
 جشنواره فیلمسازان زن ایرانی 
در نیویورک

»ونرا فیلمز«  در نیویورک، به مناســبت»ماه 
جهانی زن« جشــنواره فیلــم آنالینــی را با آثار 

فیلمسازان زن ایرانی برگزار می کند.
به گزارش ایسنا، مراسم فرش قرمز و افتتاحیه 
این فستیوال روز یکشنبه بصورت مجازی برگزار 
شد. این جشــنواره دارای ســه بخش سینمایی، 
مستند و کوتاه اســت که در آن مجموعا ۲۲ فیلم 
از کارگردان های زن ایرانی بــه نمایش در می آید.  
»بزرگداشت رخشان بنی اعتماد« به خاطر چهار 
دهه حضور موفق و تاثیرگذار، بــا نمایش ۹ فیلم 
مستند از ســاخته های وی از بخش های مهم این 
جشنواره اســت. در بخش »افق های نو«، ۱۲ فیلم 
داستانی و مستند از فیلمسازان زن ایرانی به نمایش 
درمی آید و ۶ فیلم کوتاه داستانی و مستند نیز بخش 
دیگری از این فستیوال را به خود اختصاص می دهند. 

فیلم های سینمایی »آینه های روبرو« به کارگردانی 
نگار آذربایجانی، »بنفشه افریقایی« به کارگردانی 
مونا زنــدی، »دایره زنگی« به کارگردانی پریســا 
بخت آور و »شیار ۱۴۳« به کارگردانی نرگس آبیار، از 
جمله فیلم های این رویداد سینمایی هستند.  چند 
فیلم از ساخته های فیلمسازان زن ایرانی مقیم خارج 
از کشور نیز در این جشنواره حضور دارند. جشنواره 
»ونرا فیلمز« با حمایت انجمن زنان ایرانی-امریکایی 
در نیویورک برگزار می شــود و برای دیدن فیلم ها 

می توان به سایتvenerafilms  مراجعه کرد.
    

موژان ُکردی بهترین بازیگر جشنواره 
»Living Skies« کانادا شد 

موژان کردی برای نقش آفرینی در فیلم کوتاه 
»زنگ تفریح« به کارگردانی نوید نیکخواه آزاد برنده 
»بهترین بازیگر«  سی و ســومین دوره جشنواره 

دانشجویی »Living Skies« در کانادا شد.
به گزارش ایلنا، او نخستین جایزه جهانی را برای 

خود و فیلم کوتاه »زنگ تفریح« به ارمغان آورد.
فیلم کوتاه »زنگ تفریح« به نمایندگی از مدرسه 
فیلمســازی و پژوهش های سینمایی »هیالج« با 
مدیریت امیرشــهاب رضویان در این جشنواره به 

رقابت پرداخت.
اولین حضور جهانی »زنــگ تفریح« در بخش 
»پانوراما« جشنواره جهانی فیلم کوتاه »ازمیر«، از 
جشنواره های مورد تأیید آکادمی اسکار، بود. از دیگر 
حضورهای موفق جهانی »زنگ تفریح« می توان 
به نوزدهمین جشنواره »گاردن استیت«آمریکا، 
هجدهمین جشنواره »آکسفورد« آمریکا و بیست و 
سومین جشنواره »فالودی« مجارستان اشاره کرد.

سی و ســومین دوره جشــنواره دانشجویی 
»Living Skies« در این دوره به علت همه گیری 
ویروس کورونا از ۱۶-۱۴ اسفند به صورت مجازی 

برگزار شد.

پخش جهانی »زنگ تفریح« برعهده شــرکت 
اسپانیایی »FeelSales« است.

عوامل »زنگ تفریح« عبارت اند از:
نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: نوید نیکخواه 
آزاد، بازیگران: موژان کردی، ریحانه نبی یان، نیلوفر 
شکوهی نیا، غزل خلیلی، مدیر فیلمبرداری: بهروز 
بادروج، تدویــن: وحید نیکخواه آزاد، موســیقی: 
میخائیل ِشــماتِنکو، طراح صحنه و لبــاس: ُمنا 
رمضانی، فیلمبردار: سعید زرآبادی پور، طراح چهره 
پردازی: ســارا بلبلی، صدابردار: احسان نامداری، 
گروه کارگردانی: مونا خوش روش، ســارا بابایی، 
منشی صحنه: سمیه شهرابی، گروه فیلمبرداری: 
بهتاش کمه زری، علی درخشــانی، گروه صحنه 
و لباس: امید نورمــرادی، رضا کرمی و مدیرتولید: 

کیوان مرادآبادی.
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علیرضا بخشی استوار

روز جهانی زنان بزرگداشــتی است 
که هر ســاله در روز ۸ مارس برابر با ۱۸ 
اسفند برگزار می شود و نقطه کانونی در 
جنبش حقوق زنان جهان است. در میان 
هنرمندان سرشــناس ایرانی در عرصه 
هنرهای تجسمی زنان نامداری حضور 
دارند که توانســته اند بــرای هنر ایران 
افتخارآفرین و ســرآمد باشند. ردپای 
این زنان را می توان از اوایل قرن چهارده 
خورشیدی پیدا کرد و تا روزگار معاصر 

پیش آمد. 
ایران درودی، پروانه اعتمادی، منیر 

فرمانفرماییان، لیلی متیــن دفتری، 
فریده الشایی، بهجت صدر، فرح اصولی، 
پری یوش گنجی، ســونیا باالسانیان، 
لیلیــت تریــان، معصومــه مظفری و 
بسیاری از اســامی معاصر هستند که 
نام شان در ســاحت هنر این سرزمین 
می درخشد. بسیاری از این هنرمندان 
از پس دستاوردهای نسلی می آیند که 
راه را برای ظهور اندیشه ها و تجربه های 
جدید در هنرهای تجســمی گشودند. 
بیشتر اسامی شاخصی که پیش از این از 
آنها یاد شد هم دوره و هم نسل بسیاری از 
مردان صاحب نام در عرصه هنر هستند. 
آنجا که موج مدرنیســم در نقاشــی به 
مرزهای ایران راه پیدا کرده بود و بسیاری 
از هنرمندان جــوان در آن دوران در پی 

دســتاوردهای جدید به سمت و سوی 
تجربه گرایی در خلق آثار مدرنیســتی 
سوق پیدا کردند. شاید پروانه اعتمادی، 
منیــر فرمانفرماییان، بهجــت صدر، 
فریده الشــایی، پریوش گنجی، سونیا 
باالسانیان و حتی ایران درودی همگی 
نام هایی هستند که در این تجربه گرایی 

سهم بسزایی داشتند.
این زنان با دغدغه ها و زیبایی شناسی 
خاص خود زبــان جدیــدی را به هنر 
تجســمی ایران اضافه کردند. سطوح 
یکدســت در طبیعــت بیجان هــای 
پروانه اعتمــادی، تجربه های متفاوت 
فرمانفرماییــان در به کارگیــری هنر 
آینــه کاری در آثــارش، فهــم لطیف 
پری یوش گنجی از مینیمالیسم و انتقال 

آن به بوم نقاشی و البته آثار کامالً انتزاعی 
بهجت صدر و سونیا باالسانیان بارقه ای نو 
از ذهن ایرانی را در دنیای هنر در سطحی 
جهانی به منصه ظهور کشانده بود. فرح 
اصولی با فهم صحیح خــود از مینیاتور 
و حضور این عنصــر در فضای محیطی 
جدید و از ســویی تلفیق رنگ هایی که 
برآمده از زندگی مدرن بــود با آنچه در 
نقاشی ایرانی مرسوم بود موجب احیای 
این نوع از تصویر در جهان پویای هنر شد.
متین دفتــری هم بــا ارائه صورتی 
متفاوت از پرتره نــگاری، جهان تازه ای 
را پیش روی هنر ایران گشــود. جهانی 
مینیمال، صورت های دگرگون شده به 
واسطه تغییر فرم اثر و همچنین سطوح 
یکدست از هم جدا شده. نقاشی های او 

انگار که صورت دیده نشده ای از انسان 
معاصر و تنهایی و بی پناهی او در دوران 
حاضــر را به تصویر می کشــید. متین 
دفتری مثل یک پیشگو بحران هایی که 
امروز برای انسان رخ داده را ترسیم کرد 
و صفحه ای را به لحاظ فرم و محتوا پیش 
چشم ما گشــود که رد آن را به سادگی 
می توان در آثار بسیاری از هنرمندان این 
روزهای هنر تجسمی یافت. نقاشی های 
متین دفتری و کاراکتر او شباهت زیادی 
به کاراکتر هنرمند در داستان »پرتره« 
نوشــته نیکالی واســیلیویچ گوگول 
نویسنده مشهور روس دارد. کاراکتری 
که خود را برخالف نقاشان عامه پسند 
وقف هنر کرد و به خلق پرتره هایی شبیه 
به رافائل نقاش شهیر ایتالیایی دست زد. 
متین دفتری بدون شک در خلق پرتره 
یکی از یکه ترین و بی مثال ترین نقاشان 

ایرانی است.
از پس این نسل البته معصومه مظفری 
برخاسته که او نیز یکی از نقاشان ماهر و 
زبردست معاصر ماست. مظفری هم در 
فضاسازی و البته در خلق پرتره یکی از 
نقاشان سرآمد ایرانی است. او در سال های 
اخیر شاگردان بسیاری را به حوزه هنر 
معرفی کرده که این ویژگی اش قابل توجه 
بوده و هست. شاید در ادامه این عناوین 
بتوان لیست بلندباالیی از معاصرانی را 
نوشت که در عرصه هنرهای تجسمی 
آوازه ای بــرای خود دســت و پا کردند. 
آوازه و راهــی که به واســطه زنانی رقم 
خورد که پیــش از این با تالش صبورانه 
و سخت کوشــانه خود مســیر را برای 

نسل های آینده گشودند.
آنچه امروز از حضــور و وجود این 
زنان هنرمند باقی اســت، گنجینه ای 
اســت غنی از آثــاری که بــه خوبی 
می تواند انعکاســی از افکار نسل های 

متفــاوت و دغدغه های آنها باشــد. 
دغدغه هایی که همیشــه یک پای آن 

احقاق حقوق زنان بوده است.
با نگاهــی گذرا بــه تاریــخ هنر 
تجســمی ایــران نمی توان ســهم و 
اندازه این هنرمندان را نادیده گرفت. 
هنرمندانی که به راســتی جریان ساز 
بودند و جوان ترها با گذاشتن پا جای 
پای آن ها وسعت هنرهای تجسمی را 

گسترده کردند. 
جا دارد که سطرها و ساعت ها درباره  
هر کدام از این اسامی مطلب نوشت اما این 
نوشته کوتاه بیشتر شبیه یادبودی برای 
ارج نهادن جایگاه واالی این هنرمندان 
زن اســت. هنرمندانی که با کوشــش 
بی وقفه خود و به واسطه اندیشه متفاوتی 
که داشــتند نام خــود را در عرصه هنر 

ایران زمین ماندگار کردند.

یادبودی برای زنان هنرمند سرزمین ایران به بهانه هشتم مارس

نقش هایی برای وسیع کردن ساحت اندیشه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

به رغم اعالم مصوبه ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی، 
سخنگوی ستاد کرونا همچنان بر مواضع ســختگیرانه وزارت 
بهداشــت تاکید دارد و از مردم می خواهد در نوروز ســفر نروند، 
حتی به شهرهای زرد و آبی. شعار پلیس هم پرهیز از سفر است. 
حسن روحانی، رییس جمهور شنبه ۱۶ اسفندماه پس از جلسه 
ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد که سفر به شهرهای قرمز و نارنجی 
در تعطیالت نوروز ممنوع است و در سایر شــهرها هم با رعایت 

پروتکل های بهداشتی می تواند انجام شود.  
با این وجود، علیرضا رییسی ـ سخنگوی ستاد مقابله با کرونا ـ بعد 
از این سخنان و آن جلسه، به نظر مخالف وزارت بهداشت با انجام سفر 
در نوروز اشاره و تاکید کرد که تا حد امکان و به هیچ وجه این سفرها 

نباید انجام شود تا شرایط کشور به ثبات برسد.   هرچند او نیز گفت 
که در شهرهای زرد و آبی با رعایت پروتکل های بسیار سختگیرانه، 
سفرهای ضروری امکان پذیر است، اما چگونگی سفر به این مناطق 
را تعیین تکلیف نکرد. علیرضا رییسی گفته بود که ستاد ملی مقابله 
با کرونا شنبه ۱۶ اسفندماه وضعیت سفر در نوروز را مشخص می کند 
اما سعید نمکی - وزیر بهداشت - یک روز پیش از تشکیل این جسله 
مخالفت صریح خود را با سفر در تعطیالت نوروز اعالم کرد و گفت: 
مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل در گردش ویروس بسیار موثر 
است و به عنوان وزارت بهداشت مطلقا موافق هیچ مسافرتی نیستیم. 
این درحالی است که تا کنون پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت راه و شهرسازی 

براســاس پیش بینی های مربوط به ویروس کرونا، سناریوهای 
مختلفی را به ستاد ملی مقابله با کرونا برای مدیریت و کنترل سفر 
ارائه کرده اند و این ستاد هم تا پیش از خیز گرفتن ویروس کرونا و 
بحرانی شدن وضعیت استان خوزستان، مصوبه های مرتبطی را 
صادر کرده اســت. مقامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی براساس همان مصوبه اعالم کردند عالوه بر ممنوعیت 
سفر به شهرهای قرمز و نارنجی، سفر به دیگر مناطق محدود به تور و 

رزرو اقامتگاه شده است. اما سعید نمکی ـ وزیر بهداشت گفته است: 
فکر می کنیم مانند سال گذشته که ایستادیم و گفتیم از ۲۵ اسفند 
فرصتی برای احیا و بازتوانی کادر بهداشت داشته باشیم، امسال هم 
باید از رفت و آمدها جلوگیری کنیم. وزیر کشور )فرماندهی قرارگاه 
عملیات کرونا( نیز اعالم کرده که ۲۵ اسفندماه تکلیف سفرهای 
نوروزی و وظایف هر یک از دســتگاه ها در این رابطه مشــخص 
می شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله کرونا هم گفته که ۲۵ اسفند 
رنگ بندی شهرها به روزرسانی می شــود، چون بسیاری از مراکز 
استان ها رو به نارنجی است.   تعیین تکلیف سفرهای نوروزی درحالی 
طوالنی شده که برخی از مدت ها قبل برای سفر برنامه ریزی و هزینه 
کرده اند و نه تنها این دسته از مردم، بلکه صاحبان کسب وکارهای 
گردشگری در وضعیتی نامعلوم، خدماتی را فروخته اند که احتمال 
دارد با اعمال بعضی محدودیت ها، استرداد هزینه ها مانند تعطیالت 
نوروز گذشته دچار بحران شود و مردم و کسب وکارهای گردشگری 

را دوباره سرگردان کند.

شهرهای زرد و آبی هم همچنان بالتکلیفند؛

تعیین تکلیف نهایی سفرهای نوروزی؛ 25 اسفندماه

نخستین جشنواره موسیقی نی انبان با اجرای 
۱۰ نوع نی انبان از ۶ کشور در منطقه آزاد کیش 

برگزار می شود.
به گــزارش ایلنــا،  دبیر بخــش بین المللی 
جشــنواره نی انبــان، ضمن تشــریح جزئیات 
این بخش گفــت: اولین دوره جشــنواره طبق 
برنامه ریزی های قبلی قرار بود در قالب ملی برگزار 
شود که از همان ابتدا پیشــنهاد دادم با توجه به 
مقارن شدن زمان برگزاری فستیوال با روزجهانی 
نی انبان با دعوت از نوازندگانی از سایر کشورها این 
رویداد موسیقایی را شــاخص تر کنیم، به نوعی 
که هم به نفع نوازندگان نی انبان کشورمان و هم 
به نفع مخاطبان این ساز باشد چرا که می توانند 
از این طریق به تفاوت ها و وجود انواع نی انبان پی 

ببرند که خوشــبختانه این پیشنهاد مورد قبول 
واقع شد و شاهد برگزاری این جشنواره در سطح 

بین المللی هستیم. 
محسن شــریفیان ادامه داد: در اولین دوره 
از جشــنواره موســیقی نی انبان نوازندگانی از 
کشورهای کرواسی، فرانسه، مجارستان، ایرلند، 
ترکیه و ایران در کنار هم اجراهایی خواهند داشت 
به طوری که مخاطبان شاهد حضور و اجرای ۱۰ 
نمونه نی انبان در روزهای برگزاری جشــنواره 

هستند.
دبیر بخش بین الملل نخســتین جشنواره 
موسیقی نی انبان با اشاره به تجلیل از پیشکسوتان 
نی انبان در این جشــنواره بیان داشــت: عنوان 
پیشکسوت به معنی کهنسال بودن نوازندگان 

نیست بلکه مالک ما اقداماتی است که نوازندگان 
این ساز برای شناســایی و معرفی نی انبان انجام 
داده اند با در نظرگرفتن این مقوله از چند نوازنده 
برجسته نی انبان در این دوره تجلیل خواهیم کرد.
این نوازنده نی انبان با اشــاره به اینکه هدف 
اصلی جشنواره گفتمان موسیقیایی بوده است، 
افزود: هر کشــوری نی انبــان مخصوص خود 
را با صدادهی و لحــن خــاص دارد و نمی توان 
هیچ کدام را با نی انبان کشــوری دیگر مقایسه 
کرد، بر این اســاس نمی توانســتیم جشنواره 
را رقابتی برگــزار کنیم. در واقع هــدف رقابت 
نبوده بلکه می خواســتیم دور هم جمع شویم و 
با ســازهایمان گفتمان موسیقایی انجام دهیم. 
همچنیــن در نظر داریم ســال آینــده برنامه 

 ویژه ای برای بانوان نی انبان نواز داشــته باشیم. 
شریفیان در پایان خاطرنشان کرد: اغلب سازهای 
جهان این قابلیت را دارند که هر ســاله فستیوال 
داشته باشند و خوشحالم که برای نی انبان هم این 

اتفاق افتاده است.
یادآور می شود، نخستین جشنواره بین المللی 

نی انبان توسط معاونت گردشــگری و معاونت 
فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و 
به ریاست خسرو نشان از ۲۰ تا ۲۲ اسفندماه در 
کیش برگزار می شود که فواد توحیدی، دبیری 
و محســن شــریفیان، دبیری بخش بین الملل 

جشنواره را برعهده دارند.

با اجرای ۱۰ نوع ساز  از ۶ کشور همراه است؛

 برگزاری نخستین جشنواره موسیقی نی انبان در کیش

موسیقی

 ایران درودی، پروانه 
اعتمادی، منیر 

فرمانفرماییان، لیلی متین 
دفتری، فریده الشایی، 

بهجت صدر، فرح اصولی، 
پری یوش گنجی، سونیا 

باالسانیان، لیلیت تریان، 
معصومه مظفری و بسیاری 

از اسامی معاصر هستند 
که نام شان در ساحت هنر 
این سرزمین می درخشد. 
بسیاری از این هنرمندان 

از پس دستاوردهای نسلی 
می آیند که راه را برای ظهور 

اندیشه ها و تجربه های جدید 
در هنرهای تجسمی گشودند
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