
 

 "صدا قدغن"

 تهيه و توليد، با همکاری اپيک (هنرمندان، و بنياد فرهنگی،هنری واجتماعی توس با رعايت اصول حقوق بشر
 خالقيت و ابتکارات)

 

هنری و اجتماعی توس، دفاع از صدا وهنرهای صوتی بانوان هنرمند ايرانی و يا فارسی  هدف اصلی پروژه جديد بنياد فرهنگی،
 . شده اندزبان است که اجازه گفتگو و خواندن به دليل جنسيت از آنها سلب شده و مجبوربه پذيرش" سکوت" 

هر هفته به مدت يک ساعت ودرطی شش هفته متوالی از طريق رسانه های مجازی برگزار خواهد  ،اين برنامه در شش قسمت
  .شد

اين برنامه نوعی نمايش موزيکال برای به تصوير کشاندن واقعيت های زندگی زنان هنرمندی است که از بهره داشتن صدا 
دوستان، بستگان،  بی خانمانی، و فرار ازخاک سرزمينشان، سکوت، زجر، شکنجه، مجبور به پذيرفتن انزوا،  واند شدهمحروم 

 و تبعيض جنسی را با درد و اجبار تحمل ميکنند ده اند بانوان هنرمندی که به تبعيد اجباری تن در دا.عزيزان و دلبندانشان شده اند
 و در رويای شنيده شدن، حتی فرياد ويا صدائی برای اعتراض ندارند. 

اطالع رسانی از قانون اجباری و تحميلی ممنوعيت صدای زنان و  هدف اين بنياد برای به ثمررسانيدن اين حرکت انسانی،
  .استعدادهای هنری و نهايتا شکسته شدن آرمانهای انسانی و نقض حقوق بشر، به کشورهای ديگر دنيا است

شرکت کرده از تجارب و سختی های  زندگی هنری   مشهور و مورد احترام جامعه هنری، در هر برنامه چند هنرمند قديمی،
خودشان گفتگوميکنند و حمايت خود را درجهت پشتيبانی از بانوان وهنرمندان جديدی که بر عليه سرکوب و خفقان غير انسانی 

  .ابراز ميدارند ايستادگی کرده اند، که با شرکت در اين پروژه

و اطالع رسانى به دنيای خارج در باره اينگونه  کمک به شناسائی اين بنياد واهداف آن، دليل ديگر توليد برنامه "صدا قدغن"،
ممنوعيت ها است که شامل کمک به هنرمندان جوانی ميشود که شانس شنيده شدن و بهره وری از هنرشان را نداشتند واکنون با 

   .شرکت در اين پروژه ميتوانند  واقعيت را جايگزين روياهای دور خود کنند و بدانند که صدايشان شنيده خواهد شد

کمک به بانوانی که در  و طبيعی است برای رسيدن به اين هدف وتوليد برنامه در دنيای مجازی، بهره گيری از حمايت هنرمندان
 شرايط غير انسانی، ناسالمت ، فقر ، شکنجه ووحشت زندگی ميکنند، نيازهای مالی فراوانی برای اين بنياد پيش خواهد آمد.

 الزم است که با تقديراز قلبهای مهربان و پشتيبانی هنرمندان مشهورو شناخته شده ايرانی، توضيح داده شود که کليه آهنگسازان،
شهرت و  استعداد، وقت، تنظيم کنندگان، شاعران و هنرمندان ديگری که در اين پروژه شرکت ميکنند، خوانندگان، نوازندگان،

حمايتشان را بطور رايگان در اختيار اين بنياد قرارداده اند و در جهت پشتيبانی از هنرمندان جديد و نو پا، در طول سفر ها و 
 تورهای مسافراتی برای برگزاری کنسرت های مختلف همراه آنان خواهند بود .

  .خرج خواهد شد جهت کمک به متقاضيان بعدی، منافع حاصله ازاين کنسرتها،

 

 به اميد روزهای بهتر 

 مديريت بنياد توس و اپيک

 

 


