
Theatricultural Exchange Residency-May 2018 

Rooberoo Mansion  

Rooberoo Mansion is a multidisciplinary arts institution, founded in 2016. This artistic institution 
has attracted a great deal of attention as an active cultural hub situated in Tehran’s theater district. 
This institution consists of several beautifully designed spaces including a gallery, a 
multifunctional performance studio, bookstore, gift shop and an outdoor cafe overlooking the 
Tehran City Theater. Rooberoo Mansion is dedicated to promoting the work of young artists, and 
nourishing a collaborative space for interdisciplinary and cross cultural art to be created and 
presented.  
Links to rooberoo mansion: https://www.facebook.com/RooberooMansion/  
www.rooberoomansion.com   Instagram , Telegram  

Bohemi Theater Group 

Bohemi Theater Group was founded by a group of students of the Tehran University, Department 
of Music and Drama , in 2011. This group has had many performances exploring different genres 
and techniques, performances that have been part of international festivals such as Iran 
International Festival of University Theater, Fadjr International Theater festival, International 
Theater School Festival of Amsterdam(ITS) and International Theater Festival in Kerala, 
BOZAR in Belgium.  

Theatricultural Exchange is a program that Bohemi Theater Group is conducting in collaboration 
with Rooberoo Mansion.   

Links to the group:  www.bohemitheatergroup.com , www.facebook.com/bohemitheatergroup   

Theatricultural 2018 

Culture has an unconscious and indirect effect on our work as an indicator 
that shapes our lives from childhood and helps us grow as an artist. In 
today's world, much of this impact is shrouded by cyberspace and the 
internet, and "culture" has a semantically new dimension, the question 
now is whether it can be called "global common culture"? 

But the influence and representation of the culture of each artist in his 
work, as part of his personality, is manifested. Perhaps this work will not 
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be discovered by the audience, but could the initial idea of the idea be 
sought in the artist's individual culture? Hence, in the upcoming program, 
called the "Theatricultural Exchange", we intend to talk about the 
reflection of the artist's geographical and personal culture, as well as his/
her impact on it. 

The second edition of Theatricultural Exchange Residency will be held in 
May 2018 as a joint project between Bohemi Theater Group and the 
Rooberoo Mansion in order to establish a communication between Iranian 
and International theater artists, as well as to create a platform for 
speaking around production methods.  

Theatricultural Exchange invites artists under 35 from all disciplines of 
theater, The Deadline is March 31. 

The documents you need to provide include: 

1. resume (CV),  

2. previous sample link  

3. statement of purpose  

Send your request along with the required documents to: 

theatriculturalexchange@gmail.com  

The main focus of this event is the acquaintance of directors and actors 
from Iran and other countries in order to produce a coproduction and its 
implementation in Iran and other countries. 

The main programs of this event include the following: 

• Presentations, along with questions and answers by the participants 

• Seeing the shows within the framework of International university 
theater festival’s program 

• Practicing and rehearsing the ideas of the other participants as a 
teamwork 
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The program will be in English; therefore all participants are expected to 
be fluent in English.  

The organizers will provide Accommodation, Breakfast and Lunch, festival 
tickets, airport transport 

The rest of the expenses of the participants, including the flight ticket, 
dinner and local transport will be on participants. 

Fee for participation: 80 Euro 

The fee is non-refundable. 
www.Rooberoomansion.com  
www.bohemitheatergroup.com  

رزیدنسی تبادل فرهنگی و تئاتری، اردیبهشت 1397

عمارت روبرو

عمارت روبرو در سال 1395 به عنوان مرکز فرهنگی هنری به بهرهبرداری رسید. این عمارت در 
مرکز رویدادهای هنری و به ویژه تئاتری کشور، یعنی چهارراه ولیعصر قرار دارد. عمارت روبرو 

شامل بخشهای متفاوتی از جمله، گالری، استودیوی چندمنظورهی هنرهای نمایشی، کتابفروشی، 
فروشگاه صنایع دستی و کافهی رو باز است. 

 اصلیترین هدف کاریِ عمارت روبرو، حمایت از آثار هنرمندان جوان، آثار مشترک بین رشتههای 
مختلف هنری و ایجاد فضایی فرامرزی جهت ایجاد موقعیت برای آشنایی با هنرمندان دیگر 

کشورها است. 

لینکهای مربوط به عمارت روبرو:

کانال تلگرام و اینستاگرام اضافه شود.  
  www.rooberoomansion.com , www.facebook.com/RooberooMansion 

گروه تئاتر بوهمی

 گروه تئاتر بوهمی توسط تعدادی از دانشجویان رشتهی نمایش پردیس هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران در سال 1389 به وجود آمد. این گروه تعداد زیادی اجرا در فرمها و شیوههای متفاوت هنری 
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تجربه کرده است. گروه تئاتر بوهمی متشکل از دو کارگردان، سه بازیگر و یک طراح لباس است که 
در دورههای متعددی از 

جشنوارههای تئاتر دانشگاهی جوایزی کسب کردهاند. این گروه، پس از پایان دوران دانشگاهی 
توانست در جشنوارههای بیناملللی تئاتر فجر، ITS  آمستردام،ITFoK هند، ACT اسپانیا، 

BOZAR بلژیک شرکت کند و همچنین در تهران نمایشهای «مدهآ»، «النه خرگوش»، «پینوکیو»، 

«بهارشکنی»، «درباب تفریحات سالم و غیرسالم» را اجرای عموم کرده است.   
  رویداِد تبادل فرهنگی-تئاتری (theatricultural exchange )، به طور مشترک توسط گروه 

تئاتر بوهمی و عمارت روبرو برگزار خواهد شد. 

لینک مربوط به گروه تئاتر بوهمی: www.facebook.com/bohemitheatergroup   و 
  www.bohemitheatergroup.com

فــرهــنگ بــه عــنوان شــاخــصهای کــه در زنــدگــی مــا از کــودکــی شــکل مــیگیرد و در رشــد مــا بــه عــنوان هــنرمــند کــمک مــیکند، 
روی آثـارمـان نـیز تـأثـیری نـاخـودآگـاه و غـیر مسـتقیم دارد. در دنـیای امـروز بـخش زیـادی از ایـن تـاثـیر بـه واسـطه فـضای 
مـجازی و ایـنترنـت تـحت شـعاع قـرار گـرفـته و «فـرهـنگ» بـه لـحاظ مـعنایـی دارای بـعد جـدیـدی شـده اسـت. حـال سـوال ایـن 

است که آیا میشود آن را «فرهنگ مشترک جهانی» نام نهاد؟

امــا تــاثــیر و بــازنــمایــی فــرهــنگِ هــر هــنرمــند در اثــرش، بــه مــثابــه بــخشی از شــخصیت او، نــمایــان مــیشود. شــایــد ایــن اثــر 
تـــوســـط مـــخاطـــب بـــه مـــرحـــله کـــشف نـــرســـد، امـــا آیـــا خـــواســـتگاه اولـــیه ایـــده را مـــیتوان در فـــرهـــنگ فـــردی شـــخص هـــنرمـــند 
جســتجو کــرد؟از ایــن رو، در بــرنــامــه پیشــرو کــه آن را «تــبادل فــرهــنگی-تــئاتــری» نــام نــهادهــایــم، قــصد صــحبت پــیرامــون 

بازتاب فرهنگِ جغرافیایی و شخصیِ هنرمند در اثر وی و همچنین تاثیر بلعکس آن را داریم.

دومــین دوره پــروژه تـبادل فـرهـنگی-تـئاتـری، تــوســط گــروه تــئاتــر بـوهـمی و عـمارت روبـرو بــه طــور مشــترک از 15 
تـا11 اردیبهشـت مـاه 1397، بـه مـنظور بـرقـراری ارتـباط بـین هـنرمـندان تـئاتـر ایـران و دیـگر کـشورهـا، و هـمچنین ایـجاد 

فضایی برای صحبت پیرامون روشهای اجرایی و تولید اثر، به مدت یک هفته در عمارت روبرو برگزار خواهد شد.

هدف و برنامههای رویداد چیست؟ 

تـمرکـز اصـلی ایـن دوره، آشـنایـی کـارگـردانـان و بـازیـگران ایـرانـی و دیـگر کـشورهـا بـه مـنظور تـولـید اثـر مشـترک و اجـرای 
آن در ایران و کشورهای دیگر است. 

از برنامههای اصلی این رویداد میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 
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پرزنتیشن (در مورد آثار و کار هنرمند)، به همراه پرسش و پاسخ توسط شرکتکنندگان •

در ایــن بــخش بــه دلــیل آشــنایــی بیشــتر شــرکــتکنندگــان بــا یــکدیــگر و مــعرفــی کــارهــا و 
شـــیوهـــهای کـــاری خـــود، هـــر شـــرکـــتکننده بـــه مـــدت 20 تـــا 30 دقـــیقه مـــیبایســـت بـــه فـــرم 
دلــــخواه ارائــــهای از کــــارهــــای خــــود انــــجام دهــــد. بــــعد از ارائــــه پــــرســــش و پــــاســــخ بــــین 

شرکتکنندگان انجام میشود. 

دیدن نمایشهای جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران و صحبت و آشنایی با عوامل آنها •

بـه جهـت هـمزمـانـی ایـن رویـداد بـا بیسـت و یـکمین جـشنواره تـئاتـر دانـشگاهـی ایـران و 
اهـــمیت گـــفتگو بـــین اهـــالـــی تـــئاتـــری، در ایـــن بـــخش راجـــعبه اجـــراهـــایـــی کـــه تـــوســـط 
بـرگـزارکـنندگـان از جـشنواره تـئاتـر دانـشگاهـی انـتخاب شـده اسـت ، بـا عـوامـل آن اجـراهـا 
گـفتگویـی دوسـتانـه بـه مـدت 30 دقـیقه در روز بـعد از اجـرا بـرگـزار خـواهـد شـد. ایـن بـخش 

دارای ترجمهی همزمان خواهد بود. 

تمرین و تمرکز روی ایدهها و شیوههای اجراییِ مورد عالقه شرکتکنندگان طی کار گروهی  •

ایـــن بـــخش شـــامـــل گـــفتگوهـــا بـــا مـــوضـــوعـــات فـــرهـــنگ و جـــغرافـــیا و شـــیوهـــهای کـــاریِ 
شرکتکنندهها و در نتیجه 

تمرینهایی که هر کدام از آنها طراحی خواهند کرد، میشود. 

شیوهی شرکت کردن چیست؟

در ایـن دوره از پـروژه تـبادل فـرهـنگی-تـئاتـری از هـنرمـندان زیـِر 35 سـال تـمام شـاخـههای رشـته تـئاتـر دعـوت مـیکند 
تا برای حضور در این رویداد نهایتا تا 13 فروردین 97، اطالعات خود را به ایمیل رزیدنسی ارسال نمایند.  

این رویداد کامالً به زبان انگلیسی و بدون ترجمه برگزار میشود و از تمام شرکتکنندگان انتظار میرود  تا حد 
کافی به زبان انگلیسی مسلط باشند. ( سطح مورد نظر برای زبان انگلیسی در این رویداد Intermediate به باال 

است). 

 تمامی متقاضیان میبایست اطالعات زیر را به ایمیل theatriculturalexchange@gmail.com  ارسال 
نمایند. 
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رزومه- نهایتاً دو صفحه  •

انگیزهنامه- ( توضیح این مسئله که شما از شرکت در این رویداد به دنبال چه چیزی •
هستید، چه چیزی باعث ایجاد عالقه برای شرکت کردن شما میشود و شما با شرکت 

در این رویداد چه چیزی برای عرضه دارید؟ )  

لینک آثار اجرا شده ( جهت بازدید کارهای قبلی به صورت آنالین (YouTube یا •
Vimeo)-  متقاضیان 

 میتوانند با استفاده از Google drive  یا  Dropbox لینک کار خود را با ایمیل 
رزیدنسی به اشتراک بگذارند ). 

ثبت نام  ( هنرمندان ایرانی ، بعد از انتخاب شدن میبایست مبلغ 2 میلیون ریال •
( 200 هزار تومان)  ، جهت ثبتنام به صورت حضوری پرداخت نمایند).  

چه چیزهایی را ما فراهم میکنیم؟

 
محـــل اقـــامـــت(بـــرای شـــرکـــتکندگـــان از شهـــرســـتانـــها)، وعـــدهـــهای صـــبحانـــه و نـــاهـــار، محـــل گـــفتگوهـــا و تـــمریـــنها و بـــلیت 
اجـراهـای جـشنواره، تـوسـط بـرگـزارکـنندگـان تـأمـین خـواهـد شـد. مـابـقی هـزیـنه هـای شـرکـتکنندگـان از جـمله هـزیـنه بـلیتهای 

بین شهری، وعده شام و رفت و آمد درون شهری بر عهده خود ایشان خواهد بود.


