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In memory of the learned Artist, The late Golzar Mohammadi
What an auspicious occasion is the marriage of puppeteers’ invigorating hands and the creative and 
artistic outlo ok of the photographer through the lens of camera and in the presence of puppets on the 
stage; and how the magic of puppetry lasts through the time with the help of the art of photography. May 
this union be prosperous and promising and the stages in our land be bright.

مهدى حاجیان | دبیر اجرایى هجدهمین جشنواره نمایش عروسکى تهران - مبارك

با یاد هنرمند فقید، زنده یاد گلزار محمدى
چه اتفاق مبارکى است همراهى دستان جان بخش نمایشگر عروسکى و نگاه خالق و هنرمندانه عکاس از دریچه 
دوربین و میدان دارى عروســک ها بر صحنه؛ و چه نیکو که مانا مى شــود اعجاز نمایش عروســکى به یارى هنر 

عکاسى. فرخنده باد این همراهى و پر نور باد هماره صحنه هاى نمایش سرزمینمان.

Mehdi Hajian |  Executive Secretary of 18th Tehran Puppet Theatre Festival - Mobarak

آثاآثاثار برگزيده مسابقه عكسثار برگزيده مسابقه عكس

اهجدهمين جشنواره  ين جشنوارههجدهمينجشن ج
بين المللى نمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ان ت كعروسكى تهران - مباركعروسكى ٦٦



میل به جاودانگى شــاید از بدو خلقت همراه بشر بوده است. دیوارنگارها و کتیبه هاى باستانى هر کدام با خود 
قصه اى از روزگاران دیرین به همراه دارند. تصاویر، شــاید اولین نمود بشرى براى میل به نمایش باشند. رفته 
رفته، بروز بیرونى درونیاِت هر قوم و ُملکى تبدیل به جلوه هاى نمایشى شد و در ابتدا با نقاشى و سپس با شروع 
عکاسى، رنگ و بوى دیگرى به خود گرفت و توامان با افزایش اجراهاى نمایشى، با توجه به میرا بودن پدیده ى 
نمایش، عکس ها ابزارى براى مانا شــدن آن گردید. عکاســى تئاتر تقریبا از پیدایش عکاسى شکل گرفت و  
عکس هاى اپراها و نمایش ها -که عواملشان امروز دیگر در دسترس ما نیستند- شاهدى بر این تاریخ نمایشى 
هستند.  و امروز، در رنســانس بیولوژیک بشرى به نام کرونا، کارکرد عکس ها و تصاویر متحرك از نمایش ها 

شکل دیگرى به خود گرفته است. و نهایتا، این عکس ها هستند که بر خالف ما، ماندگار خواهند بود.

امیر عابدى | مدیر مسابقه و نمایشگاه عکس هجدهمین جشنواره نمایش عروسکى تهران - مبارك

Perhaps since the very beginning of creation the desire for immortality was inside the mankind. Cave 
paintings and graffiti ancient epigraphs each carries a story from ancient times with themselves. 
Images may be perhaps the earliest manifestations by human for the desire to performance. Gradually, 
the external manifestation of the subjective feelings and thoughts of every race and ethnicity turned 
into performance art. First it began with painting and then photography brought about changes and 
as performances increased and as it is a mortal phenomenon, photos turned into a means to eternize 
it. Theater photography was formed approximately from the advent of photography and the photos of 
operas and theaters, the staff of which are no longer with us, can testify to this history of performance. 
Today in the biological renaissance of mankind named corona, the role that film and photos of theater 
play has changed and in the end it is the photos and not us that will reach immortality.

Amir Abedi |  Photo Exhibit and competition director

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 
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قطعا در مورد پدیده هائى که نیت سازندگانشــان یا پدید آورندگانشان برهیچ  کس روشن نیست، هرکس به تناسب درك و 
دانشش و حتى به تناسب موضوعى که قصد اثبات آن را دارند، آنها را مورد استفاده قرار مى دهند: مثال نقاشى هاى دیواره هاى 
غارها را از این منظر مورد داورى قرار داده اند که انسان هاى اولیه براى تسلط بر حیوانات پیرامونشان آنها را نقاشى کرده و تیرى 
بر بدنشان فرو کرده اند و شاید هم حق با آنها باشد اما من بارها گفته و یک بار – سالها پیش- در مجله سنگ این نقاشى ها و 
حجارى ها را نخســتین عکس هاى بشر تلقى کرده ام: بشر از همان ابتدا احساس نیاز کرد که لحظات را ، اتفاقات را و هرآنچه 
حیات او را تحت تاثیر قرار مى داد به شــکلى و گونه اى ثبت کند. عکس و عکاســى و فیلم و فیلمسازى به باور من در ادامه آن 
نیاز به ثبت کردن هزاران ســاله اســت. فواید فراوان این تالش چنان عیان است که نه الزم است و نه مى توان در این مجال به 
آن پرداخت.اما در مورد نقش عکاسى در جهان تئاتر باید اذعان کرد که دو صد گفته چون نیم کردار نیست و عکس ها اسناد 

خاموشى هستند که اثبات یا رد ادعاها را آسان مى کنند.
Certainly, phenomena for which the intention of their authors or creators is not clear for anybody, everybody will 
make use of them based on their knowledge and understanding or the subject which he intends to prove. For in-
stance, cave paintings are evaluated in this regard that primitive humans painted them as a sign of domination of 
their surrounding animals and they would dip an arrow inside their body, and they may be right, but I have said it 
many times and once, years ago, in Sang magazine regarded these paintings and carvings as the first photos by 
mankind. Human from the very beginning felt the need to record moments, events, and whatever affected their life 
in a way. In my opinion, photo, photography, film and filmmaking came as a result of that thousands-of-year need for 
recording. The advantages of this attempt is so obvious that there is no necessity nor enough time to be discussed 
here. However, on the role of photography in the world of theater it should be stated that actions speak louder than 
words and the photos are silent documents which facilitate proving or rejecting claims.

Behrouz Gharibpor |  Member of Jury

دکتر بهروز غریب پور | عضو هیئت داوران

آثار برگزيده مسابقه عكس

هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

عروسكى تهران - مبارك
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زماِن مومیایى شده در عکس!
پرداختن به کارکرد عکاسى، بحثى کلى و در عین حال، گسترده است. آنقدر گسترده که از هر زاویه اى مى توان به موضوع پرداخت. اما شاید ساده ترین و کاربردى ترین کلمه اى که در این زمینه به ذهن برسد، واژه «ثبت» 
است. این واژه ممکن است که در اولین نگاه، ثبت موضوع، داستان، مکان، رویداد و... باشد. اما اساسى ترین نکته در این بحث، ٍ«ثبت زمان» است. این دقیقاً چیزى است که «آندره بازن» بزرگ ترین متفکر موج نو سینماى 
فرانسه به آن پرداخته است. البته با تعریفى جادویى و اسرار آمیز! او مى گوید؛ عکاسى بر خالف دیگر هنرها، جاودانگى نمى آفریند، بلکه زمان را مومیایى مى کند و با این کار خود را از نابودى مقرر شده برایش، مى رهاند.
این بحث دقیقاً گریزى است به مقوله عکاسى تئاتر که خواه ناخواه، شکلى تخصصى به خود گرفته است. عکاس تئاتر هم، زمان را مومیایى مى کند، اما محصول این مومیایى شدن، یک «سند» است. او با 
عکس تئاتر، ســندى براى خود، زمان خود، و حتى شــاید آیندگان صادر مى کند. از سوى دیگر اشاره به جریان شکل گرفته در عکاسى تئاتر، جاى تأمل دارد! ما در این جریان به نوعى استقالل عکس بر 
مى خوریم که آرام آرام خود را از زیر سیطره خبر، تحلیل، نوشته و حتى رسانه مى رهاند. اینجا دیگر عکس رویکردى مستقل و گفت و گو محور، در پیش مى گیرد. انگار خود عکس است که با تماشاگر، 
حرف مى زند، او را تشــویق به آمدن به تئاتر مى کند! اگر عکس تئاتر در این رســالت تاریخى موفق شــود، نقشى موثر در جریان مخاطب سازى و حتى در مبحث کالن تر، فرهنگ سازى، خواهد داشت.
 اما نکته بعدى، بحث کاربردى شدن عکس تئاتر است. بازیگر، کارگردان، طراح صحنه، نور و... عکس تئاتر را مى بیند. در فراغتى سواى هیجانِ  اجرا، کار خود را مرور مى کند. انگار آینه اى مقابل صحنه، 
میزانسن، نورپردازى، و حتى کنش و واکنش بازیگر، گذاشته اند. در واقع آنها خود را مى بینند و به ارزیابى کیفیت، ضعف و قوت خود مى پردازند. اینجا، انگار، جاى عکس، با «نقد» عوض شده است. در واقع، 

عکس در یکى از کارکردهاى چند وجهى خود رویکرد آسیب شناسى صحنه، کارگردانى، نورپردازى، بازیگرى را عهده دار شده است. 
Mummified time in photo!
It is a general, however, comprehensive topic to discuss the function of photography. It is so comprehensive that one can engage with it from many perspectives and 
aspects. Nonetheless, perhaps the simplest and most practical word that comes to mind related to it is the word “record”. This word may in the first glance refers to 
the record of a subject, a story, a place or an event. However, the most fundamental point here in this context is “record of time”. That is what exactly “André Bazin,” 
the most prominent thinker in new wave French cinema, referred to. In a mysterious way of defining photography, he states, in spite of other arts, photography 
doesn’t create immortality, but it mummifies the time and in this way it escapes from the doomed annihilation. This exactly relates to the subject of theater photogra-
phy which is evolved as a professional field. Theater photographer mummifies the time as well, however, the final product of this mummification is a “document”. 
He issues a “document” for herself, her time and perhaps for the prosperity by theater photo. On the other hand, it is worthwhile thinking on the trends in theater 
photography. In this trend, we encounter a kind of photography independence that tried to sever its ties from news, analysis, writings and even media. Here the 
photo assumes an independent and dialogic approach. It is as though it is the photo itself which opens a dialogue with the audience and encourage them to come to 
theater. If theater photography turns out successful in doing this historic deed, it will play an important role in finding audience and even in macro level of shaping 
the culture. Nonetheless, the next  point is the practicability of theater photography. Actors, directors, light and set designers and others see the theater photo. They 
review their work in a separate time from the excitement in the performance. It is as though a mirror is put on the side of the stage, mise-en-scène, lighting and even 
action and reaction of the actors. In fact, they see each other and begin to evaluate the quality and strong points and weaknesses in their work. Here, it is as if the 
photo replaced “criticism”. In fact, photo assumed one of its multifaceted functions which is the pathology of scene, direction, lighting, acting and etc.

Akhtar Tajik |  Member of Jury

اختر تاجیک | عضو هیئت داوران
آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 
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عکاسى تئاتر مى تواند تمام ویژگى هاى پیدا و پنهان یک اجراى نمایشى را در معرض دید مخاطبان و از همه مهمتر تاریخ تصویرى ایران 
قرار دهد. عکاس تئاتر براى ثبت لحظه هاى یک نمایش، عالوه بر درنظر گرفتن تمامى تکنیک هاى عکاســى، باید به این بیاندیشد که 
چگونه مى تواند در تعاملى سازنده با هنر نمایش، اثرى تازه از ترکیب دو هنر خلق نماید تا از این راه صحنه هاى زنده نمایش را در قاب 
و کادر عکس ماندگار کند. در عکاسى تئاتر باید نقطه نظر همه عوامل از نویسنده و کارگردان گرفته تا طراح صحنه، دکور، نورپرداز و 
حتى نقش تک تک بازیگران در نظر گرفته شود تا محتوى و فرم آن اثر نمایشى به خوبى در عکس ها منعکس شود. با این نگاه تئاتر و 
جشنواره تئاتر مى تواند سکوى پرش  عکاسانى باشد که در این حوزه فعالیت مى کنند و سعى در ثبت تاریخ تئاتر ایران دارند.  به منظور 
بهره ورى بهتر و بیشــتر و همراهى ثمربخش تر هنرمندان عکاسى با رویدادهاى تئاتر باید روشى براى برگزارى این جشنواره ها در نظر 
گرفته شــود که هرساله شاهد تغییرات عمده مسئوالن نباشیم. این را نباید فراموش کنیم که  همه جریان ها در جشنواره به هم متصل 
هســتند و بخش عکس هم جزئى از آن ارتباط  به حســاب مى آید. در واقع عکاسان در طول جشنواره ها باید بدانند باچه دیدگاه هایى 
مواجه هســتند تا بر اســاس آن، آثار خود را شرکت دهند. هر روز شاهد رویداد جدیدى در عکاسى تئاتر هستیم که این اتفاق به طور 

طبیعى کار عکاسان را هم به لحاظ تکنیک و هم به لحاظ اعتماد به نفس درخشان تر کرده است.

Seifollah Samadian |  Member of Jury

سیف اله صمدیان | عضو هیئت داوران

Theater photography can bring into the view of the audience and more importantly pictorial history of Iran the obvious and 
disguised features of a performance. In addition to employing all the techniques in photography, a theater photographer, 
to record the moments of a performance,  should think of the ways in which they can, in a constructive interaction with 
performance art, create a new piece by combining the two arts so that they will be able to eternize performance scenes 
in a photo frame. In theater photography, all the viewpoints of staff including writer, director, set and lighting designers 
and even every actor should be taken into consideration so that the form and content of that art work can be reflected 
in the photos. In this view, theater and theater festival can serve the photographers who are active in this field and try to 
participate in recording theater history of Iran. In order to make the cooperation of photography artists with theater events 
more efficient and constructive, a policy should be adopted for holding these festivals as to avoid dramatic changes by 
the officials every year. We should not forget that every trend in the festival is related to another and photography session 
is a part of the connection. In fact, photographers should notice that what points of view they are encountering during 
the festival so that they share their works in accordance with that. We find almost every day a new event in the theater 
photography and naturally this made the works of photographers more brilliant in both technique and self-esteem.

عكسآثار برگزيده مسابقه عكس زيده مسابقه عكسآثار برگزيده مسابقه بر ككسسسر بقه د مس برگگز ر آثآثآث

اهجدهمين جشنواره  ره هجدهمين جشنوارههجدهمينجشن و هجدهميننجش
يشششبين المللى نمايشبين المللى نمايش  لىىنم لم بيننن 
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آثار راه یافته
به نمایشگاه
هجدهمین جشنواره
نمایش عروســکى
تهران – مبــــارك
1 3 9 9

﹥ ︑︣︑﹫︉ ا﹜﹀︊︀ ︣﹎︤︡ه︋  ا︨︀﹝﹩ ︻﹊︀︨︀ن آ︔︀ر︋ 
2 0 2 0 - 2 0 2 1

18th Tehran International 
Puppet Theatre Festival - 
Mobarak Photobook 

Selected
Photography 
Competition 

﹝︡ی آ︫﹠︀
︣︎﹠︀ز  آل آ﹇︀

︎﹫︀م ا﹞︡ی ﹋︀︫︀﹡﹩
︻﹙﹩ ا︮︽︣ ا︸︀ری 

︠﹢ش ﹋︀ر
︀︋︀زاده ︎︡رام︋ 
﹩︐︪ ︋د﹑﹫﹞

﹟﹫︧ر﹢  ︎﹤﹡︀︗︣﹞
︣ ︗﹢ا﹡︪﹫︣ ﹁﹢﹚﹫﹡
︀﹢︗ ﹤﹡︀﹝︨

︀﹡︪﹫︣ی ︗ ﹤﹝︵︀﹁
︀ر︨︀  ︎﹩﹚ِ︤ا ﹁﹢ژان︠ 
︻︊︡ا﹜︣﹞﹟ را﹁︐﹩
گلبن رسولى چیذرى

سید ضیا الدین صفویان

بیتا طیبى
غزل عابدى
محمدصادق عباسى
على اصغر فیض الهى
نفیسه قاسم پور
سیده الهه قاسمى
منصوره قلیچى
مریم قهرمانى زاده
کیارش مسیبى
شیوا مشفق
مریم ملک مختار
پوریا نورى
مجید نیک نفس
بهار نیک پور
جعفر واله



نمایش |  اگزویا
کارگردان |  شاروت پوییجک جولین

تئاتر شهر، تاالر قشقایى 
تهران |  هفدهمین جشنواره بین المللى نمایش عروسکى |  1397

Mehdi Ashena مهدىآشنا

Play | EXUVIA

Director | Charlotte Poeck – Joellen

Ghashghaei Hall, City Theater

Tehran | 17th Mobarak Puppet Festival
گآثار برگزيده مسابقه عكس سر برگزيده مسابقه عكسآ
شهجدهمين جشنواره  ن وارههجد ينج
بين المللىنمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ت ك ى تهران - مباركع رو
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نمایش |  منو نمى بره
کارگردان |  زهرا صبرى
تئاتر شهر، تاالر چهارسو 
تهران |  شهریور 1397

Mehdi Ashena مهدى آشنا

Play | It doesn’t take me

Director | Zahra Sabri

Chaharsou Hall, City Theater

Tehran | August to September 2018
آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك
13



نمایش |  منو نمى بره
کارگردان |  زهرا صبرى
تئاتر شهر، تاالر چهارسو  

تهران |  شهریور 1397

Mehdi Ashena مهدىآشنا

Play | It doesn’t take me

Director | Zahra Sabri

Chaharsou Hall, City Theater

Tehran | August to September 2018

آثار برگزيده مسابقه عكس
عكس قه ا آثار برگزيده مسابقه عكسگز
س
ردهمينجشنوارههجدهمين جشنواره  و عروسكى تهران - مباركبين المللى نمايشبين المللى نمايش هجدهمين جش

مبارك - ان ت - مباركك ران ت روسكى تهران - مباركك
1٤1٤عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  قصه هزار و یک شب
کارگردان |  سمیه گلباز، داود بختیارى
تاالر استاد انتظامى خانه هنرمندان ایران

تهران |  شانزدهمین جشنواره بین المللى نمایش عروسکى |  سال 1395

Parinaz Alagha پریناز  آل آقا

Play | A Thousand and One Nights Story

Director | Somayyeh golbaz, Davoud Bakhtiari

Entezami Hall

Tehran | 2016-2017 Puppet theater festival

رگر برگرآثاآثارآآ زگزرگزر دزيدر قسابق مسددهزز كسسسسسسسسسكسكسكه عكقبقها بقه س د رگز ر آث
ره رهرهوارهوارهشنوششنوجششجشن جن جننمينمينهمهمجدهجدههجهجهه و ننجش هم هج
يشش ششششيشيشنماينمايىنمى نمىىمللىمللىنالمن المننينينبيبي لىىنم م ينن

كروسكرعر تى تىككىىكسكىرو نانهرانتتهى ك -ننننننر ك مبا كاركبا كرككككككرا با نن تهر سككىى ر
٥٥٥٥11٥



نمایش |  دیدن این نمایش جرم نیست
کارگردان |  کامران پورناجى

تماشاخانه استاد جمشید مشایخى 
تهران | شهریور 1399

Payam Ahmadi Kashani

Play | It’s not a crime to watch this show

Director | Kamran Pournaji

Mashayekhi Hall

Tehran | September 2020

پیام احمدى کاشانى

آثاآثاثار برگزيده مسابقه عكسثار برگزيده مسابقه عكس

اهجدهمين جشنواره  ين جشنوارههجدهمينجشن ج
بين المللى نمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ان ت كعروسكى تهران - مباركعروسكى 1٦1٦



نمایش |  اپراى عروسکى عشق
کارگردان |  بهروز غریب پور

تاالر فردوسى 
تهران |  فروردین 1398

Ali Asghar Azhari Khoshkar

Play | Love Puppet Opera

Director | Behrouz Gharibpour

Ferdowsi Hall

Tehran | April 2019

على اصغر اظهارى خوش کار

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

17عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  اپراى عروسکى عشق
کارگردان |  بهروز غریب پور

تاالر فردوسى 
تهران |  فروردین 1398

Ali Asghar Azhari Khoshkar اظهارى خوش کار على اصغر

Play | Love Puppet Opera

Director | Behrouz Gharibpour

Ferdowsi Hall

Tehran | April 2019 آ
بين المللى نمايش هجدهمين جشنواره آثار برگزيده مسابقه عكس

عرعر
18عععروسكى تهران - مبارك



نمایش |  اپراى عروسکى خیام
کارگردان |  بهروز غریب پور

تاالر فردوسى 
تهران |  اردیبهشت 1398

Ali Asghar Azhari Khoshkar على اصغر اظهارى خوش کار

Play | Khayyam Puppet Opera

Director | Behrouz Gharibpour

Ferdowsi Hall

Tehran | May 2019 عككه عكسكسككسسسسس مس مسسابقسابقبقهبقهه برگگر برگرگزگرگززيدزيددهده ككسسسآثآآثآثارثآثارر بقه د مس رگز ر آث
رواروارهررهره  وشنوشنوو واره ههجهجهججدجدهههمينمينميننننجنجن ججشجش هجدهميننجش
يشششبيبينينينننننالمنان المللىمللىىىى نمنى نماينماييششيششششششش  لىىنم م يننن 

كك مباركارككارككككك تى تهتهرتهرهرانهراننننن - - ممبا نن - مباركركعرعروروسككروسكسكىكسكىكىكىى تههر روسككىى
1111919999919



نمایش |  اپراى عروسکى عشق
کارگردان |  بهروز غریب پور

تاالر فردوسى 
اسفند |   1397

Pedram Babazadeh پدرام بابازاده

Play | Love Puppet Opera

Director | Behrouz Gharibpour

Ferdowsi Hall

Tehran | 2018-2019

آثاآثار برگزيده مسابقه عكس

هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

عروسكى تهران - مبارك

20



نمایش |  اپراى عروسکى عشق
کارگردان |  بهروز غریب پور

تاالر فردوسى 
اسفند 1397

پدرام بابازاده

Play | Love Puppet Opera

Director | Behrouz Gharibpour

Ferdowsi Hall

Tehran | 2018-2019

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

21عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  خوشبختى هاى کوچک سوسک شدن
کارگردان |  آزاده انصارى

تئاتر شهر، تاالر سایه 
تهران |  مرداد 1395

Milad Beheshti میالد بهشتى

Play | Little Joys of turning to beetle

Director | Azadeh Ansari

Sayeh hall, City Theater

Tehran | July to August 2016

آثار برگزيده مسابقه عكسآ
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

عععروسكى تهران - مباركعع
22



نمایش |  سیرك سیار
کارگردان |  پرستو گلستانى

تاالر هنر 
تهران |  دى 1395

Milad Beheshti میالد بهشتى

Play | Itinerant Circus

Director | Parastou Golestani

Honar Hall

Tehran | January 2017
كسسسه عكسكه عكس مس مسسابقسابقبقهبقه كرگزگرگززيدزيددهده بقه د مس برگگر برگز رگآثآآثآثارثآثارر ر آث
رشنوارهشنواره  واره و هميننجشجدجدهههمينمينميننننجنجن ججشجش هجدههجهجهج
يشننننالمنان المللىمللىىىى نمنى نماينمايششيششيش  لىىنم م يننبيبينينينن 

مباركك - مبارك تى تهتهرتهرهرانهراننننن  مباركركك- نن -كىكىى تههر روسككىعرعروروسككروسكسكىكسكىى
22223232333323



نمایش |  ماه پیشونى
کارگردان |  آزاده انصارى

پردیس تئاتر شهرزاد 
تهران |  تیر 1396

Milad Beheshti میالد بهشتى

Play | Mah Pishooni

Director | Azadeh Ansari

Shahrzad Theater Complex

Tehran | June 2017

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك
2٤



نمایش |  ماکاندو
کارگردان |  آزاده انصارى

تماشاخانه پالیز 
تهران |  دى 1396

Marjaneh Pourhossein مرجانه پورحسین

Play | Makandou

Director | Azadeh Ansari

Paliz theater

Tehran | January 2018

گآثار برگزيده مسابقه عكس سر برگزيده مسابقه عكسآ
شهجدهمين جشنواره  ن وارههجد ينج
بين المللىنمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ت ك ى تهران - مباركع رو
2٥2٥



نمایش |  ماکاندو
کارگردان |  آزاده انصارى

تماشاخانه پالیز 
تهران |  دى 1396

Marjaneh Pourhossein مرجانه پورحسین

Play | Makandou

Director | Azadeh Ansari

Paliz theater

Tehran | January 2018

آثار برگزيده مسابقه عكس
عكس قه ا آثار برگزيده مسابقه عكسگز
س
ردهمينجشنوارههجدهمين جشنواره  و عروسكى تهران - مباركبين المللى نمايشبين المللى نمايش هجدهمين جش

مبارك - ان ت - مباركك ران ت روسكى تهران - مباركك
2٦2٦عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  غول بابا
کارگردان |  محبوبه پاداش، مهدى سیم ریز

تاالر هنر 
تهران |  اردیبهشت و خرداد 1398

Niloofar Javanshir نیلوفر جوانشیر

Play | Ghoul Baba

Director | Mahboubeh Padash and Mehdi Simriz

Honar Hall

Tehran | April to June 2019
رگر برگرآثاآثارآآ زگزرگزر دزيدر قسابق مسددهزز كسسسسسسسسسكسكسكه عكقبقها بقه س د رگز ر آث

ره رهرهوارهوارهشنوششنوجششجشن جن جننمينمينهمهمجدهجدههجهجهه و ننجش هم هج
يشش ششششيشيشنماينمايىنمى نمىىمللىمللىنالمن المننينينبيبي لىىنم م ينن

كروسكرعر تى تىككىىكسكىرو نانهرانتتهى ك -ننننننر ك مبا كاركبا كرككككككرا با نن تهر سككىى ر
772722722227



نمایش |  اخککندو
کارگردان |   هادى عامل
تئاتر شهر، تاالر قشقایى 

تهران |  تیر و مرداد 1396

Samaneh Jouya سمانه جویا

Play | Akhkakandou

Director | Hadi Amel

City theater, Ghashghaei Hall

Tehran | June to August 2017

آثاآثاثار برگزيده مسابقه عكسثار برگزيده مسابقه عكس

اهجدهمين جشنواره  ين جشنوارههجدهمينجشن ج
بين المللى نمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ان ت كعروسكى تهران - مباركعروسكى 2828



نمایش |  نحس
کارگردان |  تینو صالحى
تئاتر شهر، تاالر قشقایى 

تهران |  فروردین و اردیبهشت 1397

Samaneh Jouya سمانه جویا

Play | Ill-omened

Director | Tinou Salehi

City theater, Ghashghaei Hall

Tehran | March to May 2018

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

عروسكى تهران - مبارك
29



نمایش |  هدیه مرموز
کارگردان |  یاسر خاسب

تاالر اصلى پردیس تئاتر تهران 
تهران |  بهمن و اسفند 1395

Samaneh Jouya سمانه جویا

Play | Mysterious Present

Director | Yaser Khaseb

Tehran Main Hall

Tehran | January to March 2017 گآثار برگزيده مسابقه عكس سر برگزيده مسابقه عكسآ
شهجدهمين جشنواره  ن وارههجد ينج
بين المللىنمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ت ك ى تهران - مباركع رو
303



نمایش |  مان
کارگردان |  فریبا رئیسى

پالتو آموزشگاه سینمایى پروین 
رشت |  تیر 1398

Fatemeh Jahanshiri فاطمه جهانشیرى

Play | Man

Director | Fariba Raeisi

Parvin Cinema Institute

Rasht | June to July 2019

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك
31



نمایش |  قلعه حیوانات
کارگردان |  سعیده خوش نژاد، عارفه آذرمى

تماشاخانه دیوار چهارم 
تهران |  آبان 1398

Fozhan Khazaeli Parsa فوژان خزاِئلى پارسا

Play | Animal farm

Director | Saeideh Khoshnezhad and Arefeh Azarmi

Divare Chaharom Theater

Tehran | October to november 2019 رگر برگرآثاآثارآآ زگزرگزر دزيدر قسابق مسددهزز كسسسسسسسسسكسكسكه عكقبقها بقه س د رگز ر آث
ره رهرهوارهوارهشنوششنوجششجشن جن جننمينمينهمهمجدهجدههجهجهه و ننجش هم هج
يشش ششششيشيشنماينمايىنمى نمىىمللىمللىنالمن المننينينبيبي لىىنم م ينن

كروسكرعر تى تىككىىكسكىرو نانهرانتتهى ك -ننننننر ك مبا كاركبا كرككككككرا با نن تهر سككىى ر
22232323233332



نمایش |  قلعه حیوانات
کارگردان |  سعیده خوش نژاد، عارفه آذرمى

تماشاخانه دیوار چهارم 
تهران |  آبان 1398

Fozhan Khazaeli Parsa فوژان خزاِئلى پارسا

Play | Animal farm

Director | Saeideh Khoshnezhad and Arefeh Azarmi

Divare Chaharom Theater

Tehran | October to november 2019

آثار برگزيده مسابقه عكس
عكس قه ا آثار برگزيده مسابقه عكسگز
س
ردهمينجشنوارههجدهمين جشنواره  و عروسكى تهران - مباركبين المللى نمايشبين المللى نمايش هجدهمين جش

مبارك - ان ت - مباركك ران ت روسكى تهران - مباركك
3333عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  غول بابا
کارگردان |  مهدى سیم ریز، محبوبه پاداش

تاالر اصلى مجتمع بوعلى 
همدان |  1397

Abdo Alrahman Ra’fati عبدالرحمن رافتى

Play | Ghoul baba

Director | Mehdi Simriz, Mahboubeh Padash

Buali complex Main Hall

Hamedan | 2018

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

3٤عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  الکى عجق وجق
کارگردان |  آناهیتا غنى زاده

تاالر هنر 
تهران |  تابستان 1395

Golbon Rasouli Chizari گلبن رسولى چیذرى

Play | Laki Ajagh Vajagh

Director | Anahita Ghanizadeh

Honar Hall

Tehran | Summer 2016
آثاآثاثار برگزيده مسابقه عكسثار برگزيده مسابقه عكس

اهجدهمين جشنواره  ين جشنوارههجدهمينجشن ج
بين المللى نمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ان ت كعروسكى تهران - مباركعروسكى 3٥3٥



نمایش |  بغلم کن تا دمپایى نیومده
کارگردان |  طلیعه طریقى

تئاتر شهر، تاالر قشقایى 
تهران |  شانزدهمین جشنواره عروسکى مبارك  |  1395

Seyyed Zia al-din Safavian سید ضیا الدینصفویان

Play | Hug me before Snickers Come

Director | Talieh Tarighi

Ghashghaie Hall

Tehran | 16th Mobarak Puppet Festival آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك
3٦



نمایش |  ترانه خورشید و ماه
کارگردان |  ویکتور ویکتورفسکى

محوطه تئاتر شهر 
تهران |  شانزدهمین جشنواره عروسکى مبارك  |  1395

Seyyed Zia al-din Safavian سید ضیا الدین صفویان

Play | Song of the Sun and the Moon

Director | Victor Victorosky

City Theater area

Tehran | 16th Mobarak Puppet Festival

گآثار برگزيده مسابقه عكس سر برگزيده مسابقه عكسآ
شهجدهمين جشنواره  ن وارههجد ينج
بين المللىنمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ت ك ى تهران - مباركع رو
3737



نمایش |  ترانه خورشید و ماه
کارگردان |  ویکتور ویکتورفسکى

محوطه تئاتر شهر 
تهران |  شانزدهمین جشنواره عروسکى مبارك  |  1395

Seyyed Zia al-din Safavian سید ضیا الدینصفویان

Play | Song of the Sun and the Moon

Director | Victor Victorosky

City Theater area

Tehran | 16th Mobarak Puppet Festival

آثاآثاثار برگزيده مسابقه عكسثار برگزيده مسابقه عكس

اهجدهمين جشنواره  ين جشنوارههجدهمينجشن ج
بين المللى نمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ان ت كعروسكى تهران - مباركعروسكى 3838



نمایش |  ترانه خورشید و ماه
کارگردان |  ویکتور ویکتورفسکى

محوطه تئاتر شهر 
تهران |  شانزدهمین جشنواره عروسکى مبارك |  1395

Seyyed Zia al-din Safavian سید ضیا الدین صفویان

Play | Song of the Sun and the Moon

Director | Victor Victorosky

City Theater area

Tehran | 16th Mobarak Puppet Festival

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

39عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  بغلم کن تا دمپایى نیومده
کارگردان |  طلیعه طریقى

تئاتر شهر، تاالر قشقایى 
تهران |  شانزدهمین جشنواره عروسکى مبارك |   سال 1395

Seyyed Zia al-din Safavian سید ضیا الدینصفویان

Play | Hug me before Snickers Come

Director | Talieh Tarighi

Ghashghaie Hall

Tehran | 16th Mobarak Puppet Festival ه عكسسابقه عكسسابقه عكس زرگزبرگزيززيدگزيدهدهده مم مسابقه عكعكسسسب گر برگر برر برگگزيدهه مسارآثاآثارر آثآثآثار

ان جشنواره  هجددهميننهههجهجدجدهجدههمدهميمينميننننجشنواره ن جشنوارهنجشن

يشششش ى نمايشى نمايش  لىىبينبينينبيننن نالمن الممللىلمللىلىلىنم بيننن الم

مباركن - مبارك انهراننن - مباركرككن - مباركن - تى تههرتتهررانه تى تههررانروسككروسككىكسكىىككىى عرورعروسككىى

٤٤٤0٤000٤0



نمایش |  واریاسیونى براى یک چمدان
کارگردان |  فاطمه رئوفى

دانشگاه هنر، تاالر استاد رکن الدین خسروى 
تهران | جشنواره عروسکى دانشگاه هنر |  بهمن 98

Bita Tayyebi بیتا طیبى

Play | A Variation for  a Suitcase of University of Art Director

Director | Fatemeh Raoufi

Rokn-aldin Khosravi Hall

Tehran | February 2020 | University of Art Puppet Festival

آثار برگزيده مسابقه عكس
عكس قه ا آثار برگزيده مسابقه عكسگز
س
ردهمينجشنوارههجدهمين جشنواره  و عروسكى تهران - مباركبين المللى نمايشبين المللى نمايش هجدهمين جش

مبارك - ان ت - مباركك ران ت روسكى تهران - مباركك
٤1٤1عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  تنها یک زمین داریم
کارگردان |  حمیدرضا اردالن

محوطه تئاتر شهر 
تهران |  مرداد 1398

Ghazal Abedi غزل عابدى

Play | We Have only One Land

Director | Hamidreza Ardalan

Outdoor space city Theater

Tehran | Summer of 2019

گآثار برگزيده مسابقه عكس سر برگزيده مسابقه عكسآ
شهجدهمين جشنواره  ن وارههجد ينج
بين المللىنمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ت ك ى تهران - مباركع رو
٤2٤2



نمایش |  تنها یک زمین داریم
کارگردان |  حمیدرضا اردالن

محوطه تئاتر شهر 
تهران |  مرداد 1398

Ghazal Abedi غزل عابدى

Play | We Have only One Land

Director | Hamidreza Ardalan

Outdoor space city Theater

Tehran | Summer of 2019

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك
٤3



نمایش |  تصعید
کارگردان |  محمد صاحبى
کارگاه نمایش تئاتر شهر 

تهران |  مرداد و شهریور 1398

Mohammad Sadegh Abbasi محمدصادق عباسى

Play | Sublimation

Director | Mohammad Sahebi

City Theater Namayesh workshop

Tehran | July to September 2019

آثاآثاثار برگزيده مسابقه عكسثار برگزيده مسابقه عكس

اهجدهمين جشنواره  ين جشنوارههجدهمينجشن ج
بين المللى نمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ان ت كعروسكى تهران - مباركعروسكى ٤٤٤٤



نمایش |  مده آ
کارگردان |  مهگل صابرى
تاالر استاد صمیمى مفخم

تهران |  جشنواره تجربه |  1397

Mohammad Sadegh Abbasi محمدصادق عباسى

Play | Medea

Director | Mahgol Saberi

Samimi Hall

Tehran | Tajrobeh Festival 2018-2019

آثار برگزيده مسابقه عكس

هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

عروسكى تهران - مبارك
٤٥



نمایش |  یک مشت سیب
کارگردان | سید یاسر هاشم زاده

محوطه آزاد  
کردستان، بیجار | جشنواره بوکه باران | آذر 1397 

Aliasghar Feiz allahi على اصغرفیضالهى

Play | A Bunch of Apples

Director | Seyyed Yaser Hashemzadeh

Mashayekhi Hall

Kurdistan Bijar | Boukeh Baran Festival | November and December 2018

آثار برگزيده مسابقه عكس
عكس قه ا آثار برگزيده مسابقه عكسگز
س
ردهمينجشنوارههجدهمين جشنواره  و عروسكى تهران - مباركبين المللى نمايشبين المللى نمايش هجدهمين جش

مبارك - ان ت - مباركك ران ت روسكى تهران - مباركك
٤٦٤٦عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  آخرین نوار کراپ و کراپ و کراپ
کارگردان |  درنا کمالو

دانشگاه هنر، تاالر استاد رکن الدین خسروى 
تهران |  اسفند 1398

Nafiseh Ghasempour نفیسه قاسم پور

Play | Krapp Krapp krapp’s last tape

Director | Dorna Kamalou

Khosravi hall – University of Art

Tehran | February to March 2020

رگر برگرآثاآثارآآ زگزرگزر دزيدر قسابق مسددهزز كسسسسسسسسسكسكسكه عكقبقها بقه س د رگز ر آث
ره رهرهوارهوارهشنوششنوجششجشن جن جننمينمينهمهمجدهجدههجهجهه و ننجش هم هج
يشش ششششيشيشنماينمايىنمى نمىىمللىمللىنالمن المننينينبيبي لىىنم م ينن

كروسكرعر تى تىككىىكسكىرو نانهرانتتهى ك -ننننننر ك مبا كاركبا كرككككرا با نن تهر سككىى ر
77٤7٤7٤٤٤7



نمایش |  آنا دخترى که با چشمان باز مى خوابد
کارگردان |  یکتا طیبى

تاالر استاد انتظامى 
تهران |  اسفند 1398

Nafiseh Ghasempour نفیسه قاسم پور

Play | Anna a Girl who Sleeps with Open Eyes

Director | Yekta Tayyebi

Entezami Hall

Tehran | February to March 2020

آثاآثار برگزيده مسابقه عكس

هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

عروسكى تهران - مبارك

٤8



نمایش |  درخت جادویى
کارگردان |  چنگیز اوزك

تماشاخانه اشراق 
مشهد |  اردیبهشت 1397

Seyyedeh Elaheh Ghasemi سیده الهه قاسمى

Play | Magic Tree

Director | Changiz Ouzak

Eshragh auditorium

Mashhad | April to May 2018

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

٤9عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  مگولیا
کارگردان |  مریم نوقابى

پردیس تئاتر مستقل 
مشهد |  بهمن 1396

Seyyedeh Elaheh Ghasemi سیده الهه قاسمى

Play | Magoulia

Director | Maryam Noughabi

Independent Theater Pardis

Mashhad | January to February 2018

آثاآثاثار برگزيده مسابقه عكسثار برگزيده مسابقه عكس

اهجدهمين جشنواره  ين جشنوارههجدهمينجشن ج
بين المللى نمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ان ت كعروسكى تهران - مباركعروسكى ٥0٥



نمایش |  مسخ
کارگردان |  نصیر ملکى جو

تاالر حافظ 
تهران | خرداد  1393

Mansoureh Gholeighi منصوره قلیچى

Play | Metamorphosis

Director | Nasir Malekjou

Hafez Hall

Shahroud | 2014-2015

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

٥1عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  مسخ
کارگردان |  نصیر ملکى جو

تاالر حافظ 
تهران | خرداد  1393

Mansoureh Gholeighi منصوره قلیچى

Play | Metamorphosis

Director | Nasir Malekjou

Hafez Hall

Shahroud | 2014-2015

آثار برگزيده مسابقه عكس
عكس قه ا آثار برگزيده مسابقه عكسگز
س
ردهمينجشنوارههجدهمين جشنواره  و عروسكى تهران - مباركبين المللى نمايشبين المللى نمايش هجدهمين جش

مبارك - ان ت - مباركك ران ت روسكى تهران - مباركك
٥2٥2عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  اپراى عروسکى عشق
کارگردان |  بهروز غریب پور

تاالر فردوسى 
تهران |  اسفند 1397

Maryam Ghahremanizadeh مریم قهرمانى زاده

Play | Love Puppet Opera

Director | Behrouz Gharibpour

Ferdowsi Hall

Tehran | February to March 2019

بربرگر برگرآثارآثارآثآث زگزبرگزر دگزيدر كبابقسابق مسددهزز كعكسسسكسكسكسسعكه عكسبقبقه بقه مس ده برگگز آثار
واره وارهواره شنوشنشنواجششجشن جن جنننميننمينهمهمجدهجدههجهجدهه هجددهمينن جش

يشششششش يشيشنماينمايشىنمى نمىلىمللىلمللىنالمن المننينبينبيبين لىىنم بينننالم
كعروسكرعرو ىكىسكىرو تى تكىككىس رتتهرى نانهرانت نهر ك مباركن -نننننر مباركركك مباركا - 333٥33٥3٥٥٥3عرووسككىى تههرراننن



نمایش |  اپراى عروسکى عشق
کارگردان |  بهروز غریب پور

تاالر فردوسى 
تهران |  اسفند 1397

Maryam Ghahremanizadeh قهرمانى زاده مریم

Play | Love Puppet Opera

Director | Behrouz Gharibpour

Ferdowsi Hall

Tehran | February to March 2019

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

٥٤عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  اپراى عروسکى عشق
کارگردان |  بهروز غریب پور

تاالر فردوسى 
تهران |  اسفند 1397

Maryam Ghahremanizadeh مریم قهرمانى زاده

Play | Love Puppet Opera

Director | Behrouz Gharibpour

Ferdowsi Hall

Tehran | February to March 2019

آثاآثاثار برگزيده مسابقه عكسثار برگزيده مسابقه عكس

اهجدهمين جشنواره  ين جشنوارههجدهمينجشن ج
بين المللى نمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ان ت كعروسكى تهران - مباركعروسكى ٥٥٥٥



نمایش |  یک تئاتر کوچک از انتهاى دنیا
کارگردان |  ازکیل گارسیا رومئو

تاالر حافظ 
تهران | سى و هفتمین جشنواره تئاتر فجر | 1397

Maryam Ghahremanizadeh قهرمانى زاده مریم

Play | A Little Theater from the end of the world

Director | Ezekiel Garcia Romeo

Hafez Hall

Tehran | 2018-2019 37th Fadjr

عكسسابقه عكس عكسسابقه ه عككسسسب بقه زرگزبرگزززيدگزيددده م مس گر برگر برر برگگزيده مسارآثاآثارر ر آثآثآث

ان جشنواره  واره ن جشنوارهنجشن هجددهميننهههجهجدجدهجدههمهميمينميننننجش

يشششش ى نمايشى نمايش  لىىبينبينينيننن نالمن الممللىلمللىىلىنم لم بيننن 

كن - مبارك مبا - نانهراننن - مباركرككن  مباركن تى تهرتتهرر تى نروسككروسكىكسكىىككىى تههر رورعروسككىى

٥٥٥٥٦٥٦٦٦٥٦



نمایش |  یک تئاتر کوچک از انتهاى دنیا
کارگردان |  ازکیل گارسیا رومئو

تاالر حافظ 
تهران | سى و هفتمین جشنواره تئاتر فجر | 1397

Maryam Ghahremanizadeh مریم قهرمانى زاده

Play | A Little Theater from the end of the world

Director | Ezekiel Garcia Romeo

Hafez Hall

Tehran | 2018-2019 37th Fadjr

آثار برگزيده مسابقه عكس
عكس قه ا آثار برگزيده مسابقه عكسگز
س
ردهمينجشنوارههجدهمين جشنواره  و عروسكى تهران - مباركبين المللى نمايشبين المللى نمايش هجدهمين جش

مبارك - ان ت - مباركك ران ت روسكى تهران - مباركك
٥7٥7عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  منو نمى بره
کارگردان |  زهرا صبرى

تئاترشهر 
تهران |  شهریور  1397

Kiarash Mosayyebi کیارش مسیبى

Play | It Doesn’t take me

Director | Zahra Sabri

City Theater

Tehran | 2018-2019

آثاآثاثار برگزيده مسابقه عكسثار برگزيده مسابقه عكس

اهجدهمين جشنواره  ين جشنوارههجدهمينجشن ج
بين المللى نمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ان ت كعروسكى تهران - مباركعروسكى ٥8٥8



نمایش |  به دنبال فلک
کارگردان |  نوشین فرهادى

 تاالر گلستان، کانون پرورش فکرى 
تهران |  1397

Kiarash Mosayyebi کیارش مسیبى

Play | In Pursuit of fate

Director | Nooshin Farhadi

Golestan Hall, Institute for the Intellectual Development

Tehran | 2018-2019

ى
آثار برگزيده مسابقه عكس

هجدهمين جشنواره 

بين المللى نمايش 

عروسكى تهران - مبارك

٥9



نمایش |  به دنبال فلک
کارگردان |  نوشین فرهادى

تاالر گلستان، کانون پرورش فکرى 
تهران |  1397

Kiarash Mosayyebi کیارش مسیبى

Play | In Pursuit of fate

Director | Nooshin Farhadi

Golestan Hall, Institute for the Intellectual Development

Tehran | 2018-2019

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

٦0عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  اسب آبنوس
کارگردان |  مریم ضیایى

تاالر هنر 
تهران | شهریور 1397

Kiarash Mosayyebi کیارش مسیبى

Play | Abnous’ horse

Director | Maryam Ziaei

Honar Hall

Tehran | 2018-2019

آثاآثار برگزيده مسابقه عكس

هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

عروسكى تهران - مبارك

٦1



نمایش |  مده آ
کارگردان |  ندا قاسمیان

تئاتر مستقل تهران 
تهران |  مهر 1397

Shiva Moshfegh شیوا مشفق

Play | Medea

Director | Neda Ghasemian

Tehran Independent Theater

Tehran | September to October 2018

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

٦2عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  شیرخشک
کارگردان |  نوید معمار

تماشاخانه ایرانشهر | تاالر ناظر زاده
تهران |  بهمن 1398

Shiva Moshfegh شیوا مشفق

Play | First milk

Director | Navid Me’mar

Iranshahr Hall

Tehran | December 2019 to January 2020

برگر برگرآثاآثارآآث زگزبرگزر دزيدر قسابق مسددهزز ككسسسسكسكسعكه عكبقبقها بقه س د برگز ر آث
ره وارهوارهشنوشنشنوجششجشن جن جننمينمينهمهمجدهجدههجهجهه و ننجش هم هج
يشششش يشيشنماينمايىنمى نمىلىمللىمللىنالمن المننينينبيبي لىىنم لم بيننن

كروسكرعر تى تىككىىكسكىرو نانهرانرتتهرى ك مبارك -ننننننر ركا كركك مب با نن تهر 333٦33٦3٦٦٦٦٦٦3روسككىى



نمایش |  چارلى و کارخانه شکالت سازى
کارگردان |  فریبا دلیرى

تاالر هنر 
تهران |  مرداد 1397

Maryam Malek Mokhtar مریم ملک مختار

Play | Charlie and the Chocolate Factory

Director | Fariba Deliri

Honar Hall

Tehran | July to August 2018

آثاآثاثار برگزيده مسابقه عكسثار برگزيده مسابقه عكس

اهجدهمين جشنواره  ين جشنوارههجدهمينجشن ج
بين المللى نمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ان ت كعروسكى تهران - مباركعروسكى ٦٤٦٤



نمایش |  ماه پیشونى
کارگردان |  آزاده انصارى

تاالر بوستان 
تهران |  تیر 1395

Maryam Malek Mokhtar مریم ملک مختار

Play | Mah Pishooni

Director | Azadeh Ansari

Markaz Theater

Tehran | June to July 2016

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

٦٥عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  مخ پریشون هاى شلم
کارگردان |  مریم آشورى

تاالر هنر 
تهران |  شهریور و مهر 1396

Maryam Malek Mokhtar مریم ملک مختار

Play | Mokh Parishoonhaye Shelem

Director | Maryam Ashouri

Honar Hall

Tehran | August to October 2017

آثاآثار برگزيده مسابقه عكس

هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

عروسكى تهران - مبارك

٦٦



نمایش |  خیمه شب باز
کارگردان |  سیاوش ستارى

فضاى آزاد 
چابهار، استان سیستان و بلوچستان |  اسفند 1398

Pouria Nouri پوریا نورى

Play | Marionettist

Director | Siavash Sattari

Outdoor space

Chabahar free zone and Sistan o Baluchestan Province | February to March 2020

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

٦7عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  خیمه شب باز
کارگردان |  سیاوش ستارى

فضاى آزاد 
چابهار، استان سیستان و بلوچستان |  اسفند 1398

Pouria Nouri پوریا نورى

Play | Marionettist

Director | Siavash Sattari

Outdoor space

Chabahar free zone and Sistan o Baluchestan Province | February to March 2020

عكه عكسسسسكسكس قسابققبقه با دزيددده مس ككسزز بقه مس د زگزرگز برگر برگر برگگزرآثاآثارر ر آثآثآث
ره وارهاواره  وهمهممينمينننن جن ججششجششنوشنشنو ننجش هجدههههجهججدهجدهم
يشنالمن الممللىمللىىلىىنمى نمنماينماييشيشششش  لىىنم لم ينننبيبينينيننن

ك مبارك ركا باركرككب نانهراننننننن - رتتهرر تى ت نن - مى تههر كروسكىكسكىىككى رورعروسككىىرو
٦٦٦٦٦8٦888٦٦8



نمایش |  خیمه شب باز
کارگردان |  سیاوش ستارى

فضاى آزاد 
چابهار، استان سیستان و بلوچستان |  اسفند 1398

Pouria Nouri پوریا نورى

Play | Marionettist

Director | Siavash Sattari

Outdoor space

Chabahar free zone and Sistan o Baluchestan Province | February to March 2020

آثار برگزيده مسابقه عكس
عكس قه ا آثار برگزيده مسابقه عكسگز
س
ردهمينجشنوارههجدهمين جشنواره  و عروسكى تهران - مباركبين المللى نمايشبين المللى نمايش هجدهمين جش

مبارك - ان ت - مباركك ران ت روسكى تهران - مباركك
٦9٦9عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  خیمه شب باز
کارگردان |  سیاوش ستارى

فضاى آزاد 
چابهار، استان سیستان و بلوچستان |  اسفند 1398

Pouria Nouri پوریا نورى

Play | Marionettist

Director | Siavash Sattari

Outdoor space

Chabahar free zone and Sistan o Baluchestan Province | February to March 2020

آثاآثاثار برگزيده مسابقه عكسثار برگزيده مسابقه عكس

اهجدهمين جشنواره  ين جشنوارههجدهمينجشن ج
بين المللى نمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ان ت كعروسكى تهران - مباركعروسكى 707



نمایش |  اپراى عروسکى عشق
کارگردان |  بهروز غریب پور

تاالر فردوسى 
تهران |  فروردین 1398

Majid Niknafas مجید نیک نفس

Play | Love Puppet Opera

Director | Behrouz Gharibpour

Ferdowsi Hall

Tehran | 2019-2020

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

71عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  اپراى عروسکى عشق
کارگردان |  بهروز غریب پور

تاالر فردوسى 
تهران |  فروردین 1398

Majid Niknafas مجید نیک نفس

Play | Love Puppet Opera

Director | Behrouz Gharibpour

Ferdowsi Hall

Tehran | 2019-2020

آثاآثار برگزيده مسابقه عكس

هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

عروسكى تهران - مبارك
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نمایش |  اپراى عروسکى عشق
کارگردان |  بهروز غریب پور

تاالر فردوسى 
تهران |  فروردین 1398

Majid Niknafas مجید نیک نفس

Play | Love Puppet Opera

Director | Behrouz Gharibpour

Ferdowsi Hall

Tehran | 2019-2020

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

73عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  اپراى عروسکى عشق
کارگردان |  بهروز غریب پور

تاالر فردوسى 
تهران |  فروردین 1398

Majid Niknafas مجید نیک نفس

Play | Love Puppet Opera

Director | Behrouz Gharibpour

Ferdowsi Hall

Tehran | 2019-2020

آثار برگزيده مسابقه عكس
عكس قه ا آثار برگزيده مسابقه عكسگز
س
ردهمينجشنوارههجدهمين جشنواره  و عروسكى تهران - مباركبين المللى نمايشبين المللى نمايش هجدهمين جش

مبارك - ان ت - مباركك ران ت روسكى تهران - مباركك
7٤7٤عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  شب اسرارآمیز
کارگردان |  عبد آتشانى

تاالر هنر 
تهران |  مهر و آبان 1395

Bahar Nikpour بهار نیک پور

Play | Mysterious Night

Director | Abd Atashani

Honar Hall

Tehran | September to November 2016

رگر برگرآثاآثارآآ زگزرگزر دزيدر قسابق مسددهزز كسسسسسسسسسكسكسكه عكقبقها بقه س د رگز ر آث
ره رهرهوارهوارهشنوششنوجششجشن جن جننمينمينهمهمجدهجدههجهجهه و ننجش هم هج
يشش ششششيشيشنماينمايىنمى نمىىمللىمللىنالمن المننينينبيبي لىىنم م ينن

كروسكرعر تى تىككىىكسكىرو نانهرانتتهى ك -ننننننر ك مبا كاركبا كرككككككرا با نن تهر سككىى ر
٥٥7٥7٥777٥



نمایش |  افسانه ماردوش
کارگردان |  محمد جهانپا

مجتمع امام رضا(ع)
مشهد |  مرداد 1398

Jafar Valeh واله جعفر

Play | Myth of the Snake Shoulder

Director | Mohammad Jahanpa

Imam Reza Complex

Mashhad | July to August 2019

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

7٦عروسكى تهران - مبارك



نمایش |  صنعان
کارگردان |  على اکبر خداشناس

تئاتر مستقل مشهد 
مشهد |  اردیبهشت 1397

Jafar Valeh جعفر واله

Play | Sanan

Director | Aliakbar Khodashenas

Independent theater

Pardis | April to May 2018

آثاآثاثار برگزيده مسابقه عكسثار برگزيده مسابقه عكس

اهجدهمين جشنواره  ين جشنوارههجدهمينجشن ج
بين المللى نمايشبين المللى نمايش 

كعروسكى تهران - مبارك ان ت كعروسكى تهران - مباركعروسكى 7777



نمایش |  طوفان
کارگردان |  حامد امانپور قرایى

تئاتر مستقل مشهد 
مشهد |  مهر 1397

Jafar Valeh واله جعفر

Play | Tempest

Director | Hamed Amanpour Gharaei

Independent theater

Pardis | September to October 2018

آثاآثار برگزيده مسابقه عكس

هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

عروسكى تهران - مبارك
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(36) عکاس از (10) شهر ایران با ارائه (186) عکس در این رویداد شرکت کردند. هیئت انتخاب و داورى متشکل از خانم اختر 
تاجیک و  آقایان بهروز غریب پور و سیف اهللا صمدیان، از میان آثار رسیده (76) عکس را انتخاب و مورد داورى قرار دادند. پس از 
داورى نهایى، مجموعا (67) عکس از (29) عکاس به نمایشگاه راه یافتند.  نمایشگاه عکس هجدهمین جشنواره نمایش عروسکى 
تهران – مبارك از تاریخ 10 تا 17 اسفندماه 1399 در گالرى میرمیران خانه هنرمندان ایران و گالرى مجازى اختصاصى جشنواره 
به نمایش گذاشــته مى شــود. همچنین با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان گیالن و انجمن هنرهاى نمایشى این 
اســتان همزمان با برگزارى جشنواره، نمایشــگاه عکس در شهرهاى رشت و الهیجان نیز بر پا مى شود و نیز با همراهى شهردارى 

کاشان نمایشگاه شهرى از آثار برگزیده مسابقه عکس جشنواره در این شهر بر پا خواهد شد. 

گزارش مسابقه و نمایشگاه عکس 
هجدهمین جشنواره نمایش عروسکى تهران- مبارك

آثار برگزيده مسابقه عكس
هجدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش 

79عروسكى تهران - مبارك
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