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ﺑرنامه ماه مارس  ٢٠٢٠ميﻼدى
زمان :جمعه ،ﺷشم مارس ساعت  ٨ﺷﺐ
مكان :سالن ﻻرنس ،كالج رزمانت
1400 Montgomery Avenue, Bryn Mawr, PA 19010
Open to the Public
شعرخوانی :از دوستانی که مايل هستنﺪ اﺷعارکوتاهی ﺑخواننﺪ خواهشمنﺪ است ﺑا خانم دکتر "حورا ﺷﻘاقﻰ" توسﻂ ﺷماره تﻠﻔن
١٣۵٨ـ (٢۶٧) ٢٣٩تماس حاﺻل فرماينﺪ.

سخنران :پرى آزرم معتمدى
واژه ها و رنگ ها
ترجمه زبانی و بصری شعرهای دکتر شفيعی کدکنی
پرى آزرم معتمدى ،نقاش و نويسنده ،در تهران متولد شد و پس از دريافت فوق ليسانس
معمارى از دانشكده هنرهاى زيبا ،دانشگاه تهران و وفوق ليسانس برنامه ريزي شهري از
يونيورسيتى كالج ،دانشگاه لندن ،و ده سال كار در اين دو رشته ،در سال  ١٩٨٤ميﻼدى در
دوران جنگ به همراه خانواده اش به كانادا مهاجرت كرد .جنگ بسيارى از شاهكار هاي
معمارى كشورش را تهديد به نابودى ميكرد ،او به نقاشى روی آورد و با به تصوير کشيدن
خاطراتش از ايران توانست رابطه اش را با فضاهاى شهرى كه در خطر انهدام بودند ﺣفﻆ
كند ،بدين ترتيب يك عمر فعاليت پر شور و خﻼقانه در هنر هاي بصري را آغاز نمود .هنر وى و همچنين عﻼئق نظرى او ،بر هنر هاي بصرى و ترجمه
شعر به دو زبان ،زبان نقاشى و زبان انگليسي ،متمركز است .او مقاﻻت و صحبت هائي در مورد نقاشي شعر در دانشگاه ها و مراكز علمى مختلف از
جمله دانشگاه سنت اندروز ،دانشگاه اكسفورد ،سايمون فريزر و إميلي كار ارائه نموده است.او برنده جايزه ” “DeBeersمي باشد و كارهاى نقاشى و
جواهر سازى او در بيش از سى نمايشگاه انفرادى و جمعى در كانادا ،اياﻻت متحده امريكا و ايران به نمايش گزارده شده اند .اولين كناب او ،با عنوان 'در
آئينه رود ' ،ترجمه مجموعه اى از اشعار استاد محمد رضا شفيعى كد كنى به زبان نقاشى و به زبان انگليسى ،در تهران چاپ شد و در سال  ٢٠١٠ميﻼدى
جايزه پروين اعتصامى را براي بهترين ترجمه شعر از آن خود نمود .در كتاب دومش ،با عنوان ' ،' My Blue Canvasچاپ كانادا ،پرى نشان ميدهد
كه چگونه ميراث فرهنگى ايران و سى سال زندگى وى در كانادا ،الهام بخش هنرش بوده اند  .مجموعه اي از كارهاى مدرن و متعلق به امروز ،با ريشه
اى در عناصر و روح زيبا شناسى مستتر در ميراث هنرى ايران  ،ميراثى بدون مرز و زمان ...پرى بسيارى از كارهاى هنريش را به سازمان هاى خيريه
انسان دوستانه و يا فرهنگى/هنرى در ايران ،كانادا و امريكا اهدا نموده است.

تنفس وتجديد ديدار با دوستان :پذيرائی ﺑه مﺪت تﻘريبی ٢٠دقيﻘه
برنامه موسيقی:
خانم خرسندى و گروه موسيقى

محتوای سخنرانی ها تنها نﻈر ﺷخﺼی سخنرا نان می ﺑاﺷﺪ و انجمن فرهنگی ايرانيان در امريكا )ﺷباهنگ( در قبال ان مسوليتی قبول نميکنﺪ.
عکاسی،هرگونﺔ ﺿبﻂ ﺻوتی و تﺼويری از ﺑرنامه های ﺷباهنگ ﺑﺪون اطﻼع قبﻠی غير مجا زمی ﺑاﺷﺪ .

هيا ت امنای انجمن فرهنگی ايرانيان در امريكا )ﺷباهنگ(

