
                      

 ؛  3اطالعیه شماره  

 اعالم شد 1402طی سال  نحوه دریافت آثار نمایشی متقاضی اجرا در تئاترشهر

 

طیی ایا   این مجموعه جزییات نحوه دریافت آثار نمایشی متقاضی  اجرا در تاالرهای مختلف پیرامون شهرتئاتر  روابط عمومی
 اطالعیه ای را منتشر کرد.،  1402

پیرامیون  یکشنبه بیست و اوم بهمین میاه مجموعه تئاتر شهر روز  روابط عمومیه گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، ب
  اطالعیه ای را منتشر کرد. 1402اا   طی نحوه دریافت آثار نمایشی متقاضی اجرا در تاالرهای مختلف این مجموعه

 آمده است: 3در متن اطالعیه شماره 

همچنین نمایشنامه هیای ایارجی ییا طیری هیای و مذهبی اجتماعی ، شهر با نگاه به مولفه های ملی ، میهنی ، مجموعه تئاتر 

انتخاب و جهت تولید و اجرا بیه اداره کی   1402را برای اجرا در اا   از آثار نمایشی اجرایی همسو با محورهای یاد شده تعدادی

 ی می نماید. هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد ااالمی معرف

هنرمندان فرهیخته و ارجمند می توانند در صورت تمای  آثار اود را با در نظر گرفتن شرایط ذیی  جهیت بررایی و انتخیاب بیه 

 مجموعه تئاتر شهر اراا  کنند.دبیراانه 

 الف : کارگردانان حرفه ای :

اجیرا در  15حداق  را نمایش و هر نمایش  3 حداق که  هنرمندانیدر تعریف فرااوان اجرای عمومی آثار نمایشی تئاتر شهر ،  -

اجیرا در  15هر نمایش حداق   و نمایش 10 هنرمندانی که حداق  و روی صحنه برده باشندحرفه ای تئاتر تهران  تماشااانه های

 . د نکارگردانان حرفه ای محسوب می شوجزو  ،باشندشهراتان داشته 

به شورای مشورتی تئیاتر  ر بگیرند می توانند نمایشنامه یا طری های اجرایی اود را در داته مذکور قرا که ترمیمح هنرمندان -

 دهند.  پیشنهادشهر برای اجرای عمومی 

 : (کار اولی کارگردانان ب: آثار متقاضی اولین اجرا ) 

ییا « تقاضیی اولیین اجیرام» در بخیش آثارشان را دارا نباشند ،  کارگردانان حرفه ای مندرج در بخش  که  شرایط  هنرمندانی -

 ومی در تئاتر شهر قرار می گیرد.مورد ارزیابی و انتخاب برای اجرای عم  «کارگردانان کار اولی»

 مجموعه اواهد بود. « کارگاه نمایش»توضیح اینکه اولویت اجرایی تمامی نمایش های متقاضی شرکت کننده این بخش، در 



 

اود را  «ایده اجرایی»یا « پیشنهاد پژوهشی )پروپوزا (»، «طری»ت یک نسخه از هنرمندان متقاضی اجرا در این بخش می بایس

 به صورت مکتوب به دبیراانه مجموعه اراا  کنند. 

مورد اشاره هیچ یک از مراح  که توجه داشته باشند تمامی هنرمندان عزیز متقاضی شرکت در دو بخش به این نکته  * توجه :

 و صیرفا پیا از انتخیاب آثیار توایط شیورای فراهم نسااتهتعهدی از اوی تئاتر شهر برای اجرا و یا پرداات هزینه   ،فرااوان

 در میورد زمیان ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره ک  هنرهیای نمایشیی و ااذ مجوز متن از اوی شورای  مجموعه   مشورتی

 . بندی اجرا تفاهم می شود

 ر متقاضی : نحوه ارسال و تحویل آثا

 ایین  از تیاری  انتشیار میی بایسیتهستند  «آثار حرفه ای»رمندان فرهیخته و ارجمندی که متقاضی اراا  اثر در بخش هن -

میتن کامی  »در مجموعه تئاتر شیهر بیه همیراه  «فرم تقاضای اجرای نمایش» 1401ز هفتم اافندماه اا  روتا پایان اطالعیه 
قالی  در  14بیا فونیت شیماره  «Mitra»یا  «Nazanin»با اط  رد نظر اود را  مشخصا مو «طری نمایشی»یا  «نمایشنامه

ارایا   city.theater.present@gmail.com به پست الکترونیکی بخش دریافت آثار مجموعه بیه آدر   PDFفای  
 کنند. 

 

هستند، میی  «آثار متقاضی اولین اجرا در مجموعه تئاتر شهر»حضور در بخش  مای  به  که هم محترمی هنرمندان  -

در مجموعه تئاتر شهر بیه « فرم تقاضای اجرای نمایش» 1401از تاری  انتشار اطالعیه تا پایان روز هفتم اافند ماه اا   بایست
ییا  «Nazanin»ظیر ایود را مشخصیا  بیا ایط میورد ن« اییده اجراییی»ییا « پیشنهاد پژوهشی )پروپوزا (»، «طری»همراه 

«Mitra»  قالیی  فاییی   در  14بییا فونییت شییمارهPDF  الکترونیکییی بخییش دریافییت آثییار مجموعییه بییه آدر  بییه پسییت
 city.theater.present@gmail.com  .اراا  کنند 
 

در هیر «فرم تقاضای اجرای نمایش در مجموعه تئاتر شهر »پرهیز از بی نظمی های احتمالی ،  منظور صرفه جویی در زمان و به
آدر   ، از طریییس اییامانه اینترنتییی مجموعییه تئییاتر شییهر بییه« آثییار متقاضییی اولییین اجییرا»و « آثییار حرفییه ای»دو بخییش 

 https://city.theater.ir    یافت اات.درقاب 

شایان ذکر اات به دلی  ارعت بخشیدن به فرآیند انتخاب و پرهیز از ناهماهنگی های احتمالی زمان دریافت و پذیرش آثیار بیه 

 هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. 
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