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یکشنبه  19بهمن

راهنما

ُگرگاسها یا روز بهخیر آقای وزیر

تنها

نویسنده و کارگردان :علیرضا معروفی
بازیگــران :کیــوان احمــدی ،امیررضــا
حشــمیپور ،محمدجــواد حشــمیپور،
امیرارســان خالویــی ،فردیــن شاهحســینی،
هادی شیخاالســامی ،حســین عــارف ،آرمان
میرزایی ،حامد نساجبخارایی ،محمد نیازی
خالصــه نمایــش :هشــت نفر اســیر در
یک ســلولی بــه ابعاد یک در یــک متر در
استخبارات عراق
مــکان و زمان اجرا :تئاتر شــهر -ســالن
چهارسو ،ساعت 17

نویسنده و کارگردان :حمیدرضا نعیمی
بازیگــران :رامیــن ناصرنصیــر ،امیــر
کربالیــی زاده ،بهناز نازی ،کتانه افشــاری
نــژاد ،کامبیــز امینــی ،رضــا جهانــی ،دنیا
فتحی ،صالح لواسانی و بهنام شرفی
دارایــی جدید،
خالصــه نمایــش :وزیــر
ِ
ی که فرار
تصمیــم میگیرد با تمام کســان 
مالیاتــی کــرده یا دســت به تخلــف مالی
زدهاند برخورد قانونــی کند .عمل به این
تصمیــم وقتــی دشــوار میشــود کــه باید
نکته
بســیاری از مقامات ریز و درشت را تحت
تعقیب قرار دهد.
مــکان و زمان اجرا :تئاتر شــهر -ســالن
اصلی ،ساعت 18

بازیگــران :الهــام ابنى ،مینا عبدى ،شــیوا
جوانمرد
خالصــه نمایش :خانواده گودو در پى یک
اتفاق با مردى بى ســر روبرو مىشوند که
آنها را متهم به قتل مىکند.
مکان و زمان اجرا :تئاترشــهر-تاالر سایه،
ساعت 15

هماتوم اپیدورال جنزده

نویسنده و کارگردان :جواد صداقت
مصدق ،مجید انوری
خالصه نمایش :راشومون داستان روایت
یــک جنایــت از زبــان چندیــن نفــر که به
عنوان مظنون دستگیر شدهاند...
مــکان و زمــان اجــرا :تئاتر شــهر -ســالن
قشقایی ،ساعت 17

ریبوت

راشومون

نویســنده و کارگــردان :امیرحســین آژیــر
ارشد
بازیگــران :آتنا شــهیدی ،مهــراد فالحی،
نیلوفر پناهی ،جالل شهبازنژاد ،مصطفی
نظریان ،نگار حسینزاده
خالصــه نمایــش :چهــار فــرد غریبــه ،هر
کــدام بــا گذشــتهای عجیــب و انگیــزهای
یکســان ،قــدم بــه شــرکت در یــک بــازی

کارگردان :رسول اونق
نویسنده :فرشید مصدق
بازیگران :ساجده معزی ،فاطمه لطفی،
مائــده ســروری ،محدثــه شــیرعلی ،یکتا
رستمانی
بازیگران یاریگر :ســارا حســنپور اشرفی،
مریــم چــوری ،بهنــاز طــزری ،حمیــد
مکان و زمان اجرا :تماشــاخانه ایرانشهر-
سالن استاد ناظرزاده ،ساعت 17

اجراهای خیابانی
خودم شروع میکنم

نویسنده و کارگردان :مجید امینی
مکان و زمــان اجرا :پهنــه رودکی -مقابل
تاالر وحدت ،ساعت  15:30و ایران مال-
محوطه آب نما ،ساعت 18:30

V.A.R

نویســنده و کارگــردان :احمــد صمیمی و
مارال ایزدبخش
مکان و زمــان اجرا :پهنــه رودکی -مقابل
تاالر وحدت ،ساعت 16

تهبلیط

کارگردان :علیرضا حمیدین
نویسنده:علیرضا حمیدین ،امیر پناهیفر
بازیگــران :محمــد شــریفی ،امیرمنصــور
اســفندیاری ،سینتیا ســرکیسوارطانیان،
امیــر تــک فــاح ،بهــار زنــدی ،انیــس
صنیعی ،ایران مسعودی
تهایی در
خالصــه نمایــش :شــخصی 
دوران جوانــی بــا ســینما رفتــن عاشــق
ســینما شــدهاند و ســینما باعــث تحــول
آنها شــده اســت و آنها به خاطر ســینما
روحی یا جسمی ،درون یا خارج از سینما
میمیرند و ...

نسخ

هار یــا مردی که به هنگامــه تولد هر دو
دستش پر از خون بود

نویسنده و کارگردان :افشین زمانی
بازیگــران :علی پویاقاســمی ،محمدرضا
خادمی ،مهســا ظهیــری ،فائزه حمیدی،
رضــا محمــدی ،آریــا تحویلــدا ،نریمــان
عابدی ،محمدعلی شهریاردوست ،سحر
دیدهور ،نیوشا آخشی ،ساناز آقایی ،نسیم
شجاعی ،حمیدرضا محمدی
خالصه نمایش :سرگذشــت مــردی که در
هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود.
مکان و زمان اجرا :تماشــاخانه ایرانشهر-
سالن استاد سمندریان ،ساعت 19

زیرزمینی میگذارند.
مکان و زمان اجرا :تاالر مولوی ،ساعت 15

نمایــش «روز آرمیتا» بهکارگردانی علی محمد رادمنش ،درباره ترور شــهید داریوش
رضایینژاد از شــهدای هســتهای و دخترش آرمیتا اســت که در جشنواره تئاتر فجر
امســال و در بخش اجراهای خیابانی حضور داشــت .نمایشی که بهگفته نویسندهاش
چهرهای دیگر از شهید رضایینژاد به تماشاگرانش نشان میدهد .شهیدی که در زمان
زندگیاش از حامیان کودکان مبتال به سرطان بود /.عکس :ایران تئاتر

نبردبام

کارگردان :مهدی ضیاییان پور
نویسنده :احمد صمیمی
مکان و زمــان اجرا :پهنــه رودکی -مقابل
تاالر وحدت ،ساعت  16:30و ایران مال-
محوطه آب نما ،ساعت 19

روز آرمیتا

کارگردان :امیرمحمد رادمنش
نویسنده :فاطمه رادمنش
مکان و زمــان اجرا :پهنــه رودکی -مقابل
تاالر وحدت ،ساعت 18

ترور آفتاب

کارگردان :مرتضی اسدی مرام

کارگردان :امیرحسین غفاری
نویسنده :امید غفاری
بازیگران :حمیدرضا بداغی ،آوا شــریفی،
بردیا رحیمی ،مریم نجار ،صادق مرادی،
سارا رستم
خالصه نمایشَ :ن َســخ محصول سرکوب
ناتمامیســت کــه کالم را عقیــم میکند.
َن َســخ به معنی از بین بردن است؛ از بین
میبریم یا از بین میبرندمان َ .ن َسخ زوال
زمانــ ه زودگذری اســت که دیــر میگذرد.
زیســتن در دنیایی سراســر تناقض و چند
پارگی.
مــکان و زمــان اجــرا :تــاالر حافــظ،
ساعت 19
نویسنده :هومن روح تافی
مکان و زمــان اجرا :پهنــه رودکی -مقابل
تاالر وحدت ،ساعت  18:30و مترو میدان
ولیعصر -ایوان انتظار ،ساعت 11:30

مضحکهدرمضحکه

نویسنده و کارگردان :سمیه مهری
مکان و زمان اجرا :مترو میدان ولیعصر-
ایوان انتظار ،ساعت 11

گراز گریزان

کارگردان :حسین پوریزدان
نویسنده :پارسوآ پاکیزه
مــکان و زمــان اجــرا :آمفــی تئاتــر زندان
اوین ،ساعت  10و 14
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