
 

 

 علی اکبر علیزاد

)1352( 

 

 )1381کارشناسی بازیگري و کارشناسی ارشد سینما از دانشکده سینما و تاتر (

تدریس واحدهاي تحلیل نمایشنامه، نمایشنامه نویسی، اصول وفنون نمایشنامه نویسی، مبانی هنرهاي نمایشی، متون نمایشی، 

 و بازیگري

 1391و تاتر 1389مدیر گروه سینما 

 

 کتاب هاي ترجمه شده 

 )1392، نشر ماکان و بیدگل. (چاپ یازدهم، 1383، ساموئل بکت در انتظارگودو

 1391، نشر ماکان، تجدید چاپ نشر بیدگل، 1384، روبر برسون، یادداشت هایی در باب سینماتوگرافی

 1387و  1383، به کوشش علی اکبر علیزاد، نشر ماکان و بیدگل، رویکردهایی به نظریه اجرا

  1382، فرانسیس هاج، ترجمه مشترك با منصور براهیمی، انتشارات سمت، کارگردانی نمایشنامه

 91، 90، 1388، نوئل گرك، انتشارات  بیدگل، راهنماي عملی نمایشنامه نویسی

 91، 90، 1389، دیوید ممت، انتشارات  بیدگل، ااولئان

 1393انتشارات  بیدگل، سوءقصدهایی به زندگی آن زن، مارتین کریمپ، 

 

 گزیده اي از مقاالت تالیفی و ترجمه

 .83، بنیامین بوکلو، حرفه هنرمند، بهار گفتگو با گرهارد ریشتر



 1384، سوزان سونتاگ، هنرنامه، پاییز علیه تفسیر

 .84، سوزان سونتاگ، فصلنامه تاتر، بهار در انتظار گودو در سارایوو

 .86، کتاب ماه هنر، اردیبهشت آرتو و همزادش

 1387، 20، نشریه خیال، شماره متن و اجرا : تامالتی در باب ترجمه متون نمایشی

 1388، نشریه نامه هنر، در اولئانا ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط،

 

 فعالیت هاي تاتري

 ، تاالر مولوي.1383، در انتظار گودوکارگردانی نمایش 

 .1384، اجراشده در تاتر شهر، شهرهاي نامرئینگارش نمایشنامه 

 .1385، تاتر شهر، اولئاناکارگردانی نمایش 

 1387،در تاالر مولوي با همکاري بخش پژوهش دانشگاه هنر، تیرماه  قطعاتی از ساموئل بکتاجراي عمومی 

 1388. قطعاتی از ساموئل بکتشرکت در جشنواره سینایاي رومانی با 

 1389، تیرماه قطعاتی از ساموئل بکتو  کوهستان جادو، منچستر، انگلستان، با نمایش تماس با دنیاحضور در فستیوال 

   برگزاري کارگاه مشترك تاتر در لیورپول و لندن، انگلستان، به دعوت ویزیتینگ آرتز.                                                

 90نگسراي ارسباران، آبان ،در فره بازي از ساموئل بکتاجراي عمومی 

 91،در تاالر مولوي، آبان  آخرین نوار کراپ از ساموئل بکتاجراي عمومی 

 92،در تاالر انتظامی، بهمن خانۀ برناردا آلبا از لورکااجراي عمومی 

 93،در تاالر موج نو، آبان  نمایش بدون کالم یک و دو از ساموئل بکتاجراي عمومی 

 
 


