
آدمیزاد تنها به خودش
وفـادار اسـت و بـس.

سالـن اصلی
مرکز تئاتر مولوی 
سالـن اصلی
مرکز تئاتر مولوی 

سالن کوچک
مرکز تئاتر مولوی 
سالن کوچک
مرکز تئاتر مولوی 

لیـلی و مجهول

مــــاتـــادور

چــــــــــراغ

مــــــــــده آ

زمـان صفر مـطلق

نافــرمــانــی

 PASTEلیدی مک

مـــــــــــــا

سجـــاد طهـماسبی

نــیــماشــهــرابـی
[ تک اجرا | ساعت ۱۴]

شـــهرزاد نـــظرپور

الـنــاز منـصـوری راد

احـسان یـزدان پـناه

محـمدامین صبوری

مرکز تئاتر مولوی:  تهران، خیابان انقالب، ضلع غربی خیابان ۱۶ آذر
مجموعه عمارت روبرو: تهران، خیابان انقالب (شرق به غرب)، نرسیده به چهارراه 

ولیعصر، جنب بانک شهر، بن بست کیانپور، پالک ۷
خانه فرهنگ و هنر مانا: خیابان وصال شيرازي، نرسیده به بلوار کشاورز، کوچه شاهد، پالک ۶

سالن استاد صمیمی مفخم، سالن استاد سمندريان، سالن استاد فرهاد ناظرزاده کرمانی: خیابان 
انقالب، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، طبقه اول و دوم

سالن امتحانات: خیابان انقالب، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

تئـاتر ترانس مدرن
 نمایش نامه نویسی

 صحنه ای
هنرمند مهمان 

پژوهش
پوستر، عکس و تیزر
تئاتر در حاشیه ی شهر

هنرهای اجرایی

هنـرهای زیبا

هنـرهای زیبا

سینـما تـئاتر

علمی کاربردی

هنـر دامغان

سینـما تـئاتر

دانــیال جـوهـرزاده

امیر حسین حسینی

بــهــداد بـلیــغ فــر

نــــدا قــاسـمـیـان

مــیــالد رفــعـتـیامــیـر بـابـاشـاهـی

آزاد قائم شهر

هنر و معماری

هنـرهای زیبا

هنـرهای زیبا

هنر و معماری

نــجـــال نــظـریـان

زیــنـب خــدیــوی

آزاده مشـعـشـعـی

نــجـــال نــظـریـان

نغـــمــه رهـــگـذر

عـــلی حـاجـــیـلـو

هنر و معماری

تربیت مدرس

هنر و معماری

ســـــــوره

هنر و معماری

هـــژار  رمــضــانـی

محــمدرضا کـبگانی

عــلـیرضـا آشــوریبـــدون اجــــراگــرپــــدرام صـــمدی

حـــجـــــــت زیــنالی
حمــیدرضــا ذکـــیـانـی

امیــرحسیــن قـنـواتـی
محمدحسیــن کـریـمـی

شــــقایق شــوریان

ســــــــوره

هنر دامـغـان

هنـرهای زیبادانــشـگــاههنـرهای زیبا

هـنرهای زیبا

هنـرهای زیبا

هنر و معماری

سینـما تـئاتر

سـارا شـاهـرودیـان

سـارا شـاهـرودیـان

سـارا شـاهـرودیـان

مجیـد گنجی کاظـمیان

مجیـد گنجی کاظـمیان

مجیـد گنجی کاظـمیان

هـنرهای زیبا

هنـرهای زیبا

هـنرهای زیبا

هنـرهای زیبا

سینـما تئـاتر

سینـما تـئاتر

نــــــوا عـسـکـــری

نــــــوا عـسـکـــری

مـحســن احــراری

نــــــوا عـسـکـــری

مــحـــــــمد حــــق رو
مــهـشــیـد افــــضــلی

مــحـــــــمد حــــق رو
مــهـشــیـد افــــضــلی

ســـــــوره

ســـــــوره

ســـــــوره

ســـــــوره

هنرهای زیبا

هنرهای زیبا

امیـرحـسـین یزدی

امیـرحـسـین یزدی

امیـرحـسـین یزدی

ابوالفضـل باران طلب

سید مجتـبی ناظمی

هـنرهای زیبا

هنـرهای زیبا

هنـرهای زیبا

هـنرهای زیبا

عــــــــــلمی
کاربردی کرمان

 فرهــــــاد
رفـــــعتی

 ســـجــاد
شفیـعی فر

پرتـــو پــــورقـرایی

شـــرویـن زرکــالم

تاریـخ مـصـرف 
سیـنما تـئـاتـر 

خــــــــوراک

یـــــــــــک

آشـغال مانده ها

آشـغال مانده ها

هنـــوز از شـب

شــــــیــــن

اسب های نشئه

دختــر وحـشی

در این نمایش حمید 
حجـــت را می کشد

بــــاالنـــس

GAME

فـروپــاشی در 
وقــــت مـقرر

قــــــلیــت ســالن خـالـیا

در خــــــلوت
مــزارع پـنـبـه

در خــــــلوت
مــزارع پـنـبـه

ورودی بـی نـام
[L' OUVERTU-
RE INCONNU]

ورودی بـی نـام
[L' OUVERTU-
RE INCONNU]

بـه خـاطـر الـنی

بـوتـو-
فاوست

PROMETHEUS 
2.0 

بـرده داری نوین

 الــمــیـرابهاره قنبری
آشــفــتـه

ب ســاز گیـســو

مرضیه آژینیمارال آتشی
رضا قلی پور

هـنـرهـای زیباسیـنـما تـئـاتر

هنر و معماری

هنـرهای زیبا

هنرهای زیباآزاد کـــرج

ســـــــورهســـــــوره

می شـونـدبرف ها آب  شـــرح

ایـــــن یــک
خـیمــه نیست

ایـــــن یــک
خـیمــه نیست

ایـــــن یــک
خـیمــه نیست

+ کـــــــــو!؟ 

+ کـــــــــو!؟ 

+ کـــــــــو!؟ 

یــأجــــــوج

یــأجــــــوج

یــأجــــــوج

دایجسـتیس یا 
دایجســـــتیو

بـدن کــارفـرما، 
ذهــن کـارگــر

LADIES & GENTELMENاعـــــالمــیـه
WE ARE FLOATING IN 

SPACE

15:45 14:00

و هنـر مـانـاخانه فرهنگ
و هنـر مـانـاخانه فرهنگ

18:30

سالن امتحانات
پردیس هـنرهـای زیبا
سالن امتحانات
پردیس هـنرهـای زیبا

18:00 12:00 19:00 13:00

روز اجرای تئاتر ترانس مدرن (اجرای گروهی)

روز اول نمایشنامه خوانی آثار تولیدی کارگاه های بخش نمایش نامه نویسی (جایزه عباس نعلبندیان)

روز دوم  نمایشنامه خوانی آثار تولیدی کارگاه های بخش نمایش نامه نویسی (جایزه عباس نعلبندیان)

روز پژوهش؛ ارائه سمینارهای بخش پژوهش (جایزه بهرام بیضایی)

روز  تـئـاتـر در حـاشـیـه ی شـهـر مراسم زنگ شروع اجراها و برنامه های هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه

مراسم اختتامیه ی هجدهمین جشنواره ی تئاتر تجربه 

راهـنـما

پاورقی ها

نـشــانـِی
مکان های اجرا

نقد و بررسی کلیه ی آثار هجدهمین جشنواره ی تئاتر تجربه

عمارت روبرومجـمــوعهعمارت روبرومجـمــوعه
16:45 15:0017:45 16:00

صمیمی   مـفخــم سالن استاد کامبیز
    پـردیس هـنرهـای زیبا
صمیمی   مـفخــم سالن استاد کامبیز
    پـردیس هـنرهـای زیبا

18:45 17:00

ســـمــنـدریـان سالن استاد حـمید
    پـردیس هـنرهـای زیبا
ســـمــنـدریـان سالن استاد حـمید
    پـردیس هـنرهـای زیبا

16:00 12:00

 ناظــرزاده کـرمانی سالن استاد فرهـاد
    پـردیس هـنرهـای زیبا
 ناظــرزاده کـرمانی سالن استاد فرهـاد
    پـردیس هـنرهـای زیبا

ورودی بـی نـام
[L' OUVERTU-
RE INCONNU]

۵شنبه۵شنبه

۴شنبه۴شنبه

۳شنبه۳شنبه

۲ شنبه۲ شنبه

۰ شنبه۰ شنبه

مکـانمکـان
زمـانزمـان

۱ شنبه۱ شنبه
1396 / 12 / 13

1396 / 12 / 14

1396 / 12 / 12

1396 / 12 / 15

1396 / 12 / 16

1396 / 12 / 17

1396 / 12 / 10

1396 / 12 / 1 1

1396 / 12 / 18

1396 / 12 / 19

1396 / 12 / 08

1396 / 12 / 09

هـــــــنـــــرفـارابیدانـشگاه

تـرس و 
لـــــرز

1396 / 12 / 07

18:00

14:00 - 17:00

12:30 - 18:00

11:30 - 17:30

11:30 - 17:30

13:00 - 17:00

13:00 - 18:00 12:30 - 13:00

 دانـشـگـاه تـهـران، پـردیـس
هنرهای زیبا، تاالر شهید آوینی

 سـالن اصـلی
مرکز تئاتر مولـوی

 سـالن اصـلی
مرکز تئاتر مولـوی

 دانـشگاه تـهــران | سـاختـمان 
معاونت فرهنگی | تاالر امیرکبیر 

دانـشگاه تـهران | پردیس هنـر های 
زیبا | سالن استاد حمید سمندریان

پـردیـس هنـر های زیـبا |  البی دانشکده ی 
هنرهای نمایشی و موسیقی |  طبقه ی دوم

الی الیالی

کنفرانس خبري آثار بخش صحنه ای و هنرهای اجرایی :
به مدت ۶ شـــب، به تاریخ ۱۲ الی ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶، 
ساعت ۱۹:۳۰ دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، البی 

دانشکده هنرهای نمایشی و موسيقي، طبقه دوم

راه های ارتباطی  | وب سایت  WWW.TAJROBEHTF.IR  |  آیدی تلگرام  TAJROBEHTF@ |  اینستاگرام  TAJROBEHTF | ايمیل  TAJROBEHTF18@GMAIL.COM | آیدی روابط عمومی TAJROBEHTF18@  | شماره تماس:  ۰۹۳۶۰۳۸۰۵۶۶

نمايشگاه پوستر، عکس و تیزر:
ســـالن امتحانـــات پردیس 
هنرهای زیبا، ۱۲ تا ۱۷ اسفند/ 

ساعت ۱۲ الی ۱۸

بی/اينستاليشن/ حمیدرضا محمدی/ 
هنرهای زیبا/ حیاط مرکزی پردیس 

هنرهای زيبا/ ۱۲ و ۱۳ اسفـندمـاه، 
ساعت ۱۰ صبح / نامحدود

ل- G/ محمد امین صبوری/ سينما 
تئـاتر/ مکـان اجـرا:  خانـه ی دروس  /

۱۳ و ۱۴ اسفندماه /  مدت اجرا: نامحدود /
 شماره ی رزرو و هماهنگی:  ۰۹۳۰۷۴۱۳۵۹۲   و   ۰۹۳۵۹۵۸۱۴۵۸ /

۵شنـبـه۵شنـبـه

۰ جمعـه۰ جمعـه

۳شنـبـه۳شنـبـه

۴شنـبـه۴شنـبـه

۲ شنبه۲ شنبه

۰ جمعـه۰ جمعـه

۰ شنـبـه۰ شنـبـه

Theater & Ecosystem Center 2018۱۳۹۶:�����

کانون تئاتر و زیست بوم سایت تیوال

 سـالن اصـلی
مرکز تئاتر مولـوی

 سـالن اصـلی
مرکز تئاتر مولـوی
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35' J 35' J 17' J300' H60' HH 120 H 30' J

35 J 35' J 35' J
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