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رشته های هنرهای نمايشی
رشته تک گويی يا مونولوگ:
تک گويی يا مونولوگ يكی از شگردهای ادبيات داستانی و هنرهای نمايشی است که در آن شخصيت داستان  ،قصه يا وصف
و درد دلی را به تنهايی ،خطاب به خود يا بينندگان و شنوندگان ،عرضه می کند.
تک گويی ممكن است پاره ای از داستان و نمايشنامه را تشكيل دهد يا خود ،داستان يا نمايشنامه ای مستقل باشد.
رشته پرده خوانی( ساختار پرده خوانی بر دو رکنِ «پرده» و «پرده خوان» ،استوار است)
پرده پارچه ای است که يک يا چند رخداد مصيبت بار خاندان پيامبر (ص) بر آن نقاشی شده است.
موضوعِ اصلی اين نقش ها ،واقعه کربال و حوادث پيش و پس از آن است ،اما می تواند داستان های اخالقی پندآموز نيز به آن
اضافه شود.
رشته نقالی
تعريف نقالی
نقالی در لغت به معنی کار و پيشهای است که فردی بنام«نقال» کاال ويا چيزی را از جايی به جای ديگر میبرد و
نقل می کند ،اما در اصطالح به پيشه و هنر کسی گويند که داستانها و واقعههای هيجان انگيز و جذابی را که شنيده و يا
خوانده است برای سرگرم کردن مردم نقل و بيان می کند .نقالی يک جريان فرهنگی است که از زمان های دور در جامعه
ايران رواج داشته است.اين هنر در ششمين اجالس ميراث معنوی يونسكو در تاريخ  ۲۷نوامبر  ۲011به ثبت جهانی
رسيد.
نقال ،شعر يا نثرها را با حرکات و اشارات و گاهی به همراه موسيقی و توصيف کتيبهها و نقاشیهايی بر روی
پرده بازگو میکند .کسی که در اين هنر به فعاليت میپردازد به استعداد قابل توجهی برای حفظ اشعار و متنها و هم
چنين توانايی بداههگويی و مهارت سخنرانی نياز دارد .لباس او ،لباسی سادهاست و گاهی به همراه کاله باستانی يا
کتهای زرهی در طول اجرای برنامه برای بازگو کردن صحنههای نبرداست.نقال به عنوان نگهبان فرهنگ
عاميانه ،داستانهای حماسی و قومی و موسيقی فولكلور ايران شناخته میشود .نقاالن داستانهايی از حماسههای قومی،
ملی ،دينی و واقعه های تاريخی و مذهبی را با کالمی سنجيده و آهنگين و بيانی گرم و رسا در ميان جمع مردم و در
فضاهای عمومی يا محفلهای خصوصی ،نقل و روايت می کنند.
 -1بهتر است اشعار يا داستانهای مورد استفاده بر مبنای کتب درسی و يا منابع غير درسی از قبيل  :نظامی
گنجوی ،شاهنامه ،بوستان سعدی و  ...باشد.
 -۲متن و اشعار نقالی میباست از حفظ خوانده شود.
 -3در نقالی نيازی به دکور نيست اما دانشآموزان میتوانند از تصاوير نقاشی شده (بر روی پرده و يا  ،)...استفاده
نمايند.
 -4استفاده از موسيقی و افكت در کار نقالی و پردهخوانی بالمانع است.
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 -5متن نقالی بهتر است يكی از موضوعات حماسی شاهنامه ،داستانهای تاريخی و افسانهای و يا واقعههای
تاريخی -دينی و مذهبی باشد.
 -6در صورت استفاده از واقعه های دينی و مذهبی اطمينان از موثق بودن مطالب ارائه شده برای اجرا کننده
الزامی است.
نمايش محيطی و خيابانی :
نمايش محيطی به نمايشی گفته میشود که همه عناصر موجود در آن محيط  ،در شكل گيری آن اتفاق نمايشی سهيم
هستند و استفاده خالقانه از فضاهای شهری ومحيطی از مهمترين رويكردهای آن است.
در نمايش خيابانی و محيطی عموما از معابر و فضاهای شهری جهت اجرا استفاده می شود و اساسا متن  ،بازيگری و
کارگردانی به موازات هم در آن مكان پيش می روند .
نمايش های خيابانی و محيطی به دليل ارتباط کامال بی واسطه با مخاطب شديدا به رويكرد خالقانه در اجرا نيازمند است ،
از انجا که ابزار اين نوع نمايش ها ،محيط کوچه و بازار است  ،اگر قرار باشد وسايل و ابزاری برای اجرای تئاتر خيابانی
تهيه شود بايد سريعاً در مدت زمان کوتاهی آماده شود .
"اگر مردم به تئاتر نمی آيند ما تئاتر را به ميان مردم میبريم" اين شعار تئاتر خيابانی است  ،تئاتری که به طرح جريانات
مستقيم زندگی مردم میپردازد تا با آنان هم کالمی و همدلی کند .
تئاتر خيابانی فارغ از دغدغه های صحنهای و امكانات و تجهيزات سالنی میکوشد تا با ساده ترين وسايل و ابزار و در
نزديكترين فاصله در ميان مردم طرح موضوع کند .
تئاتر خيابانی و محيطی عموما دربرگيرنده مضامين اخالقی ،اجتماعی ،سياسی و ...هستند که به کمک تكنيک های خاصی
به مخاطب ارائه میشوند  ،جلوگيری از آسيب های اجتماعی و اخالقی از مهمترين اهدافی است که اين شيوه نمايشی می
تواند به آن دست يابد.
در نمايشهای خيابانی و محيطی  ،بازيگر و تماشاگر معنای ديگری می يابند با هم يكی می شوند و حتی گاهی جايشان را با
هم عوض می کنند.
ببرند.
شرايط و ضوابط :
الف) آثار ارائه شده در بخش نمايش های خيابانی بايد از استانداردهای الزم تئاتر خيابانی و قالب نمايشهای محيطی
برخوردار باشد و به گونهای طراحی شود که قابليت اجرا در مكان های مختلف به ويژه محوطه مدارس را داشته باشد .
ب) در اين گونه نمايش ها هيچ محدوديتی برای انتخاب نحوه اجرا ،اعم از استفاده از ماسک  ،تن پوش ،عروسک  ،تلفيق
عروسک بازيگر و مراسم آيينی و سنتی وجود ندارد.
ج) در شيوه اجرايی اين جشنواره استفاده از تكنيک های نمايش ايرانی با نگاه ويژه به ارتباط با مخاطب پيشنهاد می
گردد .
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د) مدت زمان اجرای نمايش ها در مرحله کشوری بين  10تا  ۲0دقيقه پيشنهاد میشود .
ه) سوژههای نمايش می تواند برگرفته از طرح ها و ايده های خالقانه متناسب با مسائل دانش آموزان و مدرسه باشد و با
استفاده از قصه ها  ،مثل ها و اشعار زبان و ادبيات فارسی و به ويژه سوژههای مرتبط با نوجوانان و آسيبهای اجتماعی در
کمين آنان انتخاب شود.
و) اجرای نمايشهای خيابانی نيازمند دکور ،طراحی صحنه و ...نمی باشد و اين گونه نمايش ها با کمترين امكانات و هزينه
قابل برگزاری است.

رشته فيلم کوتاه
 -1به همراه فيلم ارسالی ،فرم تكميل شده هر فيلم با ذکر نام عوامل و درج سمت در فرم الف فيلم کوتاه و خالصه فيلم،
يک قطعه عكس پرسنلی از کارگردان فيلم به همراه چند قطعه عكس از پشت صحنه فيلم ،تحويل داده شود .عكسهای
پشت صحنه به منزله سندی معتبر مبنی بر ساخت فيلم توسط کارگردان میباشد .چنانچه اين موضوع در عكسهای
ارسالی قابل استناد نباشد ،فيلم مورد نظر از داوری خواهد شد.
 -۲رعايت پوشش مناسب و اسالمی برای بازيگران فيلم ،در هر نقشی که ايفا نمايند ،مورد تأکيد میباشد.
 -3برا ی آثاری که به زبان محلی تهيه شده باشند زير نويس فارسی به خط درشت و خوانا الزامی است در غير اين صورت
از داوری حذف خواهند شد.
 -4حداکثر زمان برای فيلمهای کوتاه 30 ، ،دقيقه میباشد.


تهيه و توليد فيلم های کوتاه با حمايت و مشارکت ارگانهای دولتی و با ذکر نام و نشان آنها در کنار عنوان آموزش و

پرورش منطقه  ،در تيتراژ فيلم بالمانع است .
ضوابط اختصاصی و اجرايی:
-1

معلمان نمیتوانند فيلمهای توليدی خود را در قالبی غير از بخشهای :داستانی،مستند، ،پويانمايی شرکت دهند.

 -۲فيلم ها با فرمت  mpegبايد ارائه گردد.
 -3انتخاب فيلم نامهها جهت توليد بايد متناسب با فيلم دانش آموزی صورت پذيرد.
 -4استفاده آگاهانه و مجاز از موسيقی فيلمهای خارجی مورد تأکيد است.
 -5حک هرگونه کپشن در آثار فيلم کوتاه جز در تيتراز آغازين و يا پايانی فيلم ،ممنوع میباشد.
 -6از هر معلم فقط ارسال يک نمونه فيلم کوتاه به دبيرخانه مرحله کشوری مجاز خواهد بود.
 -۷فيلمهايی که تيتراژ آغاز و يا پايانی نداشته باشند از داوری حذف خواهند شد.
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