
  تانـئاتر لهسـه تـهفت
   1394آذرماه  27تا  22

  مکان
  

  زمان

  تاالر  چهارسو
  مجموعه تئاترشهر

  پارکینگ   تئاتر تهران
  تاالر وحدت

  تاالر مشاهیر
مجموعه تئاترشهر 

  )سخنرانی(

  تاالر مشاهیر
  مجموعه تئاترشهر

  )میزگرد(

  طبقه هفتم 
  تاالر وحدت

  پالتو
  مجموعه تئاترشهر

  دانشگاه تهران

        18تا  16  18  21:45  19:30  19:30

  یکشنبه
22/9/94  

  24/9/94شنبه سه        1961دیون 
  

میزگرد منتقدان با عنوان 
نقش و وظیفه منتقدین «

اي تئاتر و رابطه حرفه
با حضور نصراله » آنان

قادري، رضا آشفته، 
ویتولت مروزك، پاتریسا 
  وانات و خانم آنتا کژول

  کارگاه آموزشی 
  » اد صدابازیابی و ایج«

  
  
  

  مارتا گورنیتزکا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چهارشنبه و پنجشنبه 
  آذر   26و  25

  صبح و بعدازظهر 
  )حضور از طریق ثبت نام قبلی(

  کارگاه آموزشی 
بدن بازیگر و «

  »  برانگیختن تئاتر
  
  

یاروسالوفرت و سیمونا 
  ساال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چهارشنبه و پنجشنبه 
  آذر   26و  25

  صبح و بعدازظهر 
  )حضور از طریق ثبت نام قبلی(

  کارگاه آموزشی 
دستور بازیگري در «

مفهوم تئاتر و (تئاتر 
  » )هنر

  
  آندري ولمینیسکی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تا جمعه  20/9/94از جمعه 
صبح و بعدازظهر  27/9/94

  )ویژه دانشجویان دانشگاه تهران(

  : ن و ك
  کومونا ورشو

      

        20:30و  17:30

  هدوشنب
23/9/94  

  فاوست    
  

  :ن و ك

ساماندهی، مدیریت و 
سیستم آموزش در 

  تئاتر لهستان
  دوروتا بوخوالت   مارچین هریک    

  شنبهسه
24/9/94  

  آن هلی  
بر اساس اشعار : ن

  یولیوسوواسکی

  فاوست
  

  :ن و ك

پایتخت فرهنگی 
  اروپا و المپیک تئاتر

  یاروسالوفرت  مارچین هریک  یاروسالوفرت  

  چهارشنبه
25/9/94  

  آن هلی  
بر اساس اشعار : ن

  یولیوسوواسکی

تأثیر تئاتر کانتور و   
گروتفسکی بر جریان تئاتر 

  معاصر جهان و لهستان

  25/9/94چهارشنبه 
  

میزگرد منتقدان با عنوان 
هاي مختلف نقش رسانه«

در ارتباط با منتقدان 
با حضور رحمت » آنها

 امینی، محمدحسین
  ناصربخت،

ویتولت مروزك، پاتریسا 
  وانات و خانم آنتا کژول

  داریوس کوشینسکی    یاروسالوفرت  

  پنجشنبه
26/9/94  

  وضعیت صفر
  

  شیرمحمد چرم: ن

تئاتر فیزیکی در     
  لهستان

  ویتولد مروژك      آتیال پسیانی: ك

  جمعه
27/9/94  

  وضعیت صفر
  

  شیرمحمد چرم: ن

کارگردانان نسل جدید     
تئاتر  لهستان از لوپا تا 

  کالتا
  رضا سرور      آتیال پسیانی: ك
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