 ۷ﻧﻤـﺎﯾﺶ در ﺟﺸﻨـﻮاره ﺑﺴـﯿﺞ روی
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل -ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی :ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺴﯿﺞ در
ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮﮔﺰار و اﻣﺴﺎل ﻫﻢ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان اﯾﻦ ﺧﻄﻪ از ﺷﻤﺎل ﻃﯽ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر وﯾﺘﺮﯾﻨﯽ
ﻧﺒﻮده و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی درﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
ﺗﺌﺎﺗﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ،روﻧﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﺪن ﺗﺌﺎﺗﺮ و وارد ﮐﺮدن
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻏﯿﺮﻫﻨﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺪﻧﻈﺮ دارد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره رﻗﻢ ﺧﻮرد ،ﻗﻄﻌﺎ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻪ
ﺟﺸﻨﻮاره رﺳﯿﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ از ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ
دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺎزﻧﺪران در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ۲۷ :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺴﯿﺞ
ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۷ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﺳﻮی ﻫﺌﯿﺖ داوران
ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮاره اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﮐﯿﺎﺳﺮی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺟﺸﻨﻮاره از  ۳۰آﺑﺎن ﻟﻐﺎﯾﺖ ۲
آذرﻣﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺮﮔﺰار و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد :ﭘﺲ از ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﯿﺎت داوران آﺛﺎر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار داد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۷ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺑﺨﺶ ﺻﺤﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮاره راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺎزﻧﺪران اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی
»زﻧﮕﺎر« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد رﺣﻤﺎﻧﯽ از ﺳﺎری» ،ﻣﺸﺘﯽ ﭘﻠﻮری« ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺷﻔﯿﻌﯿﺎن از آﻣﻞ و ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻗﻨﺎﺳﻪ« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ
ﺳﺠﺎد ﺑﺤﺮی از ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮاره راه
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻌﯿﺪی ﮐﯿﺎﺳﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی» :ﺳﻮﻓﯿﺎی ﻣﻦ« ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻣﯿﺪی ﻧﮋاد از راﻣﺴﺮ» ،ﺗﺮاﻧﻪ ای ﺑﺮای آﯾﺪا« ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﭘﺮﻫﺎم اﺧﻼﻗﯽ از ﺳﺎری» ،ﺣﺮﯾﺮ« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻬﻨﺎز دوﺳﺘﯽ
از ﺳﺎری و »وﻫﻢ ﺧﯿﺎل« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻫﺎﻧﯽ ﺧﯿﺮاﻟﻠﻪ ﭘﻮر از ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوط و در ﺻﻮرت اﺻﻼح ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آﺛﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺬر ﻓﺮزﻧﺪ در »زﻧﮕﺎر«
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد رﺣﻤﺎﻧﯽ آﻻﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ »زﻧﮕﺎر« ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺎزﻧﺪران راه ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن
رﺗﺒﻪ دوم ﺑﺎزﯾﮕﺮی در ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ،رﺗﺒﻪ اول
ﺑﺎزﯾﮕﺮی در ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﯿﺮﻧﮓ ،رﺗﺒﻪ اول ﺑﺎزﯾﮕﺮی در اوﻟﯿﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻧﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮی در ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺘﺎﻧﯽ
ـﺘﺎﻧﯽ را
ـﺎﺗﺮ اﺳـ
ـﻮاره ﺗﺌـ
ـﺎزﯾﮕﺮی در ﺟﺸﻨـ
ـﺪﯾﺮ ﺑـ
ـﯿﺞ و ﺗﻘـ
ـﺎﺗﺮ ﺑﺴـ
ﺗﺌـ
درﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﮏ ﭘﺮﺳﻮﻧﺎژ
ﺑﻮده و ﻃﺮاﺣﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﺎزﯾﮕﺮی آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارم.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﺳﻮی داوران در

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮوع
ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ  ۲ﻣﺎه ﮐﺎر ﻣﺪاوم و روزاﻧﻪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را در ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آرای ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺌﯿﺖ
داوران ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮاره راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ آﻻﺷﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :داﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ﻣﺮد ﺟﻮان
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻧﺬر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای او ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم آﻧﻘﺪر ﺧﺮج ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮد
و ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ،اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او
رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻧﮕﺎر ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ را دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی
ﭘﻮر رﺿﺎﺋﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت و دروﻧﯿﺎت ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط دارد و ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮای اﺟﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﺗﯿﻤﻮر ﻧﻮرﺑﺨﺶ دﺳﺘﯿﺎر ﮐﺎر ﮔﺮدان ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ
اﺻﻐﺮی ﻣﺸﺎور ﮐﺎرﮔﺮدان ،ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﭘﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ ،آرزو ذﻟﯿﮑﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺸﯽ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻃﺮاح ﻟﺒﺎس و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺣﺴﺎن واﺣﺪ ﺗﻦ ﻃﺮاح و ﻣﺠﺮی
ﻧﻮر و اﻓﮑﺖ و ﻋﺴﮕﺮی وﻓﺎﺋﯽ ﻧﮋاد ﻃﺮاح ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن از ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﺟﺸﻨﻮاره و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.

