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رزیتا شرف جهان
هنرمند معاصر تأثیرگذار

مجسمهسازی ،نقاشی و
ویدئو آرتیستی هنرهایی
زنان ماندگار
اســت کــه رزیتــا شــرف
جهــان در آنهــا ســرآمد
اســت .او که بنیانگــذار و
مدیــر گالــری طراحــان
آزاد است ســال  ۱۳۴۱در
تهران به دنیا آمد .ســال
۱۳۵۶به هنرستان رفت
و رشــته مجسمهســازی
خوانــد .بــرای دانشــگاه
رشــته نقاشــی را انتخــاب کــرد و در دانشــکده هنرهای
زیبای دانشگاه تهران هم قبول شد اما بهدلیل انقالب
فرهنگی نتوانست وارد دانشگاه شود اما از تحصیل دور
نماند .خودش میگوید« :با چند نفر از دوستان ،حدود
 ۳ســالی از طریــق کالسهــای آزاد زیر نظر اســتادانی
چــون یعقــوب عمامهپیــچ و عربعلی شــروه ،کار خود
را ادامه دادیم تا دچار وقفه نشــویم .در هنرســتان جزو
شاگردان برجســته دوره خودم بودم .دانشگاهها که باز
شــد ،گزینش با وسواس زیادی انجام میشد .سال اول
از لحاظ علمی قبول شــدم ،اما نتوانستم وارد دانشگاه
شــوم و سال بعد در رشته نقاشی هنرهای زیبا پذیرفته
شــدم ».پس از آن مسیر تحصیلش را ادامه داد و پس
از گرفتن کارشناســی نقاشــی ،کارشناســی ارشــد رشته
پژوهش هنر را از دانشــگاه تهران گرفت .او سال ۱۳۷۷
کارگاه شخصیاش را برای نمایش آثار خودش و دیگر
همکارانش افتتاح کرد .گالــری طراحان آزاد در همین
ســال به صورت غیررســمی کارش را آغاز کــرد اما یک
ســال بعد یعنی در ســال  ۱۳۷۸مجوز رسمی از وزارت
ارشاد گرفت و به طور رسمی راه افتاد .
او در ایــن گالــری آثاری را انتخــاب میکرد و به نمایش
میگذاشــت که دیگر گالری دارها چنــدان به آن توجه
نمیکردند .نمایشگاههای مفهومی و آثاری مدرن را در
این گالری میشد دید و به همین دلیل گالری طراحان
آزاد به یکی از نگارخانههای پیشرو بعد از انقالب تبدیل
شــد .از طرفی با فعالیت این گالری و فضایی که به کار
هنرمنــدان تــازه داد هنرمندان بســیاری در دهــه  80از
طریق آن معرفی شــدند .او مؤســس گالری ممیز هم
بود و تا سال  85مدیریتش را برعهده داشت.
شــرف جهان مــدرس هنــر در دانشگاههاســت و مدیر
کمیتــه نمایشــگاههای انجمــن نقاشــان ایــران ،عضو
فرهنگنامــه کودکان و نوجوانان ،عضو آتلیه انیمیشــن
صــدا و ســیما و از اعضــای هیــأت مؤســس تیــرآرت
بودهاســت .شــرف جهــان نمایشــگاههای انفــرادی و
گروهــی زیــادی هــم داشــته و در بیــش از  ۷۰بینــال،
جشــنواره و نمایشــگاه گروهی نقاشــی و ویدئو آرت در
ایــران ،جمهوری چــک ،اتریــش ،ترکیه ،ایتالیــا ،ژاپن،
ارمنســتان ،فرانســه ،هند ،آلمان و کانادا شــرکت کرده
اســت .آثــار او بهعنوان یکــی از هنرمنــدان معاصر زن
تأثیرگــذار در مجموعههایــی چون مــوزه بیلوتی ایتالیا
نگهداریمیشود.
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سه دختر حوا

زمان ،درســت مثل خیاطی چیره دســت
دو تکــه از پارچــه زندگــی پــری را بــه هم
برشی از کتاب
دوخته بود؛ یعنــی ،هم افکار اطرافیانش
را دربــاره او و هــم افــکار او را دربــاره
خــودش .ایــن پارچــه بــا اثــری کــه مردم
روی او گذاشته بودند بخوبی دوخته شده
بود؛ به طوری که پری دیگر نمیدانســت
چــه تعــداد از روزهــای زندگــیاش را بــه
خواســت دیگــران و چقــدر از آنهــا را بــه
خواســت خودش شــکل داده است .پری
مــدام در حــال مقایســه کــردن اتفاقــات
دنیــای بیــرون از وجــود خودش بــود؛ اما
بزرگتریــن رنجهــا را در درون خویش نگه
میداشــت .هرچند از آن دســت زنهایی
بــود کــه مــدام خودش را بررســی میکــرد و مورد نقد قــرار مــیداد .به همین
دلیــل بــود کــه حاال در  ۳۵ســالگی درســت مثل خاتونی ســرد و گرم چشــیده
رفتار میکرد.
نام کتاب :سه دختر حوا
نویسنده :الیف شافاک
مترجم :مریم طباطبائیها
انتشارات :نشر نون
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«بهار پشت در است»
به گوش پنجره آرام
نسیم گفت و گذشت

مژگان عباسلو

عکس :سارا آقاسی

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
زنــدان جــای مــادران
نیســت /معصومه ابتکار
معاونت ریاست جمهوری
در امــور زنــان و خانــواده
بــا اعــام آغــاز چهارمیــن
مرحلــه از پویش ارمغان از
مــردم دعوت کــرد به این پویش بپیوندنــد .به گزارش
پایــگاه اطالعرســانی معاونــت ریاســت جمهــوری در
امور زنان و خانواده ،این پویش با شــعار «زندان ،جای
مــادران نیســت» اجرا میشــود تــا زمینــه آزادی دهها
زندانی زنــی را فراهم کند که با عنوان جرایم غیرعمد
در زنــدان به ســرمیبرند .هموطنانی کــه تمایل دارند
در آزادی ایــن زنان مشــارکت کنند ،میتواننــد با واریز
کمکهای خود به شماره حساب۴۱۰۱۰۱۳۱۴۱۲۲۰۰۵۶
متعلق به سازمان زندانها یا از طریق کدهای دستوری
به جمع نیکوکاران این پویش بپیوندند.

پیشــنهاد معــاون امــور
زنــان و خانواده ریاســت
جمهوریبرایحلمشکل
زنــان سرپرســت خانوار/
معصومه ابتکار پیشنهاد
معافیــت  ۲۰درصــدی از
پرداخــت حق بیمه ســهم کارفرمــا را در کارگاههایی که
از نیروی کار زنان سرپرســت خانوار اســتفاده میشود را
بــه دولت ارائه کــرد .دفتر هیأت دولــت اعالم کرد :نظر
به اهمیت جایگاه زنان سرپرســت خانواده و نقش آنها
در ابعــاد فــردی و خانوادگــی ،برنامهریــزی در جهــت
توانمندسازی آنها و حمایت از خانوارهای تحت پوشش
ایشان ،معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،
پیشــنهاد معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما
را در کارگاههایــی که از نیروی کار زنان سرپرســت خانوار
استفاده میکنند به دولت ارائه کرده است.
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افزایــش  ۲۵درصدی
بودجه زنان سرپرســت
خانوار /سکینه الماسی
ب هعنــوان نماینــده
ایــران در نشســت ویژه
نمایندگانپارلمانهای
حاضر در اجالس کمیسیون مقام زن با موضوع
برابری جنسیتی گفت :با وجود وضعیت ناشی
از تحریمهای یکجانبه و نامشروع که علیه کشور
مــا اعمال شــده اســت ،بودجه مربــوط به بیمه
زنان سرپرســت خانوار و بدسرپرست را در سال
 ۲۰۱۹نســبت به سال گذشته  ۲۵درصد افزایش
داد هایم.

گذرانــدن دوران
محکومیــت زنــان
زندانــی در خانــه/
معصومــه ابتــکار در
حساب کاربری توئیتر
خــود خبــری مبنــی
بر گذرانــدن محکومیت برخــی زندانیان زن با
اســتفاده از دســتبندهای الکترونیــک در خارج
از زنــدان داد .این خبر پس از انتشــار در فضای
مجازی بسرعت دست به دست شد .معصومه
ابتــکار در ایــن توئیــت بــا اشــاره بــه اجــرای
تفاهمنامــه میــان معاونت ریاســت جمهوری
در امــور زنان و خانــواده با معاونت پیشــگیری
از جــرم قــوه قضائیــه نوشــت :آســیبپذیری
فرزندانــی کــه بهدلیــل حبــس مــادران شــان
بیسرپرست شدهاند ،بسیار باال است.

