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  بيان صادر عن شبكة الفنون األدائية الفلسطينية

 حول

 وقف العرض الفني األدائي "أنهيدوانا" لمسرح عشتار في جامعة النجاح

 

الحفل  إطالق فعاليات خالل  2019كانون أول  10وترفض ما حدث يوم أمس الثالثاء  تدين شبكة الفنون األدائية الفلسطينية

، يه إيقاف العرض الفني األدائي االحترافي "أنهيدوانا" الختامي لحملة مناهضة العنف ضد المرأة في جامعة النجاح، والذي تم ف

بحجة أنه    بالمجتمعات العربية في ظل تواجد الفكر الذكوري،الذي تجسد فيه الفنانة عشتار معلم الصراعات التي تعيشها النساء  

  منافي للمبادىء واألخالق. "جريء" و

في الجامعة    عميد كلية الفنونإنطفاء األضواء على الفنانة عشتار خالل تواجدها على المسرح وإضاءتها على الجمهور بخروج  

المرأة لتحقيقه من خالل الفنون األدائية للتعبير عن نفسها.   تسعىما هو إال محاولة لقمع ما ، أوقفت العرض" يقول: "الجامعة 

الفنانة  ! هل من المعقول أن تضطر مرة أخرى ضواءء األنطفاء األضواء، استمرت عشتار بالعرض ليتكرر انطفاافبالرغم من  

أمام   ، وعلى المسرحومةاوتحاول المق تعنفأي مناهضة للعنف ضد المرأة والمرأة للمقاومة في مثل هذا الموقف؟  عشتار

     ؟ضدها إلعالء صوت المرأة وقمع العنفخصيصاً  الحاضرة جمهور كبير من الطلبة والمؤسسات العربية واألجنبية

استهتاراً  بقيمة العمل الفني الثقافي و    ، يعكس جهالً مختلفةفقط ألنه يقدم فكرة جديدة    ؛الختصاره  ةالبائس  اتوالتبرير  العرضوقف  

ً  التي تعتبرفي جامعة النجاح  ما حدثف. التأثيرما يحمله من رسائل تعبيرية من شأنها ب إنتاج  يساهم في فلسطينياً  صرحاً تعليميا

 ً لمنجز الثقافي با االستهتاريعبر عن  أنه  ، كماالختالفتقبل ا عدمعن  ويعبر الثقافيةالتعليمية ويتعارض مع الرسالة  ،جيالً مثقفا

  واحد من التحديات التيإيقاف هذا العرض األدائي الذي يجمع بين الموسيقى والمسرح والسيرك، هو . الفلسطيني بتنويعاته

  ير وإعالء صوت الهوية الثقافية الفلسطينية.الفنية الفلسطينية التي تسعى لتعزيز حرية التعبالثقافية وتواجه المؤسسات 

تحمل  المعنية العاملة في الفنون األدائية، نطالب وزارة الثقافة والوزارات والجهات  نحن، كشببببكة تمثل عدداً من المؤسبببسبببات

الذي تكرر أكثر من مرة هذا القمع  لوضب  حد لما حدث على مسبرح جامعة النجاح، والخروج بموقف واضب    مسبؤولياتها تجاه

ً  للفنون على المسبتوى الثقافة الفلسبطينية بالرتقاء ل واحترام حرية التعبير، والمسباحات التي يقدم فيها الفنانوناات إبداعاتهم سبعيا

 المحلي والدولي. 
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