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۱۳۹۸
۱۲:۲۱

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻘ ﺎ ﺷ ﯽ ﻫ ﺎ ی ﮐ ﺎ ﻣ ﯿ ﺎ ر ﺻ ﺎ د ﻗ ﯽ ﺑ ﺎ ﻋ ﻨ ﻮ ا ن » د رﻧ ﮓ د ر ﺳ ﮑ ﻮ ت « د ر ﺣ ﻮ زه
ﻫﻨﺮی
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫـﺎی ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲۴
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۳:۵۵

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻘ ﺎ ﺷ ﯽ » د رﻧ ﮓ د ر ﺳ ﮑ ﻮ ت « ا ﻓ ﺘ ﺘ ﺎ ح ﺷ ﺪ
 روزﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﯿﺎز /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﺻﺎدﻗﯽ :ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدهام ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺷﺎﻣﻞ ۲۰
اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﻧﮓ و روﻏﻦ در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﻣﺘﯿـﺎز ،ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑـﺎ ﺗﮑﻨﯿـﮏ رﻧـﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ
ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮔﺰ ﯾـﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۷۸ﺑﻪ
ﺑﻌــﺪ و ﻃﯽ دو دﻫـﻪ ﺧﻠــﻖ ﮐﺮده و ﺑـﻪ آرﺷــﯿﻮ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﺤﻮﯾــﻞ داده اﺳـﺖ ،اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :اﯾـﻦ آﺛــﺎر در ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ آﺛـﺎر ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت و دﻏـﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ و ﻇﻠﻢﺳﺘﯿﺰی و
 ...ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎرم را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﻧﮓ و روﻏﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدهام و ﻧﮕﺎﻫﯽ رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪام.
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ در آﺛﺎرش ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺑﺴـﯿﺎری از آﺛﺎرم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪای اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ داﺷﺘﻪام و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ رﻓﺘﻪام وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدم ﺑﺮدهام.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻏﻠﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ روﻧﻤـﺎﯾﯽ از ﺗـﺎﺑﻠﻮ »ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﺘـﻞ ﻫﺎﺑﯿـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۱

ﻗﺎﺑﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪام و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻧﻘـﺎش ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم دادهام ،ﻫﯿـﭻﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺳــﻔﺎرش ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﺒـﻮده
ا ﺳ ﺖ.
اﮔﺮ اﺛﺮی ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪهام دﻏﺪﻏﻪ ﻗﻠﺒﯽ داﺷﺘﻪام.
ﯾﺎ آﺛﺎر آﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهام ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم.
ﻣـﻦ از ﮐـﻮدﮐﯽ ﺑــﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ ﻫﯿﺌـﺖ رﻓﺘـﻪام و دﻟـﻢ ﺑﺮای اﻣـﺎم ﺣﺴــﯿﻦ)ع( ﻣﯽﺗﭙــﺪ و اﯾـﻦﮔـﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ر ﯾﺸـﻪ در
ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ

۲۵
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۱۱:۰۶



د رﻧ ﮓ ﺳ ﮑ ﻮ ت  /ﮔ ﺎ ﻟ ﺮ ی  :ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎ د ﺗ ﺠ ﺴ ﻤ ﯽ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ /

۰

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ ﺳﮑﻮت« در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸـﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۱:۵۶
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۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷــﯽﻫـﺎی ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ اﺷــﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿـﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷـﯽ و  ...را در ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧـﻮد
دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه از
ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۲:۴۱
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷـﺎی آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷــﻨﺒﻪ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘـﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ اﻟﯽ ﻫﺸـﺖ ﺧﺮدادﻣــﺎه از ﺳـﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻫﻨﺮ دﻓﺎعﭘﺮس ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۳

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿـﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷـﯽ و ...را در ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧـﻮد
دارد.
ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷـﺎی آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷـﻨﺒﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘـﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ اﻟﯽ ﻫﺸــﺖ
ﺧﺮدادﻣﺎه از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۳:۱۸
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ
در ﺳﮑﻮت« ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۳:۴۶
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ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷـﺎی آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷــﻨﺒﻪ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣـﺎه از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴــﺘﺎن ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »درﻧـﮓ در
ﺳﮑﻮت« ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧـﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾـﻦ آﺛــﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣــﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸــﯽ از آنﻫــﺎ ﺑـﻪ ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ اﺷــﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿـﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷـﯽ و  ...را در ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧـﻮد
دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۴:۱۵
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ﮔــﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان "درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت" ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه "درﻧــﮓ در ﺳــﮑﻮت" ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻــﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑـﺎن آن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد .آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه "درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت" ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳـﺎﻋﺖ
 ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷـﺎی آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷــﻨﺒﻪ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣـﺎه از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﻨﺮآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت" ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه "درﻧــﮓ در ﺳــﮑﻮت" ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻــﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔــﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾـﻦ آﺛــﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣــﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸــﯽ از آنﻫــﺎ ﺑـﻪ ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ اﺷــﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه "درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت" ﯾـﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔــﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿـﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷـﯽ و  ...را در ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧـﻮد
دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۵:۱۵
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه "درﻧــﮓ در ﺳــﮑﻮت" ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻــﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑـﺎن آن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد .آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه "درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت" ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳـﺎﻋﺖ
 ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷـﺎی آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷــﻨﺒﻪ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣـﺎه از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :آر ﯾﺎ ﺑﺎﻧﻮ  -ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "درﻧﮓ در
ﺳﮑﻮت" ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﻨﺮآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت" ﻫﻔﺘﻪ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۶

آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه "درﻧــﮓ در ﺳــﮑﻮت" ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻــﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔــﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾـﻦ آﺛــﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣــﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸــﯽ از آنﻫــﺎ ﺑـﻪ ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ اﺷــﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه "درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت" ﯾـﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔــﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿـﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷـﯽ و  ...را در ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧـﻮد
دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۵:۲۷
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ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت را ﺑﺮ ﭘـﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ  -ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان درن-ﺣـﻮزه-
ﻫﻨﺮی-ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه-درﻧﮓ-ﺳﮑﻮت-ﮔﺎﻟﺮی

ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺘﻴـﺘﺮﺑﺮﺗﺮ؛ ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ،
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﯿـﺘﺮﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧـﮓ در
ﺳﮑﻮت« ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۵:۵۹
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ﮔـﺎﻟﺮی »اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ« ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻫﻨﺮ دﻓـﺎعﭘﺮس ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨـﺐ »ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ« ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت«
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۶:۱۴
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ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت«
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨـﺪه در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘـﺎ ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺷﺎﻣـﻞ آﺛـﺎری ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۸

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷـﺎی آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷــﻨﺒﻪ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣـﺎه از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛــﺎر ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »درﻧـﮓ در
ﺳﮑﻮت« ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾﻦ آﺛـﺎر درﺑـﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸـﯽ از آنﻫـﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿـﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷـﯽ و  ...را در ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧـﻮد
دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۶:۵۳
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓـﺎﻧﻮس ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨـﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏــﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۹

آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۹
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۲:۰۴
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۰

۰

۰
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﻮ

ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺣـﻮزه ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺟـﻮان ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
»درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿـﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔــﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۱۹
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۹:۱۹
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۰
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﻮ

ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓـﺎﻧﻮس ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨـﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿـﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿـﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔــﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۹
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۱۱:۰۲
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺎﻧﻮس ﻧﯿﻮز

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 آﯾﯿـﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔــﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ آﺛﺎری از ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ؛ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮدﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﻮ< ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ "ﺳـﯿﻨﻤﺎی ﻧـﻮ"  ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
»درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾـﻦ آﺛــﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣــﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸــﯽ از آنﻫــﺎ ﺑـﻪ ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ اﺷــﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿـﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔــﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿـﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷـﯽ و ...را در ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧـﻮد
دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۱۰:۰۴

ﻓ ﻠﺴﻄ ﯿ ﻦ ا ﺷﻐ ﺎﻟﯽ ﻣ ﻮ ﺿ ﻮ ع ﯾ ﮏ ﻧﻤ ﺎ ﯾﺸﮕ ﺎ ه
 ای ﻓﯿﻠﻢ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷـﺎی آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷــﻨﺒﻪ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ،از  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗـﺎ  ۸ﺧﺮداد ،از ﺳــﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﻤﯿﻪ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ،
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آیﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در
ﺳﮑﻮت« ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾـﻦ آﺛــﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣــﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸــﯽ از آنﻫــﺎ ﺑـﻪ ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ اﺷــﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻــﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﻧﻘــﺎش ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺷــﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎهﻫـﺎﯾﯽ در داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬﺎن اﺳـﻼم و اوﻟﯿﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷـﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد
دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷـﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،از  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  ۸ﺧﺮداد،
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۱۲
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ﺗ ﺎﺑ ﻠ ﻮ »ﻫ ﺎﺑ ﯿﻞ و ﻗ ﺎﺑ ﯿﻞ« ﮐ ﺎﻣ ﯿ ﺎر ﺻ ﺎ د ﻗﯽ ر وﻧﻤ ﺎ ﯾﯽ ﻣﯽ ﺷ ﻮ د .
 ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﮑﻨﺎ

»ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« در ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ را در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺗﮑﻨﯿـﮏ رﻧﮓ و روﻏﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر
ﺻـﺎدﻗﯽ و روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« از ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ و ﻧﮕﺎهﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

»ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« ﻋﻨﻮان ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت«
در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗــﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ »ﻫﺎﺑﯿــﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﻫـﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎهﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
»ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ و رﻧﮓ و روﻏﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ را در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾـﻦ آﺛــﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣــﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸــﯽ از آنﻫــﺎ ﺑـﻪ ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ اﺷــﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﯾﮏﺷـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿـﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷـﯽ و  ...را در ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧـﻮد
دارد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺗﮑﻨﯿـﮏ رﻧﮓ و روﻏﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر
ﺻﺎدﻗﯽ و روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« از ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ و ﻧﮕﺎهﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺗ ﺎﺑ ﻠ ﻮ »ﻫ ﺎﺑ ﯿﻞ و ﻗ ﺎﺑ ﯿﻞ« ﮐ ﺎﻣ ﯿ ﺎر ﺻ ﺎ د ﻗﯽ ر وﻧﻤ ﺎ ﯾﯽ ﻣﯽ ﺷ ﻮ د
 اﯾﮑﻨﺎ /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ ــ »ﻫﺎﺑﯿــﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« ،ﻋﻨـﻮان ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در
ﺳﮑﻮت« در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﮑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارﺷـﺒﻪ ﻧﻘـﻞ از ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ »ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑﺎ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎهﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
»ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ و رﻧﮓ و روﻏﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ را در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾـﺎدآور ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾـﻦ آﺛـﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸـﯽ از آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣـﺎه ،ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿـﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷـﯽ و  ...را در ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧـﻮد
دارد.
آﯾﯿـﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ و
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« از ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ،ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮔﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ و ﻧﮕﺎهﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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ﻫ ﻨ ﺮ د ﯾ ﻨ ﯽ ﺑ ﺎ ﺳ ﻔ ﺎ رش ر و ﻧ ﻖ ﭘ ﯿ ﺪ ا ﻧ ﻤ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ
 اﯾﮑﻨﺎ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ ــ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ارزﺷـﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در آﯾﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﺛﺮش اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮای روﻧﻖ ﻫﻨﺮ دﯾﻨﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﺮ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر اﯾﮑﻨــﺎ؛ آﯾﯿــﻦ روﻧﻤــﺎﯾﯽ از ﺟﺪﯾـــﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷـــﯽ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻــﺎدﻗﯽ ،اﻣﺮوز  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖﻣـﺎه در
ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ،ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۱۴

 در اﺑﺘـﺪای ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺣﺎﺻﻞ  ۲۰ﺳـﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻦ در ﺣﻮزه
ﻧﻘﺎﺷـﯽ دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼـﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ آﺛـﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارم اﻣـﺎ ﭼـﻮن ﻣﻮﺿـﻮع اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼـﺑﯽ اﺳـﺖ ،آﺛـﺎر ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ آﻣـﻮزهﻫـﺎی ارزﺷـﯽ را در ﺑﺮ
دارد.
 ﯾـﺎدآور ﻣﯽﺷـﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه از  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗـﺎ  ۸ﺧﺮدادﻣـﺎه از ﺳـﺎﻋﺖ  ۹ﺗـﺎ  ۱۸آﻣﺎده ﭘـﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ا ﺳ ﺖ.

ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر اﯾﮑﻨــﺎ؛ آﯾﯿــﻦ روﻧﻤــﺎﯾﯽ از ﺟﺪﯾـــﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷـــﯽ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻــﺎدﻗﯽ ،اﻣﺮوز  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖﻣــﺎه در
ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ،ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در ﮐﻨــﺎر روﻧﻤــﺎﯾﯽ از اﯾــﻦ ﺗــﺎﺑﻠﻮ آﯾﯿــﻦ اﻓﺘﺘــﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه »درﻧــﮓ در ﺳـــﮑﻮت« ﻧﯿﺰ ﺑــﺎ ﺣﻀــﻮر ﺳﯿﺪﻣﺴـــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﺑﺘـﺪای ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺣﺎﺻﻞ  ۲۰ﺳـﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻦ در ﺣﻮزه
ﻧﻘﺎﺷـﯽ دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼـﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ آﺛـﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارم اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼـﺑﯽ اﺳﺖ ،آﺛـﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ آﻣﻮزهﻫـﺎی ارزﺷـﯽ را در ﺑﺮ
دارد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدم ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﺷﺨﺼﯽام اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘــﻪ آﺛــﺎر اﯾــﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه در آرﺷــﯿﻮ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﮕﻬــﺪاری ﻣﯽﺷــﺪه ﺣــﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪ در
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣـﺪهاﻧـﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﮑﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮی از ﻣﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ ﮐﻪ اﻣﺮوز از آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷـﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدم اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
وی اداﻣـﻪ داد :ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫـﺎﯾﯽ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﻣﺜﺒـﺖ اﺳـﺖ ﭼـﻮن اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ آﺛـﺎر اﻣﮑـﺎن دﯾـﺪه
ﺷـﺪن در ﮔـﺎﻟﺮیﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ را ﻧـﺪارد اﻣـﺎ وﻗـﺘﯽ ﺳﺎزﻣـﺎنﻫـﺎی ﭼـﻮن ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎی اﯾـﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻨﺮ دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷـﮑﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم ز ﯾﺮا در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﻨﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از ﻃﺮ ﯾﻖ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺎزار آﺛـﺎر دﯾﻨﯽ در ﺻـﻮرت دﯾـﺪه ﺷـﺪن ﺧـﻮب اﺳـﺖ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗـﻊ اﯾـﻦ ﺗﺼـﻮر داﻣـﻦ زده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺎزار و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻻزم را ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ز ﯾﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼـﯽ ﻣﻦ اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻫﺮﮔﺎه از اﯾﻦ آﺛﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻮد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن ﻫﻢ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻣﮑـﺎن ﻣـﺬﻫﺒﯽ و ﻫﯿﺌﺖﻫـﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫـﺎی دﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﻧﻘـﺎش ﻣﺘـﺬﮐﺮ ﺷـﺪ :ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺮای روﻧـﻖ ﻫﻨﺮ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮ دﯾﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت
ﺷﮑﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﻗﻬـﻮهﺧـﺎﻧﻪای ﯾﮑﯽ از ﻫﻨﺮﻫـﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨـﺎر اﯾﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻋﻤـﺪه ﻣﻔﻬـﻮم
اﯾـﻦ ﺷــﮑﻞ از ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻋـﺎﺷﻮراﯾﯽ اﺳـﺖ اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻫﻨﺮ ،ﻫﻨﺮی ﻣﺤﺒـﻮب ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿـﺎن اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ در ﺧـﺎرج از
ﻣﺮزﻫـﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﻨﺮ دﯾﻨﯽ ﻣـﺎ ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻓـﺎﺧﺮ اﯾﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻠـﻖ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از آن ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﮔﺰارش ﺳــﯿﺪ ﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ اﯾﻦ
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ﺳﺮزﻣﯿـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳــﺎلﻫــﺎ ﺑـﺎ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﻫﻤﮑـﺎری ﻧﺰدﯾـﮏ داﺷــﺘﻪ ،ﺣـﺘﯽ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﺑﮕـﻮﯾﻢ اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪ آﺛـﺎرش از
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﺴﻞ اول اﻧﻘﻼب ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪارد.
او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ز ﯾﺒﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز دارﻧﺪ و آنﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﯾﮏ ﻏﻨﯿﻤﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :آﺛﺎر ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت ﺷﺎﻫﺪ آﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮔﺎﻟﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﺛﺎر او ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی درﺑـﺎره ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ ﮔﻔﺖ :درﻧﮓ در ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫــﺪ ﻧﻘــﺎش ﺟــﺪا از ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺣــﻮزه ﻣﻌﻨــﺎ و ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﯿﺰ از آ ﮔــﺎﻫﯽ ﺑﺴــﯿﺎر ﺧـﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ،ز ﯾﺮا
اﺳـﺘﻌﺎرهﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑﺮده ﮐﺎﻣﻼـ ً ﺑـﺎ ﺷـﮑﻞ ﻫﻨﺮی ﻫﻤﺨـﻮان اﺳـﺖ و ﻣـﺎ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ آﺛـﺎری ﻧﻈﯿﺮ ﺗـﺎﺑﻠﻮی
ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ ﻧﯿﺎز دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﻨﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﻣـﺪﯾﺮ ﻫﻨﺮی درﺑـﺎره ﺟﺮ ﯾـﺎنﺳـﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎی ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﭼﻨﯿـﻦ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾـﮏ ﺣﺮﮐﺖ
ﻫﻨﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻧﻬـﺎد و ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﺴـﺌﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺻﺪاوﺳـﯿﻤﺎ و ﺷـﻬﺮداری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺮ ﯾﺎنﺳﺎزی آن ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ.
اﯾـﻦ اﺗﻔـﺎق ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗـﺎ ﺣــﺪی رخ داده اﺳـﺖ و ﻣـﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻣﺘﻌﻬـﺪ ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑـﺎ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﯾـﺎن ﮔﻔﺖ :ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻠﻎ آﺛﺎر ارزﺷـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺴﺐ درآﻣـﺪ ﻧـﺪارد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎ ﮐﺎرﻣﺎن
را اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﻣـﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﺮ ﯾـﺎنﺳـﺎزی ﻻـزم را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺑﺎﯾـﺪ زﻣـﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﻮد ﺗﺎ زﺣﻤﺎت ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﯿﻨﺪ.
ﯾـﺎدآور ﻣﯽﺷـﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه از  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗـﺎ  ۸ﺧﺮدادﻣـﺎه از ﺳـﺎﻋﺖ  ۹ﺗـﺎ  ۱۸آﻣﺎده ﭘـﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ا ﺳ ﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

۲۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۴:۳۵
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 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺷﻔﺎف

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﻋﺼـﺮ اﻣﺮوز در ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 اﯾــﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺷﺎﻣــﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷـــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ روﻏــﻦ و اﮐﺮ ﯾﻠﯿــﮏ ﺑــﻮده و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـــﺪه ﻣﻀــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺬﻫﺒﯽ و
درونﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
» ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ و رﻧﮓ و روﻏﻦ در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾـﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺗﺎر ﯾـﺦ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻟﻐـﺎﯾﺖ  ۸ﺧﺮداد ﺳـﺎل ﺟـﺎری روزﻫﺎی

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۱۶

ﺷﻨﺒـﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘـﻪ از ﺳـﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ واﻗـﻊ در ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺳـﻤﯿﻪ ،ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

 اﺧﺒﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﻮﯾﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﻣﺸﺘﻤﻞﺑﺮ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻋﺼﺮ
اﻣﺮوز ﺑــﺎ ﺣﻀـﻮر ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨــﺪ ،ﺣﻤﯿــﺪ ﺷــﺮ ﯾﻔﯽ آل ﻫــﺎﺷﻢ ،ﻣﺠﺪاﻟــﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﮐﻮروش زارﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺷﺎﻣــﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷـــﯽ ﺑـــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ روﻏــﻦ و اﮐﺮ ﯾﻠﯿــﮏ ﺑــﻮده و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـــﺪه ﻣﻀــﺎﻣﯿﻦ ﻣـــﺬﻫﺒﯽ و
درونﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ،ﺗـﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷـﯽ »ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛـﺎر ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺻﺎدﻗﯽ
ﻧﯿﺰ در ﻧﮕﺎهﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
»ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ و رﻧﮓ و روﻏﻦ در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟﻮان و ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد داﺧﻠﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﻘﺎﺷﯽ و  ...را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.
ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾـﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺗﺎر ﯾـﺦ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻟﻐـﺎﯾﺖ  ۸ﺧﺮداد ﺳـﺎل ﺟـﺎری روزﻫﺎی
ﺷﻨﺒﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ از ﺳـﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋﺎﻟﯽ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳـﻤﯿﻪ ،ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮاﺧـﻮان ﺳـﻮﻣﯿﻦ دوره ﻧﺸــﺎن »ﻋﮑﺲ ﺳــﺎل ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ اﯾﺮان« ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪدﯾﻮارﻧﮕﺎره ﺟﺪﯾــﺪ ﻣﯿــﺪان وﻟﯿﻌﺼــﺮ)ﻋــﺞ(
روﻧﻤـﺎﯾﯽ ﺷﺪدرﺧﺸــﺶ ﮐﻮدﮐـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘـﺎت ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﻣﺤﯿـﻂ ز ﯾﺴـﺖ ژاﭘﻨﻤﺠﻤـﻮﻋﻪ »ﻣﻮاﻋـﻆ رﻣﻀـﺎﻧﯽ« از ﻧﮕـﺎه
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی+ﭘﻮﺳﺘﺮﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن از ﻧﮕﺎه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی+ﭘﻮﺳﺘﺮﭘﻮﺳﺘﺮ »ﻣﺎه ﻧﺠﺎت
از ﺟﻬﻨﻢ« ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪاﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗـﺎزه ﻃﺮاﺣـﺎن اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ در روز ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺳـﺨﻦ ﻧﮕﺎﺷﺖ |۱ﻣﻮاﻋﻆ
رﻣﻀـﺎﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی+ﭘﻮﺳﺘﺮﭘﻮﺳـﺘﺮ »اﺷــﺪ ّاء ﻋﻠﯽ اﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ ،رﺣﻤـﺎء ﻣـﻊ اﻟﮑﻔ ّـﺎر« ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪ»ﺳــﻨﺪ ۲۰۳۰
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰدورﺳﺎزی« +ﭘﻮﺳﺘﺮ"ﻋﻮده اﻟﻘﺮن" ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎﻧﺒﺮﮔﺰ ﯾﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ »ﻋﻮده اﻟﻘﺮن« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۲۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۴:۴۰
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۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان
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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۱۷
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ﮐ ﺎ ﻣ ﯿ ﺎ ر ﺻ ﺎ د ﻗ ﯽ ﺑ ﺎ » د رﻧ ﮓ د ر ﺳ ﮑ ﻮ ت « ﺑ ﻪ ﺣ ﻮ زه ﻫ ﻨ ﺮ ی آ ﻣ ﺪ  +ﻋ ﮑ ﺲ
 ﺷﻔﺎ ف /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﻋﺼـﺮ اﻣﺮوز در ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 اﯾــﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺷﺎﻣــﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷـــﯽ ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ روﻏــﻦ و اﮐﺮ ﯾﻠﯿــﮏ ﺑــﻮده و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـــﺪه ﻣﻀــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺬﻫﺒﯽ و
درونﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
» ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ و رﻧﮓ و روﻏﻦ در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾـﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺗﺎر ﯾـﺦ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻟﻐـﺎﯾﺖ  ۸ﺧﺮداد ﺳـﺎل ﺟـﺎری روزﻫﺎی
ﺷﻨﺒـﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘـﻪ از ﺳـﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ واﻗـﻊ در ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺳـﻤﯿﻪ ،ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻔﺎف ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽ »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑﺮ آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻮر
ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣــﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴـــﻄﯿﻦ اﺷـــﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼــب اﺳـــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻋﺼـــﺮ اﻣﺮوز ﺑــﺎ ﺣﻀــﻮر ﺳﯿﺪﻣﺴـــﻌﻮد ﺷـــﺠﺎﻋﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒـــﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـــﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨـــﺪ ،ﺣﻤﯿـــﺪ ﺷـــﺮ ﯾﻔﯽ آل ﻫـــﺎﺷﻢ ،ﻣﺠﺪاﻟـــﺪﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﮐـــﻮروش زارﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺷﺎﻣــﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷـــﯽ ﺑـــﺎ ﺗﮑﻨﯿــﮏ رﻧــﮓ روﻏــﻦ و اﮐﺮ ﯾﻠﯿــﮏ ﺑــﻮده و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـــﺪه ﻣﻀــﺎﻣﯿﻦ ﻣـــﺬﻫﺒﯽ و
درونﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ،ﺗـﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷـﯽ »ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛـﺎر ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺻﺎدﻗﯽ
ﻧﯿﺰ در ﻧﮕﺎهﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
»ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ و رﻧﮓ و روﻏﻦ در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟﻮان و ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد داﺧﻠﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﻘﺎﺷﯽ و  ...را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.
ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾـﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺗﺎر ﯾـﺦ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻟﻐـﺎﯾﺖ  ۸ﺧﺮداد ﺳـﺎل ﺟـﺎری روزﻫﺎی
ﺷﻨﺒﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ از ﺳـﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋﺎﻟﯽ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳـﻤﯿﻪ ،ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۲۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۸:۵۵

ﻫ ﺎﺑ ﯿﻞ و ﻗ ﺎﺑ ﯿﻞ ر وﻧﻤ ﺎ ﯾﯽ ﺷﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴﺘﺎن /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﮑﻨﺎ

ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ از ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴـﺘﺎن ،ﺗـﺎﺑﻠﻮﯾﯽ از ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎﻋﻨﻮان ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ ﻋﺼـﺮ اﻣﺮوز ﯾﮏ
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯿﻤـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻣﻌﺎون
ﻫﻨﺮی ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻣﯿﻼـد ﻋﺮﻓـﺎن ﭘـﻮر ﻣــﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی و ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان در ﻧﮕـﺎه ﺧـﺎﻧﻪ ﺳـﻮره
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ را ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪی
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺑﺎ آﺛﺎری از اﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ در دو ﺑﺨﺶ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﺒﻢ.
ﺑﺨﺶ اول ،ﺗـﺎﺑﻠﻮی ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕـﺎه ﺧـﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ دومﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻌﺪادی از آﺛﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺮوری ﺑﺮ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ دوم در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻇﻬـﺎر داﺳﺖ :آﻗـﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺧﻼق ﮐﺸﻮر ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﯾﺸﺎن در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺘﺒﻠﻮر اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﻧﮕﺎه در آﺛﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻧﮕﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی درﺧﺸﺎن اﻗﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ و رﻧﮓ و روﻏﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣــﺎنﺑــﺎ روﻧﻤــﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ ﺗــﺎﺑﻠﻮ ،ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ از ﻣﻨﺘﺨـﺐ آﺛــﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪ ﻧﻘــﺎش ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣــﺬﻫﺒﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﻣﺘﻮﻟــﺪ  ۱۳۴۳اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗــﺎﮐﻨﻮن ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻫــﺎی ﻣﺘﻌــﺪدی در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫــﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽــﻮن ﮐﺎﻧــﺎدا،
ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﻣﺮاﮐﺶ ،آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺴﺐ ﻟـﻮح ﺗﻘـﺪﯾﺮ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻗﺮان ﮐﺮ ﯾﻢ ،ﻣﺮﻣﺖ ﭼﻬـﺎر اﺛﺮ از ﺳـﻬﺮاب ﺳـﭙﻬﺮی و ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺳـﺎزی ﮐﺘـﺎب واﺣـﺪ ادﺑﯿـﺎت
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی از ﺳﺎل  ۶۹ﺗﺎ  ۷۷در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ۳۱ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم/

۲۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۹:۰۴

ا ﻓ ﺘ ﺘ ﺎ ح ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه د رﻧ ﮓ د ر ﺳ ﮑ ﻮ ت
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴﺘﺎن /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺷﻔﺎف

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴـﺘﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت ﻣﺘﺸـﮑﻞ از  ۲۰ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷـﯽ از ﮐﺎﻣﯿﺎر
ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
در اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻣﻌـﺎون ﻫﻨﺮی ﺣـﻮزه
ﻫﺘﺮی ،ﮐﻮروش زارﻋﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸـﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻣﯿﻼد ﻋﺮﻓﺎن ﭘﻮر ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﮑﻨﯿـﮏ رﻧـﮓ روﻏﻦ ﮐـﺎر ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﯾﺖ ﻋﺎﺷﻮرا،
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دارد.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۱۹

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ و رﻧﮓ روﻏﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳـﺎل ۱۳۴۳ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری را در
اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،آﻟﻤﺎن ،ﻣﺮاﮐﺶ ،ﺳﻮر ﯾﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادﯾﺰو ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
ﻣﺮﻣـﺖ ﭼﻬـﺎر اﺛﺮ ﺳــﻬﺮاب ﺳـﭙﻬﺮی و ﮐﺴـﺐ ﻟـﻮح ﺗﻘـﺪﯾﺮ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾـﻢ و ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺳـﺎزی ﮐﺘـﺎب واﺣـﺪ ادﺑﯿـﺎت
ﺣﻮره ﻫﻨﺮی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت ،ﮔﺰ ﯾـﺪه ای از آﺛـﺎر ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻧﻘﺎش از  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗـﺎ ۸
ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۸در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﺳﺖ.
 ۳۱ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم/

۲۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸

ﮐ ﺎ ﻣ ﯿ ﺎ ر ﺻ ﺎ د ﻗ ﯽ ﺑ ﺎ » د رﻧ ﮓ د ر ﺳ ﮑ ﻮ ت « ﺑ ﻪ ﺣ ﻮ زه ﻫ ﻨ ﺮ ی آ ﻣ ﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

۱۱:۰۲



۲۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۱۱:۴۲

ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی آﻣﺪ

ﺻ ﺎ د ﻗ ﯽ  :ﻫ ﯿ ﭻ ﮔ ﺎ ه ﺳ ﻔ ﺎ رﺷ ﯽ ﮐ ﺎ ر ﻧ ﮑ ﺮد ه ا م
 ﺧﺒﺮ اﯾﺮان /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﻮ

ﺧﺒﺮاﯾﺮان :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﻧﮓ و روﻏﻦ در
ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮاﯾﺮان از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﻧﮓ
و روﻏﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
 ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮔﺰ ﯾـﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۷۸ﺑﻪ
ﺑﻌــﺪ و ﻃﯽ دو دﻫــﻪ ﺧﻠــﻖ ﮐﺮده و ﺑــﻪ آرﺷــﯿﻮ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﺤﻮﯾــﻞ داده اﺳــﺖ ،اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :اﯾــﻦ آﺛــﺎر در ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮاﯾﺮان از ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﻧﮓ
و روﻏﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮔﺰ ﯾـﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۷۸ﺑﻪ
ﺑﻌــﺪ و ﻃﯽ دو دﻫـﻪ ﺧﻠــﻖ ﮐﺮده و ﺑـﻪ آرﺷــﯿﻮ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﺤﻮﯾــﻞ داده اﺳـﺖ ،اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :اﯾـﻦ آﺛــﺎر در ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ آﺛـﺎر ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت و دﻏـﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ و ﻇﻠﻢﺳﺘﯿﺰی و
 ...ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎرم را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﻧﮓ و روﻏﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدهام و ﻧﮕﺎﻫﯽ رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪام.
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ در آﺛﺎرش ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺑﺴـﯿﺎری از آﺛﺎرم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪای اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ داﺷﺘﻪام و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ رﻓﺘﻪام وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدم ﺑﺮدهام.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻏﻠﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ روﻧﻤـﺎﯾﯽ از ﺗـﺎﺑﻠﻮ »ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﺘـﻞ ﻫﺎﺑﯿـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻗﺎﺑﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪام و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻧﻘـﺎش ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم دادهام ،ﻫﯿـﭻﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺳــﻔﺎرش ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﺒـﻮده
ا ﺳ ﺖ.
اﮔﺮ اﺛﺮی ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪهام دﻏﺪﻏﻪ ﻗﻠﺒﯽ داﺷﺘﻪام.
ﯾﺎ آﺛﺎر آﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهام ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم.
ﻣـﻦ از ﮐـﻮدﮐﯽ ﺑــﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ ﻫﯿﺌـﺖ رﻓﺘـﻪام و دﻟـﻢ ﺑﺮای اﻣـﺎم ﺣﺴــﯿﻦ)ع( ﻣﯽﺗﭙــﺪ و اﯾـﻦﮔـﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ر ﯾﺸـﻪ در
ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ دارد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ و  ...را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۱۲:۳۰
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 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽ »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺗﺎر ﯾـﺦ ﺧﻠـﻖ آﺛـﺎر از ﺳـﺎل  ۷۸ﮐﻪ ﺳـﺎل ﺷـﺮوع ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﻦ ﺑـﺎ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑـﻮد آﻏـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﮐﻪ
آﺧﺮ ﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮدم اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻﯾﯽ دﯾـﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﯾـﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮیام از
داﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﺧﻠﻖ آﺛـﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮔﻔﺖ :ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ آﺛـﺎر ،رﻧﮓ روﻏﻦ
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۲۱

اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ز ﯾﺮﺳﺎزی ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 اﺧﺒـﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﭘﻮﯾـﺎ ،ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ درﺑـﺎره ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺗـﺎزهﺧـﻮد در ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﻔـﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑﯿﺴـﺖ و ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه
اﻧﻔﺮادی ﻣﻦ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ای از ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﺑﯿﺴـﺖ و دو ﺳـﺎﻟﻪ ﻣـﻦ و ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑﺮ آﺛـﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮای ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی
ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﺟﺰو ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺧﻮرد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از
آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ دﻏـﺪﻏﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼـﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از آﻧﻬـﺎ ﻣﺘـﺎﺛﺮ از آﺛـﺎر "داﻟﯽ" اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ روال ﻣﺮﺳﻮم در ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺣﻮزه دﺳﺘﭽﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎر ﯾـﺦ ﺧﻠﻖ آﺛـﺎر از ﺳـﺎل  ۷۸ﮐـﻪ ﺳـﺎل ﺷـﺮوع ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﻦ ﺑـﺎ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑـﻮد آﻏـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﮐﻪ
آﺧﺮ ﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮدم اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :در ﺑﻌﻀـﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ردﭘﺎﯾﯽ از ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺟﺰو ﻋﻼـﯾﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻـ وﻗـﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻘﺎﺷـﯽای را ﺷـﺮوع ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎﯾـﺪ از ﻟﺤـﺎظ ﺗﮑﻨﯿـﮏ ،ﻃـﺒﯿﻌﺖﭘﺮدازی در
آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻﯾﯽ دﯾـﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﯾـﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮیام از
داﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه دو ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از آﺛﺎر داﻟﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤـﺬات ﭘﻨـﺪاری اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣـﺪﻧﻈﺮ او
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﺧﻠﻖ آﺛـﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮔﻔﺖ :ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ آﺛﺎر ،رﻧﮓ روﻏﻦ
اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ز ﯾﺮﺳﺎزی ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﯾﻨـﺪه ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ زودی ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه دﯾﮕﺮی را ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی آن
آﻣﺎده ﺷﺪه و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻓﻀـﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﻌـﺪیام ﻋﻤـﺪﺗﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه دﻏـﺪﻏﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾـﺪ ﻗـﺪری ﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎﺷـﺪ اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز راﯾﺰﻧﯽ ﻗﻄﻌﯽای ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺎﻟﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪه آن ﻧﺪاﺷﺘﻪام.
اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻨـﻮان دوﻣﯿﻦ اﺳـﺘﻌﺪاد ﺑﺮﺗﺮ از ﺟﺸـﻨﻮاره آﺑﺮﻧـﮓ ﻓﺎﺑﺮ ﯾـﺎﻧﻮ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻــﺎدﻗﯽ ﺑــﺎ »درﻧــﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﺑــﻪ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی آﻣــﺪ+ﻋﮑﺲ"ﻋــﻮده اﻟﻘﺮن" ﮐﺎرﮔــﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺒﮑﻪ
ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﮔﺮاﻓﯿﺴـﺖﻫـﺎی اﻧﻘﻼـﺑﯽ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬﺎﻧــﺪﯾﻮارﻧﮕﺎره ﺟﺪﯾــﺪ ﻣﯿــﺪان وﻟﯿﻌﺼــﺮ)ﻋــﺞ( روﻧﻤـﺎﯾﯽ ﺷــﺪ»داروﻫـﺎی
ﺷﻔـﺎﺑﺨﺶ اﺧﻼـﻗﯽ« ﻣـﺎه ﻣﺒـﺎرک رﻣﻀﺎن از ﻧﮕﺎه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی+ﭘﻮﺳﺘﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻣﻮاﻋﻆ رﻣﻀﺎﻧﯽ« از ﻧﮕﺎه ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی+ﭘﻮﺳﺘﺮﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﺎﯾـﺪه در ﻣـﺎه ﻣﺒـﺎرک رﻣﻀـﺎن از ﻧﮕـﺎه ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی+ﭘﻮﺳﺘﺮﭘﻮﺳﺘﺮ »ﻣـﺎه ﻧﺠـﺎت از
ﺟﻬﻨـﻢ« ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷﺪﺳــﺨﻦ ﻧﮕـﺎﺷﺖ |۱ﻣﻮاﻋــﻆ رﻣﻀــﺎﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی+ﭘﻮﺳﺘﺮﭘﻮﺳـﺘﺮ »اﺷــﺪ ّاء ﻋﻠﯽ اﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ،
رﺣﻤﺎء ﻣﻊ اﻟﮑﻔ ّﺎر« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪاﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﺎزه ﻃﺮاﺣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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۲۲

۲۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۲:۴۵



ا ﻓ ﺘ ﺘ ﺎ ح ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه » د رﻧ ﮓ د ر ﺳ ﮑ ﻮ ت «
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ /

۰

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« در ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ اﺷـﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ

ﮐﺪ وﯾﺪﯾﻮ داﻧﻠﻮدﻓﯿﻠﻢ اﺻﻠﯽ

۲۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۳:۵۲

ﺗ ﺎﺑ ﻠ ﻮ »ﻫ ﺎﺑ ﯿﻞ و ﻗ ﺎﺑ ﯿﻞ« ﮐ ﺎﻣ ﯿ ﺎر ﺻ ﺎ د ﻗﯽ ر وﻧﻤ ﺎ ﯾﯽ ﺷﺪ .
 ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﻮ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎهﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

ﺗــﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ »ﻫﺎﺑﯿــﻞ و ﻗﺎﺑﯿــﻞ« اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿــﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﻫـﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎهﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
»ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ و رﻧﮓ و روﻏﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ را در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺗﮑﻨﯿـﮏ رﻧـﮓ و روﻏـﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﮔـﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾـﻦ آﺛــﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣــﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸــﯽ از آنﻫــﺎ ﺑـﻪ ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ اﺷــﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿـﻦ ﺳـﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷـﯽ و  ...را در ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧـﻮد
دارد.

۲۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۵:۵۶



ﺑ ﺮﭘ ﺎ ﯾﯽ ﻧﻤ ﺎ ﯾﺸﮕ ﺎ ه ﻧ ﻘ ﺎ ﺷﯽ از ﺟﻨ ﺲ ﻣ ﻘ ﺎ وﻣ ﺖ و اﻣ ﯿﺪ  +ﻓ ﯿ ﻠ ﻢ
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

»درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﻧﺎم ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺛﺎر آن ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۲۳

 اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﻧﺎم دارد و ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ آن ۱۸ ،روز ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﯿﻠﻢ و ﺻﻮت ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺟﻮان ،ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ،آﺛﺎر ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣـﺬﻫﺒﯽ،
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﻧﺎم دارد و ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ آن ۱۸ ،روز ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺪ وﯾﺪﯾﻮ داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۲۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۸:۱۶

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻘ ﺎ ﺷ ﯽ » د رﻧ ﮓ د ر ﺳ ﮑ ﻮ ت « ا ﻓ ﺘ ﺘ ﺎ ح ﺷ ﺪ
 ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﻮ /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮ اﯾﺮان

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ؛ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﻮ< ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﻪ

ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ "ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﻮ"  ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﻧﮓ و روﻏﻦ
اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
 ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮔﺰ ﯾـﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۷۸ﺑﻪ
ﺑﻌــﺪ و ﻃﯽ دو دﻫــﻪ ﺧﻠــﻖ ﮐﺮده و ﺑــﻪ آرﺷــﯿﻮ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﺤﻮﯾــﻞ داده اﺳـﺖ  ،اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :اﯾـﻦ آﺛــﺎر در ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ؛ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽ »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﻮ< ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ "ﺳـﯿﻨﻤﺎی ﻧـﻮ"  ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺷﺎﻣـﻞ  ۲۰اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺗﮑﻨﯿـﮏ رﻧـﮓ و
روﻏﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮔﺰ ﯾـﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۷۸ﺑﻪ
ﺑﻌــﺪ و ﻃﯽ دو دﻫـﻪ ﺧﻠـﻖ ﮐﺮده و ﺑـﻪ آرﺷــﯿﻮ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﺤﻮﯾــﻞ داده اﺳـﺖ  ،اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :اﯾـﻦ آﺛـﺎر در ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ آﺛـﺎر ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت و دﻏـﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ و ﻇﻠﻢﺳﺘﯿﺰی و
 ...ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎرم را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﻧﮓ و روﻏﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدهام و ﻧﮕﺎﻫﯽ رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪام.
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ در آﺛﺎرش ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺑﺴـﯿﺎری از آﺛﺎرم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪای اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ داﺷﺘﻪام و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ رﻓﺘﻪام وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدم ﺑﺮدهام.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻏﻠﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ روﻧﻤـﺎﯾﯽ از ﺗـﺎﺑﻠﻮ »ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﺘـﻞ ﻫﺎﺑﯿـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻗﺎﺑﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪام و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻧﻘـﺎش ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم دادهام ،ﻫﯿـﭻﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺳــﻔﺎرش ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﺒـﻮده
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۲۴

ا ﺳ ﺖ.
اﮔﺮ اﺛﺮی ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪهام دﻏﺪﻏﻪ ﻗﻠﺒﯽ داﺷﺘﻪام.
ﯾﺎ آﺛﺎر آﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهام ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم.
ﻣـﻦ از ﮐـﻮدﮐﯽ ﺑــﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ ﻫﯿﺌـﺖ رﻓﺘـﻪام و دﻟـﻢ ﺑﺮای اﻣـﺎم ﺣﺴــﯿﻦ)ع( ﻣﯽﺗﭙــﺪ و اﯾـﻦﮔـﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ر ﯾﺸـﻪ در
ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ دارد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻧﻘﺎش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺟﻬﺎن اﺳـﻼم ،اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮز ﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ و  ...را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻟﯽ  ۸ﺧﺮدادﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۸ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۴
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۱۲:۰۳

ﻓ ﻠﺴﻄ ﯿﻦ در ﺗ ﺎﺑ ﻠ ﻮی ﻧﻘ ﺎ ﺷﯽ از ﮐ ﺎﻣ ﯿ ﺎر ﺻ ﺎ د ﻗﯽ .
 ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻧﺴﻞ دوم ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی داﻧﺴﺖ .وی ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷـﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ
اﺳـﺖ از دوران ﻫﻨﺮﺳـﺘﺎن ﺧـﻮد دل در ﮔﺮوی اﯾﻦ ﻫﻨﺮ داﺷﺖ .ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺧـﻮد ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎی ﺑﯽﺑـﺪﯾﻠﯽ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻠﻖ ﮐﻨـﺪ .از ﻧﮑـﺎت ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ای ﮐﻪ درﺑـﺎره اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷـﻤﺮد
ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ دورﻫـﺎی ﮐـﺎری اﯾﻦ او اﺳﺖ .ﺻﺎدﻗﯽ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺣﺪود ﺳﻪ ده ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی در ﻣﻨﻈﺮه ﺳﺎزی و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ دارد
و از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸـﺨﺼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺑﯽ در آﺛﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽاش اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺷﯿﺮ ﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ
ﺑﯿـﺎﻧﯽ ﺧﯿـﺎل اﻧﮕﯿﺰ ﻣـﺎ را ﺑﻪ ﯾـﺎد آﺛﺎر ﭘﺮآوازه ﺗﺎر ﯾـﺦ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﻣﯽاﻧـﺪازد.ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﺣﺎﺿـﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ در ﻃﯽ دو
دﻫـﻪ از ﻧﻘﺎﺷـﯽ اوﺳـﺖ .ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ روﺷـﻨﯽ ﺳـﯿﺮ ﺗﮑـﺎﻣﻠﯽ آﺛـﺎر ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ و ﺗﺤـﻮل در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع را ﻧﺸـﺎن
ب ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ اﺛﺮ
ﻣﯽدﻫـﺪ .آﺛـﺎری ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و داﺷـﺘﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮ ِ
ﻫﻨﺮی ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺴﻞ دوم ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی داﻧﺴﺖ.
وی ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ از دوران ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد دل در ﮔﺮوی اﯾﻦ ﻫﻨﺮ داﺷﺖ.
ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺧـﻮد ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎی ﺑﯽﺑـﺪﯾﻠﯽ را در اﯾﻦ ﺣـﻮزه
ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ.
از ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دورﻫﺎی ﮐﺎری اﯾﻦ او اﺳﺖ.
ﺻﺎدﻗﯽ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ده ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارزﺷـﻤﻨﺪی در ﻣﻨﻈﺮه ﺳﺎزی و ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﮐﻼﺳـﯿﮏ دارد و از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸـﺨﺼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺑﯽ در
آﺛﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽاش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺷﯿﺮ ﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎل اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آﺛﺎر ﭘﺮآوازه ﺗﺎر ﯾﺦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ در ﻃﯽ دو دﻫﻪ از ﻧﻘﺎﺷﯽ اوﺳﺖ.
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آﺛﺎر ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ب ﯾـﮏ ﺗـﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑـﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ اﺛﺮ
آﺛـﺎری ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎﻧﯽ ﺻﺎدﻗـﺎﻧﻪ و داﺷـﺘﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮ ِ

ﻫﻨﺮی ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ :ﺗﺎﺑﻠﻮ »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ

۲۵
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۵:۵۴



ﺷ ﺠ ﺎ ﻋ ﯽ ﻃ ﺒ ﺎ ﻃ ﺒ ﺎ ﯾ ﯽ ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎ د د ا د  :ﺛ ﺒ ﺖ ﺣ ﻘ ﻮ ﻗ ﯽ آ ﺛ ﺎ ر ﻫ ﻨ ﺮﻣ ﻨ ﺪ ا ن ﺑ ﺮا ی ﺟ ﻠ ﻮ ﮔ ﯿ ﺮ ی ا ز
ﮐ ُﭙ ﯽ ﮐ ﺎ ر ی ﻓ ﺮﻫ ﻨ ﮕ ﯽ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺎﻧﻮس ﻧﯿﻮز

ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽ »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ،وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪه
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﮐﭙﯽ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
 اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﻧﮕـﺎه وﯾﮋهای ﮐـﻪ آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
 ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫـﺎی ﮐـﭙﯽ ﺗﻬﻤﯿﻨـﻪ ﻣﯿﻼـﻧﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی آر ﯾـﺎﻧﺎ
ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎش ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

 اﺧﺒﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﻮﯾﺎ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎیﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی درﺑـﺎره ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮐﻪ از ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ درآﻣـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ؛ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪی از دل ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از روﯾﺸـﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ
آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪی آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ و
اﯾﺸـﺎن در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﻧﯿـﻢ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺚ روز دارد؛ ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ
اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﮔﻠﺪان ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﺗـﺎﺑﻠﻮ ،اﯾﻦ ﭘﯿـﺎم اﻣﯿـﺪﺑﺨﺶ را در دل ﻣﺨـﺎﻃﺐ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءﷲ ﺑﻪ زودی ﻣـﺪارس ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ از اﺷـﻐﺎل
اﯾﺎدی رژ ﯾﻢ ﺳﻔﺎک ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وارﺛﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺳﺖ.
ﻣﻀـﻤﻮن اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺼـﺺ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑـﺎ ﺣـﺎل و ﻫﻮای اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﺦ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد وﻫﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد.
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ا ِﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ وﺣﺎل و ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼـﺮ ﺳـﻨﮓ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑﺮای ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻗﺘـﻞ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻨﺼـﺮ ﮐﻼـغ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه
دﻓﻦ ﮐﺮدن را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رژ ﯾﻢ آل ﺳـﻌﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎم آن را ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ﮔـﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ از آن ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻫﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎوﺟـﺪاﻧﯽ از دﯾـﺪن اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻏﻤﮕﯿـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺷﺎﯾـﺪ دﯾـﺪن ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮی اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را ﺑﻪ ذﻫﻦ
ی ذ َﻧﺐ ﻗ ُﺘ ِﻠ َﺖ«.
ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» ،ﺑ ِﺎ ّ

اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﻧﮕـﺎه وﯾﮋهای ﮐـﻪ آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ و

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﺸـﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮان ﺑﺎﻻـﯾﯽ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺘﻔـﺎوت دارﻧـﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در اﺟﺮای آﺑﺮﻧـﮓ ﻓﻮق اﻟﻌـﺎده ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
رﻧﮓ روﻏﻦ ،اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ ،ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻧﮕﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿـﺪوارم در آﯾﻨـﺪه ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﮐﻼـسﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر اﯾﺸـﺎن در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗـﺎ ﻋﺰ ﯾﺰان
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻼسﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺸﺎءﷲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ارزﻧﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫـﺎی ﮐـﭙﯽ ﺗﻬﻤﯿﻨـﻪ ﻣﯿﻼـﻧﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی آر ﯾـﺎﻧﺎ
ﮔﻔـﺖ :اﯾﺸــﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ در ﻓﻀــﺎی ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻘـﺎش ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳــﯿﻨﻤﺎﮔﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ اﺗﻔـﺎﻗﯽ اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ و ﮔﻮﯾـﺎ اﯾﺸـﺎن از ﯾﻨﮑـﻪ آﺛـﺎر دﯾﮕﺮان را ﮐـﭙﯽ ﮐﻨــﺪ ،ا ِﺑـﺎﯾﯽ ﻧــﺪارد و
اﻋﺘﺮاض ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ای ﺑﺴﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪن وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣــﻦ ﻧــﻪ ﺧــﻮد اﯾﺸــﺎن و ﻧــﻪ آﺛﺎرﺷــﺎن ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧـــﺪارد؛ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧــﻮاﻫﻢ ﭼﻨــﺪان درﺑــﺎره اﯾﺸــﺎن و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﭼﻬﺮه ﺳـﺎل ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ اداﻣـﻪ داد :ﮔﻤـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه ﺗـﻮﺟﻪ ﺟـﺪیای
ﻣ ﻌ ﻄ ﻮف ﺷ ﻮد .
ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﭙﯽ و ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن رﺷـﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی را
ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وزارت ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺎز وﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﮐﻨﻮن در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫـﺎ وﻗﺘﯽ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﺛﺮی را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺨﺘﺮع اﺛﺮی را
اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ.
ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﮔﺮ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐـﭙﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪهای وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮار
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻮس ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ وزارت ارﺷﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴـﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﯿـﺪوارم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑـﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷـﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :وﻇﯿﻔـﻪ ﺟـﺪی ﻣـﺎ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎﺗﯽ را ﮐﻪ

ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﻧـﺪوﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻀـﺮت آﻗﺎ روﯾﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ و از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﯿـﺪوارم ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺣـﺎﻣﯽ ﺟـﺪی ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟـﻮان ﺑﺎﺷـﯿﻢ و در اداﻣﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿـﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن ﺑﻪ اﻗـﺎﻣﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ :ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ دﻏـﺪﻏﻪ ﻫﻤـﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟﻬـﺎن ﺑﺎﺷـﺪﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑﻪ ﺣـﻮزه
ﻫﻨﺮی آﻣﺪ+ﻋﮑﺲ"ﻋﻮده اﻟﻘﺮن" ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﺎﻟﺮی
ﻧﻤـﺎﯾﺶدﻫﻨـﺪه آﺛﺎر ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺗـﺬﮐﺮ ﮔﺮﻓﺘـﺪوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫﺎی ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﭼﺮا ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷـﺪ؟ اﻧﺘﻬﺎی
ﭘﯿﺎم/
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺎﻧﻮس ﻧﯿﻮز

ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽ »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ،وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪه
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﮐﭙﯽ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
 ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رژ ﯾﻢ آل ﺳـﻌﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﻧـﺎم آن را ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ﮔـﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ از آن ﯾﺎد ﮐﺮد.
 اﮐﻨﻮن در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫـﺎ وﻗﺘﯽ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﺛﺮی را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺨﺘﺮع اﺛﺮی را
اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽ »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ،وﺟـﻮد ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﮐﭙﯽ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.
ﻣﺴـﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی درﺑﺎره ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﮐﻪ
از ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ در ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ درآﻣـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨـﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗـﺎی
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ؛ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی از دل ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روﯾﺸـﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
»درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪی آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ و
اﯾﺸـﺎن در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﻧﯿـﻢ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺚ روز دارد؛ ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ
اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﮔﻠﺪان ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﺗـﺎﺑﻠﻮ ،اﯾﻦ ﭘﯿـﺎم اﻣﯿـﺪﺑﺨﺶ را در دل ﻣﺨـﺎﻃﺐ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءﷲ ﺑﻪ زودی ﻣـﺪارس ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ از اﺷـﻐﺎل

اﯾﺎدی رژ ﯾﻢ ﺳﻔﺎک ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وارﺛﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺳﺖ.
ﻣﻀـﻤﻮن اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺼـﺺ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑـﺎ ﺣـﺎل و ﻫﻮای اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﺦ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد وﻫﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد.
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ا ِﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ وﺣﺎل و ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼـﺮ ﺳـﻨﮓ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑﺮای ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻗﺘـﻞ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻨﺼـﺮ ﮐﻼـغ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه
دﻓﻦ ﮐﺮدن را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رژ ﯾﻢ آل ﺳـﻌﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎم آن را ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ﮔـﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ از آن ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻫﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎوﺟـﺪاﻧﯽ از دﯾـﺪن اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻏﻤﮕﯿـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺷﺎﯾـﺪ دﯾـﺪن ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮی اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را ﺑﻪ ذﻫﻦ
ی ذ َﻧﺐ ﻗ ُﺘ ِﻠ َﺖ«.
ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» ،ﺑ ِﺎ ّ

اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﻧﮕـﺎه وﯾﮋهای ﮐـﻪ آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ و

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﺸـﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮان ﺑﺎﻻـﯾﯽ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺘﻔـﺎوت دارﻧـﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در اﺟﺮای آﺑﺮﻧـﮓ ﻓﻮق اﻟﻌـﺎده ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
رﻧﮓ روﻏﻦ ،اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ ،ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻧﮕﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿـﺪوارم در آﯾﻨـﺪه ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﮐﻼـسﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر اﯾﺸـﺎن در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗـﺎ ﻋﺰ ﯾﺰان
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻼسﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺸﺎءﷲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ارزﻧﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫـﺎی ﮐـﭙﯽ ﺗﻬﻤﯿﻨـﻪ ﻣﯿﻼـﻧﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی آر ﯾـﺎﻧﺎ
ﮔﻔـﺖ :اﯾﺸــﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ در ﻓﻀــﺎی ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻘـﺎش ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳــﯿﻨﻤﺎﮔﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ اﺗﻔـﺎﻗﯽ اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ و ﮔﻮﯾـﺎ اﯾﺸـﺎن از ﯾﻨﮑـﻪ آﺛـﺎر دﯾﮕﺮان را ﮐـﭙﯽ ﮐﻨــﺪ ،ا ِﺑـﺎﯾﯽ ﻧــﺪارد و
اﻋﺘﺮاض ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ای ﺑﺴﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪن وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣــﻦ ﻧــﻪ ﺧــﻮد اﯾﺸــﺎن و ﻧــﻪ آﺛﺎرﺷــﺎن ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧـــﺪارد؛ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧــﻮاﻫﻢ ﭼﻨــﺪان درﺑــﺎره اﯾﺸــﺎن و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﭼﻬﺮه ﺳـﺎل ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ اداﻣـﻪ داد :ﮔﻤـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه ﺗـﻮﺟﻪ ﺟـﺪیای
ﻣ ﻌ ﻄ ﻮف ﺷ ﻮد .
ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﭙﯽ و ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن رﺷـﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی را
ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وزارت ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺎز وﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﮐﻨﻮن در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫـﺎ وﻗﺘﯽ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﺛﺮی را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺨﺘﺮع اﺛﺮی را
اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ.
ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﮔﺮ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐـﭙﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪهای وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮار
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۲۹

ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻮس ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ وزارت ارﺷﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴـﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﯿـﺪوارم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑـﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷـﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :وﻇﯿﻔـﻪ ﺟـﺪی ﻣـﺎ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﻧـﺪوﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻀـﺮت آﻗﺎ روﯾﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ و از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﯿـﺪوارم ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺣـﺎﻣﯽ ﺟـﺪی ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟـﻮان ﺑﺎﺷـﯿﻢ و در اداﻣﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿـﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن ﺑﻪ اﻗـﺎﻣﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

۲۵
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺎﻧﻮس ﻧﯿﻮز

ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽ »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ،وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪه
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﮐﭙﯽ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
 اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﻧﮕـﺎه وﯾﮋهای ﮐـﻪ آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
 اﻣﯿـﺪوارم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑـﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﮑﻨﺎ ،ﺗﺴـﻨﯿﻢ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی درﺑﺎره ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﮐـﻪ از ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ در ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ درآﻣـﺪه اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ؛ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی از دل ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روﯾﺸـﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪی آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ و
اﯾﺸـﺎن در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﻧﯿـﻢ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺚ روز دارد؛ ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ
اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﮔﻠﺪان ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﺗـﺎﺑﻠﻮ ،اﯾﻦ ﭘﯿـﺎم اﻣﯿـﺪﺑﺨﺶ را در دل ﻣﺨـﺎﻃﺐ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءﷲ ﺑﻪ زودی ﻣـﺪارس ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ از اﺷـﻐﺎل

اﯾﺎدی رژ ﯾﻢ ﺳﻔﺎک ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وارﺛﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺳﺖ.
ﻣﻀـﻤﻮن اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺼـﺺ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑـﺎ ﺣـﺎل و ﻫﻮای اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﺦ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد وﻫﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد.
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ا ِﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ وﺣﺎل و ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼـﺮ ﺳـﻨﮓ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑﺮای ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻗﺘـﻞ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻨﺼـﺮ ﮐﻼـغ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه
دﻓﻦ ﮐﺮدن را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رژ ﯾﻢ آل ﺳـﻌﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎم آن را ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ﮔـﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ از آن ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻫﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎوﺟـﺪاﻧﯽ از دﯾـﺪن اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻏﻤﮕﯿـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺷﺎﯾـﺪ دﯾـﺪن ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮی اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را ﺑﻪ ذﻫﻦ
ی ذ َﻧﺐ ﻗ ُﺘ ِﻠ َﺖ«.
ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» ،ﺑ ِﺎ ّ

اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﻧﮕـﺎه وﯾﮋهای ﮐـﻪ آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ و

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﺸـﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮان ﺑﺎﻻـﯾﯽ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺘﻔـﺎوت دارﻧـﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در اﺟﺮای آﺑﺮﻧـﮓ ﻓﻮق اﻟﻌـﺎده ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
رﻧﮓ روﻏﻦ ،اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ ،ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻧﮕﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿـﺪوارم در آﯾﻨـﺪه ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﮐﻼـسﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر اﯾﺸـﺎن در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗـﺎ ﻋﺰ ﯾﺰان
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻼسﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺸﺎءﷲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ارزﻧﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫـﺎی ﮐـﭙﯽ ﺗﻬﻤﯿﻨـﻪ ﻣﯿﻼـﻧﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی آر ﯾـﺎﻧﺎ
ﮔﻔـﺖ :اﯾﺸــﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ در ﻓﻀــﺎی ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻘـﺎش ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳــﯿﻨﻤﺎﮔﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ اﺗﻔـﺎﻗﯽ اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ و ﮔﻮﯾـﺎ اﯾﺸـﺎن از ﯾﻨﮑـﻪ آﺛـﺎر دﯾﮕﺮان را ﮐـﭙﯽ ﮐﻨــﺪ ،ا ِﺑـﺎﯾﯽ ﻧــﺪارد و
اﻋﺘﺮاض ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ای ﺑﺴﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪن وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣــﻦ ﻧــﻪ ﺧــﻮد اﯾﺸــﺎن و ﻧــﻪ آﺛﺎرﺷــﺎن ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧـــﺪارد؛ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧــﻮاﻫﻢ ﭼﻨــﺪان درﺑــﺎره اﯾﺸــﺎن و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﭼﻬﺮه ﺳـﺎل ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ اداﻣـﻪ داد :ﮔﻤـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه ﺗـﻮﺟﻪ ﺟـﺪیای
ﻣ ﻌ ﻄ ﻮف ﺷ ﻮد .
ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﭙﯽ و ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن رﺷـﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی را
ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وزارت ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺎز وﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﮐﻨﻮن در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫـﺎ وﻗﺘﯽ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﺛﺮی را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺨﺘﺮع اﺛﺮی را
اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ.
ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﮔﺮ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐـﭙﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪهای وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮار
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ
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ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻮس ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ وزارت ارﺷﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴـﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﯿـﺪوارم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑـﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷـﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :وﻇﯿﻔـﻪ ﺟـﺪی ﻣـﺎ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﻧـﺪوﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻀـﺮت آﻗﺎ روﯾﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ و از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﯿـﺪوارم ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺣـﺎﻣﯽ ﺟـﺪی ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟـﻮان ﺑﺎﺷـﯿﻢ و در اداﻣﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿـﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن ﺑﻪ اﻗـﺎﻣﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭘﺮس

ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽ »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ،وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪه
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﮐﭙﯽ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
 اﯾﻦ ﺗـﺎﺑﻠﻮ ،اﯾﻦ ﭘﯿـﺎم اﻣﯿـﺪﺑﺨﺶ را در دل ﻣﺨـﺎﻃﺐ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءﷲ ﺑﻪ زودی ﻣﺪارس ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ از اﺷـﻐﺎل
اﯾﺎدی رژ ﯾﻢ ﺳﻔﺎک ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وارﺛﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
 اﻣﯿـﺪوارم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑـﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓـﺎﻧﻮس ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی درﺑـﺎره ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه
»درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮐﻪ از ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ در ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ؛ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی از دل ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روﯾﺸﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪی آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﻋـﺎﺷﻮرا اﺳﺖ و
اﯾﺸـﺎن در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﻧﯿـﻢ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﻫـﻢ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺚ روز دارد؛ ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ
اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﮔﻠﺪان ﻗﺮار دارد.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ
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اﯾﻦ ﺗـﺎﺑﻠﻮ ،اﯾﻦ ﭘﯿـﺎم اﻣﯿـﺪﺑﺨﺶ را در دل ﻣﺨـﺎﻃﺐ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءﷲ ﺑﻪ زودی ﻣـﺪارس ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ از اﺷـﻐﺎل
اﯾﺎدی رژ ﯾﻢ ﺳﻔﺎک ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وارﺛﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺳﺖ.
ﻣﻀـﻤﻮن اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺼـﺺ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑـﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﺦ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد وﻫﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد.
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ا ِﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ وﺣﺎل و ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼـﺮ ﺳـﻨﮓ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑﺮای ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻗﺘـﻞ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻨﺼـﺮ ﮐﻼغ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه
دﻓﻦ ﮐﺮدن را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رژ ﯾﻢ آل ﺳـﻌﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎم آن را ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ﮔـﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ از آن ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻫﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎوﺟـﺪاﻧﯽ از دﯾـﺪن اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻏﻤﮕﯿـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺷﺎﯾـﺪ دﯾـﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮی اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را ﺑﻪ ذﻫﻦ
ی ذ َﻧﺐ ﻗ ُﺘ ِﻠ َﺖ«.
ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» ،ﺑ ِﺎ ّ

اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﻧﮕـﺎه وﯾﮋهای ﮐـﻪ آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ و

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗـﻮان ﺑﺎﻻـﯾﯽ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺣـﻮزه ﻣﺘﻔـﺎوت دارﻧـﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در اﺟﺮای آﺑﺮﻧﮓ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
رﻧﮓ روﻏﻦ ،اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ ،ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻧﮕﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻣﯿـﺪوارم در آﯾﻨـﺪه ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﮐﻼـسﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر اﯾﺸـﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗـﺎ ﻋﺰ ﯾﺰان
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻼسﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺸﺎءﷲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ارزﻧﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫـﺎی ﮐـﭙﯽ ﺗﻬﻤﯿﻨـﻪ ﻣﯿﻼـﻧﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی آر ﯾـﺎﻧﺎ
ﮔﻔـﺖ :اﯾﺸــﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ در ﻓﻀــﺎی ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﺸــﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻘــﺎش ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﯿﻨﻤﺎﮔﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔـﺎﻗﯽ اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ و ﮔﻮﯾـﺎ اﯾﺸـﺎن از ﯾﻨﮑـﻪ آﺛـﺎر دﯾﮕﺮان را ﮐـﭙﯽ ﮐﻨــﺪ ،ا ِﺑـﺎﯾﯽ ﻧــﺪارد و
اﻋﺘﺮاض ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ای ﺑﺴﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪن وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣــﻦ ﻧــﻪ ﺧــﻮد اﯾﺸــﺎن و ﻧــﻪ آﺛﺎرﺷــﺎن ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧـــﺪارد؛ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧــﻮاﻫﻢ ﭼﻨــﺪان درﺑــﺎره اﯾﺸــﺎن و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﭼﻬﺮه ﺳــﺎل ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ اداﻣـﻪ داد :ﮔﻤـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه ﺗـﻮﺟﻪ ﺟﺪیای
ﻣ ﻌ ﻄ ﻮف ﺷ ﻮد .
ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﭙﯽ و ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ،اﺗﻔـﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن رﺷﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی را
ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وزارت ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺎز وﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﮐﻨﻮن در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﺛﺮی را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﯾـﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺨﺘﺮع اﺛﺮی را
اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۳۳

ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﮔﺮ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐـﭙﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪهای وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮار
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻮس ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ وزارت ارﺷﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴـﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﯿـﺪوارم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑـﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :وﻇﯿﻔـﻪ ﺟـﺪی ﻣـﺎ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﻧـﺪوﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻀـﺮت آﻗﺎ روﯾﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ و از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺣـﺎﻣﯽ ﺟـﺪی ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟـﻮان ﺑﺎﺷـﯿﻢ و در اداﻣـﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿـﺎ ﮐﻨﯿـﻢ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺎﻧﻮس ﻧﯿﻮز

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎﻧﻮس ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی درﺑﺎره ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در
ﺳﮑﻮت« ﮐﻪ از ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ؛ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی از دل ﺣﻮزه ...

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ.
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ وزارت ارﺷﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴـﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺎﻧﻮﺳــﺒﻪ ﮔﺰارش  ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﻣــﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی درﺑـﺎره ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه
»درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮐﻪ از ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ در ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ؛ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی از دل ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روﯾﺸﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪی آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﻋـﺎﺷﻮرا اﺳﺖ و
اﯾﺸـﺎن در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﻧﯿـﻢ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﻫـﻢ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺚ روز دارد؛ ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ

اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﮔﻠﺪان ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﺗـﺎﺑﻠﻮ ،اﯾﻦ ﭘﯿـﺎم اﻣﯿـﺪﺑﺨﺶ را در دل ﻣﺨـﺎﻃﺐ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءﷲ ﺑﻪ زودی ﻣـﺪارس ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ از اﺷـﻐﺎل
اﯾﺎدی رژ ﯾﻢ ﺳﻔﺎک ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وارﺛﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺳﺖ.
ﻣﻀـﻤﻮن اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺼـﺺ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑـﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﺦ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد وﻫﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد.
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ا ِﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ وﺣﺎل و ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼـﺮ ﺳـﻨﮓ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑﺮای ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻗﺘـﻞ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻨﺼـﺮ ﮐﻼغ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه
دﻓﻦ ﮐﺮدن را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رژ ﯾﻢ آل ﺳـﻌﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎم آن را ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ﮔـﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ از آن ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻫﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎوﺟـﺪاﻧﯽ از دﯾـﺪن اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻏﻤﮕﯿـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺷﺎﯾـﺪ دﯾـﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮی اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را ﺑﻪ ذﻫﻦ
ی ذ َﻧﺐ ﻗ ُﺘ ِﻠ َﺖ«.
ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» ،ﺑ ِﺎ ّ

اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﻧﮕـﺎه وﯾﮋهای ﮐـﻪ آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ و

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﺗـﻮان ﺑﺎﻻـﯾﯽ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺣـﻮزه ﻣﺘﻔـﺎوت دارﻧـﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در اﺟﺮای آﺑﺮﻧﮓ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
رﻧﮓ روﻏﻦ ،اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ ،ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻧﮕﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻣﯿـﺪوارم در آﯾﻨـﺪه ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﮐﻼـسﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر اﯾﺸـﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗـﺎ ﻋﺰ ﯾﺰان
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻼسﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺸﺎءﷲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ارزﻧﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫـﺎی ﮐـﭙﯽ ﺗﻬﻤﯿﻨـﻪ ﻣﯿﻼـﻧﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی آر ﯾـﺎﻧﺎ
ﮔﻔـﺖ :اﯾﺸــﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ در ﻓﻀــﺎی ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﺸــﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻘــﺎش ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﯿﻨﻤﺎﮔﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔـﺎﻗﯽ اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ و ﮔﻮﯾـﺎ اﯾﺸـﺎن از ﯾﻨﮑـﻪ آﺛـﺎر دﯾﮕﺮان را ﮐـﭙﯽ ﮐﻨــﺪ ،ا ِﺑـﺎﯾﯽ ﻧــﺪارد و
اﻋﺘﺮاض ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ای ﺑﺴﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪن وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣــﻦ ﻧــﻪ ﺧــﻮد اﯾﺸــﺎن و ﻧــﻪ آﺛﺎرﺷــﺎن ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧـــﺪارد؛ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧــﻮاﻫﻢ ﭼﻨــﺪان درﺑــﺎره اﯾﺸــﺎن و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﭼﻬﺮه ﺳــﺎل ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ اداﻣـﻪ داد :ﮔﻤـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه ﺗـﻮﺟﻪ ﺟﺪیای
ﻣ ﻌ ﻄ ﻮف ﺷ ﻮد .
ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﭙﯽ و ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ،اﺗﻔـﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن رﺷﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی را
ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وزارت ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺎز وﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﮐﻨﻮن در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﺛﺮی را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﯾـﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺨﺘﺮع اﺛﺮی را
اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۳۵

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ.
ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﮔﺮ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐـﭙﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪهای وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮار
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻮس ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ وزارت ارﺷﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴـﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﯿـﺪوارم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑـﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :وﻇﯿﻔـﻪ ﺟـﺪی ﻣـﺎ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﻧـﺪوﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻀـﺮت آﻗﺎ روﯾﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ و از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺣـﺎﻣﯽ ﺟـﺪی ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟـﻮان ﺑﺎﺷـﯿﻢ و در اداﻣـﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿـﺎ ﮐﻨﯿـﻢ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﻓﺎﻧﻮﺳﻤﻨﺒﻊ:
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺎﻧﻮس ﻧﯿﻮز

ﺳﯿﻨﻤﺎﭘﺮس :ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ،وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﮐﭙﯽ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳـﯿﻨﻤﺎﭘﺮس ،ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی درﺑﺎره ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
»درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮐﻪ از ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ در ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ؛ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی از دل ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روﯾﺸﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪی آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ و
اﯾﺸـﺎن در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﻧﯿـﻢ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺚ روز دارد؛ ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ
اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﮔﻠﺪان ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﺗـﺎﺑﻠﻮ ،اﯾﻦ ﭘﯿـﺎم اﻣﯿـﺪﺑﺨﺶ را در دل ﻣﺨـﺎﻃﺐ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءﷲ ﺑﻪ زودی ﻣـﺪارس ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ از اﺷـﻐﺎل
اﯾﺎدی رژ ﯾﻢ ﺳﻔﺎک ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وارﺛﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺳﺖ.
ﻣﻀـﻤﻮن اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺼـﺺ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑـﺎ ﺣـﺎل و ﻫﻮای اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﺦ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد وﻫﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد.
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ا ِﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ وﺣﺎل و ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼـﺮ ﺳـﻨﮓ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑﺮای ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻗﺘـﻞ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻨﺼـﺮ ﮐﻼـغ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

دﻓﻦ ﮐﺮدن را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رژ ﯾﻢ آل ﺳـﻌﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎم آن را ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ﮔـﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ از آن ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻫﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎوﺟـﺪاﻧﯽ از دﯾـﺪن اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻏﻤﮕﯿـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺷﺎﯾـﺪ دﯾـﺪن ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮی اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را ﺑﻪ ذﻫﻦ
ی ذ َﻧﺐ ﻗ ُﺘ ِﻠ َﺖ«.
ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» ،ﺑ ِﺎ ّ

اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﻧﮕـﺎه وﯾﮋهای ﮐـﻪ آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ و

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﺸـﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮان ﺑﺎﻻـﯾﯽ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺘﻔـﺎوت دارﻧـﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در اﺟﺮای آﺑﺮﻧـﮓ ﻓﻮق اﻟﻌـﺎده ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
رﻧﮓ روﻏﻦ ،اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ ،ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻧﮕﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿـﺪوارم در آﯾﻨـﺪه ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﮐﻼـسﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر اﯾﺸـﺎن در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗـﺎ ﻋﺰ ﯾﺰان
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻼسﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺸﺎءﷲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ارزﻧﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫـﺎی ﮐـﭙﯽ ﺗﻬﻤﯿﻨـﻪ ﻣﯿﻼـﻧﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی آر ﯾـﺎﻧﺎ
ﮔﻔـﺖ :اﯾﺸــﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ در ﻓﻀــﺎی ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻘـﺎش ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳــﯿﻨﻤﺎﮔﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ اﺗﻔـﺎﻗﯽ اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ و ﮔﻮﯾـﺎ اﯾﺸـﺎن از ﯾﻨﮑـﻪ آﺛـﺎر دﯾﮕﺮان را ﮐـﭙﯽ ﮐﻨــﺪ ،ا ِﺑـﺎﯾﯽ ﻧــﺪارد و
اﻋﺘﺮاض ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ای ﺑﺴﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪن وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣــﻦ ﻧــﻪ ﺧــﻮد اﯾﺸــﺎن و ﻧــﻪ آﺛﺎرﺷــﺎن ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧـــﺪارد؛ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧــﻮاﻫﻢ ﭼﻨــﺪان درﺑــﺎره اﯾﺸــﺎن و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﭼﻬﺮه ﺳـﺎل ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ اداﻣـﻪ داد :ﮔﻤـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه ﺗـﻮﺟﻪ ﺟـﺪیای
ﻣ ﻌ ﻄ ﻮف ﺷ ﻮد .
ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﭙﯽ و ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن رﺷـﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی را
ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وزارت ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺎز وﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﮐﻨﻮن در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫـﺎ وﻗﺘﯽ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﺛﺮی را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺨﺘﺮع اﺛﺮی را
اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ.
ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﮔﺮ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐـﭙﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪهای وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮار
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻮس ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ وزارت ارﺷﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴـﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﯿـﺪوارم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑـﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷـﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :وﻇﯿﻔـﻪ ﺟـﺪی ﻣـﺎ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﻧﺪوﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻀـﺮت آﻗﺎ روﯾﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ و از
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۳۷

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﯿـﺪوارم ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺣـﺎﻣﯽ ﺟـﺪی ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟـﻮان ﺑﺎﺷـﯿﻢ و در اداﻣﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿـﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن ﺑﻪ اﻗـﺎﻣﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
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۱۳۹۸
۱۰:۲۷



ﺛ ﺒ ﺖ آ ﺛ ﺎ ر ﻫ ﻨ ﺮﻣ ﻨ ﺪ ا ن ﺑ ﺮا ی ﺟ ﻠ ﻮ ﮔ ﯿ ﺮ ی ا ز ﮐ ُﭙ ﯽ ﮐ ﺎ ر ی
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽ »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ،وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪه
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﮐﭙﯽ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴــﯿﺞ ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی درﺑـﺎره ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮐﻪ از ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ؛ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪی از دل ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روﯾﺸـﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
 اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴــﯿﺞ ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی درﺑـﺎره ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﮐـﻪ از ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ در ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ درآﻣـﺪه اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ؛ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی از دل ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روﯾﺸـﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪی آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ و
اﯾﺸـﺎن در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﻧﯿـﻢ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺚ روز دارد؛ ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ
اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﮔﻠﺪان ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﺗـﺎﺑﻠﻮ ،اﯾﻦ ﭘﯿـﺎم اﻣﯿـﺪﺑﺨﺶ را در دل ﻣﺨـﺎﻃﺐ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءﷲ ﺑﻪ زودی ﻣـﺪارس ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ از اﺷـﻐﺎل
اﯾﺎدی رژ ﯾﻢ ﺳﻔﺎک ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وارﺛﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺳﺖ.
ﻣﻀـﻤﻮن اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺼـﺺ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑـﺎ ﺣـﺎل و ﻫﻮای اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﺦ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد وﻫﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ
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اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ا ِﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ وﺣﺎل و ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼـﺮ ﺳـﻨﮓ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑﺮای ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻗﺘـﻞ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻨﺼـﺮ ﮐﻼـغ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه
دﻓﻦ ﮐﺮدن را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رژ ﯾﻢ آل ﺳـﻌﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎم آن را ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ﮔـﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ از آن ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻫﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎوﺟـﺪاﻧﯽ از دﯾـﺪن اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻏﻤﮕﯿـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺷﺎﯾـﺪ دﯾـﺪن ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮی اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را ﺑﻪ ذﻫﻦ
ی ذ َﻧﺐ ﻗ ُﺘ ِﻠ َﺖ«.
ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» ،ﺑ ِﺎ ّ

اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﻧﮕـﺎه وﯾﮋهای ﮐـﻪ آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ و

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﺸـﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮان ﺑﺎﻻـﯾﯽ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺘﻔـﺎوت دارﻧـﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در اﺟﺮای آﺑﺮﻧـﮓ ﻓﻮق اﻟﻌـﺎده ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
رﻧﮓ روﻏﻦ ،اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ ،ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻧﮕﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿـﺪوارم در آﯾﻨـﺪه ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﮐﻼـسﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر اﯾﺸـﺎن در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗـﺎ ﻋﺰ ﯾﺰان
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻼسﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺸﺎءﷲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ارزﻧﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫـﺎی ﮐـﭙﯽ ﺗﻬﻤﯿﻨـﻪ ﻣﯿﻼـﻧﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی آر ﯾـﺎﻧﺎ
ﮔﻔـﺖ :اﯾﺸــﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ در ﻓﻀــﺎی ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻘـﺎش ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳــﯿﻨﻤﺎﮔﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ اﺗﻔـﺎﻗﯽ اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ و ﮔﻮﯾـﺎ اﯾﺸـﺎن از ﯾﻨﮑـﻪ آﺛـﺎر دﯾﮕﺮان را ﮐـﭙﯽ ﮐﻨــﺪ ،ا ِﺑـﺎﯾﯽ ﻧــﺪارد و
اﻋﺘﺮاض ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ای ﺑﺴﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪن وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣــﻦ ﻧــﻪ ﺧــﻮد اﯾﺸــﺎن و ﻧــﻪ آﺛﺎرﺷــﺎن ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧـــﺪارد؛ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧــﻮاﻫﻢ ﭼﻨــﺪان درﺑــﺎره اﯾﺸــﺎن و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﭼﻬﺮه ﺳـﺎل ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ اداﻣـﻪ داد :ﮔﻤـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه ﺗـﻮﺟﻪ ﺟـﺪیای
ﻣ ﻌ ﻄ ﻮف ﺷ ﻮد .
ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﭙﯽ و ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن رﺷـﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی را
ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وزارت ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺎز وﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﮐﻨﻮن در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫـﺎ وﻗﺘﯽ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﺛﺮی را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺨﺘﺮع اﺛﺮی را
اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ.
ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﮔﺮ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐـﭙﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪهای وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮار
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻮس ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ وزارت ارﺷﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴـﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﯿـﺪوارم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑـﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷـﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ
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ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :وﻇﯿﻔـﻪ ﺟـﺪی ﻣـﺎ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﻧـﺪوﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻀـﺮت آﻗﺎ روﯾﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ و از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﯿـﺪوارم ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺣـﺎﻣﯽ ﺟـﺪی ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟـﻮان ﺑﺎﺷـﯿﻢ و در اداﻣﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿـﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن ﺑﻪ اﻗـﺎﻣﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

۲۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۱۱:۵۹

» ر و ﻧ ﻖ ﺗ ﻮ ﻟ ﯿ ﺪ «  » ،ﮔ ﺎ م د و م ا ﻧ ﻘ ﻼ ب « و » ا ﻓ ﻮ ل آ ﻣ ﺮ ﯾ ﮑ ﺎ « ﻣ ﺤ ﻮ ر ﻓ ﻌ ﺎ ﻟ ﯿ ﺖ ﻣ ﺮﮐ ﺰ
ﻫ ﻨ ﺮﻫ ﺎ ی ﺗ ﺠ ﺴ ﻤ ﯽ ﺣ ﻮ زه ﻫ ﻨ ﺮ ی ا ﺳ ﺖ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴﺘﺎن /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،اراﯾﻪ ﺗـﮏ اﺛﺮ در ﻧﮕـﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺟـﺬاب و اﺛﺮ ﮔـﺬار داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻓﻮل آﻣﺮ ﯾﮑﺎ،
ﻣﻌﻀﻼت ﺷﻬﺮی ،روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ،ﻣﺤﻮری

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
» ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ« در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳـﺌﻮال ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ از اﻓﺘﺘﺎح ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ در اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﭼﻬﺎر راه
وﻟﯿﻌﺼـﺮ ﻗﺮا ﺑﻮد در ﭼﻨـﺪ اﯾﺴـﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﮕـﺎه ﺧـﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﮐﻨﯿـﺪ ،اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﮕـﺎه ﺧـﺎﻧﻪ در اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺮو ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
رﺳـﯿﺪ ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴـﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ :آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی در ﻧﮕـﺎه ﺧـﺎﻧﻪ ﭼﻬـﺎر راه وﻟﯿﻌﺼـﺮ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺮﺗﺐ و در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻣﺮدم آﺛﺎر را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ارز ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه درﻧــﮓ در ﺳــﮑﻮت ﮐــﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ اﻓﺘﺘــﺎح ﺷــﺪ ﺗــﺎ  ۸ﺧﺮداد در ﮔـــﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـــﻞ ﻋــﺎﻟﯽ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی
ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
 ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﮐﺮ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑﭙﺮداز ﯾﻢ و ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

»ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ« در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳـﺌﻮال ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ از اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ در اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﭼﻬﺎر راه
وﻟﯿﻌﺼـﺮ ﻗﺮا ﺑﻮد در ﭼﻨـﺪ اﯾﺴـﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﮐﻨﯿـﺪ ،اﻓﺘﺘﺎح ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ در اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺮو ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
رﺳـﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴـﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ :آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی در ﻧﮕـﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر راه وﻟﯿﻌﺼـﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ و در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻣﺮدم آﺛﺎر را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ارز ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اداﻣﻪ داد :ﺗﻼﺷـﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ  ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤـﺪﻟﯽ
ﮐـﻪ ﺑــﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﻣـﺘﺮو ﺑﺮﻗﺮار ﺷــﺪه اﺳـﺖ از ﻓﻀﺎﻫــﺎی دﯾﮕﺮ ﻣـﺘﺮو ﻫـﻢ ﺑﺮای ﻧﻤــﺎﯾﺶ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷ ﻮ ﯾﻢ .
ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀـﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ اﺛﺮ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ اراﯾﻪ ﺷﻮد ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﯾﮏ
اﺛﺮ و ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﮐﻪ در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۴۰

در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﻫﺒﯽ از آﻗﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه از ﯾﮑﯽ از آﺛـﺎر ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان»ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« در ﻧﮕـﺎه ﺧـﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت ﮐﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ﺗﺎ  ۸ﺧﺮداد در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﮐﺮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻌـﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺰه و ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ را در
ﮔــﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ ﻋــﺎﻟﯽ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧـﻮاﻫﯿﻢ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨــﺪ روز ﻗﺒــﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﺰﺋﯿﺎت و زﻣﺎن را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳـﺌﻮال ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿـﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ دو ﻣﺒﺤﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟـﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﯾﮑﯽ اﻓﻮل آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻀـﻼت
ﺷﻬﺮی.
ﻣﻌﻀﻼت ﺷﻬﺮی از ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی دارﻧﺪ و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ
رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﮐﺮ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑﭙﺮداز ﯾﻢ و ﮐـﺎری در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ اﻓﻮل آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺷـﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
روﺷﻦ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳــﺪ از ﻧﺎدﯾــﺪه ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﺑﺮﺟــﺎم ﺗﻮﺳــﻂ ﺗﺮاﻣـﭗ ﺗــﺎ ﺗﻬﺪﯾــﺪات و ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫــﺎ و اﺧﯿﺮا در ﻣــﻮرد ورود ﻧﺎوﻫــﺎی
آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿـﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐـﺪام از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺟـﺪی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ
ﻫﺴﺘﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
دو ﺑﺤـﺚ ﺟـﺪی ﻫـﻢ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻣـﺎﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﺤـﺚ ﮔـﺎم دوم اﻧﻘﻼـب ﮐـﻪ ﺣﻀــﺮت آﯾـﺖ ﷲ ﺧـﺎﻣﻨﻪ ای ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﻫﻢ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
 ۳۱ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم/

۲۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۱:۰۱

ﺛ ﺒ ﺖ ﺣ ﻘ ﻮ ﻗ ﯽ آ ﺛ ﺎ ر ﻫ ﻨ ﺮﻣ ﻨ ﺪ ا ن ﺑ ﺮا ی ﺟ ﻠ ﻮ ﮔ ﯿ ﺮ ی ا ز ﮐ ُﭙ ﯽ ﮐ ﺎ ر ی
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۴۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(




ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد داد :ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐ ُﭙﯽﮐـﺎری ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻﺎدﻗﯽ :ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی آﻣﺪ+ﻋﮑﺴﺎﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۴۱

۲۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۳:۵۲

ﺛ ﺒ ﺖ ﺣ ﻘ ﻮ ﻗ ﯽ آ ﺛ ﺎ ر ﻫ ﻨ ﺮﻣ ﻨ ﺪ ا ن | ﻣ ﺴ ﻌ ﻮ د ﺷ ﺠ ﺎ ﻋ ﯽ ﻃ ﺒ ﺎ ﻃ ﺒ ﺎ ﯾ ﯽ
 ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽ »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ،وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪه
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﮐﭙﯽ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸـﺎن آنﻗـﺪر ز ﯾـﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد:
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛــﺎر ﻓــﺎﺧﺮ آﻗــﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷــﮑﻞ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﮕـﺎه ﺧـﺎﻧﻪ ﺳـﻮره ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤـﺎﯾﯽ ﺷــﺪ ،ﺗـﺎﺑﻠﻮی
»ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮان ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧـﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در اﺟﺮای آﺑﺮﻧﮓ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﻧﮓ روﻏﻦ ،اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ ،ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻧﮕﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷـﯽ »درﻧـﮓ در ﺳـﮑﻮت« ،وﺟـﻮد ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﮐﭙﯽ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.
ﻣﺴـﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی درﺑﺎره ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﮐﻪ
از ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ در ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ درآﻣـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨـﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗـﺎی
ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ؛ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی از دل ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روﯾﺸـﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
»درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻃﯽ  ۲۲ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن آنﻗﺪر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪی آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ و
اﯾﺸـﺎن در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﻧﯿـﻢ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺚ روز دارد؛ ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ
اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﮔﻠﺪان ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﺗـﺎﺑﻠﻮ ،اﯾﻦ ﭘﯿـﺎم اﻣﯿـﺪﺑﺨﺶ را در دل ﻣﺨـﺎﻃﺐ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءﷲ ﺑﻪ زودی ﻣـﺪارس ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ از اﺷـﻐﺎل
اﯾﺎدی رژ ﯾﻢ ﺳﻔﺎک ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وارﺛﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮره
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﺳﺖ.
ﻣﻀـﻤﻮن اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺼـﺺ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑـﺎ ﺣـﺎل و ﻫﻮای اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﺦ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد وﻫﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد.
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ا ِﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ وﺣﺎل و ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼـﺮ ﺳـﻨﮓ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑﺮای ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻗﺘـﻞ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻨﺼـﺮ ﮐﻼـغ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه
دﻓﻦ ﮐﺮدن را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رژ ﯾﻢ آل ﺳـﻌﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎم آن را ﺑﺮادرﮐﺸـﯽ ﮔـﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ از آن ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻫﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎوﺟـﺪاﻧﯽ از دﯾـﺪن اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻏﻤﮕﯿـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺷﺎﯾـﺪ دﯾـﺪن ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮی اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را ﺑﻪ ذﻫﻦ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۴۲

ی ذ َﻧﺐ ﻗ ُﺘ ِﻠ َﺖ«.
ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» ،ﺑ ِﺎ ّ

اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﻧﮕـﺎه وﯾﮋهای ﮐـﻪ آﻗـﺎی ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ و

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﺸـﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮان ﺑﺎﻻـﯾﯽ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺘﻔـﺎوت دارﻧـﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در اﺟﺮای آﺑﺮﻧـﮓ ﻓﻮق اﻟﻌـﺎده ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
رﻧﮓ روﻏﻦ ،اﮐﺮ ﯾﻠﯿﮏ ،ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻧﮕﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿـﺪوارم در آﯾﻨـﺪه ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﮐﻼـسﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر اﯾﺸـﺎن در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗـﺎ ﻋﺰ ﯾﺰان
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻼسﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺸﺎءﷲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ارزﻧﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫـﺎی ﮐـﭙﯽ ﺗﻬﻤﯿﻨـﻪ ﻣﯿﻼـﻧﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی آر ﯾـﺎﻧﺎ
ﮔﻔـﺖ :اﯾﺸــﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ در ﻓﻀــﺎی ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻘـﺎش ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳــﯿﻨﻤﺎﮔﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ اﺗﻔـﺎﻗﯽ اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ و ﮔﻮﯾـﺎ اﯾﺸـﺎن از ﯾﻨﮑـﻪ آﺛـﺎر دﯾﮕﺮان را ﮐـﭙﯽ ﮐﻨــﺪ ،ا ِﺑـﺎﯾﯽ ﻧــﺪارد و
اﻋﺘﺮاض ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ای ﺑﺴﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪن وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن و ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﭼﻬﺮه ﺳـﺎل ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ اداﻣـﻪ داد :ﮔﻤـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه ﺗـﻮﺟﻪ ﺟـﺪیای
ﻣ ﻌ ﻄ ﻮف ﺷ ﻮد .
ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﭙﯽ و ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن رﺷـﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی را
ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وزارت ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺎز وﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﮐﻨﻮن در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫـﺎ وﻗﺘﯽ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﺛﺮی را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺨﺘﺮع اﺛﺮی را
اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ.
ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﮔﺮ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪ ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐـﭙﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪهای وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮار
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻮس ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ وزارت ارﺷﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴـﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﯿـﺪوارم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑـﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷـﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :وﻇﯿﻔـﻪ ﺟـﺪی ﻣـﺎ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﻧـﺪوﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻀـﺮت آﻗﺎ روﯾﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ و از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﯿـﺪوارم ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺣـﺎﻣﯽ ﺟـﺪی ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟـﻮان ﺑﺎﺷـﯿﻢ و در اداﻣﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿـﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن ﺑﻪ اﻗـﺎﻣﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

۲۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸
۰۳:۵۲

ﻓ ﻠ ﺴ ﻄ ﯿ ﻦ ﺑ ﺎ ﯾ ﺪ د ﻏ ﺪ ﻏ ﻪ ﻫ ﻤ ﻪ ﻫ ﻨ ﺮﻣ ﻨ ﺪ ا ن ﺟ ﻬ ﺎ ن ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰

۰

۱۷۰۰۰ 

 ۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(




«ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ :ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ دﻏـﺪﻏﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟﻬـﺎن ﺑﺎﺷـﺪﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﺎ »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی آﻣﺪ

۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸

ﺣ ﻮ زه ﻫ ﻨ ﺮ ی ا ﻧ ﻘ ﻼ ب ا ﺳ ﻼ ﻣ ﯽ
 ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ /

۰

۱

۰

۰

۴۷۹ 

۰

۱۲:۱۹

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷــﯽ»درﻧـﮓ در ﺳــﮑﻮت« ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﺎﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ اﺷــﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ
اﯾﺮان،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ۱۴در #ﮔﺎﻟﺮی_اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ_ﻋﺎﻟﯽ_ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ۸ﺧﺮداد از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ ۱۸ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﺳﺖ.
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی

۲۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸

ﺣ ﻮ زه ﻫ ﻨ ﺮ ی ا ﻧ ﻘ ﻼ ب ا ﺳ ﻼ ﻣ ﯽ
 ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ /

۲

۰

۰

۰

۴۷۹ 

۰

۱۱:۰۸

ﺗﺎﺑﻠﻮ »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد
»ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳـﮑﻮت« اﻣﺮوز
ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮔـﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻋـﺎﻟﯽ و ﻧﮕـﺎهﺧـﺎﻧﻪ ﺳـﻮره #ﺣـﻮزه_ﻫﻨﺮی روﻧﻤـﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.

۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۸

ﺻ ﻔ ﺤ ﻪ رﺳ ﻤ ﯽ ﺣ ﻮ زه ﻫ ﻨ ﺮ ی
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۱۸۸ 

۰

۰

۰

۲۷۳۲۴ 

۵۶۴۰ 

۰۹:۳۵

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت

۴۴

.
ورق ﺑﺰﻧﯿﺪ...
ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺒﺮی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۸ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت« در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد
#ﮔـﺎﻟﺮی_اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ_ﻋـﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان »#درﻧـﮓ_در_ﺳـﮑﻮت« ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
.
.
ﺑﺮای #ﮔﺎم_دوم_اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ
#ﺷﻬﺮ ﯾﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﯿﻨﻤﺎ و از ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﻔﺖ:
ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴـﺘﻌﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﮐﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .اﻣﺮوز اﯾﻦﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﺰاران ﻧﯿﺮو از ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺌﻮر ﯾﺴﯿﻦ
ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و دﻫﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ.
.
.
.
.
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﻫﻨﺮ_ﻣﺘﻌﻬﺪ
#ﻫﻨﺮ_اﻧﻘﻼﺑﯽ
#ﺟﺒﻬﻪ_ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ_اﻧﻘﻼب
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی_اﻧﻘﻼب_اﺳﻼﻣﯽ
.
.
.
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.
ورق ﺑﺰﻧﯿﺪ...
ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺒﺮی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
.
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻗﻠﻌﻪ ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ
#ﻣﺠﯿـﺪ_ﺷـﺎه_ﺣﺴـﯿﻨﯽ ،ﻣـﺪرس #ﺳـﯿﻨﻤﺎ ،درﺑـﺎره ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼـسﻫـﺎی #ﻧﻘـﺪ_و_ﺑﺮرﺳـﯽ_ﺳـﯿﻨﻤﺎ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادی ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻈﺎم رﺳﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺨﺼﺺ را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
.
.
 ۶ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺮوژه ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ #ﺗﺌﺎﺗﺮ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ
 ۶ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از دور ِ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
.
.
ﻫﺪﯾﻪ »ﺷﮑﺮﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎ« ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﯿﻞزده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی_ﮐﻮدک_و_ﻧﻮﺟﻮان ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ۴۰ ،درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ #ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن
را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده اﻫﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
.
.
ﺗـﺎﺑﻠﻮ »ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ« ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد »ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ« ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷـﯽ اﺛﺮ #ﮐﺎﻣﯿﺎر_ﺻﺎدﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »#درﻧﮓ_در_ﺳﮑﻮت« در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
.
.
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.
.
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﻫﻨﺮ_ﻣﺘﻌﻬﺪ
#ﻫﻨﺮ_اﻧﻘﻼﺑﯽ
#ﺟﺒﻬﻪ_ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ_اﻧﻘﻼب
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی_اﻧﻘﻼب_اﺳﻼﻣﯽ
.
.
.
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ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد:
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐ ُﭙﯽﮐﺎری آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻮد

♦ ﺳـﯿﻨﻤﺎﭘﺮس :ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ »درﻧﮓ در ﺳﮑﻮت«،
وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﮐﭙﯽ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.

◀ ﺳﺮوش sapp.ir/CinemaPressChannel
◀ ﺑﻠﻪ ble.im/CinemaPressChannel
◀ اﯾﺘﺎ eitaa.com/CinemaPressChannel
@CinemaPressChannel
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