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Korea & Iran
‘Kush Nameh’ 
Co-creation 
research residency

Da �eatre House 
Da �eatre is a cultural and artistic complex which is active
 in theatre ,Music,holding workshops and independent 
festivals �eld.
In terms of appearance Da �eatre House is a building with 
a history of a 100years Architecture which makes it a special 
space for performing.
�is place is Iran's �rst private theatre house started working 
under the title of �Ove theatre�since 2010 and continued it's 
way under the title of �Da �eatre House�since 2015 with 
KasraShahini's management .
During it's activities Da �eatre House is always trying to 
support experimental and new wave space based performances.
�is building has 450sqm substructure including 3 halls in
 various sizes.

Iran-Korea artistic Multi exchange program
Artistic exchange between Iran and Korea includes research 
and free art creation based on Kushnameh text (poetry of 
Hakim IranshanIbin Abi Al-Khayr)for reaching to this 
residency's purpose we are going to use modern arts such as 
Dancing,�eatre,object and puppets,Music and visual arts 
like Photos and videos.
�is event is a window to creative artistic exchange between 
two countries and sharing their cultural and artistic experiences 
during this creation and it will become a new root for the future 
in between culture productions. 
�is event is scheduled to be hold in two parts related together 
and participating in both parts is necessary for applicants .

th th�rst part:July 11  ~17   2017
thsecond part:July 26  ~August 2 2017

*we will provide residency's detailed schedule for �nal participant 
artists.

What will be provide?
Sessions will be held in Da �eatre House also this place has 
suitable spaces for creative process of artists .we will kindly 
host all the participants during the residency program.

Special events 
In this event Da �eatre House has prepared a Short art trip 
to one of northern districts of Iran for artistic research .
*Joining us for travelling is optional and costs related to it is 
on responsibility of each individual 

who can participate?
InKorea.Iran co-creation research residency we are looking 
for artists in �elds listed below:
Music: Tradition Singers/Traditional instrument artists(daf,
Tonbak,Santour,�)/Music Composer
Dramatic Literature: Dramaturge/writer 
�eatre:Actor/Physical �eatre Actor/Traditional and 
contemporary dancer /Naghalli Artist
Puppet �eatre: Puppeteer/puppet designer (an artist with 
puppet studio is preferred)
Cinematography: Camera Director/Photographer/video editor 

How can you apply?
�lling all the information requested in the attachment �le and sending it to artisticalexchange@yahoo.com Email until June 23th 2017.
*according to excitant of  second round interviewing applicants this date will not be extended.
*Korean artists participating in this event:
-Kim JeongJu(director)
-Park SangHyun (assistant Director/Actor)
-Shin SeBin(pianist and Music composer)
-Cho Ara(Actress and Pansori)
-Lee JeeHyung(stage objects and puppets designer)

***In �is event we will prepare an opportunity for Iranian artists to be able to participate in further performances in Korea in order to 
keep two countries artistic and cultural exchange relationactive.(in this case Flight expenses is on Made �e World Over �eatre Company) 

Made�eWorldOver�eatreCompany
Made the world over theatre company with �JeongJu Kim� 's 
supervision includes group of international artists gathered 
together  in order to overcome language barriers and cultural 
di�erences by sharing their commentary of world issues .to 
make the cultural exchange happen we put e�ort into mixing 
western and eastern techniques and we care a lot to make it 
happen in our workshops and plays. To achieve this goal we 
use methods such as no limit research, physical expressions 
,playing with mask and other tools to reach to our point. we 
are aiming to makes plays with no border for anyone desires 
to join.

*a �nal seminar will be held  for presenting the result of 
thresidency on August 3 &4  .

facebook.com/madethe.worldovertheatre
http://www.facebook.com/2017-K-Iran-Creation-Research 
Iranianmanager: ArghavanRasti
artisticalexchange@yahoo.com



خانه ی نمایش دا
خانــه نمایش دا یك مجموعه فرهنگی و هنری اســـــــت که در زمینهی تئاتر 
موسیقـی ، برگزاری کـارگـاه های آموزشـی و فســــــتیوال های مســــــتقل
 فعــالیت میـكند. مكان خانه نمــایش دا بـنایی ایســـــت با بیـش از یك قرن
 تاریـخ معماری که از لحاظ ظاهر، فضــایی متفـاوت برای اجـرای آثار می باشد.
ایـن مـكان اولـــین خـانه نمـایــــش خصــوصی ایران بــــوده کـــه از سال 

1389 فعالیت خود را تحت عنوان « تماشــــاخانه آو» آغاز نمود. و از ســــال 
94 تحت عنوان «خانه نمایش دا» و با مدیریت (کســــری شاهینی) مســـــیر
 خود را ادامه داده اســـــت. خانه نمایش دا در مدت فعالیت خود همواره تالش
 داشته از اجراهای تجربه گرا، فضــا محور حمایت کند و به گونه های اجرایی نو

 بپردازد. ( مفهومی) این سالن دارای 450 متر زیربنا است که شامل سـه دالون 
در ابعاد مختلف می باشد.                                                                 

برنامهی تبادل چند جانبه هنری ایران _ کره جنوبی
تبادل هنری کشــــــور کرهی جنوبی و ایران شامل پژوهش و خلق ازادانه اثری 
هنری  بر پایهی متن کوش نامه (سرودهی حكیم ایرانشــــــــان بن ابی الخیر)

,اشیا وعروسك  می باشد که برای این مقصـود از هنرهای معاصر نظیر رقص, تئاتر
,هنرهای بصــری نظــــیر عكس و فــــیلم بهره خــــواهیم گرفت. مــوسیقی 
این رویداد پنجره ایســت برای تبادل خالقانهی هنری هنرمندان هر دو کشـــور
و به اشتراك گذاشتن تجربیات فرهنگی هنری خود در روند خلق اثر مشــترك و
 زمـــینه ســـــــاز تولــید کــــارهای مشـــــترك بینــافرهـــنگی اســت.
این پــروژه  در تاریخ 20-26 تیــرماه بخش اول /4-11 مـــرداد ماه بخش دوم
 تبادل خود را برگزار خواهد کرد که هر دو بخش مرتبط با هم بوده و حضور افراد

 شرکت کننده در هر دو بخش الزامی خواهد بود

ما چه چیزهایی را فراهم می کنیم؟

محل برگزاری جلسات  در خانه نمایش دا میباشد و همچنین این مكان فضای

 مناسب جهت کارهای خالقانه هنرمندان را فراهم می سازد.

برنامه ی ویژه
سفر چند روزه هنریarttrip به یكی از استان های شمالی کشورجهت پژوهش 

هنری برای شرکت کنندگان توسط خانه ی نمایش دا برنامه ریزی شـده اسـت.

*هم سفر شدن هنرمندان اختیاری و هزینه ی آن بر عهدهی هر فرد می باشـد.

چه کسانی می توانند شرکت کنند؟
رویداد تبادل چـند جانبه هـنری ایران- کره جنوبی پذیرای هـنرمندان حرفه ای

 در زمینه ی موسیقی,نمایش ,عروسكی, فیزیكال تئاتر و رقص ,سینماتوگرافی

می باشد.

موسیقی:خـوانندگـان آواز ســنتی/نوازنـدگـان سـازهای سنتی(دف.تنـبك.سنتور

.نی...)/آهنگساز

ادبیات دراماتیك:دراماتورژ /نویسنده

نمایش :بازیگر /هنرمندان فعـال در زمینـهی فیزیكال تئاتر/رقصنده های معاصر و

آیینی سنتی / نقال 

عروسكی :عروســك گـردان/طراح و ساخت عروسـك (حتی االمـكان دارایکارگاه

 شخصی)

فیلم: فیلمبردار/تدوینگر/عكاس

چه کسانی می توانند شرکت کنند؟
پر کردن تمامی قسمت های درج شده در فایل ضمیمه (به فارسی وحتی االمكان انگلیسی) و ارسال ان به ایمیل artisticalexchange@yahoo.com تا پایان روز3 تیر ماه سال

 جاری (23جون 2017) .

*به دلیل مصاحبه ی حضوری که مرحله ی دوم انتخاب هنرمندان ایرانیست، این تاریخ تمدید نخواهد شد.

*هنرمندان شرکت کننده در این رویداد از کرهی جنوبی شامل زمینه های زیر است :

∙   کیم جونگجو (کارگردان)

∙   پارك سانگ هیون (دستیار کارگردان / بازیگر)

∙   شین سه بین (آهنگساز و پیانیست )

∙    جو آرا (بازیگر/ پان سوری)

∙    لی جی هیونگ (طراح صحنه و دکور)

***در این رویداد فرصتی را فراهم می کنیم برای حضور هنرمندان ایرانی در فستیوال ها و رویداد های آتی در کره ی جنوبی جهت برقرار نگهداشتن تبادالت هنری-فرهنگی ایران و

 کره ی جنوبی . (در این صورت هزینه ی بلیت هواپیما برعهده کمپانی MADETHEWORLDOVERTHEATRE خواهد بود)

Made�eWorldOver�eatre کمپانی
کمپانی تئاتر Made�eWorldOver�eatre  به ســــــــرپرســــــــتی
  "Jeong ju Kim" شامل گروهی از هنرمندان بین المللی است که گرد هم امده

 تا به منظور انعكاس ,تبادل و به اشتراك گذاشتن تفسیر خود از مسـائل روز دنیا از 
تفاوت های فرهنگ و زبان فراتر روند.ما برای تبادل فرهنگـی در دنیای تئاتـر با در
امیختن تكنیك های غربی و شـــرقی توســـط کارگاه ها و نمایش هایمان اهمیت
 زیادی قائل هسـتیم .ما برای رسیدن به این مقصـود از ابزاری مانند پژوهش بدون
 محدودیت ,بیان فیزیكال,کار با ماسك ,بازی با اشیا و استفاده از صدا و فضــا برای

 نشان دادن هدف خود بهره میبریم.
MWOT(MADETHEWORLDOVERTHEATRE)قصد دارد نمایش

 هایی بدون مرز خلق کند به طوری که همه بتوانند در آن مشارکت کنند.

*این پروژه در تاریخ 12 و 13 مرداد ماه (3 و 4 اگوست) سمیناری برای ارائه
 دستاوردهای رزیدنسی (تبادل) برگزار خواهـد کرد که متقابال اطـالع رسانی

 خواهد شد.

*برنامـهی کامل رزیــدنسی در اخــتیار افراد پذیرفته شده در ایــن رویـداد قرار 
خواهد گرفت.

*با تــوجه به مــاهیت بین المللی رزیدنسی چند جانبـه ی هــنری ایران-کره ی
 جنوبی تسـلط نسـبی به زبان انگلیسـی باعث تســهیل در ارتباط هنرمندان دو 

کشور با یكدیگر است.

facebook.com/madethe.worldovertheatre
Iranianmanager: ArghavanRasti
artisticalexchange@yahoo.com
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