غزل اسکندرنژاد
( -1361تهران)
دکترای پژوهش هنر -دانشگاه تربیت مدرس.1393
کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر -دانشگاه تربیت مدرس .1388
کارشناسی ادبیات نمایشی -دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد-واحد تهران مرکزی.1384
جوایز
 جایزه ی انجمن کارگردانان خانه تئاتر برای کارگردانی نمایش "مرده ریگ" – اسفند .1391 دریافت جایزه ی بهترین بازی دهنده ی سال  1388از سوی خانه ی تئاتر برای بازی دهندگی عروسک ماریونتشمس (شیوه سالزبورگی) در نمایش "اپرای عروسکی مولوی" به کارگردانی بهروز غریب پور.
نویسندگی و کارگردانی
نویسندگی و کارگردانی نمایش "مالقات با گودو در کافه پایتخت با پانزده درصد تخفیف" در پانزدهمین جشنواره بین
المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک.
 کارگردانی نمایش "مرده ریگ" نوشته تهمینه محمدی در بخش نگاه ویژه سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر-تاالر مولوی-زمستان  1390و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر ،بهمن ،اسفند و فروردین .1391
اجراها (بازی دهندۀ عروسک ،دستیار کارگردان ،بازیگر)
(سابقه بازی دهندگی عروسک از سال  1383تا  1393در گروه تئاتر عروسکی آران ،به سرپرستی بهروز غریب پور).
بازی دهنده عروسک ماریونت در آثاری چون: "اپرای عروسکی لیلی و مجنون" به کارگردانی "بهروز غریب پور" ،تاالر فردوسی.1392 ، "اپرای عروسکی حافظ" به کارگردانی "بهروز غریب پور" ،تاالر فردوسی.1391 ، "دختران باغ های قالی" به کارگردانی "افسانه زمانی" و نویسندگی "هنگامه مفید" در سیزدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران  -مبارک ،چهارسو،مجموعه تاتر شهر(.1389 ،همچنین اجرا در رشت/زمستان  1389و
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان.)1390/
 "اپرای عروسکی مولوی" به کارگردانی بهروز غریب پور ،تاالر فردوسی.1388 ، "اپرای عروسکی عاشورا" به کارگردانی بهروز غریب پور ،تاالر فردوسی.1387 ، نمایش "وقتی  "...به کارگردانی افسانه زمانی ،یازدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک ،سالنقشقایی مجموعه تاتر شهر 1385 ،و همچنین به عنوان نمایش بر گزیده در جشنواره کودک و نوجوان به مدت شش ماه
در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان،سالن مبارک فرهنگ سرای بهمن و ….1387،
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 دستیار اول کارگردان در نمایش "کلبه عمو تم" به کارگردانی بهروز غریب پور ،تاالر شهید آوینی فرهنگسرایبهمن/1386،سالن اصلی مجموعه تاتر شهر.1387،
 دستیار اول کارگردان و بازیدهنده در نمایش "مکبث" به کارگردانی بهروز غریب پور ،تاالر فردوسی.1386 ، بازی در نمایش "قصه تلخ طال" به کارگردانی بهروز غریب پور،سالن چهارسو مجموعه تاتر شهر.1385، بازی دهنده عروسک در نمایش " آهو یاهو" به کارگردانی بهروز غریب پور،تاالر هنر1385 ،و جشنواره تئاتر رضوی،تاالر وحدت.1385 ،
 بازی دهنده عروسک در نمایش "اپرای عروسکی رستم و سهراب" به کارگردانی بهروز غریب پور ،تاالر فردوسی-5 ،(.1383-4به مدت  3سال).
 بازی در نمایش "جنگنامه غالمان" نوشته بهرام بیضایی ،به کارگردانی سهیال مرادی ،خانه نمایش اداره تئاتر.1382 ،حضورهای بین المللی
 هفته هنر ایرانی در دبی – امارات متحده عربی 2006 یازدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی پراگ ) – (WAPجمهوری چک2007 اجرا در شهر رم – ایتالیا  ،سالن تئاتر آرژانتینا 2008 جشنواره "فیگور و اپرا" در تورین– ایتالیا 2008 اجرا در شهر رم -ایتالیا ،سالن کوئیرینو 2009 جشنواره ی بین المللی تئاتر تفلیس-گرجستان ،پاییز .2010 دبی ،پاییز .2010 گذراندن یک دوره ی فشرده بازیگری "اپرای چینی" (اپرای پکنی) در آکادمی تئاتر شانگهای ،کشور چین ،تابستان.2011
 پنجاهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی شارلویل مزیه-فرانسه.2011 ، جشنواره نمایش عروسکی کراکو-لهستان.2012 ، -دبی ،پاییز .2013

آثار چاپ شده
 مقاله تاثیر زمینههای اجتماعی-تاریخی ایران عصر قاجار در شکوفایی تعزیه عهد ناصری ،دو فصلنامه مطالعاتتطبیقی هنر ،شماره دهم ،پاییز و زمستان 1394
 مقاله " آریان منوشکین و آفرینش جمعی "  ،فصلنامه هنر  ،شماره  ،82زمستان .1388 مقاله " تئاتر  ،فراتر از زمان و مکان "  ،بولتن دانشجویی" همایش هنر و جهانی شدن " ،مرکز مطالعات و تحقیقاتهنری  ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1383،
2

برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری گارگاه آموزشی "بازیگری اپرای پکنی" ،پاییز .1393
فعالیت های تئاتری در رادیو
 سردبیر  ،نویسنده و کارشناس -مجری برنامه " آوانسن " در رادیو "صدای آشنا" آبان  1387و .1388 سردبیر برنامه " قهوه خانه چارسوق " 120 (.قسمت نقالی داستانهای شاهنامه توسط مرشد "ولی ا ...ترابی"1388 ،کانال اروپای "شبکه جهانی صدای آشنا".
 سردبیر برنامه " تکیه چارسوق " .در دوازده مجلس تعزیه در محرم 1387 ،با حضور "مرتضی صفاریان" ،سه کانالاروپا  ،آمریکا  ،آسیا -اقیانوسیه "شبکه جهانی صدای آشنا"
 کارشناس برنامه "دراماطا" به سردبیری فاطمه بی تقصیر ( .بررسی تاریخ ادبیات نمایشی در ایران از آغاز تا پایاندوره مشروطه ) در تابستان  1388از کانال آسیا و اقیانوسیه "شبکه جهانی صدای آشنا".
دیگر فعالیت ها
دبیر بخش نمایش سایت گزارشی-تحلیلی انگار از مهر .1394

3

