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سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر مانند دوره های پیشین آن ، بخشی مجزا دروجوه رقابتی خود  
را به پوستر تئاتر اختصاص داده است. به عنوان دبیر جشنواره وظیفه ی من بود که در برخی از جلسات داوری از 
جمله جلسات داوری بخش پوستر جشنواره شرکت داشته باشم. حضور در این جلسات مناظر پژوهشی متعددی 
را پیش چشم نمودار می کرد، سواالتی که هر یک سوژه ای برای اندیشیدن و نظریه پردازی بود. بدیهی است 
که داوری از پژوهش و نظریه جدا نیست و این همزیستی در نمود خود پیچ و تاب داالن های پژوهشی مختلفی 
را در خصوص مسائلی ظاهرا بدیهی پدیدار می نمود. سواالتی چندان بدیهی که در وهله ی اول اساسا به چشم 

نمی آمدند. اما درگیری با آنها جذابیتی صدچندان به این بخش خاص از جشنواره ی سی و هفتم می بخشید.
پوستر در یک رویکرد کالن متعلق به حوزه ی هنرهای تجسمی است، اینکه جشنواره ی تئاتر فجر بخشی به 
عنوان مسابقه ی پوستر داشته باشد چنان بدیهی شده که کمتر به ذات درگیر کننده ی حضور این هنر تجسمی 
در مجموعه ای از هنرهای نمایشی می اندیشیم. در واقع این طور به نظر می آید که پوستر تئاتر خود به خود 
مقوله ای پژوهشی است: آیا پوستر به عنوان یک ابژه ی هنری متعلق به حوزه ی هنرهای تجسمی ازاستقالل 
زیبایی شناختی برخوردار است که می توان آن را به عنوان یک اثر هنری مجزای از تئاتر بررسی کرد و یا تعامل  
و همنشینی زیبایی شناختی اثر با کلیتی به نام تئاتر است که باید معیار ارزیابی قرار گیرد؟ سوالی که بدیهی بودن 

فرض اولیه ی ما را حتما به چالش خواهد کشید و صد البته به سواالتی کالن تر خواهد انجامید. 
نگاهی به سیر تاریخی اطالع رسانی برای اجرای آثار نمایشی این پدیده را به عنوان یکی از ارکان اساسی هر 
اجرایی تثبیت خواهد کرد:  از روزگاری که در میان مردم و در بازارهای آتن با جار و جنجال اثری به بهانه ی 
جشنی آیینی اعالم حضور می کرد، تا زمانی که لوترک به طراحی پوسترهایی برای نمایش دست زد و پوستر بر 
روی دیوارهای شهر های اروپایی خود نمایی کرد، تا امروز که شبکه های اجتماعی در طیفی وسیع به استقبال 
مخاطبان می آیند. اما سوال این است که آیا وظیفه ی پوستر صرفا اطالع رسانی مکان و زمان اجراست؟ یا اینکه 

پوستر بناست تا حال و هوایی کلی از اثر را به دست دهد و بخشی از داستان آن اجرای خاص را به ما بگوید؟
از سوی دیگر ، تئاتر همواره هنری بینارشته ای بوده است، همزیستی موسیقی و کالم و حرکت از یک سو تا 
رسیدن به طراحی صحنه و همنشینی نقاشی و مجسمه سازی و معماری با تئاتر، آشنای همیشگی تاریخ این 
هنر است، بدین ترتیب سواالت ما شکل هایی دیگر به خود می گیرد ، تئاتر از کجا آغاز می شود؟ از جایی که 
تماشاگر در سالن نشسته و نور بر صحنه می تابد و یا از همان لحظه ای که با پوستر تئاتر رو برو می شویم تئاتر 
آغاز شده است؟ امروزه که پوستر کمتر جایی بر در و دیوارهای شهر دارد و کارکرد آن به شبکه های اجتماعی و 

مجازی وابسته شده است مواجهه ی ما با تئاتر آیا به این نقطه ی آغازین منتقل نشده است؟
کوتاه کنم که پرسش های پژوهشی بسیارند و با همین دغدغه بود که به مواجهه با بخش پوستر جشنواره تئاتر 
فجر رفتیم و از این روست که داوری و مسابقه را محملی برای مواجهه با چنین پژوهش هایی می دانیم که در 
چهلمین سال انقالب اسالمی و در سی وهفتمین دوره ی جشنواره ی بین المللی تئاتر  فجر فرصتی مغتنم تر از 

این برای اندیشیدن نخواهیم یافت. 

نادر برهانی مرند
دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاترفجر
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The 37th Fadjr International Theater Festival, similar to the previous ones, has dedicated a distinct 

section in its competition sections to the theater poster. As the festival secretory, I was obliged to attend 

certain jury meetings, namely, jury meeting on the poster section of the festival. Participating in the sessions 

brought numerous research perspectives into the view, questions that each could be the subject of a study. 

Evidently, judging is not separated from research and theory, and this interconnectedness sheds light on 

the winding myriad of diverse research subjects, seemingly of obvious issues. Questions so obvious that 

could not be seen at first glance. Nonetheless, engaging with them makes this section of 37th Fadjr Theater 

Festival competitions greatly fascinating. 

In a broad sense, poster belongs to the domain of visual arts. Having a section in the Fadjr Theater 

Festival as poster competition is now so commonplace that we often hardly think of the engaging nature of 

this visual art form in the category of dramatic arts. In fact, it seems that theater poster is naturally a subject 

of research: is the poster as an art object belonging to the domain of visual arts aesthetically independent so 

that it can be considered an artwork unrelated to theater? Or, the work aesthetic interaction and connection 

to a whole, namely, the theater should be considered an evaluative criterion? The question indeed chal-

lenges our preliminary assumption, and, in fact, it will lead to more challenging and fundamental questions.

A look at the historical survey of advertisement in performance of dramatic works illustrates that the 

phenomenon is indeed one of the fundamental elements in every performance: from the time in which a 

work was announced zealously to the public in the streets of Athens on the occasion of a ritual ceremony, 

or when Lautrec for drama designed posters which could be seen on the walls of European cities, to the 

contemporary era that social networks and media cover a great range of audiشnce. Nonetheless, that begs 

the questions, “whether posters serve merely as a means of advertisement for the time and place of the 

performance?” Or, “is the poster deemed to provide a general ambience of the artwork and to tell us a part 

of a story of the given performance?”

Nevertheless, theater has always been an interdisciplinary art; the coexistence of music, dialogue, and 

motion, on the one hand, and achieving proper scenic design and incorporation of painting, sculpture and 

architecture, on the other, to theater can always be seen in the history of theater. Hence, our questions 

change to newer ones: from where does the theater start? Is it when the audience sits in the amphitheater 

and the light illuminates the stage? Or, does the theater begin in the very moment we face the theater poster? 

Today when the poster can be seen less on the street walls and can be found more often on social media, 

does not our encounter with theater begins there?

To say it briefly, there are ample research questions and that was our concern while treating poster section 

of Fadjr Theater Festival. Moreover, that is why we find judging and competition suitable in order to address 

such research as there may not be a better opportunity to contemplate on the matter than on the occasion 

of the 40th anniversary of the Islamic revolution and the 37th Fadjr Theater Festival.

The Director of 37th Fadjr International Theater Festival
 Neder Borhanimarand
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هیات داوران

ساعد مشکی

متولد 1342- تهران. طراح گرافیک، 
مدیر هنری و ناشر ایرانی. دانش آموخته 
طراحی گرافیک از دانشگاه تهران. 
عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک 
ایران. عضو انجمن بین المللی طراحان 
گرافیک AGI. مدیرمسئول و صاحب 
امتیاز نشریۀ نشان و نشر مشکی. 
برنده جایزه دوم طراحی روی جلد 
و جایزه ویژه خالقیت از ششمین 
دوساالنه طراحی گرافیک ایران. 
برنده جایزه اول طراحی روی جلد از 
هفتمین دوساالنه طراحی گرافیک 
ایران. برنده جایزه مروارید طراحی 
جمهوری چک. برنده جایزه اول 
طراحی روی جلد از نخستین دوساالنه 
طراحی روی جلد تهران. برنده جایزه 
ویژه آیکوگرادا از دوساالنه ورشو، 
13۸۸. برنده جایزه ویژه هیئت داوران 
برای مجموعه آثار از دوساالنه جهان 

اسالم، 13۸۸و...

فرزاد ادیبي

متولد 1346- سنقر. گرافیست 
دانش آموخته  گرافیک.  مدرس  و 
دانشگاه  از  گرافیک  کارشناسی 
درجه  گواهینامه  دارای  تهران،  
یک هنری)معادل دکتری(. عضو 
رسمي انجمن صنفي طراحان گرافیک 
ایران. مدرس مدعو در دانشگاه تهران 
از سال 13۸1 تا کنون. برگزاری 
و  »نگره  انفرادی:  نمایشگاه های 
نگاره«، »چهر چکامه«، »خروش 
خموش«، »از بودن و سرودن«، 
»مروری بر آثار« و ... . نویسنده 
مقاله های: »پاساژ در تایپوگرافی 
ایرانی«، »شیوه گرایي)منریسم(در 
گرافیک امروز ایران«، »فرمالیسم در 
گرافیک امروز ایران«، »نسل پنج، 
نسل آن دو« و ... . طراح گرافیک 
نشریه هاي:  شماره هاي  از  برخي 
»فصلنامه هنر«، »مطالعات ملي«، 

»پیک خاور«، »نداي حق«

صالح تسبیحی

متولد1360- تهران. گرافیست و 
عکاس. دانش  آموخته گرافیک. عضو 
فدراسیون جهانی روزنامه نگاران. 
برگزاری نمایشگاه های انفرادی: 
»زنگ زمان«، »نفتالین«، »سوانح 
و  باغشاه«  »پرندگان  مرکب«، 
»کارسینوما«. شرکت در نمایشگاه های 
گروهی: »شهری دیگر«، »افسردگی 
عمیق تر«،  »افسردگی  عمیق«، 
هنر  »مان  اینسان«،  »انسان 
تهران«،  کالینگ  »لندن  نو«، 
یک  بر  »مروری  »پرسبوک«، 
دهه ویدئوآرت ایران«، »فروغ«، 
»تختی«، »بی نام«، »هنر و صلح«، 
»اتمیزه«، »صمد بهرنگی«، »گذر 
هراسی«، »تهران شهر بی دفاع«، 
»امکان  رئیس جمهور«،  »آقای 
رخداد« و »واقعیت و خیال، نگاهی 

ایران«. بر عکاسی معاصر 
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The Jury
Saleh Tasbihi
Born in 1981 in Tehran, 
Tasbihi is a graphic artist 
and a photographer. He 
was graduated majoring 
in Graphic Design. He is 
a member ofInternational 
Federation of Journalists (IFJ) 
and organized several solo 
exhibitions, namely, “Toll of 
Time”, “Naphthalene”, “Com-
pound Incidence”, “The Birds 
of Bagh-e Shah (Garden of 
Shah)”, and “Carcinoma”. 
Moreover, Tasbihi partici-
pated in various collective 
exhibitions, namely, “Another 
City”, “Deep Depression”, 
“Deeper Depression”, “Hu-
man as This”, “Mann the 
New Art”, “London Calling: 
Tehran”, “Persbook”, “Review 
of a Decade of Video Art in 
Iran”, “Forough”, “Takhti”, 
“Untitled” ,“Art and Peace,“ 
”Atomized” ,“Samad Beh-
rangi” ,“Pathophobia” ,“Tehran: 
a  Defenseless City”  ,“Mr. 
President” ,“Probability of 
Occurrence “and”  Reality 
and Illusion :a Review of the 
Contemporary Photography 
in Iran.“

Farzad Adibi
Born in 1967 in Sonqor, 
Adibi is a graphic artist 
and graphic design pro-
fessor. He was graduated 
majoring in Graphic Design 
from University of Tehran, 
holding the excellence Art 
Certificate (tantamount to 
Ph.D degree). Adibi is the 
official member of Iranian 
Graphic Designers Society 
(IGDS) and a visiting pro-
fessor at the University of 
Tehran since 2002 to date. 
He has organized several 
solo exhibitions: “Perspective 
and Image”, “Face of Poem”, 
“Silent Roar”, “On Being and 
Singing”, “A Review of the 
works” and . . . . Moreover, 
Adibi published a number 
of articles, including, “Gal-
leria in Iranian Typography”, 
“Mannerism in Iran’s Today 
Graphics”, “Formalism in 
Iran’s Today Graphics”, and 
“Fifth Generation, Their two 
Generation”. In addition, he 
was the graphic designer 
of certain issues of several 
journals among which are 
“Journal of Art”, “National 
Studies”, “Orient Reporter”, 
“Call of the Truth”, “Public 
Insurance”, “Student”, and 
“Future Makers”.

Saed Meshki
Born in 1963 in Tehran, 
Meshki is a graphic de-
signer, an artistic director, 
and an Iranian publisher. 
He was graduated majoring 
Graphic Design from Univer-
sity of Tehran. Meshki is a 
member of Iranian Graphic 
Designers Society (IGDC) 
and a member of Alliance 
Graphique Internationale 
(AGI) club. Moreover, he 
is the managing editor 
and owner and publisher 
of Neshan magazine and 
Meshki publication. Meshki 
has won the second prize of 
cover design and the special 
award of creativity in the 
6th Biennial Iran Graphic 
Design. Furthermore, he 
is the winner of first prize 
in cover design of the 7th 
Biennial Iran Graphic Design, 
the winner of pearl award 
in Czech Republic Design, 
and is awarded the first prize 
of the 1st Biennial Cover 
Design of Tehran. He is the 
winner of Icograda Excellence 
Award of International Poster 
Biennale Warsaw in 2009. 
Meshki was also awarded 
the special jury prize for 
the collection of works in 
the Biennial of the Islamic 
Design in 2009.
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هیـات داوران  ، بـا سـپاس از اقدام فرهنگـی و هنری متولیان این مسـابقه و برای تداوم 
آن نکاتـی را متذکر می شـود. 

نگاهی به تاریِخ پوستر تئاتر در ایران  و جهان نشانگر این نکته است که طراحی پوستر 
تئاتر نسـبت به طراحی آن در دیگر زمینه ها آزادتر و با رویکرد  خالقانه  تریی طراحی شـده 
 است، در نتیجه داوری این شاخه از طراحی پوسترنیز حساسیت و دقت بیشتری می طلبد.
هیـات داوران  بـا بیـش از 400 پوسـتر رسـیده بـه دبیرخانه روبـرو بوده انـد و باید حدود 
یـک چهـارم از آنهـا را بـرای نمایـش انتخـاب می کردند. بررسـی کیفی پوسـترهای این 
دوره بیانگر آن اسـت که پوسـترهای تئاتر از کیفیت بهتری نسـبت به دیگر پوسـترهای 
طراحـی شـده در زمینه هـای گوناگون برخوردار اسـت، کـه این امرجای خوشـحالی دارد. 
بـه همیـن دلیـل داوران چنـد بـار آثـار را بررسـی کردنـد تا نتیجـه ای مطلوب به دسـت 

ید. آ

مناسـب  لـی آوت   ، بـودن«  روز  »بـه  چیـز  هـر  از  پیـش  برنـدگان؛  انتخـاِب  در   
 تنـوع و تفـاوت در اجـرا و نزدیـک شـدن بـه محتـوای تئاتـر، تـا حـد ممکـن، بـود.
هیـات داوران امیدوارنـد انتخابهـای آن هـا تاثیـری مثبـت بر رونـِد طراحی پوسـتر تئاتر 

ایـران بگـذارد و در آینـده شـاهِد کیفیـت بهتر آثـار طراحاِن ایرانی باشـیم.

و امـا نکتـه ای اساسـی  و بدیهـی کـه بارهـا در مقـاالت و بیانیه هـا و به ُطـرق مختلف 
 در رسـانه هـا گفتـه شـده اما عملی نشـده، حضـور کم رنگ پوسـتردر میان مردم اسـت. 
پوسـتر وسـیله ای ارتباطـی اسـت و جـای آن در خیابـان و در میان زندگی روزمره اسـت. 
پوسـترها اگـر چـه اسـنادی بـرای یـک رویـداد هسـتند، اما بایـد با مـردم ارتبـاط برقرار 

کننـد و آنهـا را بـه دیـدن تئاتر ترغیـب کنند. 
محبوس کردن پوستردر فضای نمایشگاهی هیچ تاثیری بر جامعه و مردم )که مخاطب 

اصلی پوستر هستند( نخواهد گذاشت و نقض کامل هدِف طراحی پوستر است.

 هیات داوران، مصرانه خواستار اختصاص مکانهایی برای نصب پوسترها در سطح شهر 
تهران هستند که چشِم مردِم ایران دوباره با پوستر آشتی کند و آشنا شود. انتظار می رود 

این درخواست به مسئولین  شهرداری تهران منعکس شود.

ساعد مشکی ،فرزاد ادیبی، صالح تسبیحی

 بیانیه هیات داوران 
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Saed Meshki,Farzad Adibi,Saleh Tasbihi

Appreciating the cultural and artistic efforts of the directors of this festival 
and competition, the jury would like to make a few remarks:

A look at the history of theatre poster in Iran indicates that theater posters, 
compared to posters in other fields, were designed in a more freely manner 
and a more creative approach. Consequently, judging this branch of poster 
designing demands more sensitivity and accuracy as well. 

The jury encountered over 400 posters, received by the secretariat, and had 
to select a quarter of this number for the presentation. The qualitative evalu-
ation of the current festival posters suggests that theater posters are greater 
in quality compared to posters designed in various other fields, and that is a 
fortunate phenomenon. For this reason, the jury examined the works several 
times to obtain the best results. The criteria for selecting the winners were, 
most importantly, "to be updated", proper layout, diversity and variety in per-
formance, and conforming to the content of the theater as much as possible.

The jury hopes that its judgment will have a positive effect on the process of 
designing theater posters in Iran, and we hope we will see improvements in 
the quality of future works of Iranian designers.

Last but not least, is the evident yet essential point that is addressed, how-
ever never practiced, in several ways in the statements, articles, and the me-
dia: vanishing presence of the poster among the people.

A poster is a communicative tool, and it belongs to the streets in the every-
day life. Although posters are instruments to an event, they should relate to 
people and encourage them to watch theater. Confining the poster in exhibi-
tions will have no positive effect on the society and people, the main audience 
of the poster, and it is in complete violation of the major objective of designing 
posters.

The jury committee urgently demands considering special places dedicated 
to putting up posters throughout Tehran so that Iranian people may reconcile 
with posters once again. It is expected that this request will be referred to 
Tehran municipality authorities.

The Statement of the Jury
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Competition Section, Statictics
Total number of participants: 
111  Graphich designers by 435 posters
Accepted posters for competition and book:
61 posters & 5 collections by 34 designers

تعداد کل شرکت کنندگان
111 طراح با 435 اثر
 آثار راه یافته به مسابقه
61 اثر و 5 مجموعه از34 طراح

آمار مسابقه



12 Arash Toroghi  آرش طرقی



13    Elham hemmat  الهام همت



14Elham hemmat  الهام همت



15    Amir Afrand  امیر افرند



16Amir Rajabi  امیر رجبی
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Selected Artworks of Theater Poster Competition

آثار راه یافته به مسابقه پوستر

با تشکر از: پیمان شریعتی ،حمید نیلی ،علی عابدی ،سعید اسدی،
 مهدی حاجیان، جالل تجنگی، عباس اقسامی، جواد مسستخدمی،
  وحید لک، عباس غفاری ،پریسا بهپوری،طاهره فرقانی، آتنا کوچکی 
سایت ایران تئاتر و مجموعه تئاتر شهر

دبیرجشنواره: نادر برهانی مرند
مدیر مسابقه پوستر: ابراهیم حسینی
مدیر اجرایی: اشکان زمردی مطلق
طراح گرافیک: مریم شیرزادی
طراحی جلد: سعید رضوانی

عکس: ماریا قهرمانی 
ترجمه: علی نورپیشه

Director of Festival: Neder Borhanimarand
Manager of Poster Competition: Ebrahim Hosseini
Graphic Design: Maryam Shirzad
Cover Design: Saeid Rezvani
Translation: Ali Nourpisheh
Photo: Marya Ghremani
Special Thanks to: Peyman Shariati,Hamid Nili,Ali Abedi,
 Saeed Asaadi,Mehdi Hajian,Jalal Tajangi, Abbas Aghsami,
Javad Mostakhdemi,Vahid Lak, Abbas Ghaffari,Parisa Behpouri,
Tahereh Forghani, Atena kohei, Iran Theater Website and City Theater Complex

اعالن

poster
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سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر مانند دوره های پیشین آن ، بخشی مجزا دروجوه رقابتی خود  
را به پوستر تئاتر اختصاص داده است. به عنوان دبیر جشنواره وظیفه ی من بود که در برخی از جلسات داوری از 
جمله جلسات داوری بخش پوستر جشنواره شرکت داشته باشم. حضور در این جلسات مناظر پژوهشی متعددی 
را پیش چشم نمودار می کرد، سواالتی که هر یک سوژه ای برای اندیشیدن و نظریه پردازی بود. بدیهی است 
که داوری از پژوهش و نظریه جدا نیست و این همزیستی در نمود خود پیچ و تاب داالن های پژوهشی مختلفی 
را در خصوص مسائلی ظاهرا بدیهی پدیدار می نمود. سواالتی چندان بدیهی که در وهله ی اول اساسا به چشم 

نمی آمدند. اما درگیری با آنها جذابیتی صدچندان به این بخش خاص از جشنواره ی سی و هفتم می بخشید.
پوستر در یک رویکرد کالن متعلق به حوزه ی هنرهای تجسمی است، اینکه جشنواره ی تئاتر فجر بخشی به 
عنوان مسابقه ی پوستر داشته باشد چنان بدیهی شده که کمتر به ذات درگیر کننده ی حضور این هنر تجسمی 
در مجموعه ای از هنرهای نمایشی می اندیشیم. در واقع این طور به نظر می آید که پوستر تئاتر خود به خود 
مقوله ای پژوهشی است: آیا پوستر به عنوان یک ابژه ی هنری متعلق به حوزه ی هنرهای تجسمی ازاستقالل 
زیبایی شناختی برخوردار است که می توان آن را به عنوان یک اثر هنری مجزای از تئاتر بررسی کرد و یا تعامل  
و همنشینی زیبایی شناختی اثر با کلیتی به نام تئاتر است که باید معیار ارزیابی قرار گیرد؟ سوالی که بدیهی بودن 

فرض اولیه ی ما را حتما به چالش خواهد کشید و صد البته به سواالتی کالن تر خواهد انجامید. 
نگاهی به سیر تاریخی اطالع رسانی برای اجرای آثار نمایشی این پدیده را به عنوان یکی از ارکان اساسی هر 
اجرایی تثبیت خواهد کرد:  از روزگاری که در میان مردم و در بازارهای آتن با جار و جنجال اثری به بهانه ی 
جشنی آیینی اعالم حضور می کرد، تا زمانی که لوترک به طراحی پوسترهایی برای نمایش دست زد و پوستر بر 
روی دیوارهای شهر های اروپایی خود نمایی کرد، تا امروز که شبکه های اجتماعی در طیفی وسیع به استقبال 
مخاطبان می آیند. اما سوال این است که آیا وظیفه ی پوستر صرفا اطالع رسانی مکان و زمان اجراست؟ یا اینکه 

پوستر بناست تا حال و هوایی کلی از اثر را به دست دهد و بخشی از داستان آن اجرای خاص را به ما بگوید؟
از سوی دیگر ، تئاتر همواره هنری بینارشته ای بوده است، همزیستی موسیقی و کالم و حرکت از یک سو تا 
رسیدن به طراحی صحنه و همنشینی نقاشی و مجسمه سازی و معماری با تئاتر، آشنای همیشگی تاریخ این 
هنر است، بدین ترتیب سواالت ما شکل هایی دیگر به خود می گیرد ، تئاتر از کجا آغاز می شود؟ از جایی که 
تماشاگر در سالن نشسته و نور بر صحنه می تابد و یا از همان لحظه ای که با پوستر تئاتر رو برو می شویم تئاتر 
آغاز شده است؟ امروزه که پوستر کمتر جایی بر در و دیوارهای شهر دارد و کارکرد آن به شبکه های اجتماعی و 

مجازی وابسته شده است مواجهه ی ما با تئاتر آیا به این نقطه ی آغازین منتقل نشده است؟
کوتاه کنم که پرسش های پژوهشی بسیارند و با همین دغدغه بود که به مواجهه با بخش پوستر جشنواره تئاتر 
فجر رفتیم و از این روست که داوری و مسابقه را محملی برای مواجهه با چنین پژوهش هایی می دانیم که در 
چهلمین سال انقالب اسالمی و در سی وهفتمین دوره ی جشنواره ی بین المللی تئاتر  فجر فرصتی مغتنم تر از 

این برای اندیشیدن نخواهیم یافت. 

نادر برهانی مرند
دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاترفجر
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The 37th Fadjr International Theater Festival, similar to the previous ones, has dedicated a distinct 

section in its competition sections to the theater poster. As the festival secretory, I was obliged to attend 

certain jury meetings, namely, jury meeting on the poster section of the festival. Participating in the sessions 

brought numerous research perspectives into the view, questions that each could be the subject of a study. 

Evidently, judging is not separated from research and theory, and this interconnectedness sheds light on 

the winding myriad of diverse research subjects, seemingly of obvious issues. Questions so obvious that 

could not be seen at first glance. Nonetheless, engaging with them makes this section of 37th Fadjr Theater 

Festival competitions greatly fascinating. 

In a broad sense, poster belongs to the domain of visual arts. Having a section in the Fadjr Theater 

Festival as poster competition is now so commonplace that we often hardly think of the engaging nature of 

this visual art form in the category of dramatic arts. In fact, it seems that theater poster is naturally a subject 

of research: is the poster as an art object belonging to the domain of visual arts aesthetically independent so 

that it can be considered an artwork unrelated to theater? Or, the work aesthetic interaction and connection 

to a whole, namely, the theater should be considered an evaluative criterion? The question indeed chal-

lenges our preliminary assumption, and, in fact, it will lead to more challenging and fundamental questions.

A look at the historical survey of advertisement in performance of dramatic works illustrates that the 

phenomenon is indeed one of the fundamental elements in every performance: from the time in which a 

work was announced zealously to the public in the streets of Athens on the occasion of a ritual ceremony, 

or when Lautrec for drama designed posters which could be seen on the walls of European cities, to the 

contemporary era that social networks and media cover a great range of audiشnce. Nonetheless, that begs 

the questions, “whether posters serve merely as a means of advertisement for the time and place of the 

performance?” Or, “is the poster deemed to provide a general ambience of the artwork and to tell us a part 

of a story of the given performance?”

Nevertheless, theater has always been an interdisciplinary art; the coexistence of music, dialogue, and 

motion, on the one hand, and achieving proper scenic design and incorporation of painting, sculpture and 

architecture, on the other, to theater can always be seen in the history of theater. Hence, our questions 

change to newer ones: from where does the theater start? Is it when the audience sits in the amphitheater 

and the light illuminates the stage? Or, does the theater begin in the very moment we face the theater poster? 

Today when the poster can be seen less on the street walls and can be found more often on social media, 

does not our encounter with theater begins there?

To say it briefly, there are ample research questions and that was our concern while treating poster section 

of Fadjr Theater Festival. Moreover, that is why we find judging and competition suitable in order to address 

such research as there may not be a better opportunity to contemplate on the matter than on the occasion 

of the 40th anniversary of the Islamic revolution and the 37th Fadjr Theater Festival.

The Director of 37th Fadjr International Theater Festival
 Neder Borhanimarand
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هیات داوران

ساعد مشکی

متولد 1342- تهران. طراح گرافیک، 
مدیر هنری و ناشر ایرانی. دانش آموخته 
طراحی گرافیک از دانشگاه تهران. 
عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک 
ایران. عضو انجمن بین المللی طراحان 
گرافیک AGI. مدیرمسئول و صاحب 
امتیاز نشریۀ نشان و نشر مشکی. 
برنده جایزه دوم طراحی روی جلد 
و جایزه ویژه خالقیت از ششمین 
دوساالنه طراحی گرافیک ایران. 
برنده جایزه اول طراحی روی جلد از 
هفتمین دوساالنه طراحی گرافیک 
ایران. برنده جایزه مروارید طراحی 
جمهوری چک. برنده جایزه اول 
طراحی روی جلد از نخستین دوساالنه 
طراحی روی جلد تهران. برنده جایزه 
ویژه آیکوگرادا از دوساالنه ورشو، 
13۸۸. برنده جایزه ویژه هیئت داوران 
برای مجموعه آثار از دوساالنه جهان 

اسالم، 13۸۸و...

فرزاد ادیبي

متولد 1346- سنقر. گرافیست 
دانش آموخته  گرافیک.  مدرس  و 
دانشگاه  از  گرافیک  کارشناسی 
درجه  گواهینامه  دارای  تهران،  
یک هنری)معادل دکتری(. عضو 
رسمي انجمن صنفي طراحان گرافیک 
ایران. مدرس مدعو در دانشگاه تهران 
از سال 13۸1 تا کنون. برگزاری 
و  »نگره  انفرادی:  نمایشگاه های 
نگاره«، »چهر چکامه«، »خروش 
خموش«، »از بودن و سرودن«، 
»مروری بر آثار« و ... . نویسنده 
مقاله های: »پاساژ در تایپوگرافی 
ایرانی«، »شیوه گرایي)منریسم(در 
گرافیک امروز ایران«، »فرمالیسم در 
گرافیک امروز ایران«، »نسل پنج، 
نسل آن دو« و ... . طراح گرافیک 
نشریه هاي:  شماره هاي  از  برخي 
»فصلنامه هنر«، »مطالعات ملي«، 

»پیک خاور«، »نداي حق«

صالح تسبیحی

متولد1360- تهران. گرافیست و 
عکاس. دانش  آموخته گرافیک. عضو 
فدراسیون جهانی روزنامه نگاران. 
برگزاری نمایشگاه های انفرادی: 
»زنگ زمان«، »نفتالین«، »سوانح 
و  باغشاه«  »پرندگان  مرکب«، 
»کارسینوما«. شرکت در نمایشگاه های 
گروهی: »شهری دیگر«، »افسردگی 
عمیق تر«،  »افسردگی  عمیق«، 
هنر  »مان  اینسان«،  »انسان 
تهران«،  کالینگ  »لندن  نو«، 
یک  بر  »مروری  »پرسبوک«، 
دهه ویدئوآرت ایران«، »فروغ«، 
»تختی«، »بی نام«، »هنر و صلح«، 
»اتمیزه«، »صمد بهرنگی«، »گذر 
هراسی«، »تهران شهر بی دفاع«، 
»امکان  رئیس جمهور«،  »آقای 
رخداد« و »واقعیت و خیال، نگاهی 

ایران«. بر عکاسی معاصر 
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The Jury
Saleh Tasbihi
Born in 1981 in Tehran, 
Tasbihi is a graphic artist 
and a photographer. He 
was graduated majoring 
in Graphic Design. He is 
a member ofInternational 
Federation of Journalists (IFJ) 
and organized several solo 
exhibitions, namely, “Toll of 
Time”, “Naphthalene”, “Com-
pound Incidence”, “The Birds 
of Bagh-e Shah (Garden of 
Shah)”, and “Carcinoma”. 
Moreover, Tasbihi partici-
pated in various collective 
exhibitions, namely, “Another 
City”, “Deep Depression”, 
“Deeper Depression”, “Hu-
man as This”, “Mann the 
New Art”, “London Calling: 
Tehran”, “Persbook”, “Review 
of a Decade of Video Art in 
Iran”, “Forough”, “Takhti”, 
“Untitled” ,“Art and Peace,“ 
”Atomized” ,“Samad Beh-
rangi” ,“Pathophobia” ,“Tehran: 
a  Defenseless City”  ,“Mr. 
President” ,“Probability of 
Occurrence “and”  Reality 
and Illusion :a Review of the 
Contemporary Photography 
in Iran.“

Farzad Adibi
Born in 1967 in Sonqor, 
Adibi is a graphic artist 
and graphic design pro-
fessor. He was graduated 
majoring in Graphic Design 
from University of Tehran, 
holding the excellence Art 
Certificate (tantamount to 
Ph.D degree). Adibi is the 
official member of Iranian 
Graphic Designers Society 
(IGDS) and a visiting pro-
fessor at the University of 
Tehran since 2002 to date. 
He has organized several 
solo exhibitions: “Perspective 
and Image”, “Face of Poem”, 
“Silent Roar”, “On Being and 
Singing”, “A Review of the 
works” and . . . . Moreover, 
Adibi published a number 
of articles, including, “Gal-
leria in Iranian Typography”, 
“Mannerism in Iran’s Today 
Graphics”, “Formalism in 
Iran’s Today Graphics”, and 
“Fifth Generation, Their two 
Generation”. In addition, he 
was the graphic designer 
of certain issues of several 
journals among which are 
“Journal of Art”, “National 
Studies”, “Orient Reporter”, 
“Call of the Truth”, “Public 
Insurance”, “Student”, and 
“Future Makers”.

Saed Meshki
Born in 1963 in Tehran, 
Meshki is a graphic de-
signer, an artistic director, 
and an Iranian publisher. 
He was graduated majoring 
Graphic Design from Univer-
sity of Tehran. Meshki is a 
member of Iranian Graphic 
Designers Society (IGDC) 
and a member of Alliance 
Graphique Internationale 
(AGI) club. Moreover, he 
is the managing editor 
and owner and publisher 
of Neshan magazine and 
Meshki publication. Meshki 
has won the second prize of 
cover design and the special 
award of creativity in the 
6th Biennial Iran Graphic 
Design. Furthermore, he 
is the winner of first prize 
in cover design of the 7th 
Biennial Iran Graphic Design, 
the winner of pearl award 
in Czech Republic Design, 
and is awarded the first prize 
of the 1st Biennial Cover 
Design of Tehran. He is the 
winner of Icograda Excellence 
Award of International Poster 
Biennale Warsaw in 2009. 
Meshki was also awarded 
the special jury prize for 
the collection of works in 
the Biennial of the Islamic 
Design in 2009.
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هیـات داوران  ، بـا سـپاس از اقدام فرهنگـی و هنری متولیان این مسـابقه و برای تداوم 
آن نکاتـی را متذکر می شـود. 

نگاهی به تاریِخ پوستر تئاتر در ایران  و جهان نشانگر این نکته است که طراحی پوستر 
تئاتر نسـبت به طراحی آن در دیگر زمینه ها آزادتر و با رویکرد  خالقانه  تریی طراحی شـده 
 است، در نتیجه داوری این شاخه از طراحی پوسترنیز حساسیت و دقت بیشتری می طلبد.
هیـات داوران  بـا بیـش از 400 پوسـتر رسـیده بـه دبیرخانه روبـرو بوده انـد و باید حدود 
یـک چهـارم از آنهـا را بـرای نمایـش انتخـاب می کردند. بررسـی کیفی پوسـترهای این 
دوره بیانگر آن اسـت که پوسـترهای تئاتر از کیفیت بهتری نسـبت به دیگر پوسـترهای 
طراحـی شـده در زمینه هـای گوناگون برخوردار اسـت، کـه این امرجای خوشـحالی دارد. 
بـه همیـن دلیـل داوران چنـد بـار آثـار را بررسـی کردنـد تا نتیجـه ای مطلوب به دسـت 

ید. آ

مناسـب  لـی آوت   ، بـودن«  روز  »بـه  چیـز  هـر  از  پیـش  برنـدگان؛  انتخـاِب  در   
 تنـوع و تفـاوت در اجـرا و نزدیـک شـدن بـه محتـوای تئاتـر، تـا حـد ممکـن، بـود.
هیـات داوران امیدوارنـد انتخابهـای آن هـا تاثیـری مثبـت بر رونـِد طراحی پوسـتر تئاتر 

ایـران بگـذارد و در آینـده شـاهِد کیفیـت بهتر آثـار طراحاِن ایرانی باشـیم.

و امـا نکتـه ای اساسـی  و بدیهـی کـه بارهـا در مقـاالت و بیانیه هـا و به ُطـرق مختلف 
 در رسـانه هـا گفتـه شـده اما عملی نشـده، حضـور کم رنگ پوسـتردر میان مردم اسـت. 
پوسـتر وسـیله ای ارتباطـی اسـت و جـای آن در خیابـان و در میان زندگی روزمره اسـت. 
پوسـترها اگـر چـه اسـنادی بـرای یـک رویـداد هسـتند، اما بایـد با مـردم ارتبـاط برقرار 

کننـد و آنهـا را بـه دیـدن تئاتر ترغیـب کنند. 
محبوس کردن پوستردر فضای نمایشگاهی هیچ تاثیری بر جامعه و مردم )که مخاطب 

اصلی پوستر هستند( نخواهد گذاشت و نقض کامل هدِف طراحی پوستر است.

 هیات داوران، مصرانه خواستار اختصاص مکانهایی برای نصب پوسترها در سطح شهر 
تهران هستند که چشِم مردِم ایران دوباره با پوستر آشتی کند و آشنا شود. انتظار می رود 

این درخواست به مسئولین  شهرداری تهران منعکس شود.

ساعد مشکی ،فرزاد ادیبی، صالح تسبیحی

 بیانیه هیات داوران 
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Saed Meshki,Farzad Adibi,Saleh Tasbihi

Appreciating the cultural and artistic efforts of the directors of this festival 
and competition, the jury would like to make a few remarks:

A look at the history of theatre poster in Iran indicates that theater posters, 
compared to posters in other fields, were designed in a more freely manner 
and a more creative approach. Consequently, judging this branch of poster 
designing demands more sensitivity and accuracy as well. 

The jury encountered over 400 posters, received by the secretariat, and had 
to select a quarter of this number for the presentation. The qualitative evalu-
ation of the current festival posters suggests that theater posters are greater 
in quality compared to posters designed in various other fields, and that is a 
fortunate phenomenon. For this reason, the jury examined the works several 
times to obtain the best results. The criteria for selecting the winners were, 
most importantly, "to be updated", proper layout, diversity and variety in per-
formance, and conforming to the content of the theater as much as possible.

The jury hopes that its judgment will have a positive effect on the process of 
designing theater posters in Iran, and we hope we will see improvements in 
the quality of future works of Iranian designers.

Last but not least, is the evident yet essential point that is addressed, how-
ever never practiced, in several ways in the statements, articles, and the me-
dia: vanishing presence of the poster among the people.

A poster is a communicative tool, and it belongs to the streets in the every-
day life. Although posters are instruments to an event, they should relate to 
people and encourage them to watch theater. Confining the poster in exhibi-
tions will have no positive effect on the society and people, the main audience 
of the poster, and it is in complete violation of the major objective of designing 
posters.

The jury committee urgently demands considering special places dedicated 
to putting up posters throughout Tehran so that Iranian people may reconcile 
with posters once again. It is expected that this request will be referred to 
Tehran municipality authorities.

The Statement of the Jury



10



11    

Competition Section, Statictics
Total number of participants: 
111  Graphich designers by 435 posters
Accepted posters for competition and book:
61 posters & 5 collections by 34 designers

تعداد کل شرکت کنندگان
111 طراح با 435 اثر
 آثار راه یافته به مسابقه
61 اثر و 5 مجموعه از34 طراح

آمار مسابقه



12 Arash Toroghi  آرش طرقی



13    Elham hemmat  الهام همت



14Elham hemmat  الهام همت



15    Amir Afrand  امیر افرند



16Amir Rajabi  امیر رجبی



17    Amir Sadeghi  امیر صادقی



18Parnaz Karimi  پرناز کریمی 



19    Parnaz Karimi  پرناز کریمی 



20 Javad Alikhueian  جواد علیخوئیان



21     Javad Alikhueian  جواد علیخوئیان



22 Javad Alikhueian جواد علیخوئیان



23     Hamed Shojaei  حامد شجاعی



24 Hmaidreza Hmazehpour   حمید رضا حمزه پور



25     Khayyam Moayyedi خیام مویدی          



26 Khayyam Moayyedi خیام مویدی         



27     Khayyam Moayyedi خیام مویدی         



28Khayyam Moayyedi خیام مویدی         



29    Rasoul Haghjou  رسول حق جو 



30Rasoul Haghjou  رسول حق جو 



31    Rasoul Haghjou  رسول حق جو 



32Raza Chavoshi  رضا چاوشی 



33    Raza Chavoshi  رضا چاوشی 



34Raza Chavoshi  رضا چاوشی 



35    Soroush Heidari  سروش حیدری 



36Soroush Heidari  سروش حیدری 



37    Saeid Rezvani  سعید رضوانی 



38Saeid Rezvani  سعید رضوانی 



39    Saeid Rezvani  سعید رضوانی 



40Saeid Tamehrizadeh  سعید طامهری زاده  



41    Siamak Toudeh Fallah  سیامک تود ه  فالح 



42Siamak Toudeh Fallah  سیامک تود ه  فالح 



43    Siavash Tasaodian  سیاوش تصاعدیان 



44Siavash Tasaodian  سیاوش تصاعدیان 



45    Collection of Works
مجموعه آثار

Siavash Tasaodian  سیاوش تصاعدیان 



46Seyyed Shahin Alavi  سید شاهین علوی 



47    Aliagha Hosseinpour  علی آقا حسین پور 



48Alireza Askarifar   علیرضا  عسکری فر 



49    Alireza  Askarifar  علیرضاعسکریفر
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Farhad Fozouni  فرهادفزونی
Collection of Works

مجموعه آثار
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Farhad Fozouni  فرهادفزونی

Collection of Works
مجموعه آثار



52

Farhang Eskandari  فرهنگاسکندری
Collection of Works

مجموعه آثار



53    Kamal Kachoueian  کمالکچوئیان
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Kamal Kachoueian  کمالکچوئیان
Collection of Works

مجموعه آثار



55    Mohammad Afshar  محمدافشار



56Mohammad Afshar  محمدافشار



57    Mohammad Afshar  محمد افشار 



58Mohammad Afshar  محمد افشار 



59    Mohammad Afshar  محمد افشار 



60Mohammad Afshar  محمد افشار 



61    Mohammad Afshar  محمد افشار 



62Mohammad Afshar  محمد افشار 



63    Morteza Farahnak  مرتضی فرحنا ک  



64Mehdi Asaditabar  مهدی اسدی تبار 



65    Mehdi Raygani  مهدی رایگانی  



66Mehdi Raygani  مهدی رایگانی  



67    Mehdi Raygani  مهدی رایگانی  



68Mahsa Ghafourian  مهسا غفوریان  



69    Mahsa Ghafourian  مهسا غفوریان  



70Mahyar Seyyedalizadeh  مهیار سید علی زاده  



71    Meisam Namdar  میثم نامدار  



72Misam Namdar  میثم نامدار  



73    Nima Pirasteh Boroujeni  نیما پیراسته  بروجنی  



74Hadi Bolandbakht  هادی بلند بخت   



75    Hadi Jeldi  هادی جلدی   



76Younes Dehghani  یونس دهقانی   



77    Younes Dehghani  یونس دهقانی   
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 مروری برمسابقه پوسترسی وششمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر1396

برگزیدگان:
رتبه اول: سوسن سامانی فر )پوستر نمایش : شنبه ظهر(

رتبه دوم: رسول حق جو )پوستر نمایش : حاتم (
رتبه سوم مشترک : محمد صادق زرجویان ) پوستر نمایش: کالغ (

فریده براتی) پوستر نمایش : قند خون(

A Review of Theater Poster Competition of 36th Fadjr international Theater Festival 2018

Director of Festival: Farhad Mohandespour
Manager of Poster Competition: Amir Esmi

دبیر جشنواره: فرهاد مهندس پور
مدیر بخش پوستر: امیر اسمی

هیات داوران :مجید بلوچ )ایران(  سابینا اُبرُهلتسر 
)سوئیس(  آیشه گل ایِزر )ترکیه( مارکوس وایسبِک 
)آلمان( پارسوآ باشی )ایران(  رضا عابدینی )ایران(  

سیام اتتاریا )تایلند(امیر اسمی )ایران(  سباستین 
کوبیتسا )لهستان(  جواد آتشباری )ایران(  علی 

باقری )ایران(

The Jury: Majid Balouch (iran)
Sabina Oberholster (Switzerland)
Aysegul izer (Turkey)
Markus Weisbeck (Germany)
Parsua Bashi (iran), Reza Abedini (iran)
Siam Attariya (Thailand), Amir Esmi (iran)
Sebastian Kubica (Poland)
Javad Atashbari (iran), Ali Bagheri (iran)

The Winners:
First Prize: Sousan Samanifar (Drama Poster: Saturday Noon)
Second Prize: Rasoul Haghjou (Drama Poster: Hatam)
Third Joint Prize: Mohammad Sadegh Zarjouian (Drama 
poster:Crow)  Farideh Barati (Drama Poster: Blood Sugar)
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کتب منتشر شده مسابقه پوستر تئاتر فجر 1388 تا 1396
Published books of Fadjr Theater Poster Competition from 2010 to 2018
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