


تــداوم برگــزاری مســابقه ی پوســتر تئاتــر، جایــگاه طراحــی پوســتر را بــرای طراحــان گرافیــک و 
گروه هــای نمایشــی گوناگــون، در اقصــی نقــاط کشــور ارتقــا داده اســت. در جشــنواره ی ســی وهفتم 
نیــز بــه منظــور تعالــی ایــن امــر و شــناخت بهتــر و بیشــتر تاثیــر متقابــل هنــر نمایــش و هنرهای 

تجســمی، مســابقه و نمایشــگاه پوســتر برگــزار می شــود.

 موضوعات مسابقه ی پوستر:
تئاتر و رویدادهای نمایشی )نمایش صحنه ای، محیطی، نمایش نامه خوانی، جشنواره، سمینار، نکوداشت و ...(

شرایط مسابقه ی پوستر:
1. شرکت در مسابقه برای تمامی طراحان گرافیک آزاد است.

2. تنهــا آثــاری مــورد داوری قــرار خواهنــد گرفــت کــه توســط سرپرســت و یــا نماینــده گــروه نمایشــی تاییــد و 
تکثیــر شــده باشــد.

3. هر متقاضی مجاز است حداکثر تا 10 اثر به دبیرخانه جشنواره ارائه نماید.
4. متقاضیــان ایــن بخــش از جشــنواره می بایســت پوســتر مربــوط بــه آثــار اجــرا شــده در فاصلــه زمانــی 1 مهــر 

1396 تــا 30 مهــر 1397را، تــا مهلــت تعییــن شــده بــه دبیرخانــه جشــنواره ارائــه نماینــد.
5. جشــنواره بــا ذکــر نــام صاحــب اثــر، مجــاز بــه اســتفاده از آثــار منتخــب نهایــی در قالــب کتــاب، نمایشــگاه و 

ــای فرهنگــی اســت. ــر برنامه ه دیگ
6. نمایشگاهی از آثار راه یافته به مسابقه همزمان با ایام جشنواره برگزار می شود.

7. به طراحان راه یافته در نمایشگاه، کتاب مسابقه ی پوستر اهدا می شود.

نحوه ارسال آثار: 
ــام در  ــرم ثبت ن ــه آدرس www.fitf.ir، ف ــنواره، ب ــایت جش ــه س ــه ب ــا مراجع ــت ب ــرکت کنندگان می بایس 1. ش

مســابقه را تکمیــل و همــراه بــا فایــل آثــار بارگــذاری نماینــد.
2. در صورت انتخاب پوستر برای نمایشگاه و چاپ در کتاب، اصل اثر با قابلیت چاپی دریافت می شود.

هیات داوران: 
ساعد مشکی، فرزاد ادیبی، صالح تسبیحی
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جوایز:
نفر اول تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ  30.000.000 ریال جایزه نقدی

نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ 25.000.000 ریال جایزه نقدی
نفر سوم: لوح تقدیر و مبلغ20.000.000 ریال جایزه نقدی

گاه شمار نمایشگاه:
آخرین مهلت ارسال آثار: 1397/08/20

داوری آثار: 1397/09/01
اعالم آثار راه یافته به نمایشگاه: 1397/09/20

برپایی نمایشگاه: 1397/11/22
اعالم برگزیدگان و اهدای جوایز در مراسم اختتامیه ی سی وهفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر انجام می شود.

نشانی دبیرخانه:
تهران، خیابان انقالب، خیابان خارک، خیابان استاد شهریار، خیابان هانری کوربن، پالک 18 طبقه سوم

کد پستی: 1133734913
تلفن:  66748045 - 66747969 

WWW.FITF.IR  :وب سایت
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