
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش صحنه  مرحله نهایی  آثار پذیرفته شده فهرست

 بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
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 بین المللی تئاتر دانشگاهی ایرانیادداشت هیئت انتخاب مرحله دوم بخش صحنه ای بیستمین جشنواره 

این یادداشت متضمن چند نکته است که مهمترین آن جنبۀ درمانی آن برای ماست. ردیف کردن کلماتی که تا حدودی  .1

. بنابراین وبا درک تمام دلخوری های احتمالی و ضمن تبریک به پذیرفته می دهدنظمی به جهان پرآشوب ذهن ما 

برای این  "بازبینی"تئاتر دانشگاهی چاره ای برای سالهای بعد جشنواره بیاندیشد، چرا که شدگان، امیدواریم کهجامعۀ 

میزان از تولید امروز تئاتر دانشگاهی ایده ای ناکارآمد است. دبیرخانه فعلی هم به ناچار میراث دار این سنت بیست ساله 

 است.

شاجره است. حتی گاهی درباره جزئیاتی که در حالت فهرست فعلی بدون اغراق حاصل ساعتها بحث، تبادل فکر و حتی م .2

عادی و با نقشهای اجتماعی مان محال بود درباره شان غور و تأمل کنیم. این شاید تظاهر به وظیفه شناسی تلقی شود، 

 اما بیشتر نوعی هراس از قضاوت شدن خودمان بود.

نمایش متقاضی از  11اثر از میان  3تهران و اثر، منتخب نمایش های متقاضی از  21از میان آثار فهرست حاضر،  .3

شهرستانها بوده اند. به عبارت دیگر آثار متقاضی از شهرستان و تهران جدا از هم بررسی و قضاوت شده اند. الزم به ذکر 

 است که در جشنواره، همۀ این آثار در یک بخش )بخش مسابقۀ صحنه( حاضر خواهند بود.

 ح در میان جامانده های از جشنواره، نمایش هایی هستند که نبودشان موجب خارج از این فهرست یا به اصطال .4

ناخرسندی ماست. اما نبودشان نه از ما که از ذات بازبینی است و چاره ای جز انتخاب بهترین ها حتی با کمترین فاصله 

 ها نبود.

تغییر این فهرست محتمل بود.  این انتخاب ماست اما حقیقت نیست، با هر تغییری در ترکیب اعضای هیأت انتخاب .5

هرچند این به معنای توجیه ضعفهای بنیادی برخی آثار حذف شده نیست. انتخاب ما بی اشتباه نیست ولی بیشترین 

 تالش برای درستی آن شده است.

 هر کس حدی صبر، امید و وظیفه ای دارد. .6

 و عمر کوتاه است.

 

 لمللی تئاتر دانشگاهی ایرانهیأت انتخاب مسابقه صحنه بیستمین جشنواره بین ا

 بهزاد آقاجمالی

 یوسف باپیری

 ناصر حبیبیان

 امین عظیمی

 مرتضی میرمنتظمی

 1396اردیبهشت  چهارمبامداد دوشنبه،  00: 15

 



 

    

 
 

 فهرست آثار پذیرفته شده بخش صحنه بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

 )به ترتیب حروف الفبا (

 ردیف نام نام خانوادگی نام اثر دانشگاه

 آزاد )هنر ومعماری(
با-زی-با   1 علیرضا اجلی 

  2 حامد اصغر زاده کوریوالنوس تهران )هنرهای زیبا(

  3 حمید امامی مغولستان خارجی تهران )هنرهای زیبا(

  4 سجاد امیر مجاهدی قضیه آزاد )هنر ومعماری(

  5 نرگس بهروزیان کارخانگی سوره

فرپوریانی  بی مرگی سوره   6 حسین 

  7 مرتضی جلیلی دوست مجلس مختلف خوانی همین امروز تهران )هنرهای زیبا(

  8 همایون حجازی نیا آن سوره

  9 یاور درزمی یک مساوی چهار آزاد )هنر ومعماری(

  10 پویا رئیسی شکسپیر و شرکا صدا و سیما

  11 سمانه زارع پور هملت، شوز تربیت مدرس

اپرای صابونی تلورانس: یک تهران)هنرهای زیبا(   12 پویا سعیدی 

  13 صدرا صباحی حراج استثنائی اسطرالب مچی ... تهران

  14 شوکا کریمی کارنامه بندار بیدرخش هنر)سینما تئاتر(

  15 حسام الدین لک در باب ماراساد هنر)سینما تئاتر(

  16 سعدی محمدی تابستان تربیت مدرس

  17 محمد نوید معمار کرمانی آقا محمد خان تهران )هنرهای زیبا(

  18 پریسا میر علی U+263 f سوره

  19 امیر نجفی زیارانی کشیده هنر)سینما و تئاتر(

  20 علی نورانی توارد آزاد )تهران جنوب(

  21 امیر نوروزی سرهنگ هنر )سینما و تئاتر(

  22 آرمین حمدی پور پا موسسه آموزش عالی هنر شیراز

  23 پوریا حیدرنژاد بی ماری دامغان

  24 امین محمدی رویای کولی آشفته آزاد )قزوین(

 


