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بیگانه در خانه

نمایشهای منتخب
سیوهشتمین جشنواره
بینالمللی تئاتر فجر

پنجشنبه  ۱۷بهمن

راهنما
نمایــــــه

کارگردان :جواد خاکسار حقانی
مکان :ایرانشهر
زمان ۱۷ :و ۲۰
شهر :شهرکرد
بخش :مسابقه صحنه
مدت زمان اجرا ۶۰ :دقیقه
شــهرکردیها امســال دو تــا
نمایــش در جشــنواره دارند .یکی
از نمایشهــا غمنومــه وطن و تن
اســت که بــر اســاس نمایشهای
ایرانــی اجرا میشــود .اگر دوســت
داریــد نمایشــی ببینیــد کــه هــم
فضایــی شــاد دارد و هــم فضایــی
غمنــاک بــه دیــدن این اثــر بروید
کارگردان :علیرضا زراعتی
مکان :ایران تماشا
زمان۱۹ :
شهر :شیراز
بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۴۰ :دقیقه
تهیــه کننــده این نمایــش اداره
کل زندانهــای اســتان فــارس
اســت چــون ایــن اثــر برگزیــده
جشــنواره تئاتر زندانهای اســتان
فارس(شــیراز) اســت .اصــاً
تعجــب نکنیــد چــون بــا زنــدان
طرف نیستید بلکه با یک نمایش
روانشناســانه مواجه خواهید شــد.
مکان :دیوار چهارم
زمان۱۷:۳۰ :
شهر :تهران
بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۶۰ :دقیقه
ایــن نمایــش اقتباســی از
نمایشنامه «حکم» به نویسندگی
نیــکالی اردمــان اســت و تعــداد
زیــادی بازیگــر دارد .اگــر تــا حــاال
بــه تماشــاخانه دیــوار چهــارم
نرفتهایــد فرصت خوبی اســت که
در جشــنواره تئاتر فجر به آنجا سر
بزنید.

نویسنده :سید محمد مساوات
کارگردان :سید محمد مساوات
مکان :سالن اصلی تئاتر شهر
زمان19:
شهر :تهران
بخش :مسابقه صحنه
مدت زمان اجرا 120 :دقیقه
ایــن نمایــش مــرز باریکــی میــان
ســینما و تئاتــر اســت .یــک دکــور
واقعگــرا و شــاید هایپررئــال کــه در
دلــش زندگــی یــک زوج روایــت
میشود .کمی بوی جنایت میدهد

و از ســوی دیگر بوی عشقی در حال
پوســیدن .اگــر دوســت داریــد نوید
محمــدزادهای را ببینیــد که به هیچ
عنــوان تشــخیصش ندهیــد ،ایــن
نمایــش تــازه مســاوات را از دســت
ندهیــد .کارگردان جوانــی که در هر
نمایش خود ،یک کالت میسازد.
برگشتن

نویسنده :لیلی عاج
کارگردان :لیلی عاج
مکان:تئاترشهر-قشقایی
زمان ۱۷:۳۰ :و ۱۹:۳۰
شهر :تهران
بخش :مسابقه صحنه
مدت زمان اجرا ۶۵ :دقیقه
ایــن نمایش بــه زندگــی کولبران و
کارگردان توجه میکند .در خالصه
ایــن نمایــش آمــده اســت« :مرده
ســنگ و زنده بــرف ،گریه نکن آب

 نویسنده :پیروز میرزایی
کارگردان :پیروز میرزایی
مکان :مهرگان
زمان۲۱ :
شهر :تهران
بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۴۵ :دقیقه
در خالصــه داســتان آمــده اســت:



بهارمیاد

نویسنده :محمد برومند
کارگردان :محمد برومند
مکان :مجموعه تئاترشهر
زمان۱۶:۳۰ :
شهر :مشهد

«مجسمهســازی در یــک شــرایط
خــاص معنــوی مجســمهای
میســازد .از شــکوه و عظمــت این
مجسمه میمیرد و اکنون مجسمه
تمامــاً تالش میکند تــا خالقش را
زنده نگــه دارد اما تالش او بی ثمر
یماند».
م 

رپرتاژاندیشههایکال

 نویســنده :علــی طاهری ،ســیما
بنیادی و سپیده خاکباز
کارگردان :علی طاهری
مکان :آژمان
زمان۱۹:۳۰ :

دستهایم کو مم حسن

نویسنده :رضا گشتاسب
یزاده
کارگردان :رضا کرم 
مکان :تاالر مولوی
زمان ۱۷ :و ۱۹
شهر :یاسوج
بخش :مسابقه صحنه
مدت زمان اجرا ۴۵ :دقیقه
این نمایش از شــهر یاســوج پیش
از این در جشــنواره فتح خرمشــهر
برنده  ۹جایزه اصلی شده بود و به
نظر میرســد در این جشنواره هم

بخش :خارج از مسابقه
مدت زمان اجرا ۷۰ :دقیقه
گلهایدستساز

نویسنده :زیریار داداسیان
کارگردان :زیریار داداسیان
مکان :تئاترشهر-سایه
زمان ۱۷ :و ۱۹
کشور :ارمنستان
بخش :بینالملل
مدت زمان اجرا ۶۰ :دقیقه

غمنومه وطن و تن

نویسنده :جواد خاکسار حقانی

میشــی .مــا کــه هنــوز نمیدونیم
چــه بالیی ســر کولبــرای گم شــده
اومده» .لیلی عاج ســال گذشته در
بخش نمایشنامهنویســی توانست
جایزه اول را بگیرد و در این سالها
دســت بر موضوعهای روز کارگران
و طبقات محروم گذاشته است.

کمیتهنان

مرگ مؤلف



نویسنده :خیراهلل تقیانیپور
کارگردان :حسین مسافرآستانه
مکان :تئاترشهر-تاالر چهارسو
زمان ۱۸:۳۰ :و ۲۰:۳۰
شهر :تهران

زیرا یک تراژدی-کمدی است.

نمایش اسپرسو داستان زندگی ۵
دوســت را روایــت میکند که یکی
از آنــان دچار افســردگی شــدیدی
شده است.

دبیرویژهنامه:خسرو نقیبی
دبیرتحریریه:یحیینطنزی
دبیرعکس:ابوالفضلنسایی
دبیراجرایی:جواد عبدی
مدیرفنی:حجتحکیمی
صفحهآرایی:دنیاحقشنو،محمدعباسپور
ویراستاریوحروفچینی:گروهویراستاریوحروفچینی«ایران»
لیتوگرافیوچاپ:مؤسسهفرهنگیمطبوعاتیایران

بخش :خیابانی
مدت زمان اجرا ۴۰ :دقیقه
مشــهدیها در زمینــه تئاتر خیلی
فعال هســتند و گروههــای فراوانی
در ایــن شــهر فعالیــت میکننــد.
محمــد برومنــد هــم یکــی از
کارگردانان خوب این شــهر اســت.
اما این نمایش یک مقدار طوالنی
است و اگر میخواهید به دیدن آن
بروید باید لباس گرم بپوشید چون
این روزها تهران خیلی سرد است.
اسپرسو

نویسنده :محسن قاسمی

شهر :تهران
بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۶۵ :دقیقه
در خالصــه داســتان آمــده اســت:
«اتفاقــات در ایســتگاه متــروی
خیــام در جریان اســت .یک خانم
گزارشگر ســه نفر را برای مصاحبه
انتخــاب میکنــد تــا داســتانهای
عجیــب زندگیشــان را بــرای
مخاطبان تعریف کنند».
ماندات

نویسنده :پوریا جاللوندی
کارگردان :پوریا جاللوندی

نامــزد بخشهــای مهــم خواهد
شــد .موضوع اصلی این نمایش
گــرد دفــاع مقــدس و شــهدا
میگردد البته داســتان رئالیستی
نیســت و سوررئالیســتی روایــت
میشود.
عباس

 نویسنده :پوریا شهرابی
کارگردان :حمزه زارعی
مکان :نوفل لوشاتو
زمان ۱۹ :و ۲۱
شهر :کرمانشاه

بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۵۰ :دقیقه
کارگــردان در یادداشــت خــود بر
ایــن نمایــش آورده اســت« :بــه
هیــچ چیــز معتــاد نیســتم ،مگر
زندگــی .حتمــاً بــه دنبــال یــک
کار درخشــان هــم در زندگیــم
میگردید ،نه؟ متأســفانه ندارم.
ولی نه ،نــه ،صبر کنیــد ...یک بار
خــودم را کشــتهام .آهــان (تکیــه
میدهــد بــه پنجــره) میدانم که
توضیــح بیشــتری میخواهیــد.
پس گوش کنید...

