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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: فرستنده

 ٢٠١۴ سپتمبر ١١
  

  معرفی ھمکار جديد پورتال خانم شھال آقاپور
  

 زندگی نامه

 علوم ۀوی پس ازدريافت ديپلم دررشت. در خانواده ای آذری زاده شده است شھال آقاپور شاعر، نقاش ومجسمه ساز،  

  . تحصيل دررشته ھای ھنروطراحی دردانشگاه تھران پرداختۀطبيعی وادبيات فارسی، به ادام

سا ل  در و.  ساکن آن کشور شد١٣۶۵ روزنامه نگاری، به آلمان رفت و از سال ۀی در زمينئشھال آقاپور پس از تالشھا

سپس بعدازادامه تحصيل ھنردردانشگاه .  پايان رسانده نی رادربرلين بدرما تربيت اجتماعی وھنر  تعليم وۀرشت١٣٧٣

  . موفق به دريافِت فوق ليسانس ازدانشگاه ھنرھای تجسمی برلين گرديد١٣٨١برلين درسا ل

Master of Art(Arts in Context)   تلف ھنریتخصص درآموزش ِ علم ِ  ھنر  با پروژه ھای مخ( 

و نظری پروژه ھای ، که از تجربيات عملی " ی ھنرھزارو يک پل به سو" ن نامه خويش را به نام شھال آقاپور پايا

يه و اسا س آن به  اجتماعی وھنری ، که پاۀھم پيوسته له اش بود، در قالب داستانھای کوتاه و شعِر بمختلف چندين سا

 . انسان وعشق معطوف است، نوشت

ويژه ه لمان بااز جمله  يشگاھھای متعدد انفرادی وگروھی درگالری ھای مختلف اروپا، نما١٣٧١ازسال پورشھال آقا

 نقاشی گروھی و يک کتاب نقاشی  فردی ۀدرمراکزفرھنگ وھنربرلين برپا داشته، که نقاشيھای اودر چھارکتابچ

 .  فرھنگ وھنرگالری اشتگليتس برلين چاپ شده استۀازطرف ادار )کاتالوگ(

 ۀلمان ھمچون خانالمانی وفارسی درمجامع فرھنگی و ادبی ا  نيز جلسات متعدد شعرخوانی به زبان ١٣٧۴وی ازسال 

 . و غيره برگزار کرده است" وزارت فرھنگ وھنر برلين"، "مجلس برلين" ،"برتولت برشت"ت ادبيا

-١٣٨٠نه ھای  اشعارفلسفی و اجتماعی ِ صورت گزيه لمانی وفارسی بااز شھال آقاپورشش  جلد کتاب شعربه زبانھای  

چاپ " (ذرات گرم حس " . " آشفتگی جھان " ،  )١٣٨۴چاپ ايران نشرقصه" (انديشه ھای حسی"  به نام ھای، ١٣٧٠

 مرواريد سياهلمان نشر فروغ ، ااشعار عاشقانه چاپ ۀ  گزينپرواز سرخ تنکتاب ٢٠٠٩از سال ) ١٣٨۴لمان نشرآيدا ا

 .لمانی نشر پاپ به چاپ رسيده استا به زبان اليور توييست در تھرانی، سياسی نشر آيدا  و کتاب اشعار اجتماعۀ گزين

آثار ديگری . لمانی درکتاب شاعران مھاجر در برلين انتشار يافته استاھمچنين چندين  سروده از شھال آقاپور به زبان 

  چاپ استۀاز او در قالبھای تازه  آماد

" اسطوره ھا" داشته است که به نامھای ) پرفرمانس(ِه مدرن ِ ھنریلعيتھای نمايشی کوتا فعا١٣٧٧شھال آقاپور ازسال .

، " آشتی و نزديکی فرھنگھا " ، "  يکی در دو جھان " ، " سايه و نور" ، "  بھشت و جھنم " ، " چشم خدای زن " ، 
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 نمايشگاھھای نقاشی وشعرخوانی،  به نوشته وکارگردانی خود او، ونيزنقاشی روی بدن برھنه درکنار"  فلسفه اِروس "

  .  درآمده استءبه اجرا

 . می باشد) پن(لمان ، عضوانجمن قلماشھال آقا پورعضو کانون ھنرمندان 

يکی ازاين پروژه ھا به نام . اودرحال حاضرھنرشعرھايکو، وھنردرمانی رابا پروژه ھا وايده ھای تازه  تدريس می کند

اين پروژه ھا  . تا کنون ادامه دارد٢٠٠٠با اشعار ھايکو و غيره است که از حدود سال ) گیچمدان زند دايره،" (نداالما"

سپس با تکنيک ھای ابزاری  شود، علمی وروانشناسی شروع مي  فلسفی، ھنری، بحثھایبا اشعاری مناسب موضوع و

گر ھنری را به شرکت کنندگان رقالب مانداال و فرمھای ديو شيوه ھای مختلف،  ھنرنقاشی و رنگ، وفرم دادن اشياء د

قالب  در يان در اين پروژه ھا نه تنھا روش ھنر نقاشی و فرم دادن خاک و سنگ راشرکت کنندگان يا ھنرجو. می آموزد

 شرکت کنندگان با بحثھای. موضوعھای مختلف علمی فرا می گيرند بلکه از نظرروحی و روانی نيز آرامش می يابند

 . ديگر می شوند شناخت ازيکۀ ھنری، ادبی وعلمی دررابطه با موضوع مربو طه، خود وسيل

 :شھال آقاپوردر زمينه سرايش شعر و خالقيت ھنری خويش، می گويد

  ی درونی، تفکرو انديشه ھای فلسفيی ست که از صميميت و پروازاحساسئاشعارمن لحظه ھا و خالقيت آثار "

لحاظ معنا و مفھوم کمی پوشيده و ه فته اند که از سادگی به سادگی رسيده اند، شايد بشورزنانگی ام سرچشمه گر

مرا تشکيل می دھند، نقشی که  شعر و  مرکزی ھنرۀچشمھا که ھست. پيچيده باشد، اما درعين حال ساده است

وجود آمده ، نيز ه  بثری کهأطفه ای که در من بر انگيخته شده و تمن می باشد وبيانگرخرد وحس عاثرازحساسيت أمت

رھائی احساسات من ازطريق ابزار واژه ھا، کلمات، . وضوح پيداسته  ھمواره درکارھايم ب،نيازھای درونی بشراست

ُعنصر خيا ل، ايماژ ، تجربه و شيفتگی در آثارم . نه منعکس می شوندئيخطوط، رنگ ھا، خاک و سنگ ھمانند آ

 يداری کارھای ھنری ام ميتداوم و پاۀ عيتھای زندگی ست وعشق نيز انگيزجايگاه ويژه ای دارند که بازتا بی ازواق

 . باشد

ه انسان نه تنھا خلق ک ن به آن بدھم ھمچنامن می خواھم انسان، طبيعت، شعر و ھنر را درھم بياميزم ومعنای ِ فلسفی

 " .لق خويش ھم استشده بلکه خا

 

  


