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مدهآ

24

مثل من ،مثل تو
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7
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مواچیله در هیچ جا
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یک اتفاق کوچک
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36
40
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فهرست تاالرها

پردیس تئاتر شهرزاد

35

تماشاخانه مهر
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پردیس تئاتر شهرزاد
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تماشاخانه مهر
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تاالر حافظ
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13

خانه نمایش
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تاالر محراب
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خانه نمایش مهرگان
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خانه نمایش مهرگان

24
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خانه نمایش مهرگان
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31

خانه نمایش مهرگان
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تئاتر باران

27

خانه هنرمندان

16

تئاترشهر

7

خانه هنرمندان
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تئاترشهر

8
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تئاترشهر
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 این راهنمای تصویری برگرفته از اطالعات مندرج در
مجوز آثار نمایشی و صفحه سایت اینترنتی فروش بلیت
نمایش ،توسط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی
تهیه و تنظیم شده است .در صورت وجود دادههای ناقص
و یا اشتباه ،خواهشمندیم ابتدا نسبت به تصحیح آن در
شورای نظارت و ارزشیابی ادارهکل هنرهای نمایشی و
سایت فروش اقدام نموده و سپس اطالعات صحیح را به
آدرس  namayeshiran@gmail.comایمیل فرمایید.
 هدف از تهیه این شکل راهنمایی نمایشها ،گسترش
فرهنگ تماشای تئاتر و معرفی سالنهای فعال تئاتر ایران
است نه تبلیغ آثار نمایشی چه اینکه این مهم نیز (معرفی
نمایشهای روی صحنه) اتفاق میافتد.
 تقاضا داریم به جهت گسترش فرهنگ تماشای تئاتر ،این
فایل را در فضاهای موجود بازنشر دهید تا امکان حضور در
تئاتر برای تماشاگران محترم آن سهلتر شود.
 این گام ابتدایی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی
با هدف گسترش فرهنگ تماشای تئاتر در تهران است.
امید داریم با راهنمایی شما همراه فرهنگدوست ،در
گامهای بعدی ،ضمن رفع نواقص ،دادههای مهمتری را در
اختیار تماشاگران فرهیخته تئاتر قرار دهیم.
 مواردی در پایین این صفحه و صفحه بعد جهت استفاده
درست شما از امکانات موجود در این فایل آموزش داده
شده است .لطفا توجه فرمایید.
 برای مشاهده و استفاده بهتر از امکانات این راهنما
پیشنهاد میشود اپلیکیشن  Adobe Acrobat Readerرا از
لینکهای زیر دانلود و نصب فرمایید.






 شما میتوانید با لمس
دکمه «سایت فروش بلیت»
موجود در صفحه ،و پس از
تایید باز کردن صفحه وب
مورد نظر ،مستقیما وارد
سایت اینترنتی شده و بلیت
نمایشموردنظرراخریداری
فرمایید.



 همچنین میتوانید با لمس دکمه «نشانی بر روی نقشه»
موقعیت تاالر مورد نظر را رؤیت نمایید و سپس با لمس
دکمه « »Directionمسیریابی فرمایید.
سایت ایران تئاتر
namayeshiran@gmail.com
iranian_dramatic_arts

راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران

مهرماه 1397

تئاترشهر
سالن چهارسو
نام نمایش:

مرگ و پنگوئن
م شیر
نویسنده :محمد چر 
کارگردان :پیام دهکردی
بازیگران:
مهـران امامبخـش ،عبـاس جمالـی،
محمدحسین زیکساری ،محمد شهبازطهرانی ،فرید قبادی ،عارفه لک ،امین موحدیپور،
بـاران وقارکاشـانی

خالصه نمایشنامه :یک نویسنده ،یک پنگوئن ،یک عشق ،یک مرگ.

مهرماه ۹۷
ساعت 20:30
 75دقیقه
نشانی :تقاطع خیابان انقالب و
ولیعصر
تلفن۶۶۴۶۰۵۹۲-4 :

بهای بلیت 30000:تومان

تلفن هماهنگی09114818400 :

7
روابطعمومی

راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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تئاترشهر
سالن سایه
نام نمایش:

سیم و سرمه
نویسنده ،طراح و کارگردان:
روزبه حسینی
بازیگران:
سیما شکری ،میثم غنیزاده

مهرماه ۹۷
ساعت  ۱۸:۰۰و ۲۰:۰۰
 60دقیقه
نشانی :تقاطع خیابان انقالب و
ولیعصر
تلفن۶۶۴۶۰۵۹۲-4 :

بهای بلیت 30000:تومان

تلفن هماهنگی09199834510 :

8
روابطعمومی
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تئاترشهر
سالن قشقایی
نام نمایش:

عند از مطالبه
نویسنده :مرتضی شاه کرم
طراح و کارگردان :سامان خلیلیان
بازیگـران :پـروا آقاجانـی ،ابتسـام بغالنی،
جاویـد،
آتیـه
پـوالدی،
جـواد
حسـامخلیلنژاد ،محمـد زوار بیریـا ،مرتضـی شـاهکرم ،الهـه شهپرسـت ،احمـد
صمیمی ،سلمان فرخنده ،سید علی موسویان
خالصـه نمایشـنامه :نمایـش داسـتان جماعتـی را روایـت می کنـد که به نحـوی در صف و
چشـم انتظـاری رسـیدن خبری میباشـند .این خبـر می توانـد زندگی آنان را دسـتخوش
تغییـرات عمـده ای نمایـد .دسـتیابی و چشـم بـه راهـی ایـن اتفـاق همگـی را بـرای قـرار
گرفتـن سـریعتر به مقصودشـان در یک رقابت محترمانه و سـبقت از یکدیگـر قرار داده
است.

مهرماه ۹۷
ساعت 19:۰۰
 75دقیقه
بهای بلیت 30000:تومان

نشانی :تقاطع خیابان انقالب و
ولیعصر
تلفن۶۶۴۶۰۵۹۲-4 :

9
روابطعمومی
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اداره تئاتر
خانه نمایش
نام نمایش:

23بار مردن
نویسنده :احسان رحیمی
کارگردان :مسلم رضایی

مهرماه ۹۷
ساعت ۱۸:30
 50دقیقه
نشانی :میدان فردوسی،
خیابان موسوی ،کوچه محمدآقا
تلفن۸۸۳۰۰۲۷۸ ،۸۸۵۹۴۲۸۲ :

تلفن هماهنگی09190814372 :

10
روابطعمومی
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اداره تئاتر
خانه نمایش
نام نمایش:

شاباش خوان
نویسنده :محمد چرمشیر
کارگردان :غالمرضا عربی
بازیگران:ندا سـلیمانی ،مریم دیهیم بخت،
سـایه همایی ،شـیما شـوری ،معصومه عطایی ،معصومه حسـینزاده ،فاطمه نجفقلی،
زهرا عالءالدینی ،الهه محقق ،زهره شعبانی ،حمیدرضا کیانی خواه ،علی بلبلی
خالصـه نمایشـنامه :دره دختـری اسـت کـه بـه ازدواج فکـر میکنـد ،تمـام اطرافیـان و
کائنـات بـا او همـراه میشـود و برایـش از عشـق و دل میگویـد ،حتی دریا و آسـمان و
پرنـده و سـتاره...خاله و مـادر و خواهـر...در هـر مرحله انسـان فرزانـهای او را همراهی
میکنـد.

مهرماه ۹۷
ساعت 19:45
 60دقیقه
نشانی :میدان فردوسی،
خیابان موسوی ،کوچه محمدآقا
تلفن۸۸۳۰۰۲۷۸ ،۸۸۵۹۴۲۸۲ :

بهای بلیت  10,500 :تومان
 15,000تومان
تلفن هماهنگی09121053462 :

11
روابطعمومی
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تاالر حافظ
نام نمایش:

آوانتاژ

نویسنده :کامران شهالیی
کارگردان :کامران شهالیی
					 محمد الرتی
بازیگـران :الهـام نامی ،امیـن وحیدی پور،
رضـا بهرامـی ،ابـوذر سـاعدی ،شـادی صیـادی ،ترانـه کوهسـتانی ،احمـد جعفـری،
آرزو کریمیزند ،ایلیا بکریان

خالصه نمایشنامه :آوانتاژ قصه نرسیدن هاست .قصه اتفاق های نیفتاده..

مهر و آبانماه 97
ساعت 18:30
 70دقیقه
نشانی :خیابان حافظ ،خیابان استاد
شهریار ،روبروی تاالر وحدت.

بهای بلیت 25000 :تومان

تلفن هماهنگی09123902812 :

تلفن66756042 :
12
روابطعمومی
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تاالر حافظ
نام نمایش:

اضطراری
طراح و کارگردان:
محمدرضا ستاری
بازیگران :عباس خداوردیان ،شیوا جوانمرد،
عاطفه امینی ،طاها محمدی ،وحیده اکبرینسب
خالصـه نمایشـنامه :ناامیـد شـوید ،چـون سـقط پایـان همهچیز اسـت  ...صدایـی از بیرون
میشـنوم کـه انـگار همـه قصـد و نیـت مرگبـاری دارنـد  ...آشـفتهخاطرم  ...چـرا
نمیگذارنـد منـم زندگـی کنـم؟  ...دلـم میخـواد  ۳۱دسـامبر  ۲۰۹۹رو ببینـم و جشـن
ِ
درون غشـای مادرم با شـما صحبت میکنم
بگیـرم  ...سلام  ...ایـن صـدای منه که دارم از
 ...لطفـ ًا دسـت نگـه داریـد .مـن یک جنین هسـتم.

مهر و آبانماه 97
ساعت 20:20
 50دقیقه
نشانی :خیابان حافظ ،خیابان استاد
شهریار ،روبروی تاالر وحدت.

بهای بلیت 30000 :تومان

تلفن هماهنگی09159405282 :

تلفن66756042 :
13
روابطعمومی

راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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تماشاخانه ایرانشهر

سالن استاد ناظرزاده کرمانی
نام نمایش:

مزامزا
نویسنده و کارگردان:
سیروس همتی
بازیگـران :سـامان دارابی ،جـواد پورزند،
الهـه زحمتـی ،سـیروس همتـی ،آرزو
نبـوت ،سـروش طاهـری ،آزیتـا نـوری
وفا ،شـهرام مسـعودی ،عرفان حق روسـتا ،مهـرداد رحیمی ،علیرضا موسـوی ،میالد
ابراهیمـی ،امیرحسـین اخیانـی و علـی یعقـوبزاده
خالصـه نمایشـنامه :تماشـاگری بـه اتفـاق همسـرش در یک تماشـاخانه نسـبت بـه تأخیر
در شـروع اجـرای نمایـش اعتـراض میکننـد و این اعتـراض ،منجر به اتفاقـات عدیدهای
میشـود و در نهایـت فاجعـهای رخ مـی دهد.

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 20:۰۰
 70دقیقه
نشانی :خیابان طالقانی ،خیابان شهید
موسوی شمالی ،ضلع جنوبی باغ هنر،
جنب خانه هنرمندان
تلفن۸۸۸۱۴۱۱۶ - ۸۸۸۱۴۱۱۵ :

بهای بلیت 30000 :تومان
تلفن هماهنگی09123210571 :

14
روابطعمومی

راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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تماشاخانه ایرانشهر
سالن استاد سمندریان
نام نمایش:

تئاتر
کاری از :صابـر ابـر ،الهـام کـردا،
پانتهآ پناهیها
بازیگـران :مینـو آذرمگیـن ،صونـا احمـد
پـور ملکـی ،طنـاز احمـدی پـور ،پایـار
الهیـاری ،طلیعـه ایمانـی ،سـتاره بذرافشـان ،راهلـه تعبـدی ،نـور آرش چارلـی ،پریا
حیـدری ،آرام خـادم ،عرفان داداشـیان ،شـهرزاد رحمانـی ،محمدرضا رشـیدی ،آوا
علوی ،باران فرد ،فروغ کوهی ،الهام میرشفیعی ،آنیتا واحدی
خالصه نمایشنامه :نقش ها را هنرجویان مدرسه اینجا میان شهر ایفا میکنند.

مهرماه ۹۷
ساعت  ۱۹:00و ۲۱:00
 80دقیقه

بهای بلیت 20000 :تومان

نشانی :خیابان طالقانی ،خیابان شهید
موسوی شمالی ،ضلع جنوبی باغ هنر،
جنب خانه هنرمندان
تلفن۸۸۸۱۴۱۱۶ - ۸۸۸۱۴۱۱۵ :
15
روابطعمومی

راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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خانه هنرمندان
سالن استاد انتظامی
نام نمایش:

مثل من ،مثل تو
نویسنده و کارگردان :یلدا قشقایی
بازیگر :یلدا قشقایی

خالصه نمایشنامه« :مثل من ،مثل تو» قصه روزمرهگیهای من و توست.

مهرماه ۹۷
ساعت 19:۰۰
 45دقیقه
نشانی :خیابان طالقانی ،خیابان شهید
موسوی شمالی ،ضلع جنوبی باغ هنر،
بام خانه هنرمندان.
تلفن۸۸۳۱۰۴۵۸ - ۸۸۳۱۰۴۵۷ :

بهای بلیت 20000 :تومان

تلفن هماهنگی09159405282 :

16
روابطعمومی

راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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خانه هنرمندان
سالن استاد انتظامی
نام نمایش:

فالش خوانی در
چهارراه فخرآباد

نویسنده و کارگردان :هادی احمدی
بازیگـران :نیلوفـر وهـابزادهگان ،میالد
بانگـی ،ملینـا تیمـوری ،هـادی احمدی
خالصـه نمایشـنامه :یـک حادثـه در چهـارراه فخرآبـاد کـه بـوی انتقـام میدهد ...شـادی
دختری بیسـت و سـه سـاله پـس از ماجرای تلـخ جدایی پـدر و مادرش روزهای سـختی
را سـپری میکنـد و بـه فاصلهی زمانی کوتاهـی مادرش را از دسـت میدهد .او یک زن
را عامـل اصلـی تمـام ایـن اتفاقهـا میدانـد و همین موضـوع زمینهسـاز انگیـزهای برای
انتقـام میشـود .یـک روز زمسـتانی ،انتقام با اسـید ،حوالـی چهـارراه فخرآباد ...

مهرماه ۹۷
ساعت 20:30
 60دقیقه

بهای بلیت 2۵000 :تومان

نشانی :خیابان طالقانی ،خیابان شهید
موسوی شمالی ،ضلع جنوبی باغ هنر،
بام خانه هنرمندان.
تلفن۸۸۳۱۰۴۵۸ - ۸۸۳۱۰۴۵۷ :

تلفن هماهنگی09122776807 :
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مهرماه 1397

حوزه هنری
تماشاخانه مهر
نام نمایش:

سرباز شال بلند
نویسنده و کارگردان:
علیرضا حنیفی
بازیگـران :علیرضـا حنیفـی ،سـحر صفانیا،
شـراره مـرادی ،مصطفی پارسـایی
خالصه نمایشـنامه :مادری برای پسـر به سـربازی رفتهاش در حال بافتن یک شـال اسـت
تـا روزی کـه برمیگـردد شـال را بـه او بدهـد .سالهاسـت کـه مـادر شـال میبافـد
و سالهاسـت کـه پسـر برنگشـته اسـت ،تـا امشـب کـه مـادر ایمـان دارد پسـرش
بازخواهدگشـت..

مهرماه ۹۷
ساعت 18:30
 50دقیقه
نشانی :تقاطع خیابان حافظ و سمیه،
حوزه هنری ،تماشاخانه مهر
تلفن۸۴۱۷۲۰۶۸ :

بهای بلیت 20000 :تومان

18
روابطعمومی
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حوزه هنری
تماشاخانه مهر
نام نمایش:

پروانه و یوغ
نویسنده و کارگردان :رضا مرشد

مهرماه ۹۷
ساعت 18:00
 50دقیقه
نشانی :تقاطع خیابان حافظ و سمیه،
حوزه هنری ،تماشاخانه مهر
تلفن۸۴۱۷۲۰۶۸ :

تلفن هماهنگی09373313214 :

19
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تاالر محراب
سالن اصلی
نام نمایش:

تروکاژ
نویسنده و کارگردان:
محمدرضا قلیپور
بازیگران :سـوده ازقندی ،فرشته فرشاد،
محمـد طیب طاهر ،یوحنـا حکیمی ،حامد
قریشـی ،معصومه عزیزمحمدی ،علی ابراهیمی
ِ
وقت
خالصـه نمایشـنامه :اینـان کیسـتند کـه اینگونـه بـر صحنـه خاطره سـاز میشـوند؟
دلدادگـی فـرا میرسـد .انتقامـی دیگـر گـون بر خط شـک و تردیـد .اثری کـه مانند آن
را تاکنـون ندیـده ایـد« .تـروکاژ» ،فصـل نـارو به رفاقـت و جدال عشـق و خیانـت .وقتی
دخترانهگـی مردانـه فریـاد میکشـد ،مـرگ را بـاور کن.

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 19:30
 95دقیقه
نشانی :خیابان ولیعصر ،چهارراه
امام خمینی.
تلفن۶۶۴۰۲۲۸۴ :

بهای بلیت 25000 :تومان

تلفن هماهنگی۰۹۳۰۴۹۶۱۹۵۱ :

20
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تاالر محراب
سالن کوچک
نام نمایش:

یک اتفاق کوچک
نویسنده :جیمز ساندرز
مترجم :علی امینی نجفی
طراح ،دراماتورژ و کارگردان:
حمید عبدالحسینی
بازیگران:فرزانه قاسم زاده ،نسیم پورسلیم ،افشین کامیاب فرد ،امیر محمد منافی

خالصـه نمایشـنامه:به ماجـرای قتل مردی توسـط همسـرش میپردازد کـه زن درصدد
برمیآیـد تـا این موضـوع را با یکی از همسـایگانش درمیـان بگذارد .حضور زن همسـایه
و بعدتـر شـوهرش باعـث به وجـود آمدن ماجراهـای دیگری میشـود تا ...

مهرماه ۹۷
ساعت 19:30
 50دقیقه
نشانی :خیابان ولیعصر ،چهارراه
امام خمینی.
تلفن۶۶۴۰۲۲۸۴ :

بهای بلیت 20000 :تومان

تلفن هماهنگی09128017082 :

21
روابطعمومی
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خانه موزه
استاد عزتاله انتظامی
نام نمایش:

کافه پولشری
نویسنده :آلن وتز
مترجم :اصغر نوری
کارگردان :الهام پاوهنژاد
بازیگر :الهام پاوهنژاد

خالصه نمایشنامه :دربارهی زنی ست که به تنهایی یک کافه را اداره میکند.

مهر و آبان ۹۷
ساعت 20:30
 45دقیقه

بهای بلیت 30000 :تومان

نشانی :خیابان اندرزگو (قیطریه)،
شرق به غرب ،روبروی بلوار کاوه،
خیابان احمدی.
تلفن۲۲۳۹۰۳۲۰ :

تلفن هماهنگی09121010378 :

22
روابطعمومی
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مهرماه 1397

خانه نمایش مهرگان
(سالن شماره )۱
نام نمایش:

دل سگ
نویسنده :محمد یعقوبی
کارگردان :آیلین کیخایی
بازیگـران :کیـوان محمودنـژاد ،ایمـان اصفهانـى ،عاطفـه جاللـى ،سـپیده جعفـرى،
سارا باقرى ،آیلین کیخایى

خالصه نمایشنامه :پروفسور مشهور ،سگی ولگرد را به انسان تبدیل میکند و...

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 19:00
 75دقیقه
نشانی :خیابان انقالب ،خیابان خارک،
بن بست اول ،پالک ۵
تلفن۶۶۷۲۴۸۱۵ - ۶۶۷۲۲۶۲۲ :

بهای بلیت 30000 :تومان

تلفن هماهنگی09125889616 :

23
روابطعمومی
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مهرماه 1397

خانه نمایش مهرگان
(سالن شماره )۱
نام نمایش:

مدهآ
نویسنده ،طراح و کارگردان:
علی حسینی
بازیگران :آنا زارع ،علی حسینی

خالصـه نمایشـنامه( :مـده آ) ایـزد بانوئیسـت کـه در پـی خیانت همسـرش (جاسـونه) و
بـرای انتقـام از وی دو فرزنـدش را میکشـد.
* از همراه داشتن فرزندان زیر  ۱۵سال خودداری نمایید.

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 22:30
 60دقیقه
نشانی :خیابان انقالب ،خیابان خارک،
بن بست اول ،پالک ۵
تلفن۶۶۷۲۴۸۱۵ - ۶۶۷۲۲۶۲۲ :

بهای بلیت 50000 :تومان

تلفن هماهنگی۰۹۳۰۵۸۰۱۹۱۹ :

24
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خانه نمایش مهرگان
(سالن شماره )2
نام نمایش:

تجربه های اخیر
نویسنده :امیررضا کوهستانی
کارگردان :سارا دارو فروش
بازیگـران :زهـره زرگـر ،رهـا اصغـری،
عقیـل بهرامـی ،عسـل لباسـچی ،مریـم قربانیـان و مهـدی علینـژاد

خالصـه نمایشـنامه :نادیـا وانـدرو دو عاشـق هسـتند کـه بنا بـر تجربـه و ایجـاد تنوع در
رابطهشـان از هـم دور میشـوند و حاصـل عشقشـان دو دختر دوقلو به نـام های انگرید
وتریسـی ،در ادامـه ایـن تجربههـا ،بـا ماجراجوییهـا و حوادثـی همـراه میشـوند که با
هـم میبینیم.

مهرماه ۹۷
ساعت 21:00
 60دقیقه

بهای بلیت 30000 :تومان

نشانی :خیابان انقالب ،خیابان خارک،
بن بست اول ،پالک ۵
تلفن۶۶۷۲۴۸۱۵ - ۶۶۷۲۲۶۲۲ :

تلفن هماهنگی0921375175 :
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خانه نمایش مهرگان
(سالن شماره )2
نام نمایش:

مرثیه ای برای آقای ع
نویسنده :سپیده قربانی
کارگردان :سمیرا آقایی
بازیگـران :مهدی حسـینی ،وحیـد حافظی،
سـمیرا آقایـی ،عقیل تقی زاده ،سـامان هاشـمی

خالصـه نمایشـنامه :خانـهای قدیمـی در پایین شـهر تهـران که یکسـری افراد بزهـکار در
آن خانـه زندگـی میکنـن و یـه نویسـنده و معلم کـه تازه از شهرسـتان به تهـران آمده
در ایـن خانـه مسـتاجر میشـود که ...

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 19:30
 70دقیقه

بهای بلیت 30000 :تومان

نشانی :خیابان انقالب ،خیابان خارک،
بن بست اول ،پالک ۵
تلفن۶۶۷۲۴۸۱۵ - ۶۶۷۲۲۶۲۲ :
26
روابطعمومی

راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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تئاتر باران
نام نمایش:

مسئله غامض
نویسنده :تام استوپارد
مترجم :سمیرامیس بابایی
کارگردان :سیاوش رفیعی
بازیگران:دنـا تارفـی ،سـیما حقی ،باران خسـرونژاد ،آریـاز ذوالفقاری ،سـارا مرادی،
علی شـیری ،محسـن عزیـز ،امیرحسـین غمخوار ،صبا ورشـاوری
خالصه نمایشـنامه :هیالری زنی  ۲۲سـاله و دانشـجوی روان شناسی اسـت ،او برای قبولی
در مقطـع دکتـری در موسسـهی کـرول در لنـدن مصاحبـه میدهـد کـه ایـن قضیـه با
اتفاقـی کـه در سـن  ۱۵سـالگی برای او رخـداده ،پیونـد میخورد.

مهرماه ۹۷
ساعت 21:۰۰
 70دقیقه
نشانی :خیابان فلسطین ،پایین تر از
خیابان انقالب ،پالک ۱/۲۹۲
تلفن۶۶۱۷۶۸۱۲ ،۶۶۱۷۶۸۲۵ :

بهای بلیت 35000 :تومان

تلفن هماهنگی09123452725 :

27
روابطعمومی
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فرهنگسرای نیاوران
سالن گوشه
نام نمایش:

اتاق

نویسنده :هارولد پینتر
مترجم :رضا دادویی
کارگردان :بهزاد ترابی
بازیگـران :پونـه صمدیـان ،مسـعود
هزارخانی ،حجت کشـاورز ،مهران ایرانی،
هانیه صادقی ،پژمان چهره
خالصـه نمایشـنام :رز پیرزنی سـاده لـوح که اتاق را تنها سـرپناه خود میداند ،می ترسـد
که از اتاق رانده شـود...

مهرماه ۹۷
ساعت 20:۰۰
 50دقیقه

بهای بلیت 25000 :تومان

نشانی :خیابان پاسداران ،بعد از سه
راه اقدسیه ،روبروی پارک نیاوران،
خیابان فرهنگسرا
تلفن۲۲۲۹۹۷۳۰ ، ۲۲۲۸۷۰۸۱ :

تلفن هماهنگی09362685466 :

28
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تاالر مولوی
سالن اصلی
نام نمایش:

خدایگان

نویسنده :وودی آلن
مترجم :شهرام زرگر
کارگردان :رحمت امینی
بازیگـران :وحیـد آقاپـور ،سـارا اللهیاری،
نسـیم تاجـی ،نویـد جهانـزاده ،ابـوذر
سـاعدی ،عرفـان صفری ،سـام کبودوند،
رضـا غیـور ،نازنیـن میهـن ،پژمـان یـاوری ،فرزیـن محـدث ،اللـه ابراهیمـی ،فهیمه
احمدلـو ،مهـدی آذربخـش ،رها آرشـید ،هیـوا امینی ،حسـین حیدری ،رضا دشـتکی،
دانیـال رنجبران ،مریم سـرهانی ،اشـکان شـریعت ،احمدرضا فالح ،مهشـید معتمدی،
فاطمه مینابیان ،سمیرا نجاری ،ماهورا نیکو ،فاطمه هنرور
خالصـه نمایشـنامه :بـاور نکردنیـه ،مگـه نـه؟ مـا دوتـا یونانی باسـتان تـوی شـهر آتنیم کـه داریم
نمایشـی رو کـه مـن نوشـتهام و تو تـوش بـازی میکنی تماشـا میکنیـم ،و اونام از محلـه کوئینز
یـا یـه خـراب شـده دیگهای مثـل اون اومـدن و دارن مـا رو توی یه نمایـش دیگه تماشـا میکنند.
اگـه اونـا هـم خودشـون کاراکترهـای یـه نمایش دیگه باشـن چـی؟ و یکی دیگـه هم اونا رو تماشـا
کنـه؟ یـا اگـه اصلا وجود خارجی نداشـته باشـیم و همهمون زاییده خیـال یه نفر دیگه باشـیم چی؟

مهرماه ۹۷
ساعت 20:۰۰
 75دقیقه

نشانی :خیابان انقالب ،ابتدای خیابان
شانزده آذر.
تلفن۶۶۴۱۹۸۵۰ :

بهای بلیت 2۵000 :تومان
تلفن هماهنگی۰۹۰۱۴۹۸۸۴۲۷ :

29
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تاالر مولوی
سالن کوچک
نام نمایش:

اژدهاک
نویسنده :بهرام بیضایی
کارگردان :علی شعبانی اسرمی
بازیگر :علی شعبانی اسرمی
* برنده جایزه اول بهترین بازیگر مرد
* برنـده جایـزه بهترین انتخاب موسـیقی و جایـزه تقدیر بهترین کارگردانی از سـیامین
جشنواره تئاتر اسـتان مازندران
* نمایش منتخب برای سی و هفتمین جشنواره فجر
خالصه نمایشـنامه :داسـتان مردی اسـت که توسـط پادشـاه ظالم و سـتمگری خانواده و
سـرزمینش را از دسـت میدهـد و رو بـه انتقام مـیآورد که ...

مهرماه ۹۷
ساعت 17:۰۰
 45دقیقه
نشانی :خیابان انقالب ،ابتدای خیابان
شانزده آذر.
تلفن۶۶۴۱۹۸۵۰ :

بهای بلیت 2۵000 :تومان

30
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تاالر ناصرخسرو
نام نمایش:

عالیجناب اژدها
نویسنده :ایوگنی شوارتس
مترجم :حسین یعقوبی
کارگردان :مهران اصالنی
بازیگران :آتنا رسـولزاده ،مهران اصالنی،
یاشـار حسینزاده خسـرو شـاهی ،پانیذ خوشنیک ،محمد مغانی ،آرمین افتخارزاده،
مهدی اسدی ،ارشیا غفاری
یادداشـت کارگـردان :از روزی کـه حکومـت بلشـویکا شـروع شـد دوبـاره برگشـتیم به
زندگـی روزمـرهی عصـر تـزار ،تمـام کاری کـه کردیم این بـود که هر وقـت همدیگرو
میدیدیـم دربـارهی ایـن کـه زندگـی چقـدر سـخت و گرونه غـر میزدیم.

مهرماه ۹۷
ساعت 19:۰۰
 90دقیقه
نشانی :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان
 ۱۶آذر ،جنب تاالر مولوی ،ساختمان
کلینیک شانزده آذر ،طبقه سوم.

بهای بلیت 20000 :تومان

تلفن هماهنگی09396230593 :
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تئاتر مستقل تهران
نام نمایش:

تئاتر بد
نویسنده و کارگردان:
مهدی کوشکی
بازیگران:امیر باباشهابى ،شهروز دلافکار،
حسـین برفىنـژاد ،محمـد عبدالونـد و
مهدى کوشـکى ،سـعید اویسی

خالصه نمایشنامه :درباره یک تئاتر بد.

مهرماه ۹۷
ساعت 19:۰۰
 50دقیقه
نشانی :تهران ،ضلع شرقی چهارراه
ولیعصر ،خیابان رازی ،نبش کوچه
زند وکیل پالک ۵۰
تلفن۶۶۹۷۹۷۴۱ :

طرح بهای بلیت:
باکس وسط  ۴۰،۰۰۰تومان
باکسهای کناری  ۳۵،۰۰۰تومان
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دیوار چهارم
نام نمایش:

آرش
نویسنده :آرتور میلر
مترجم :حسن ملکی
کارگردان:
مهیار اسالمی ،آرمین مهدیلو
بازیگـران :آرمیـن مهدیلـو ،محمدرضا هالل زاده ،علی آشـمند ،هدی کاویانی نسـب،
فریـد رحمتـی ،المیرا صارمی ،آناوا صدرهاشـمی و مهیار اسلامی
خالصـه نمایشـنامه :نمایـش بر پایـه یک اتفاق واقعی بنا شـده اسـت کـه در آن  ۲۱خلبان
در جنـگ جهانـی دوم بـه دلیـل نقـص فنـی کشـته میشـوند .جو کلـر رئیـس کارخانهای
اسـت کـه در آن قطعات این هواپیماها سـاخته میشـدند .او و چند نفـر از کارمندان این
کارخانـه راهـی دادگاه میشـوند .در این بین پسـر جو کلـر در جنگ مفقواالثر میشـود.
نمایش سـه سـال بعد از ایـن اتفاقات را نشـان میدهد...

مهرماه ۹۷
ساعت 21:00
 90دقیقه

نشانی :میدان فلسطین ،خیابان
طالقانی ،بین خیابان سرپرست و
فریمان ،پالک ۵۴۴
تلفن۶۶۴۷۵۰۱۱ ،۶۶۴۰۴۱۳۱ :

بهای بلیت 2۵000 :تومان

تلفن هماهنگی09383370264 :
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دیوار چهارم
نام نمایش:

جنگ تمام شد
نویسنده و کارگردان :آرش اشاداد
بازیگـران :علـی جهانجـو نیـا ،محمد رضا
محمـودی ،امیـد اولیایـی ،امین جـوادی،
میلاد محمـدی پـور ،محمدامیـن پازوکـی ،زینـب فرحزادی

خالصه نمایشـنامه :آفریقا توسـط سفید پوسـتان احاطه شده ،چهار سـیاه پوست شورشی
طراحـی میکنند و ...

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 19:15
 45دقیقه
نشانی :میدان فلسطین ،خیابان
طالقانی ،بین خیابان سرپرست و
فریمان ،پالک ۵۴۴
تلفن۶۶۴۷۵۰۱۱ ،۶۶۴۰۴۱۳۱ :

بهای بلیت 30000 :تومان
						  21000تومان
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پردیس تئاتر شهرزاد
سالن سه
نام نمایش:

تهوع
نویسنده ،طراح و کارگردان:
مریم برزگر
بازیگران :شکیب شجره ،بنیامین پیروانی،
همایون حیدرزاده ،ویدا قراگوزلو

خالصـه نمایشـنامه :تهـوع داسـتان زندگی مردی تنهـا و منزوی بـه نام آنتـوان روکانتین
اسـت که در انزوای خود به پرسـشهای بنیادی در خصوص هسـتی شناسـی بر میخورد
و در ایـن امـر در برخـورد بـا آدمیـان و اشـیاء و محیـط اطرافـش دچـار حالـت تهـوع
میشـود...

مهرماه ۹۷
ساعت 20:30
 60دقیقه
نشانی :خیابان نوفللوشاتو ،تقاطع
خیابان رازی
تلفن-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۰۵۳۰ :
۶۶۷۶۳۵۶۹

بهای بلیت 35000 :تومان

تلفن هماهنگی09122964378 :
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پردیس تئاتر شهرزاد
سالن سه
نام نمایش:

مواچیله در هیچ جا
نویسنده و کارگردان:
محمد نیما مظاهرى
بازیگـران :مهسـا اصغـرى ،کاوه دوسـتى،
حمید رشـید ،شایسـته سـجادى ،شـیما صفرى ،مرصـاد فیضى ،فـوژان فروتن ،معین
کرمـى ،نویـد نصرتـى ،محمد نیمـا مظاهرى

مهرماه ۹۷
ساعت 18:30 ، 16:30
 80دقیقه
نشانی :خیابان نوفللوشاتو ،تقاطع
خیابان رازی
تلفن-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۰۵۳۰ :
۶۶۷۶۳۵۶۹

بهای بلیت 35000 :تومان
						  27500تومان
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تماشاخانه شانو
نام نمایش:

فصل فراموشی
نویسنده و کارگردان:
بهاره رهنما
بازیگر :بهاره رهنما

خالصـه نمایشـنامه :روایـت زنی که بـه صورت تکگویـی خاطرات ،رنجهـا و حرمانهای
عشـق و زندگی مشترکشـان را بازگـو میکند...

مهر و آبانماه ( ۹۷فقط روزهای شنبه)

ساعت 21:۰۰
 60دقیقه

نشانی :تهران ،خیابان وصال شیرازی
باالتر از تقاطع طالقانی ،کوچه
فرهنگی بهنام ،پالک ۳
تلفن۸۸۹۶۳۹۴۷ :

طرح بهای بلیت:
از ردیف  ۱تا  ۳۵،۰۰۰ :۲تومان
از ردیف  ۳تا  ۳۰،۰۰۰ :۶تومان
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تماشاخانه شانو
نام نمایش:

بازپرس زنگ میزند
نویسنده :جی پی پرنسلی
کارگردان :رضا ایزدخواه

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 19:15
 75دقیقه
نشانی :تهران ،خیابان وصال شیرازی
باالتر از تقاطع طالقانی ،کوچه
فرهنگی بهنام ،پالک ۳
تلفن۸۸۹۶۳۹۴۷ :
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تماشاخانه استاد
جمشید مشایخی
نام نمایش:

روایت سرکشی
رخش رام رستم
نویسنده و کارگردان :رضا بیغشی
بازیگران :زهرا مبهم ،رضا رسولیپور

خالصه نمایشـنامه :رسـتم برای گرفتن باژ ایران به میگسـاری با سـلطان کابل نشسـته اما
سـلطان کابـل از پیری ومسـتی رسـتم سواسـتفاده کرده و او را به شـکار دعـوت میکند
کـه دامیسـت .حال رسـتم تصمیم میگیـرد که ...

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 20:30
 50دقیقه

بهای بلیت 2۵000 :تومان

نشانی :خیابان انقالب ،ضلع
شمالغرب چهارراه ولیعصر،
جنب داروخانه ،پالک ۱۴۷۸
تلفن۶۶۹۷۹۴۷۵ ،۶۶۹۷۹۴۶۸ :

تلفن هماهنگی09159700542 :
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عمارت نوفللوشاتو
سالن ۱
نام نمایش:

مینیمالیستهایی
برای کودکی
نویسنده و کارگردان :نیلوفر تاجیک
بازیگـران :مرجـان دلبنـد ،غـزال توکلـی،
شـیدا مقـدری ،ثمـر امیـن پـور ،نونا تاجـداران

خالصه نمایشنامه :چهار خانم باردار برای مشکالتشان به پزشک زنان مراجعه میکنند.

مهرماه ۹۷
ساعت 18:00
 60دقیقه
نشانی :حافظ ،نوفل لوشاتو ،بعد از
چهارراه رازی ،نرسیده به خیابان
ولیعصر ،کوچه زیبا ،پالک ۱
تلفن۶۶۴۸۳۷۴۲ :

بهای بلیت:
 3۰,۰۰۰و  ۳۵,۰۰۰تومان
تلفن هماهنگی09127149659 :
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عمارت نوفللوشاتو
سالن ۱
نام نمایش:

مثل شلوار جین آبی
نویسنده و کارگردان:
احسان گودرزی
بازیگر :احسان گودرزی

مهرماه ۹۷
ساعت 19:30
 45دقیقه
نشانی :حافظ ،نوفل لوشاتو ،بعد از
چهارراه رازی ،نرسیده به خیابان
ولیعصر ،کوچه زیبا ،پالک ۱
تلفن۶۶۴۸۳۷۴۲ :

بهای بلیت 3۰,۰۰۰ :تومان

تلفن هماهنگی09179144339 :
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عمارت نوفللوشاتو
سالن 2
نام نمایش:

دقیقا  ۹سال و  ۳ماه و
 ۲۰روز پیش کجا بودی؟
نویسنده ،طراح و کارگردان:
سید فرشاد هاشمی
بازیگر :سیدفرشاد هاشمی

خالصه نمایشنامه :دقیقا  ۹سال و  ۳ماه و  ۲۰روز پیش کجا بودی؟

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 18:30
 60دقیقه
نشانی :حافظ ،نوفل لوشاتو ،بعد از
چهارراه رازی ،نرسیده به خیابان
ولیعصر ،کوچه زیبا ،پالک ۱
تلفن۶۶۴۸۳۷۴۲ :

بهای بلیت 30000 :تومان

تلفن هماهنگی09123985009 :
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عمارت نوفللوشاتو
سالن 2
نام نمایش:

گوریل
نویسنده و کارگردان :مهدی رضایی
بازیگـران :مـاکان محمـودی ،رامیـن
رسـتمی مهـرآ ،محمـد میرعلی ،شـایان
صادقپـور ،علـی هادی پسـیان ،عماد زارعی ،رضا سـلیمی ،مهران عشـریه ،آتنا تندرو
خالصـه نمایشـنامه :بـرای مقابلـه بـا آدمهایـی کـه علیه ما هسـتند همیشـه یـک راه بهتر
هسـت؛ اینکـه قصـه زندگـی آنهـا را عـوض کنیم.

مهرماه ۹۷
ساعت 19:45
 75دقیقه
نشانی :حافظ ،نوفل لوشاتو ،بعد از
چهارراه رازی ،نرسیده به خیابان
ولیعصر ،کوچه زیبا ،پالک ۱
تلفن۶۶۴۸۳۷۴۲ :

بهای بلیت 25000 :تومان

تلفن هماهنگی09193677093 :
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عمارت نوفللوشاتو
سالن 2
نام نمایش:

حراج تئاتر
کارگردان :سیامک صفری
کاری از :کارگاه سیامک صفری

خالصه نمایشنامه :در «حراج تئاتر» به تماشای چند نمایش میشینیم.

از  ۱۰شهریور تا  ۲۵اسفند97
(فقط روزهای شنبه)
ساعت 21:50
 50دقیقه
نشانی :حافظ ،نوفل لوشاتو ،بعد از
چهارراه رازی ،نرسیده به خیابان
ولیعصر ،کوچه زیبا ،پالک ۱
تلفن۶۶۴۸۳۷۴۲ :

بهای بلیت 20000 :تومان

تلفن هماهنگی09126185338 :
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تماشاخانه فانوس
نام نمایش:

آخر بازی
نویسنده :ساموئل بکت
مترجم :بهروز حاجی محمدی
کارگردان :حسین مقامی
بازیگران :امیر عبادی ،آرین فرزانه ،شروین برکت ،شیدا رزم شعار

خالصـه نمایشـنامه :هـام :چـرا پیـش مـن مونـدی؟ کالو :چـرا نگـه ام داشـتی؟ هـام :کس
دیگـه ای نیسـت .کالو :جـای دیگـه ای نیسـت.

مهرماه ۹۷
ساعت 20:30
 65دقیقه

بهای بلیت 20.000 :تومان

نشانی :میدان هفت تیر ،جنب
مجتمع یاس ،کوچه آذری ،پالک ۲۵
تلفن۸۸۳۱۹۲۷۰ :

تلفن هماهنگی09213395917 :
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روابطعمو یم

