
نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان انقالب، خیابان خارک، خیابان استاد شهریار، خیابان هانری 
کربن، پالک 18، طبقه سوم.  تلفن: 66748045، 66747976

 www.Fift.ir :نشانی سایت جشنواره
www.Iranconcert.com :نشانی سایت خرید اینترنتی بلیت

نشانی و تلفن محل اجراها: 
تاالر وحدت: خیابان حافظ، بلوار استاد شهریار-  تلفن:  66705101

مجموعه تئاتر شهر: خیابان انقالب اسالمی، تقاطع خیابان ولیعصر )عج(، ضلع جنوبی پارک 
دانشجو-  تلفن:  66494363

تماشاخانه سنگلج: ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت-  تلفن:  55630871
تاالر هنر: میدان هفت تیر، خیابان مفتح، خیابان ورزنده-  تلفن:  88306640

تئاتر مولوی: خیابان انقالب اسالمی، خیابان 16 آذر-  تلفن:  66112834
تماشاخانه ایرانشهر: خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه 

هنرمندان-  تلفن:  88814115
خانه هنرمندان ایران: خیابان طالقانی، بعد از ایرانشهر، خیابان شهید موسوی شمالی )فرصت(، 

ضلع جنوبی باغ هنر – تلفن:  88814115
تاالر حافظ: خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تاالر وحدت- تلفن:  66743357

تاالر فردوسی: خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تاالر وحدت- تلفن:  66743357
کارگاه دکور تاالر وحدت: خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تاالر وحدت، جنب 

تاالرحافظ
تماشاخانه سرو: خیابان طالقانی، نرسیده به مترو طالقانی

تئاتر آفتاب: خیابان آفریقا، قبل از چهارراه جهان کودک، ابتدای کوچه کمال، پالک 26-   تلفن:   
88780640

تئاتر مستقل تهران: ضلع شرقی چهارراه ولیعصر، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل، پالک 
50.- تلفن:  66979735

تماشاخانه ارغنون: خیابان حافظ، نوفل لوشاتو، بعد از چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، 
کوچه زیبا، پالک1- تلفن: 66483742     

تئاتر باران: خیابان انقالب، ابتدای خ فلسطین جنوبی، پالک 292- تلفن: 66176812                                                                                                                        
خانه نمایش دا: میدان فاطمی-ابتدای خیابان شهید گمنام-خیابان جهانمهر-پالک 26             
تماشاخانه سه نقطه: میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین خ کبکانیان، نبش 

کوچه مرتضی زاده، پالک 10 و 12- تلفن: 88952384
تماشاخانه شانو:  خیابان وصال شیرازی، تقاطع خیابان طالقانی، کوچه فرهنگی)بهنام(، پالک 

3- تلفن:  88963947
تماشاخانه فانوس: میدان هفت تیر، جنب مجتمع یاس، کوچه آذری، پالک 25 - تلفن:  883

                                                                                                    19270
تماشاخانه استاد مشایخی: خیابان انقالب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، جنب داروخانه، 

پالک 1478- تلفن: 66976475                                                                    
تماشاخانه همای سعادت: شهر زیبا، خیابان آیت اهلل کاشانی، زیرپل شهید باکری، جنب بانک 

پارسیان، پالک 261، طبقه چهار، واحد5- تلفن: 44361504
باغ کتاب: بزرگراه شهید حقانی )غرب به شرق(، بعد از مترو شهید حقانی، بولوار کتابخانه ملی، 

آکادمی باغ کتاب تهران- تلفن: 88657191
مترو میدان ولیعصر )عج( ایوان انتظار: زیرگذر میدان ولیعصر)عج(

عمارت روبرو: ضلع شمال شرقی چهارراه ولیعصر، جنب ساختمان بانک شهر، بن بست کیانپور، 
پالک 7 

باغ موزه قصر: خیابان شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس
گالری ایرانشهر: خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی) آبان جنوبی(، خیابان سپند، پالک 

69
تاالر مشاهیر تئاترشهر: خیابان انقالب اسالمی، تقاطع خیابان ولیعصر )عج(، ضلع جنوبی پارک 

دانشجو-  تلفن:  66494363
پلتفرم داربست: اتوبان شهید مدرس شمال، خروجی شهید دستگردی )ظفر شرقی(، کوچه 

ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینای شرقی، پالک 42، گالری محسن.
دانشگاه تربیت مدرس: خیابان جالل آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس

پلتفرم دیگر: میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، نبش خیابان ملک 
الشعرای بهار، پالک 30

بنیان شارک:  شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، خیابان چهارم، پالک 6
خانه ای قدیمی در مرکز شهر: خیابان انقالب، بین تقاطع حافظ و میدان فردوسی، رو به روی 

دانشگاه جامع علمی کاربردی، پالک 872

با هدف توجه و تاکید بر تمرین و پژوهش های اجرایی، افزون بر بخش های 
رسمی و اصلی و بر اساس پیشنهادنامه های دریافتی،

بخشی را با عنوان try out )تمرین اجرا( با حضور 10 گروه جوان برگزار 
می کند. این گروه ها با حمایت سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

در برنامه این دوره از جشنواره قرار گرفته اند.

تمرین-اجراها: ارائه هایي هستند که پیش از نمایش عمومي اثر یا در 
تکمیل اجراهاي اولیه و به منظور رفع مشکالت و دستیابي به مراحلي از 
تولید که در روند تمرین میسر نبوده است، انجام مي شود. یکي از اهداف 
تمرین-اجرا،  بازنگري و تدوین نهایي اثر پیش از در معرض نقد و دید 
عموم قرار گرفتن از طریق دریافت واکنش از تماشاگراِن تمرین-اجراست.
با این حال که تجربه هاي صورت گرفته در  تمرین- اجرا ممکن است 
ترکیبي از تشریح پروسه، ارائه ي پاره هایي از یک فرآیند یا لحظاتي از 

ساخت و ساز تمرین باشد؛ ممکن است خود به عنوان یک » اجرا« قابل 
بررسي و مطالعه بوده و جذابیت هاي ویژه خود را داشته باشد.

پروژه های بخش Try out عبارتند از:

]اسپینوزا[، ]دیگران[ و ]ما[: جستجویی بر تنانگی فلسفه در اجرا از 
محمدرضاعلی اکبری، تهران.

باک: بازنمایی تمرینات گروه تئاتر گاراژ به کارگردانی علی مسعودی، قم.
بهارشکنی:  جستجویی بر شیوه اجرایی با رویکرد شناختی به فراموش خانه 

ذهن از فریبرز کریمی، تهران.
توضیح صحنه: جستجویی در رابطه مکان و خاطره بر صحنه تئاتر از کیوان 

سررشته، تهران.
تو مشغول مردن ات بودی: تجربه ای بر ایده های اجرایی تادئوش کانتور از 

مژگان خالقی، اصفهان.
جادویت می کنم: جستجویی در خلق کوریوگرافی با ایده محدود کردن 

حرکت از احسان همت، ایران- بلژیک.
رقص ابرهای نقطه ای: جستجویی در تاثیر نگاه در حضور بدن در واقعیت 

مجازی از ستاره فاتحی.
شهر- بازی: تجربه ای بر موسیقی-پرفورمنس از بامداد افشار، تهران.

همان باش؛ که نیستی: جستجویی در شناخت ماهیت و هویت با نگاه به 
جنسیت از سامان ارسطو، تهران

Idle Art : جستجویی در مفهوم اینجا و اکنون در اجرا از احسان شایانفر، 

تهران.

همچنین در این بخش دستاوردهای سه رزیدنسی جشنواره به اجرا خواهند 
رفت. این رزیدنسی ها عبارتند از:

-  رزیدنسی کار روی متن، با همکاری یک کارگردان فرانسوی، یک 
بازیگر هلندی و یک نمایشنامه نویس ایرانی.

- رزیدنسی بینارشته ای؛ با همکاری یک کارشناس آب از فرانسه، 
یک کارگردان مکزیکی، یک کارگردان سوئیسی، یک بازیگر ایرانی، یک 

نمایشنامه نویس ایرانی و یک طراح صحنه ایرانی.
- رزیدنسی طراحی حرکت معاصر؛ با همکاری یک طراح حرکت از 

سوئد، یک نوازنده ایرانی و سه اجراگر ایرانی.

نشانه گذاری )آیکون( نمایش ها:

به روال همیشگی خانواده جهانی تئاتر، تماشاگران باید بتوانند با آگاهی 
از اتیکت هر اجرا به انتخاب نمایش بپردازند. بر همین اساس، هم تئاترها 
)تاالرهای نمایش( و هم اجراها بایسته است در دسته بندی های شناخته 

شده، معرفی گردند. امسال و با توجه به نشانه گذاری هایی که هر گروه به 
نمایش خود داده است، برنامه نمایش ها و کاتالوگ جشنواره آیکون گذاری 

شده است.
یادآوری میگردد که الف: این نشانه گذاری صرفا بر مبنای فرم های اجرایی و 

مواد دیداری است که هر نمایش از آنها بهره برده است.
ب: این اقدام نخستین تالش برای طبقه بندی تولیدات تئاتر ایران و 

راهنمایی بهتر تماشاگر است. در دوره های پس از این، ممکن است به شمار 
این نشانه ها افزوده یا کم گردد یا در تعاریف )تشریح آیکون های( موجود 

تغییرات تکمیلی صورت گیرد.
پ: آیکون گذاری ها تنها به اجراهایی اختصاص یافته است که گروه شرکت 

کننده، نمایش خود را در آن آیکون تعریف کرده است. نمایش هایی که 
در جدول برنامه های گروه الف )تاالرهای دولتی و نیمه دولتی( جشنواره 

فاقد آیکون هستند به دلیل عدم تمایل کارگردان در قرارگیری در یکی از 
آیکون های موجود بوده است. 

ت: در اجراهای بخش ب )تاالرهای نمایش خصوصی( به دلیل دسترسی 
ناقص به اطالعات گروه ها در این دوره از آیکون گذاری خودداری شد. 

امیدواریم در سال های آینده این مهم نیز محقق شود.
نشانه ها:

-تئاترمعیار: عنوانی است برای اجراهایی متکی به نمایشنامه . این فرم آغازین 
و رایج تئاتری، بر اجرای کمابیش دقیق متن نمایشی و با بهره مندی از قصه 

و جلوه های دیداری و شنیداری در پی ارتباط مبتنی بر متن و گفتگوی 
صحنه ای با تماشاگران است که می توانند در گونه های کمدی، تراژدی یا 

درام و ... قرار بگیرند. 
-تئاتر آیینی: عنوانی است برای اجراهایی مبتنی بر قراردادهای نمایش های  

آیینی و سنتی، در گونه های مختلف.
-تئاتر ترکیبی: عنوانی است برای نمایش هایی که از ترکیب رسانه های 

مستقل باهم بهره می برد؛ مانند ترکیب تئاتر با باله، اپرا، سیرک، موسیقی، 
پروفورمنس و یا ترکیب تئاتر با ویدئو و غیره ...

-تئاتر بدن: عنوانی است برای اجراهایی متکی به بدن، و بهره گیری از فرم  و 
ترکیب های حرکتی تئاتر فیزیکال و کوریوگرافی مدرن.

-تئاتر مستند: عنوانی است برای نمایشی مبتنی بر گزارشی خالق از 
رویدادهایی مستند در گذشته یا حال. این نوع تئاتر با استفاده از مجموعه 
سندهای زنده و مجازی، گزارش ها، فیلم ها، عکس ها و...، برای فهم بیشتر 

حقیقت یک رویداد و یا به چالش کشیدن و مساله دار کردن آن با استفاده 
از تکنیک های مختلف اجرایی، ساخته میشود.

- تئاتر موزیکال: عنوانی است برای نمایش هایی که با بیشترین استفاده از 
موسیقی، و گفتار آهنگین و آوازی ساخته میشود و ملودی ها و ترانه ها سهم 

اساسی در ساختن فانتزی و فضای نمایشی آن دارد. 

جدول بخش خارج از صحنه با تاکید بر امکانات و مختصات جهان بیرون از 
سالن های تئاتر ، 41 اثر خود را با عناوین ذیل معرفی می نماید.

مهمان: آثاری که به دعوت دبیرخانه از کارگردان های فعال در حوزه 
اجراهای خارج از صحنه تولید شده اند.

مرور: منتخب آثاری که در طول سال گذشته در حوزه خارج از صحنه 
اجرای عموم رفته اند.

کاربردی: منتخب آثاری که در حوزه مسئولیت اجتماعی با هدف کار با 
اقشار خاص جامعه تولید شده اند. این آثار پیشنهاد ویژه مدیر بخش خارج از 

صحنه هستند:
- نادیدنی: کاری از انجمن نابینایان

- ان ای: کاری از انجمن معتادان گمنام
- خط باریک قرمز: کاری از کانون اصالح و تربیت شهر زیبا

- آن که گفت آری، آن که گفت نه: کاری از بیماران مرکز توانبخشی 
اعصاب نورالمهدی.

- سایه بان آرامش ما، ماییم: کاری از کودکان کار جمعیت امام علی
- سلبریتی های گمنام: کاری از معلولین استان بوشهر

خیابانی: برگزیدگان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان و جشنواره شهروند 
الهیجان به همراه 4 اثر انتخابی از اجراهای سال گذشته در خیابان

بین الملل آف استیج: تولیدات بین المللی در حوزه خارج از صحنه.
با هدف شناخت و بررسی هرچه بهتر این آثار، دسته بندی ذیل با نگاه بر 

معیارهای فرمی و اجرایی ارائه می شود.
اجراهای گردشی:   طلوع آفتاب ساعت 7:14َ / ریموت – تهران/ مرغان 

این روزی
اجراهای مکان محور: بعد از اتفاق/ گردهمایی والدین/  شهرهای نامرئی/ 

نرگس)با 4 تماشاگر(
اجراهای تعاملی: آن ریسمان گسسته/  مرگ

لکچر پرفورمنس: هجوم به تفسیر
دیجیتال پرفورمنس:  نادیدی یا هرطور شما... ) تک تماشاگر(

اینستالیشن/ مدیا اینستالیشن: منزل به منزل/ مناظر مجرم 
)تک تماشاگر(

پرفورمنس: مرگ قطعی ست/ چهارراه/ کتو/ سرنخ/ موسیای آسیایی/ رنج 
گنج/  چای تلخ پهلو
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یادداشتخارج از صحنه بین الملل نشانه گذاری تمرین - اجرانشانی مکان های اجرا

جمعه

 6
بهمن 1396

شنبه

 7
بهمن 1396

یکشنبه

 8
بهمن 1396

درخت بیدی که 
می شناسمش

طراح: پانته آ شایسته
ساعت 17       15َ      

زمان
طراح: آذر 

امیرخوانساری
ساعت 18:30       

   15َ

روبراهی نازی
ن/ک: 

حسن جنت مکان
ساعت 18          50َ     

هیپروسمی
طراح: نگار اسماعیلی

ساعت 18:30             
 15َ

جانان آراسته
طراح: هرش آرمند

ساعت 20:30       
  15َ

دیاستاسی
کامیار  طراح: 

صالح پور
ساعت 21:30    

بی وزنی
محمدرضا  طراح: 

غریب زاده
ساعت 19:30             

  15َ

خویش
طراح: خاتون فالح

ساعت 19:30         
15َ

دیاستاسی
طراح: 

کامیار صالح پور
ساعت 21:30  

دستان
طراح: خاتون فالح

ساعت 20:30      
15َ

آخرین نفس
طراح: آرشام آریانی

ساعت 20           
25َ

برگزیدگان فستیوال دایره و موندا - خانه نمایش دا

   برنامه ریزی شما برای انتخاب و دیدن اجراها 


