
سه پرده



به دلیل وضعیت پیش آمده و شیوع بیماری کرونا در متام نقاط ایران و شهر تهران، این بخش از کار من برای اجرای 
در این مقطع زمانی امکان پذیر نخواهد بود   WOMOEN C(A)REATE کارگاه مشارکتی در ارتباط با پروژه عمومی    

اولویت حفظ سالمت افرادی که قصد شرکت در کارگاه را دارند و از آجناییکه امکان جمع شدن افراد شرکت کننده در 
فضای مشترک برای مدتی نامشخص وجود نخواهد داشت بنابراین در نظر دارم تا با امکان های دیگری کارگاه برگزار 

شود و این مشارکت شکل بگیرد 

با توضیحاتی که در پایین نوشته ام با همکاری شما شاید فرصت دیگری را برای اجرای این بخش از کار بتوان به وجود 
آورد 

این کارگاه به صورت آنالین و با کمک رسانه های جمعی مانند واتس اپ، تلگرام یا اینستاگرام از راه دور قابل اجرا 
خواهد بود 

روش اجرای کارگاه 
از متام وسایل و متریال های موجود برای درست شدن پرده ی سوم، مجموعه عکس همراه با توضیحات تهیه خواهم کرد 







شامل: 
- پارچه ها ¨ رنگ و جنس و سایز 

- یراق آالت ¨رنگ، جنس  
- مهرها ¨همراه با توضیحی درباره ي سایز و کلمات روی آن ها  

- الگوی نوشته ها ¨ که مانند پرده اول و دوم جمالتی است که روی پارچه تکه دوزی خواهد شد 
- همراه با فایل صوتی از چند داستان و شعر انتخاب شده برای کارگاه که بخش شنیداری کارگاه خواهد بود 

   این فایل برای کسانی که متایل دارند در کارگاه شرکت کنند فرستاده خواهد شد 
 هر فرد می تواند با توجه به داستان ها ومتریال های موجود، طرح و ایده شکل گرفنت یک پرده را بازگو کند یا بکشد و برای من 

 بفرستد، مانند: 
 *انتخاب پارچه و رنگ آن ها و فرم کنار هم چیدن رنگ پارچه ها 

 *همچنین چگونگی چیده شدن الگوی نوشته ها و شیوه ی تکه دوزی شدنشان بر روی پارچه ها 
 *انتخاب نوشته ی روی مهرهایی که روی پارچه چاپ خواهد شد 
 *و یراق آالتی که به عنوان تزیین می توان بر روی پرده استفاده کرد 

من از مجموع ایده های افراد شرکت کننده در کارگاهم و متام توضیحاتی که در مورد اجزائی که آن ها برای ساخته شدن 
پرده به صورت فایل صوتی و یا نوشتاری برای من می فرستند را مطابق ایده و خواسته ی آن ها در کنار هم خواهم چید و 

با تایید آن ها و همفکری با هم نهایتا به هم خواهم دوخت 
در پایان پرده سوم در یک کارگاه مشارکتی آنالین ساخته خواهد شد
















