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ــًا  »حــاال شــايد ايــن جــوري نباشــد، امــا ســال ها بــود، تقريب
ــنايي و  ــطة آش ــتين واس ــترها نخس ــه پوس ــينما، ك ــاز س از آغ
برخــورد تماشــاگران بــا ســينما بودند. بعدهــا هم اين پوســترها 
بــراي عــدة قابل توجهــي از اين تماشــاگر ها نشــانه اي از عشــق 
ــه ســينما شــدند. در روزگاري كــه فيلم هــا را فقــط مي شــد  ب
روي پــردة ســينماها ديــد، پوســترهاي فيلــم بيــش از هر نشــانة 
ديگــري از فيلم هــا بيــن آدم هــاي عشــق فيلم طرفــدار داشــت. 
حتمــاً چيــزي در ايــن پوســترها هســت كه بيــش از هــر تصوير 
ســينمايي ديگــري، خــارج از فيلــم، عشــق فيلم ها را مجــذوب 
ــم در پوســترش  ــگار روح هــر فيل ــد. ان و شــيفتة خــود مي كن
جريــان دارد. راز و جاذبــه اي در آن هســت حتمــاً، گاهــي حتــي 
بيــش از ديــدن نمايــي از فيلــم كــه تصويــرش يــا گوشــه اي از 

تصويــر، بــر پوســتر نقــش بســته اســت.
ــر  ــه ه ــت ك ــي از عشق فيلم هاس ــت يك ــان خوش بخ احس
عنصــري از فيلم هــا را دوســت دارد. البتــه از آن عشــق فيلم هايي 
نيســت كــه فريفتــه زرق وبــرق و زلم زيمبــوي ســينما باشــد، در 
ســطح. يــك سينمادوســت اصيــل و عميــق بــود كــه هميشــه 
ــر از سن وســال اش داشــت. اطالعــات را درســت  دانشــي فرات
ــي  ــد، از صاف ــود مي كن ــذب و از آن خ ــد، ج ــت مي كن درياف
ــش و  ــه دان ــل ب ــد و آن را تبدي ــش مي گذران ــليقه و نگاه س
ســليقة زيبايي شناســانة خــودش مي كنــد. هــر نوشــتة او 
ــك  ــتم ي ــته هايش هس ــدة نوش ــن خوانن ــه اولي ــن ك ــراي م ب
ــترهايش  ــاب پوس ــن كت ــت. همي ــه اس ــك حادث ــه و ي تجرب
ــور  ــة ش ــه اضاف ــخصيت او دارد، ب ــه از ش ــن وج ــان از اي نش
ــودن و تحــرك كــودك  ــده ب ــه نشــانة زن و عشــق خالصــي ب
ــينما از  ــخ س ــدة تاري ــتر برگزي درون. انتخــاب چهارصــد پوس
دوره هــا و كشــورها و طراحــان و كارگردانــان مختلــف از بيــن 
28هــزار پوســتر، همــراه بــا شــرح و تفســير آن هــا، فقــط كار 
يــك پوســترجمع كن نيســت. همــان دانــش و ابــزار و ســليقه و 
شــور و عشــق عميــق را مي خواهــد كــه در وجــود ايــن جــوان 

نازنيــن هســت.«  
هوشنگ گلمكاني     
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وبــالگ حــاال پنــج ســاله اش 
ــاز،  ــيقي ج ــينما و موس ــارة س درب
نوشــته هاي او بــه انگليســي در 
 MUBI و  Sight & Sound ،Keyframe
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قیمت: 55000 تومان

 The Art Of Movie Postersهنر پوسترهای سینمایی



احسانخوشبخت

هنرپوسترهایسینمایی

انتشـــارات تخصصی هنــــر،
ــازی معمـــــاری و شهرســ



انتشارات: کتابکده کسری
نشاني انتشارات: مشهدـ  فلسطین14ـ  پالک10 تلفن: 7670019 / 7641372ـ  0511

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای ناشر محفوظ می باشد.

مرکز پخش: کتابکده کسری
تلفن: 7670019 ـ 0511  همراه: 5124219 ـ 0915 

هنر پوسترهای سینمایی
احسان خوشبخت

طرح روی جلد: نایِل ایباروال
صفحه آرایی: منا گندمکار

چاپ اول: تابستان 1393
شمارگان: 1000 

چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی 
ـ 600ـ   978 ـ 31ـ  6509  شابک:  0

خوش بخت، احسان، 1359
هنر پوسترهای سینمایی  / احسان خوشبخت.

مشهد  : کتابکده کسری1393. 
192 ص. مصور) رنگی(

ـ 600ـ   978 ـ 31ـ  6509  شابک: 0
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
 موضوع: پوستر های سینمایی

  PN 1995 /9/رده بندی کنگره:1393 9خ9پ
 رده بندی دیویی: 791/4375

 شماره کتابشناسی ملی: 3576498



فهرست

مقدمه 
از »گيلدا« تا »يك ميليون سال قبل از ميالد مسيح« 

      پيش از سينما 
از ماتيس تـا نـورمن راكوِل

       لـومـيرهـا 
به گران كافه در بلوار كاپوسين بياييد!

سـال های صامت        
جايي ميان نقاشي و سيرك

       پوسترهاي چارلز چاپلين

سـال های نـاطق        
هنري كه تمام سالحهايش را بهكار ميبرد

       سـانسور و پوستر 
RKO مشکل خياطان 

       تـبليغات مـدرن 
  پـوسترهای سخنگــو

        سرانجام پوسترها 
خميركاغذ يا حراج كريستی

       انواع و اندازه 

        قـلمروی کلکسيونرها 
طـالی كـاغذی

4
6

5
7

8
9

1
2

3

4
6

8

10

12

26

36

38

42

44
52

       مکاتب بومی پوسترسازی                               
       پوسترهای  فرانسوی 

       پوسترهای  روس 
       پوسترهای  لهستانی 

       پوستر و تاریخ سينما 
دهه به دهه با پوسترهای سينمايی

  1930      
    1940      

 1950      
1960      

 1970      
1980      
1990      
2000      

       سال باس 
نمونه ای از طراحان 

       آلفرد هيچکاک 
  نمونه ای از كارگردانان

       گونه ها و پوسترها 
طراحی برای ژانر 
       ژانر وحشت 

       مستند های موسيقی 
       وسترن 

       نوآر 

10
11

12
13

14

56
56
68
72

76

76
86
96

106
118
128
134
140

146

152

158

158
164
168
174



4

»پوسترهاي سينمايي مثل آوازهاي عامه پسندند: آن ها 
شما را به لحظه هاي مشخصي از گذشته تان مي برند و مانع از 
گم شــدن و به فراموشي سپرده شدن آن  لحظه ها مي شوند. 
پوسترها نه تنها ياد فيلم ها را زنده مي كنند، بلکه ياد فصلي كه 
فيلــم را در آن ديده ايد و حال و هوا و طعم آن زمان را هم با 

خودشان مي آورند.«  فدريکو فليني
از اولين باري كه در چهار يا پنج سالگي با خيره شدن 
به رديف ويترين هاي شيشــه اي و قاب شده با چوب نارنجي 
سينمايي در شمال خراســان با پديده اي به نام پوسترهاي 
ســينمايي روبرو شدم تا امروز، پوســتر فيلم  هم چنان براي 
من يکي از مهم ترين نشــانه هاي دنياي ســينما باقي مانده 
اســت. اين كتاب اداي ديني است به دنيايي جادويي كه از 
كاغذ، دستگاه هاي ابتدايي چاپ، رنگ هاي تند و ژست هاي 
اغراق آميز تشکيل شده است؛ دنياي پوسترهاي سينمايي كه 
هنر طراحان و آفرينندگان آن ها ارتباط مستقيمي با ميزان 
خالقيت و نوآوري دوره ها و سرزمين هايي دارد كه پوستر در 

آن و براي آن طراحي شده.
هنر پوسترهاي سينمايي بر اساس سيري تاريخي نظم 
يافته، اما كتاب از ابتدا تا انتها فقط شرحي تاريخي نيست، بلکه 
در فصل هايي كوچك پوسترها از جنبه هاي مختلف بررسي 
شده اند و در نتيجه كتاب شکل قابل پيش بينِي تاريخ نگارانه اي 
را كه از ابتداي قرن بيستم شروع شده و به امروز برسد ندارد 
و در فصل هاي كوتاه تر بررسي زيبايي شناسي، فني و تاريخي 
پوسترها به شکلي انجام شده تا داليل انتخاب پوسترهاي آن 
فصل روشن شود. هدف، چاپ  كردن بيش ترين تعداد ممکن 
از پوســترهاي سينمايي بوده بدون آن كه به گرافيك كتاب 

لطمه اي وارد شــود، يا كتاب از محدوديت تعيين شده براي 
صفحات در ابتداي كار فراتر رود.

طبيعتاً بســياري از پوســترهاي تاريخ سينما، و بعضاً 
نمونه هاي مهم، براي ما غيرقابل چاپ بوده اند و تا همين جا 
هم پيدا كردن حدود چهارصد نمونــۀ مهم، زيبا و ضروري 
براي هر مطالعه اي در هنر پوسترهاي سينمايي، به شکلي كه 
با قواعد چاپ در ايران ســازگار باشد كاري نزديك به معجزه 
بوده است. جز به بخش بسيار كوچکي از يك پوستر به هيچ 
اثري دست زده نشده و پوسترها »اصالح« نشده اند. وقتي در 
متن كتاب به پوسترهايي اشاره شده و تحليل شده اند كه در 
خود كتاب وجود ندارند، اين پوسترها معموالً در همان دستۀ 

»غيرقابل چاپ ها« قرار داشته اند.
منابــع تهيــه پوســترها از ســايت هاي اينترتي كه 
تخصصشان گردآوري پوسترهاي سينمايي است تا كتاب هاي 
پوســتر و نيز عکس برداري از اصل پوســترهاي تنوع دارد.
عکس گرفتن از نســخۀ اصل بعضي از اين پوسترها به لطف 
كلکسيونر و كارشناس پوستر احمد جورقانيان ميسر شد كه 

متاسفانه آن قدر زنده نماند كه شاهد چاپ اين كتاب باشد.
از آن جا كه منبع پوســترها متفاوت بوده و بعضي قباًل 
اسکن يا عکس برداري شده اند و من فقط به نسخۀ ديجيتال 
آن  ها دسترســي داشته ام، بســته به نوع انجام كار اختالف ِ 
جزيي در اندازه استاندارد پوسترها وجود دارد. به عالوه چون 
پوسترها از كشورها و دوره هاي مختلفي با اندازه هاي متنوع 
انتخاب شــده اند وقتي در يك صفحه چهار پوستر عمودي 
داريم معموالً بين اين چهارتا اختالف هايي در اندازه و شکل 
ديده مي شود. ما به نسبت ابعاد اصلي پوسترها دست نزده ايم 

مقدمـه
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و تحت هيچ شرايطي از نظر گرافيکي در آن ها دست نبرده ايم 
تا مثاًل شکل صفحه ها زيباتر از كار دربيايد. همين طور در رنگ 
پوســترها نيز دست برده نشده، با آن  كه از نظر گرافيست ها 
و متخصصان چاپ كتاب »اصالح« رنگ شــايد يك ضرورت 
به نظر برســد. هدف اين بود كه پوســترها دقيقاً همان طور 
كه هســتند ديده شوند، حتي اگر گذر زمان و نور و رطوبت 

رنگ هاي واقعي شان را مخدوش كرده باشد.
يکــي از دردناك ترين بخش هاي دنياي پوســترهاي 
سينمايي اين اســت كه ما تقريباً نام طراحان اكثر پوسترها 
را نمي دانيم، بنابراين در اين كتاب، جز مواقعي كه اشــاره به 
نام آن ها ضروري بوده )يا فصلي اختصاصي دربارۀ سال باس( 
از آوردن نام طراحان خودداري كرده ايم. زير هر پوستر فقط 
نام فيلم، كارگردان و سال تهيه آمده است. در بعضي نمونه ها 
گيومه اي آمده كه نوشته داخل آن گيومه معموالً يکي از اين 
اطالعــات جنبي را به خواننده خواهد داد: 1( وقتي كشــور 
سازنده فيلم و كشور طراح پوستر فيلم يکي نيست، نام كشور 
طراح داخل پرانتز آمده؛ مثاًل »پوستر فرانسوي« جويندگان 
جان فورد. 2( وقتي پوستر متعلق به يك »سريال سينمايي« 
)به جاي فيلم( اســت. 3( وقتي پوستر يك اثر كالسيك در 
ســال هاي اخير دوباره طراحي شــده و از نظر گرافيکي به 
نمونه هاي مدرن و معاصر هنر پوسترسازي تعلق دارد، داخل 
گيومه آمده »معاصر«. 4( وقتــي مادۀ تبليغاتي چيزي جز 
پوستر، مثاًل »البي كارت« است، باز هم در گيومه ذكر شده. 
متن اين كتاب در ســال 1388 به ســفارش ماهنامۀ 
سينمايي فيلم و براي چاپ در راهنماي مطالب ساالنه آن ها 
نوشــته شــده. ايدۀ تبديل آن به كتابي مستقل كه با چاپ 

رنگي پوســترها همراه شود مديون پرويز دوايي است. به جز 
گرافيســت كتاب، منا گندمکار، بايد از احســان ايران نژاد و 
مهدي محمدنژاد كــه در مقاطعي از كار ايده هايي براي اين 
كتاب دادند تشــکر كنم و همين طور از مهدي آتشي، ناشر 
كتاب و همفکر نويســنده در زماني نسبتاً طوالني كه صرف 

آزمودن روش هاي گوناگون چيدن و تركيب پوسترها شد.
الزمۀ انتخاب پوســترها گذراندن ساعت ها و روزهاي 
متمادي در مقابل مانيتور كامپيوتر و زل زدن به چيزي حدود 
28 هزار پوستر سينمايي بود كه در طول يك دهه گردآوردي 
شــده بود. تنها بخِش سينما كه مثل خود عمِل فيلم ديدن 
لذت مکاشفه در حين تماشا را دارد، هنر پوسترهاي سينمايي 

است. چشم ها را آماده كنيد!

احسان خوش بخت
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ــًا  »حــاال شــايد ايــن جــوري نباشــد، امــا ســال ها بــود، تقريب
ــنايي و  ــطة آش ــتين واس ــترها نخس ــه پوس ــينما، ك ــاز س از آغ
برخــورد تماشــاگران بــا ســينما بودند. بعدهــا هم اين پوســترها 
بــراي عــدة قابل توجهــي از اين تماشــاگر ها نشــانه اي از عشــق 
ــه ســينما شــدند. در روزگاري كــه فيلم هــا را فقــط مي شــد  ب
روي پــردة ســينماها ديــد، پوســترهاي فيلــم بيــش از هر نشــانة 
ديگــري از فيلم هــا بيــن آدم هــاي عشــق فيلم طرفــدار داشــت. 
حتمــاً چيــزي در ايــن پوســترها هســت كه بيــش از هــر تصوير 
ســينمايي ديگــري، خــارج از فيلــم، عشــق فيلم ها را مجــذوب 
ــم در پوســترش  ــگار روح هــر فيل ــد. ان و شــيفتة خــود مي كن
جريــان دارد. راز و جاذبــه اي در آن هســت حتمــاً، گاهــي حتــي 
بيــش از ديــدن نمايــي از فيلــم كــه تصويــرش يــا گوشــه اي از 

تصويــر، بــر پوســتر نقــش بســته اســت.
ــر  ــه ه ــت ك ــي از عشق فيلم هاس ــت يك ــان خوش بخ احس
عنصــري از فيلم هــا را دوســت دارد. البتــه از آن عشــق فيلم هايي 
نيســت كــه فريفتــه زرق وبــرق و زلم زيمبــوي ســينما باشــد، در 
ســطح. يــك سينمادوســت اصيــل و عميــق بــود كــه هميشــه 
ــر از سن وســال اش داشــت. اطالعــات را درســت  دانشــي فرات
ــي  ــد، از صاف ــود مي كن ــذب و از آن خ ــد، ج ــت مي كن درياف
ــش و  ــه دان ــل ب ــد و آن را تبدي ــش مي گذران ــليقه و نگاه س
ســليقة زيبايي شناســانة خــودش مي كنــد. هــر نوشــتة او 
ــك  ــتم ي ــته هايش هس ــدة نوش ــن خوانن ــه اولي ــن ك ــراي م ب
ــترهايش  ــاب پوس ــن كت ــت. همي ــه اس ــك حادث ــه و ي تجرب
ــور  ــة ش ــه اضاف ــخصيت او دارد، ب ــه از ش ــن وج ــان از اي نش
ــودن و تحــرك كــودك  ــده ب ــه نشــانة زن و عشــق خالصــي ب
ــينما از  ــخ س ــدة تاري ــتر برگزي درون. انتخــاب چهارصــد پوس
دوره هــا و كشــورها و طراحــان و كارگردانــان مختلــف از بيــن 
28هــزار پوســتر، همــراه بــا شــرح و تفســير آن هــا، فقــط كار 
يــك پوســترجمع كن نيســت. همــان دانــش و ابــزار و ســليقه و 
شــور و عشــق عميــق را مي خواهــد كــه در وجــود ايــن جــوان 

نازنيــن هســت.«  
هوشنگ گلمكاني     

بــراي  احســان خوش بخــت 
ماهنامه هــاي »فيلــم« و »24« دربــارة 
ــز دو  ــه ج ــد. ب ــينما مي نويس س
وبــالگ حــاال پنــج ســاله اش 
ــاز،  ــيقي ج ــينما و موس ــارة س درب
نوشــته هاي او بــه انگليســي در 
 MUBI و  Sight & Sound ،Keyframe
از  مي شــوند.  منتشــر   Notebook
احســان پيــش از ايــن كتاب »معماري ســلولويد« توســط نشــر 

ــت. ــده اس ــر ش ــري منتش كس
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