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نمایشهای منتخب
سیوهشتمین جشنواره
بینالمللی تئاتر فجر

یکشنبه  ۲۰بهمن

راهنما
نمایــــــه

کریملوژی
نویسنده :مهران رنجبر
کارگردان :رضا بهرامی
مکان :تئاترشهر-چهارسو
زمان ۱۸:۳۰ :و ۲۰:۳۰
شهر :تهران
بخش :مسابقه صحنه
مدت زمان اجرا ۵۵ :دقیقه
این نمایش به کریم شیرهای از
تلخکان دربار ناصرالدینشاه
میپردازد که مرگ او ،پادشاه
وقت را بر آن داشت تا در کشور
سه روز عزای عمومی اعالم
کند اما آنچه تاکنون کشف و

در گروه بازیگران نمایش «تنها
خرچنگ خانگی الی مالفهها
خانه میکند اتللو» بهعنوان
جدیدترین اثر نمایشی گروه
تئاتر «تی تووک» ایفای نقش
میکنند .این نمایش در فضای
جنوب ایران و بندرعباس
مدرن روایت میشود و با
سبک و سیاق رئالیسم جادویی
در مجموعه تئاتر شهر روی
صحنه خواهد رفت .اجرای
عموم این نمایش هم بزودی
آغاز خواهد شد.

مارلونبراندو
نویسنده :مهران رنجبر
کارگردان :مهران رنجبر
مکان :ایرانشهر
زمان ۱۸ :و ۲۰:۴۵
شهر :تهران
بخش :مسابقه صحنه
مدت زمان اجرا ۸۵ :دقیقه
این نمایش به زندگی مارلون
براندو میپردازد .چهرههای
بزرگ سینمایی همیشه
محبوبیت خاصی را به خودشان
اختصاص دادهاند و البته که

اساس نمایش «سرباز» به
نویسندگی امیرحسین شفیعی
و کارگردانی پژمان شاهوردی
از روز پنجشنبه  ۱۷بهمن تا
روز یکشنبه  ۲۰بهمن ساعت
 ۱۸در محوطه تئاتر شهر اجرا
میشود.

بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۴۵ :دقیقه
در خالصه این نمایش آمده
است« :سربازی در ناکجا آبادی
در حال نگهبانی است».

زندگیکنسروشده

نویسنده :حمیدرضا نعیمی
کارگردان :حامد هادوی
مکان :ایران تماشا
زمان۱۹ :
شهر :البرز

ویرانههایزیبا
نویسنده :حسین زنگنه
کارگردان :علیاصغر
کیاثالثی
مکان :خانه نمایش دا
زمان۲۱ :
شهر :تهران
بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۵۰ :دقیقه
«ویرانههای زیبا» روایتگر
داستان شخصیتی است
که در پایین شهر زندگی
میکند و دچار اعتیاد شده

رهایی از شائولین
نویسنده :متین اوجانی
کارگردان :متین اوجانی
مکان :دیوار چهارم
زمان۱۹:۳۰ :
شهر :تهران
بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۵۵ :دقیقه

رازگشایی نشده ،محل دفن
این هنرمند نمایش ایرانی
است و نشانی از مزار او موجود
نیست .این سؤال رضا بهرامی
را به آن واداشت تا نمایش
کریملوژی را روی صحنه
آورد .این اثر نمایشی کالژی از
گونههای نمایش ایرانی است
و بهرامی با این نمایش در نظر
داشت این گونهها را احیا کند تا
تلنگری باشد به گونههایی در
نمایشنامهنویسی ،کارگردانی،
طراحی و بازیگری ایرانی که
کمتر به آن پرداخته شده و
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باید بهروز شده و به آنها توجه
شود .مجید رحمتی بازی مورد
توجهی در کریملوژی
دارد.

تنهاخرچنگخانگیالیمالفهها
خانهمیکنداتللو

همهفرزندانمکبث
نویسنده :مهدی شفیعی زرگر
کارگردان :مجتبی رستمیفر
مکان :تئاترشهر-سالن اصلی
زمان۱۹ :
شهر :اهواز
بخش :مسابقه صحنه
مدت زمان اجرا ۱۰۰ :دقیقه
این نمایش از زوایای متفاوت

نویسنده :ابراهیم پشتکوهی
کارگردان :ابراهیم پشتکوهی
مکان :تئاترشهر-قشقایی
زمان ۱۷:۳۰ :و ۱۹:۳۰
شهر :تهران
بخش :مسابقه صحنه
مدت زمان اجرا۱۰۰ :
دقیقه
اصغر همت و ناهید مسلمی

مارلون براندو به عنوان یکی
از بزرگترین بازیگران تاریخ
سینما نماد قابل ارجاعی
است .مهران رنجبر در نمایش
«مارلون براندو» این سؤال
اساسی را مطرح کرده است که
ما چقدر مارلون براندو واقعی
را میشناسیم؟ وقتی از مارلون
براندو حرف میزنیم از چه
کسی حرف میزنیم؟ نحوه
روبهرو شدن ما با زندگی و زمانه
مارلون از چه نظرگاهی رقم
میخورد؟

سرباز
نویسنده :امیرحسین شفیعی
کارگردان :پژمان شاهوردی
مکان :تئاترشهر
زمان۱۸ :
شهر :بروجرد
بخش :خیابانی
مدت زمان اجرا ۲۵ :دقیقه
سه نمایش خیابانی و یک اثر
رادیوتئاتر در سی و هشتمین
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
با محوریت رشادتهای سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی
اجرا خواهند شد .براین

در خالصه این نمایش آمده
است« :در افسانهها چنین
آمده است که سلطان کئوک
وهمسرش شمشیری جادویی
را از استاد کوندور پذیرفتند و آن
را ذوب کردند و در قالبهای
جدید ریختند یکی را اژدهاکش
و دیگری را ستارهگیر نامیدند.
هرکه مالک هردو شود بر دنیای
هنرهای رزمی فرمان میراند.
البته همگان هر دو شمشیر را با
هم میخواستند و اینگونه شد
که نبردهایی میان فرقههای
مختلف شکل گرفت و.»...
است .او در فضای زندگی خود
دچار درگیریهایی میشود.
مشخصاً در این نمایش ،به
جبر جغرافیایی که برای این
شخص ایجاد شده و مسأله
اعتیادش میپردازیم .زمانی که
درباره اعتیاد صحبت میکنیم،
به پیامدهای آن نیز توجه
داریم .نمایش «ویرانههای
زیبا» در ژانر اجتماعی است؛
برخالف تکنیکهای نمایش که
بهصورت موزیکال و فیزیکال
است.

به نمایشنامه مکبث اثر ویلیام
شکسپیر پرداخته است.

زری سلطان
نویسنده :کرامت یزدان
کارگردان :فرید همدانی
مکان :شانو
زمان۱۷ :
شهر :تهران
بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۶۵ :دقیقه
در خالصه این نمایش آمده
است« :زری داستان بسیاری از
دختران امروز ماست که خوب
درک نشدهاند اما برای آینده
تاریک خود میجنگند».
دست...کاری
نویسنده :احمد صمیمی
کارگردان :مهدی ضیاییانپور
مکان :تئاترشهر
زمان۱۶ :
شهر :تهران
بخش :خیابانی
مدت زمان اجرا ۲۰ :دقیقه
میمونکشی
نویسنده :سعید خیراللهی
کارگردان :سعید خیراللهی
مکان :تئاترشهر

زمان۱۶:۳۰ :
شهر :دهلران
بخش :خیابانی
مدت زمان اجرا ۳۰ :دقیقه

گلپری
نویسنده :سعید بادینی
کارگردان :سعید بادینی
مکان :تئاترشهر
زمان۱۷ :
شهر :زاهدان
بخش :خیابانی
مدت زمان اجرا ۳۵ :دقیقه

