


ِک تحمِل تنهاىݭݭݭݭݔݡݡی و تواِن غمنا
تنهاىݭݭݭݭݔݡی
ݡی تنهاىݭݭݭݭݔ

ݡی عریان... تنهاىݭݭݭݭݔ

ک تنها بوده است. تنهاِی تنهاِی تنها. درد اما آنجاست ݡکه ما اݡکنون تنهاشده  ایم.  انسان از بدو حضور روی خا

ݡی، امســال دهمیــن میــاد خــود را جشــن خواهــد ݡگرفــت. امیــد ݡکــه  نهــال ݡکوچــک ایــن جشــنواره دانشــجوىݭݭݭݭݭݔ

ــݡݡی خویــش فــرو بــرد. سرســبزی ایــن نهــال ݡکوچــک، دوبــاره مــا را در پیلــه تنهاىݭݭݭݭݔ

خــا وجــود تعریفــی متقــن بــرای مونولــوگ مــا را بــر آن داشــت ݡکــه در ݡگفت و ݡگــو بــا صاحب نظــران ایــن حــوزه 

نظــرات آنهــا  را در ایــن بــاب جویــا شــویم. امــا همچنــان ارائــه تعریفــی قطعــی در ایــن حــوزه بســی دشــوار اســت. 

پــس چــه بهتــر، هــر اثــر نســبت خــود را بــا مونولــوگ خــود مشــخص ݡکنــد.

شــاملو بــزرگ در شــعر  در آســتانه مݡݡی ݡگویــد: انســان دشــواری وظیفــه اســت. و چــه وظیفــه ای از ایــن بــر مــا واقع تــر 

ݡکــه زمانــه خــود را بشناســیم و اثــر خــود را در نســبت بــا انســاِن معاصــِر ایــران ببینیــم.

ثاری با رویکرد های زیر است: دبیرخانه این دوره از جشنواره پذیرای آ

ݡݡی و تنهاشدݡگݡݡی 1-توجه به امر تنهاىݭݭݭݔ

2-نسبت اثر با انساِن معاصِر ایران

3-ارائه دیدݡگاه خاقانه هنرمند در باب مونولوگ و نسبت آن با اثرش

علی صابرالشعرا

دبیر دهمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر



بخش اصلی  )اجرای مونولوگ(
ثــار متن محــور  ثــاری در شــکل های مختلــف از قبیــل انــواع پرفورمنــس، آ ایــن بخــش از جشــنواره پذیــرای آ

ــوگ و  ــا مفهــوم مونول ــود ݡکــه هم راســتا ب ݔــݡی و ... خواهــد ب ݫ ݫ ݫ ــه ای، تئاتر هــای خــارج از مــکان متعــارف اجراىݭݭݭݭݫ صحن

ــند.  ــنواره باش ــن دوره از جش ــی ای ــای ݡکل ــن رویکرده همچنی

ــݡی و تعریــف نســبت اثــر خــود با  ثــار آنهــا متــن عنصــر محــوری اســت، مݡݡی بایســت متــن، طــرح اجراىݭݭݭݭݭݔ  متقاضیانــی ݡکــه در آ

مفهــوم مونولــوگ را در قالــب یــک فایــل بــا فرمــت pdf در مهلــت مقــرر در ســایت جشــنواره بارݡگــذاری نمایند.

 متــون ایــن بخــش الزامــا بایــد تالیفــی باشــند و اجازه نامــه نویســنده نیــز مݡی بایســت ضمیمــه متون ارســالی ݡگردد.

ثــار آنهــا رویکرد هــای اجرایــی در اولویــت قــرار دارنــد، مݡݡی بایســت طــرح، ایــده   متقاضیانــی ݡکــه در آ

pdf اجرایــی و تعریــف نســبت اثــر خــود بــا مفهوم مونولــوگ را در قالب یک فایــل با فرمت 

در مهلت مقرر در سایت جشنواره بارݡگذاری نمایند.

ثــار دریافتــی و تصمیــم هیئــت انتخــاب امــکان تبدیــل   بخــش اصلــی جشــنواره بــا توجــه بــه آ

بــه چنــد بخــش مجــزا را دارد.

ثار این بخش تا 15 مهر 97 می باشد.  مهلت ثبت نام و پذیرش آ

ــت  ــام مهل ــس از اتم ــه پ ــک هفت ــݡی ی ــه بازبین ــرای مرحل ــده ب ــار پذیرفته ش ث ــام آ ــان اع  زم

ــود. ــار خواهــد ب ث پذیــرش آ

 متقاضیان مجاز به ارسال فقط یک اثر در این بخش هستند.

ثار این دوره فقط از طریق سایت جشنواره خواهد بود.  پذیرش آ



بخش مونولوگ نویسی
در ایــن بخــش همچــون ادوار ݡگذشــته جشــنواره، متــون ارســالی متقاضیــان بــا توجــه بــه رویکرد هــای ݡکلــی 

ــݡی خواهنــد شــد. جشــنواره ارزیاىݭݭݭݭݓ

ــا  ــوگ را در قالــب یــک فایــل ب ــا مفهــوم مونول ــر خــود ب  متقاضیــان ایــن بخــش بایــد متــون و تعریــف نســبت اث

فرمــت pdf در مهلــت مقــرر در ســایت جشــنواره بارݡگــذاری نماینــد.

 متقاضیان مݡݡی توانند حداݡکثر 3 اثر خود را در این بخش شرݡکت دهند. 

ثار این بخش تا  اول آبان 97 است.  مهلت ثبت نام و پذیرش آ

ثار این دوره فقط از طریق سایت جشنواره خواهد بود.  پذیرش آ



بخش بداهه پردازی
دبیر خانــه ایــن دوره از جشــنواره در نظــر دارد بــا بازنگــری در ایــن بخــش ݡکــه از بخش هــای قابــل توجــه دوره هــای 

 پیشــین بوده اســت، بخش بداهه پردازی را با رویکرد اجرا های بینارشــته ای )در تعامل با شــکل های دیگر هنری

از قبیــل هنرهــای تجســمی، معمــاری، موســیقی، ویدیــو آرت و ...( رابطــه بــدن بــا فضــا و بــا تاݡکیــد بــر ایده پــردازی در 

حداقــل زمــان برݡگــزار نمایــد.

 مهلت ثبت نام این بخش تا اول آذر 97 است.

شــده  مشــخص  روز  در  و  بازبینــݡی  بــدون  بخــش  ایــن   

و  داوران  حضــور  در  مݡݡی ݡگــردد-  اعــام  متعاقبــا  -ݡکــه 

ایــن  تماشــاݡگران برݡگــزار خواهــد شــد. )ســاز و ݡکار دقیق تــر 

می ݡگــردد.( اعــام  اطاعیــه ای  در  زودی  بــه  بخــش 



زمان و ساز وݡکار برݡگزاری بخش های پژوهش و

ݡکارݡگاه  های جشنواره متعاقبا اعام خواهد شد.

بخش هفته  مونولوگ 
ثــار در ایــن بخــش مݡی تواننــد از متــون مونولــوگ چــاپ شــده و یــا بــر اســاس متــون غیــر نمایشــی از قبیــل رمــان،  آ

داســتان، شــعر و ... باشــند. 2 اثــر برݡگزیــده ایــن بخــش بــه بخــش اصلــی جشــنواره راه پیــدا خواهنــد ݡکــرد.

ی مولف یا مترجم متون الزامݡݡی است.  بدیهی است ارائه اجازه نامه ݡکتٮݭݭݭݭݭݓ

ایشــان  انتخــاب  ســاز و ݡکار  بــزودی  )ݡکــه  دانشــجویان  از  منتخــب  ݡگروهــݡݡی  توســط  بخــش  ایــن  ثــار  آ بازبینــݡی   

شــد. خواهــد  برݡگــزار  آذرمــاه  دوم  نیمــه  در  تماشــاݡگران،  حضــور  در  و  مݡݡی ݡگــردد(  اعــام  اطاعیــه ای  در 

ݔــݡی و تعریــف  ݫ ݫ  متقاضیــان حضــور در ایــن بخــش مݡی بایســت متــن، ایــده اجراىݭݭݭݭݫ

نســبت اثــر خــود بــا مفهــوم مونولــوگ را در قالــب یــک فایــل بــا 

فرمــت pdf در مهلــت مقــرر در ســایت جشــنواره 

بارݡگــذاری نماینــد.

ثــار ایــن بخــش تــا  مهلــت ثبــت نــام و پذیــرش آ

اول آبان 97 است.

ثــار پذیرفته شــده بــرای مرحلــه   زمــان اعــام آ

بازبینــی 7 آبــان 97 اســت.

 متقضیــان مجــاز بــه ارســال فقــط یــک اثــر 

در ایــن بخــش هســتند.

از  فقــط  دوره  ایــن  ثــار  آ پذیــرش   

طریق ســایت جشــنواره خواهد بود.



توضیحات
غ التحصیلــݡی آنهــا   متقاضیــان حضــور در جشــنواره مݡݡی بایســت دانشــجو باشــند و یــا حداݡکثــر یــک ســال از فــار

ــد. ــته باش ݡگذش

ــݡی جشــنواره تــا حــد   تعییــن زمــان و مــکان اجــرا بــه عهــده دبیرخانــه اســت. بدیهــی اســت ݡکــه ســتاد اجراىݭݭݭݔ

امــکان ســعی بــر همــکاری و هماهنگــی بــا ݡگروه هــای شــرݡکت ݡکننــده خواهــد داشــت.

ــرای  ــود را ب ــاش خ ــی ت ــا تمام ــدارد، ام ــتانی ن ــای شهرس ــکان ݡگروه ه ــرای اس ــدی ب ــه تعه ــه هیچگون  دبیرخان

ــه ݡکار خواهــد ݡگرفــت. ســهولت در ایــن امــر ب

 تکمیل و ارائه  فرم ثبت نام به منزله پذیرش تمامی شرایط، قوانین و زمان بندی جشنواره است.

مدارک مورد نیاز
لی برای واجدین شرایط یا ݡگواهی فراغت از تحصیل ی مدرک تحصٮݭݭݭݭݔ  ݡگواهݡݡی اشتغال به تحصیل یا ݡکٮݭݭݭݭݕ

ی ݡکارت دانشجوىݭݭݭݔݡی  ݡکٮݭݭݭݭݕ

 یک قطعه عکس

ی نویسنده و یا مترجم متون  مجوز ݡکتٮݭݭݭݓ



راه های ارتباط با جشنواره
ســخاىݭݭݭݭݔݡݡی ســرهنگ  خیابــان  حافــظ،  خیابــان  تهــران،  هنــر:  دانشــگاه  مونولــوگ  جشــنواره  دبیرخانــه  نشــانی   

بعد از تقاطع سݡݡی تیر، پردیس باغ ملݡݡی دانشگاه هنر - ݡکد پستݡݡی: ۸1531-۸۶311

۰9۰3 57۸  تلفن دبیرخانه:   7597

 صفحه جشنواره در فضاهای مجازی:

  https://goo.gl/vp1VFt  )صفحه جشنواره در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر تهران(               

10thmonofest@gmail.com  

t.me/monofest10th   

instgram.com/10thmonofest  
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