت کرده و به ارائه مقاالت خود در قالب سخنرانی بپردازند.
    - به پذیرفته شدگان در این بخش از جشنواره مبلغی جهت حق التالیف پرداخت خواهد شد. 

    - این بخش به صورت غیررقابتی برگزار خواهد شد. 
    - دبیرخانه ی بیستمین جشنواره تئاتر تجربه خود را موظف می داند مقاالت پذیرفته شده را با رعایت قوانین پژوهشی، به مجات ISI و ISC معرفی نماید. 

ب ( رپرتوار متون کارگاه نمایش 
    - بیستمین جشنواره تئاتر تجربه در این بخش پذیرای اجراهای نمایشی از متون نگارش شده برای کارگاه نمایش ) بازه ی زمانی ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ ( خواهد بود. 

    - این بخش شامل اجراهای ۱۵ الی ۳۰ دقیقه ای از متون نگارش شده در کارگاه نمایش میباشد.
    - متقاضیان شرکت کننده می بایست در بازه ی زمانی - حداقل ۱۵ دقیقه و حداکثر ۳۰ دقیقه - به انتخاب خود قسمتی از متون ذکر شده را به صورت اثری نمایشی ارائه دهند. 

    - متقاضیان حضور در این بخش می بایست فرم مربوطه در کانال تلگرام جشنواره را به دقت مطالعه و براساس دستورالعمل ذکرشده فرم پیشنهادنامه و طرح اجرایی خود را تا پایان روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ تکمیل 
    و به همراه قسمت انتخاب شده از متن مورد نظرشان، در سایت جشنواره بارگذاری نمایند. 

    - در این بخش هر متقاضی حداکثر مجاز به ثبت و ارسال دو اثر خواهد بود.
    - اسامی شرکت کنندگان پذیرفته شده در این مرحله تا تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ اعام می گردد. 

    - تمامی آثار راه یافته به مرحله بازبینی در هفته ی اول بهمن ماه ۱۳۹۸ طی یک مرحله بازبینی خواهند شد.
    - متقاضیان حضور در این بخش تنها مجاز به ارائه ی یک اثر در مرحله ی بازبینی خواهند بود.

    - اسامی راه یافتگان نهایی به این بخش تا تاریخ ۱۴بهمن ۱۳۹۸ اعام خواهد شد.
    - این بخش به صورت غیررقابتی برگزار خواهد شد.

    - به گروه های راه یافته به این بخش از جشنواره مبلغی تحت عنوان حمایت مالی اهدا خواهد شد.



تقویم اجرایی جشنواره
زمان انتشار فراخوان: مهر ۱۳۹۸

بخش تجربه  
)۳۰ مهر ۱۳۹۸(: آخرین مهلت ثبت نام و ارسال طرح پیشنهادی      

)۱۴ آبان ۱۳۹۸(: معرفی پذیرفته شدگان اولیه  
)هفته سوم آبان ۱۳۹۸(: جلسه ی ارائه و دفاع از ایده های اجرایی   

)۲۵ آبان ۱۳۹۸(: اعام نتایج نهایی پذیرفته شدگان   
)هفته اول بهمن ۱۳۹۸(: دیدن تمرین- اجراها توسط مشاوران علمی و هنری  

)۱۰ الی ۱۷ اسفند ۱۳۹۸(: اجرای نهایی در جشنواره  

بخش متِن اجرا:  
)۲۹ آبان ۱۳۹۸(: آخرین مهلت ثبت نام در ورکشاپ پروپوزال نویسی برای متِن اجرا  

)هفته اول آذر ۱۳۹۸(: برگزاری ورکشاپ پروپوزال نویسی برای متِن اجرا  
)۲۰ آذر ۱۳۹۸(: آخرین مهلت ارسال ایده/ پروپوزال و یک نمونه از آثار پیشین متقاضی  

)۱دی ۱۳۹۸(: اعام نتایج بازخوانی اولیه پروپوزال ها  
)دی و بهمن(: جلسات کارگاهی آموزش و مشاوره  

)هفته اول اسفند ۱۳۹۸(: ارائه ای از سیر شکل گیری متِن اجرای نهایی  

بخش ویژه کارگاه نمایش   
      سلسله سمینارهای بازخوانی تئاتر ایران و کارگاه نمایش 
)۳۰ مهر ۱۳۹۸(: آخرین مهلت ارسال چکیده ی مقاالت  

)۱۳آبان ۱۳۹۸(: اعام نتایج چکیده ی مقاالت  
)۱۴ دی ۱۳۹۸(: آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت  

)۲۳ بهمن ۱۳۹۸(: اعام پذیرفته شدگان نهایی  
)هفته اول اسفند ۱۳۹۸(:  ارائه ی مقاالت در قالب سخنرانی  

       رپرتوار متون کارگاه نمایش
)۱۸ آبان ۱۳۹۸(: آخرین مهلت ارسال فرم پیشنهادنامه و طرح اجرایی  

)هفته اول بهمن ۱۳۹۸(: بازبینی اولیه از آثار  
)۱۴ بهمن ۱۳۹۸(: اعام راه یافتگان نهایی  

)۱۰ الی ۱۷ اسفند ۱۳۹۸(: اجرا در جشنواره  



شرایط و ضوابط عمومی شرکت در جشنواره:
    - کلیه ی متقاضیان شرکت در جشنواره باید دانشجو بوده و یا فارغ التحصیل بعد از بهمن ۱۳۹۷یکی از مراکز آموزش عالی کشور باشند.

    - هر متقاضی می تواند برای شرکت در هر یک از بخش های جشنواره، تنها یک اثر را به دبیرخانه پیشنهاد دهد، اما شرکت در چند بخش بامانع است. )به غیر از بخش کارگاه نمایش که در بخش سلسله 
    سمینارها هر متقاضی حداکثر مجاز به ثبت و ارسال سه اثر و در بخش رپرتوار هر متقاضی حداکثر مجاز به ثبت و ارسال دو اثر خواهد بود(.

    - بیستمین دوره ی جشنواره ی تئاتر تجربه همچون دوره های پیشین هیچ تمایزی میان دانشجویان رشته تئاتر و سایر رشته ها قائل نیست و دانشجویان سراسر کشور می توانند در این جشنواره شرکت کنند.
    - کلیه متقاضیان می بایست در هنگام ثبت نام در سایت جشنواره، گواهی اشتغال به تحصیل و یا کپی مدارک فارغ التحصیلی، مجوز نویسنده، مترجم و یا ناشر اثر پیشنهادی خود را بارگذاری نمایند.

    - مطابق آئین نامه ی جشنواره در هر زمان عدم صحت مدارک ارائه شده از جانب متقاضی برای دبیرخانه محرز شود، متن اثر یا اجرا حذف شده و مسئولیت آن برعهده ی متقاضی خواهد بود.
    - برای هر متقاضی پس از تکمیل دقیق فرم جشنواره و ثبت نام الکترونیکی در زمان مقرر، کد رهگیری ثبت نام ارسال می شود که به منزله موفقیت در ثبت نام جشنواره است.

    - تعیین مکان، زمان و تعداد اجرای آثار حاضر در جشنواره از اختیارات دبیرخانه ی جشنواره بوده و بر مبنای امکانات و شرایط برگزاری جشنواره برنامه ریزی و اعام خواهد شد.
    - در صورت در نظر گرفتن مکانی غیرمتعارف برای اجرا، مسئولیت هماهنگی های الزم بر عهده گروه شرکت کننده خواهد بود.
    - دبیرخانه ی جشنواره مسئولیتی در قبال هماهنگی بازیگران و عوامل مشترک در میان نمایش ها در مراحل مختلف ندارد.

    - تاریخ ارسال آثار در بخش های مختلف جشنواره غیرقابل تمدید است، ازاین رو متقاضیان می بایست در زمان تعیین شده اقدام نمایند.
    - تکمیل و ارائه ی فرم شرکت در جشنواره به منزله ی پذیرش شرایط و قوانین جشنواره است.
    - تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده بر عهده ی دبیرخانه و الزم االجرا خواهد بود.



راه های ارتباط با دبیرخانه ی بیستمین جشنواره ی تئاتر تجربه:

www.tajrobehfestival.ir :وب سایت      
tajrobehfestival@gmail.com :ایمیل جشنواره  
@tajrobehfestival :آدرس کانال تلگرام جشنواره  

@tajrobehfestival :اینستاگرام جشنواره  
نشانی: تهران، خیابان انقاب، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده ی هنرهای نمایشی و موسیقی، طبقه ی دوم، مرکز تئاتر تجربی، دبیرخانه بیستمین جشنواره تئاتر تجربه  

تلفن دبیرخانه:  ۰۲۱۶۱۱۱۲۹۶۱  




