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ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺣـﺪود  ۴۰۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان اﻧﻘﻼـﺑﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.

ﻧـﻮآوران آﻧﻼــﯾﻦ -ﻋﺼــﺮ اﻣﺮوز ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﭼﻬــﻞ ﺳــﺎﻟﮕﯽ ﺟﺸـﻦ اﻧﻘﻼـب ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان و ﻣﺴﺆوﻻـن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺠﺪاﻟــﺪﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،اﺣﺴـﺎن ﺑـﺎﻗﺮی و … ،ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه  ۴۰ﺳـﺎل ﻧﻘﺶ
آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺬﻫﯿﺐ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﮕـــﺎر اﯾﺴـــﻨﺎ ﺑـــﺎ ﺣﻀـــﻮر در ﻣﺤـــﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼـــﺑﯽ در ﺣـــﻮزه ﻫﻨﺮی از ﻓﻀـــﺎی آن ﭼﻨﯿــﻦ ﮔﺰارش
ﻣﯽدﻫـــﺪ:ﺑـــﺎ ورود ﺑـــﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه ﺑـــﺎ ﺟﻤﻌﯿـــﺘﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷـــﻮﯾﻢ ﮐـــﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾـــﺪ از آﺛـــﺎر در ﺷـــﺎﺧﻪﻫـــﺎی ﻧﻘﺎﺷـــﯽ،
ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺧﻮشﻧﻮﯾﺴﯽ و… در ﮔﺎﻟﺮی »اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ« ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻌﺪادی از ﺣﺎﺿﺮان ،ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻫﻨﺮدوﺳﺘﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﺑﺎره ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان زن ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از آﺛﺎر ﺑﺎﻧﻮان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺮه ﻋﮑﺎﺳـﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ و ﻻﺗﯿﻦ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ اﺛﺮ ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ﮐﻠﯿﻪ آﺛﺎر در ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی ﮐﻪ دارای دو ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﺛﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی در ﺑﯿﻦ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧﻂﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
آﺛﺎر در دو ﺳﺒﮏ ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﭘﺮﺗﺮه از اﻣﺎم )ره( و ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ از اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫــﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑـﺎ اﻧﻘﻼـب و ﺟﻨـﮓ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻌــﺪاد ﺑﯿﺸـﺘﺮی از آﻧﻬـﺎ اﯾـﻦ درون ﻣـﺎﯾﻪ را دارا
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از آﺛـﺎر ،ﺻـﺤﻨﻪﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺎ ﺑـﺪرﻗﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ،ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎی دﺷﻮاری ﮐﻪ رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ﻃﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،اﻣﯿـﺪ رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ،ﺣﻀﻮر زﻧـﺎن و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬـﺎ ﻃﯽ دوران دﻓﺎع ﻣﻘـﺪس ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻮدهاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و در ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺴـﺮاﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨـﺪ و ﻫﻢ از ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺳﻮﮔﻮاری ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﻏﻢ
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از دﺳﺖ دادن ﻋﺰ ﯾﺰاﻧﺸﺎن در ﺟﻨﮓ و… ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
اﻏﻠـﺐ آﺛـﺎر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺨـﺎﻃﺐ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﭘﯿـﺎم ﺧـﻮد را ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷـﺪن از ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﻌﺪادی اﺛﺮ دﯾﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد
ﮐﻪ ﭘﺮ ﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ دو ﭘﺮﺗﺮه ﻧﻘﺎﺷـﯽ از اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی ﺑـﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧـﻮرد ﮐﻪ در ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺗﺎر ﯾـﮏ ﻗﺮار
داده ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ ﭼﻬﺮه آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ.
ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ  ۴۰ﺳـﺎل ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻤﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ و ﮔﺮاﻓﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب آﺛـﺎر را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه داﺷـﺘﻪ درﺑﺎره ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ دوره ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑـﻮد و ﻣــﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪای از آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان اﻧﻘﻼـﺑﯽ دار ﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻃﯽ  ۴۰ﺳـﺎل ﺟﻤـﻊآوری ﺷـﺪهاﻧـﺪ و ﺑﻬـﺘﺮ دﯾـﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣـﺎ ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی از ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬار ﯾﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،ﻋﮑﺲﻫـﺎی ﭘﺮﺗﺮه ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﯾـﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
«او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﺛﺮ ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ.
«ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻫـﺪف ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻫﺪف ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر و اراﺋﻪ ﺗﻌﺪادی
ا ﺛ ﺮ ﺟﺪ ﯾﺪ ا ﺳ ﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﺗﮑﺮ ﯾﻢ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی.
«او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷـﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺗﻼﺷﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی آﺛﺎری را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ﻫﻨﺮی از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻮدرزی ﻧﻘﺎش ،ﮐﺎﻇﻢ ﭼﻠﯿﭙﺎ
ﻧﻘﺎش ،اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻗﺪﯾﺮ ﯾﺎن ﻃﺮاح ﺻـﺤﻨﻪ و ﻟﺒﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻗﺪرت
ﷲ ﻣﻌﻤﺎر ﯾﺎن اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﻧﺎدر ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﻘﺎش ،ﺣﺴﻦ رزﻣﺨﻮاه
ﻧﻘﺎش ،اﺣﻤـﺪ آﻗﺎﻗﻠﯽزاده ،ﻧﺎﺻـﺮ ﭘﻠﻨﮕﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻣﺮﺗﻀـﯽ اﺳـﺪی ﻧﻘﺎش ،ﺣﺴـﯿﻦ ﺧﺴـﺮوﺟﺮدی ﻧﻘﺎش ،ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻧـﺪرﻟﻮ
ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻘـﺪم ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ وز ﯾﺮ ﯾﺎن ﻧﻘﺎش ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﺰاﯾﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﺳـﯿﺪ ﺣﻤﯿـﺪ ﺷـﺮ ﯾﻔﯽ آل ﻫﺎﺷـﻢ
ﻧﻘـﺎش و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﻠـﮏ دادﯾـﺎر ﮔﺮوﺳـﯿﺎن ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳـﺎز ،ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﯿﺦاﻟﺤﮑﻤـﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﺳـﯿﺪﻋﺒﺪﷲ ﺣﺎﺟﯽ
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﺼﻮره ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻋﻠﯽ اﺻـﻐﺮ ﯾﻮز ﺑﺎﺷـﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺻﺪاﻗﺘﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ
ﺳـﺎز ،ﻣﺤﻤـﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺠﺴــﻤﻪ ﺳـﺎز ،اﯾﺮج اﺳـﮑﻨﺪری ﺗﺮﺑﻘـﺎن ﻧﻘـﺎش ،ﺻـﺪﯾﻘﻪ ﺳﺎﻣـﺎن ﻧﻘـﺎش ،ﻣﻬـﺪی ﻓﺮﺧﯽ
ﻧﮕــﺎرﮔﺮ ،ﻧﺎﺻــﺮ ﺳــﯿﻔﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻣﺮﺗﻀــﯽ ﮔـﻮدرزی دﯾﺒـﺎج ﻧﻘـﺎش ،ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤــﺪ ﺷــﯿﺨﯽ ﻧﻘـﺎش،
ﮐﯿــﻮﻣﺮث ﻗﻮرﭼﯿــﺎن ﻧﻘــﺎش ،ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ ﺧﺎﻟﻘـــﺪادی ﻧﻘــﺎش ،ﻃــﻮﺑﯽ رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻧﮕــﺎرﮔﺮ ،ﻣﻬـــﺪی ﺣــﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤــﺪی ﻓﺮ ﯾﻤــﺎﻧﯽ
ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﻌﯿﺪ ﻧﻘﺎﺷـﯿﺎن ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺻـﺎﻟﺤﯽ ﺧﻮﺷـﻨﻮﯾﺲ ،ﺻـﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری ﮐﻠﺨﻮران ﺧﻮﺷـﻨﻮﯾﺲ،
ﺣﺴــﯿﻦ ﻏﻼــﻣﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ اﻣﯿـﻦ ﻣﻘــﺪم ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻗـﺎﺳﻢ ﻏﻼـﻣﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﺸــﻤﺖ ﷲ ﻧـﻮروزی
ﮔــﻮدرزی ﺧﻮﺷـــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﻤﯿــﺪ ﻋﺠﻤﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ و ﮔﺮاﻓﯿﺴــﺖ ،ﺣﺴــﯿﻦ ﻋﺼــﻤﺘﯽ ﻧﻘــﺎش ،ﭘﺮوﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺪرﭘﻮر ﺧﺮﻣﯽ
ﻧﻘﺎش ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺳﺮﺣﺪی ﻧﮕﺎرﮔﺮ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎﻣﯿﺮی ﻧﻘﺎش ،ﻣﯿﻨﺎ ﺻﺪری ﻧﮕﺎرﮔﺮ و … ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
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ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﻫﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی ﺷـﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


 اﺧﺒــﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎران ﭘﻮﯾــﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﭼﻬــﻞ ﺳــﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑﻪﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳـﺎل ﭘﯿﺮوزی ﻏﺮورآﻓﺮ ﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ؛ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺬﻫﯿﺐ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر؛ آﺛﺎری
از  ۷۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨــــــــــﺪاﻧﯽ ﭼـــــــــﻮن اﯾﺮج اﺳــــــــــﮑﻨﺪری ،ﮐـــــــــﺎﻇﻢ ﭼﻠﯿﭙـــــــــﺎ ،ﺣﻤﯿــــــــــﺪ ﻋﺠﻤﯽ ،ﺣـــــــــﺒﯿﺐﷲ ﺻـــــــــﺎدﻗﯽ ،ﻧـــــــــﺎدر
ﻗﺸــﻘﺎﯾﯽ ،ﻣﻠــﮏدادﯾــﺎر ﮔﺮوﺳــﯿﺎن ،اﻣﯿﺮﺣﺴــﯿﻦ آﻗــﺎﻣﯿﺮی ،ﺣﺴــﯿﻦ ﻏﻼــﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ وز ﯾﺮ ﯾــﺎن و ...از ﺟﻤﻠــﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪاﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﭼﻬــﻞ ﺳــﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« روز  ۱۴ﺑﻬﻤــﻦ  ۹۷از ﺳـــﺎﻋﺖ  ۱۵در ﻧﮕﺎرﺧــﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ ﻋــﺎﻟﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۱۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۱۲:۵۴

ﻧﻤ ﺎ ﯾﺸﮕ ﺎ ه ﭼﻬﻞ ﺳ ﺎل ﻧ ﻘ ﺶآ ﻓ ﺮ ﯾﻨﯽ ﺑ ﺮﭘ ﺎ ﻣﯽ ﺷ ﻮ د
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﺎم ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻫﻨﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧـﺎ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ«  ۱۴ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ۹۷
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻫﻨﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧـﺎ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ«  ۱۴ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ۹۷
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻗﺮار اﺳـﺖ در رﺷــﺘﻪﻫــﺎی ﻧﻘﺎﺷــﯽ ،ﻣﺠﺴــﻤﻪ ،ﻧﮕــﺎرﮔﺮی ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴــﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗــﺬﻫﯿﺐ ،ﮔﺮاﻓﯿـﮏ و
ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر آﺛﺎری از  ۷۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه ﻣــﺬﮐﻮر ﺑــﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿــﻦ ﺳــﺎل ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼــب ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪه و ﻣﻨﺘﺨــﺐ آﺛــﺎر ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﻣﺮﮐﺰ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

۳

ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/۴۰۷۲/۴۱۰۰/

۱۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﺣ ﻮ زه ﻫ ﻨ ﺮ ی ﺑ ﺮا ی ﭼ ﻬ ﻞ ﺳ ﺎ ﻟ ﮕ ﯽ ا ﻧ ﻘ ﻼ ب
۰

 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس /

۰

۵۰۰۰ 

 ۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﻠﻨﺎ

۰۲:۱۱



* ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑﺮﭘـﺎ ﻣﯽﺷﻮدﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ«  ۱۴ﺑﻬﻤﻦﻣـﺎه  ۹۷ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۵در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻗﺮار اﺳـﺖ در رﺷــﺘﻪ ﻫـﺎی ﻧﻘﺎﺷــﯽ ،ﻣﺠﺴــﻤﻪ ،ﻧﮕـﺎرﮔﺮی ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴــﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗــﺬﻫﯿﺐ ،ﮔﺮاﻓﯿـﮏ و
ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر آﺛﺎری از  ۷۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه ﻣــﺬﮐﻮر ﺑــﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿــﻦ ﺳــﺎل ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼــب ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪه و ﻣﻨﺘﺨــﺐ آﺛــﺎر ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ.

۱۳
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۰۶:۲۷

ﭼﻬﻞ ﺳ ﺎل ﻧ ﻘ ﺶآ ﻓ ﺮ ﯾﻨﯽ /ﺑ ﺮﭘ ﺎ ﻣﯽ ﺷ ﻮ د
 ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﻫﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی ﺷـﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﭼﻬــﻞ ﺳــﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿـﻦ ﺳـﺎل ﭘﯿﺮوزی ﻏﺮورآﻓﺮ ﯾـﻦ اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ؛ ﺑـﺎ ﻫــﺪف
ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺬﻫﯿﺐ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر؛ آﺛﺎری از ۷۵
ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« روز  ۱۴ﺑﻬﻤﻦ  ۹۷از ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۵در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﭼﻬــﻞ ﺳــﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﻫـﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی ﺷــﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ در ﺣـﻮزه
ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﭼﻬــﻞ ﺳــﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿـﻦ ﺳـﺎل ﭘﯿﺮوزی ﻏﺮورآﻓﺮ ﯾـﻦ اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ؛ ﺑـﺎ ﻫــﺪف
ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺬﻫﯿﺐ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر؛ آﺛﺎری
از  ۷۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪاﻧﯽ ﭼــﻮن اﯾﺮج اﺳـــﮑﻨﺪری ،ﮐــﺎﻇﻢ ﭼﻠﯿﭙــﺎ ،ﺣﻤﯿــﺪ ﻋﺠﻤﯽ ،ﺣــﺒﯿﺐﷲ ﺻــﺎدﻗﯽ ،ﻧــﺎدر ﻗﺸـــﻘﺎﯾﯽ ،ﻣﻠــﮏدادﯾــﺎر
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

۴

ﮔﺮوﺳـﯿﺎن ،اﻣﯿﺮﺣﺴـﯿﻦ آﻗـﺎﻣﯿﺮی ،ﺣﺴـﯿﻦ ﻏﻼﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ وز ﯾﺮ ﯾﺎن و ...از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪاﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﭼﻬــﻞ ﺳــﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« روز  ۱۴ﺑﻬﻤــﻦ  ۹۷از ﺳـــﺎﻋﺖ  ۱۵در ﻧﮕﺎرﺧــﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ ﻋــﺎﻟﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

۱۴
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۰۴:۵۶

ﭘ ﻮ ﺳ ﺘ ﺮ ﻧﻤ ﺎ ﯾﺸﮕ ﺎ ه  /ﭼﻬﻞ ﺳ ﺎل ﻧﻘ ﺶآ ﻓ ﺮ ﯾﻨﯽ | ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﻫﻨ ﺮ ﻣﻘ ﺎ وﻣ ﺖ
 ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﺎم ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ«  ۱۴ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ۹۷ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه "ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ" ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳـﺎل ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼـب ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪه ،و ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﺎم ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ«  ۱۴ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ۹۷ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،در رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻧﻘﺎﺷـﯽ ،ﻣﺠﺴـﻤﻪ ،ﻧﮕـﺎرﮔﺮی ،ﺗـﺬﻫﯿﺐ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴـﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﮔﺮاﻓﯿـﮏ و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺑﺎ
آﺛﺎری از  ۷۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه "ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ" ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳـﺎل ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼـب ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪه ،و ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.

۱۴
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۰۶:۲۰



د و رﻫ ﻤ ﯽ ﻫ ﻨ ﺮﻣ ﻨ ﺪ ا ن ا ﻧ ﻘ ﻼ ﺑ ﯽ ﺑ ﺎ  ۴۰۰ا ﺛ ﺮ
 اﯾﺴﻨﺎ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺣـﺪود  ۴۰۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان اﻧﻘﻼـﺑﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.

ﻋﺼــﺮ اﻣﺮوز ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺟﺸـﻦ اﻧﻘﻼـب ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان و ﻣﺴﺆوﻻـن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺠﺪاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،اﺣﺴـﺎن ﺑـﺎﻗﺮی و … ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه  ۴۰ﺳــﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع
ﺗﺬﻫﯿﺐ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﯾﺴـﻨﺎ ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤـﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫـﺪ :ﺑـﺎ ورود ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ روﺑﺮو
ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾـﺪ از آﺛـﺎر در ﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎی ﻧﻘﺎﺷــﯽ ،ﻣﺠﺴـﻤﻪﺳـﺎزی ،ﻧﮕـﺎرﮔﺮی ،ﮔﺮاﻓﯿـﮏ و ﺧـﻮشﻧﻮﯾﺴـﯽ و… در
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

۵

ﮔﺎﻟﺮی »اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ« ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻌﺪادی از ﺣﺎﺿﺮان ،ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻫﻨﺮدوﺳﺘﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﺑﺎره ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان زن ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از آﺛﺎر ﺑﺎﻧﻮان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺮه ﻋﮑﺎﺳـﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ و ﻻﺗﯿﻦ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ اﺛﺮ ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ﮐﻠﯿﻪ آﺛﺎر در ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی ﮐﻪ دارای دو ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﺛﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی در ﺑﯿﻦ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧﻂﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
آﺛﺎر در دو ﺳﺒﮏ ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﭘﺮﺗﺮه از اﻣﺎم )ره( و ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ از اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫــﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑـﺎ اﻧﻘﻼـب و ﺟﻨـﮓ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻌــﺪاد ﺑﯿﺸـﺘﺮی از آﻧﻬـﺎ اﯾـﻦ درون ﻣـﺎﯾﻪ را دارا
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از آﺛـﺎر ،ﺻـﺤﻨﻪﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺎ ﺑـﺪرﻗﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ،ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎی دﺷﻮاری ﮐﻪ رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ﻃﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،اﻣﯿـﺪ رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ،ﺣﻀﻮر زﻧـﺎن و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬـﺎ ﻃﯽ دوران دﻓﺎع ﻣﻘـﺪس ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻮدهاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و در ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺴـﺮاﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨـﺪ و ﻫﻢ از ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺳﻮﮔﻮاری ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﻏﻢ
از دﺳﺖ دادن ﻋﺰ ﯾﺰاﻧﺸﺎن در ﺟﻨﮓ و… ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
اﻏﻠـﺐ آﺛـﺎر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺨـﺎﻃﺐ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﭘﯿـﺎم ﺧـﻮد را ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷـﺪن از ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﻌﺪادی اﺛﺮ دﯾﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد
ﮐﻪ ﭘﺮ ﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ دو ﭘﺮﺗﺮه ﻧﻘﺎﺷـﯽ از اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی ﺑـﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧـﻮرد ﮐﻪ در ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺗﺎر ﯾـﮏ ﻗﺮار
داده ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ ﭼﻬﺮه آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ  ۴۰ﺳـﺎل ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب آﺛﺎر را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه داﺷـﺘﻪ درﺑﺎره ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ دوره ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑـﻮد و ﻣــﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪای از آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان اﻧﻘﻼـﺑﯽ دار ﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻃﯽ  ۴۰ﺳـﺎل ﺟﻤـﻊآوری ﺷـﺪهاﻧـﺪ و ﺑﻬـﺘﺮ دﯾـﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣـﺎ ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی از ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬار ﯾﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،ﻋﮑﺲﻫـﺎی ﭘﺮﺗﺮه ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﯾـﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
« او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﺛﺮ ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ.
« ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻫﺪف ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻫﺪف ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر و اراﺋﻪ ﺗﻌﺪادی
ا ﺛ ﺮ ﺟﺪ ﯾﺪ ا ﺳ ﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﺗﮑﺮ ﯾﻢ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی.
« او ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اداﻣـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل آﯾﻨـﺪه ﺷــﮑﻞﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ و ﺗﻼﺷـﺸﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی آﺛﺎری را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ﻫﻨﺮی از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻮدرزی ﻧﻘﺎش ،ﮐﺎﻇﻢ ﭼﻠﯿﭙﺎ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

۶

ﻧﻘﺎش ،اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻗﺪﯾﺮ ﯾﺎن ﻃﺮاح ﺻـﺤﻨﻪ و ﻟﺒﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻗﺪرت
ﷲ ﻣﻌﻤﺎر ﯾﺎن اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﻧﺎدر ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﻘﺎش ،ﺣﺴﻦ رزﻣﺨﻮاه
ﻧﻘﺎش ،اﺣﻤـﺪ آﻗﺎﻗﻠﯽزاده ،ﻧﺎﺻـﺮ ﭘﻠﻨﮕﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻣﺮﺗﻀـﯽ اﺳـﺪی ﻧﻘﺎش ،ﺣﺴـﯿﻦ ﺧﺴـﺮوﺟﺮدی ﻧﻘﺎش ،ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻧـﺪرﻟﻮ
ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻘـﺪم ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ وز ﯾﺮ ﯾﺎن ﻧﻘﺎش ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﺰاﯾﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﺳـﯿﺪ ﺣﻤﯿـﺪ ﺷـﺮ ﯾﻔﯽ آل ﻫﺎﺷـﻢ
ﻧﻘـﺎش و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﻠـﮏ دادﯾـﺎر ﮔﺮوﺳـﯿﺎن ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳـﺎز ،ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﯿﺦاﻟﺤﮑﻤـﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﺳـﯿﺪﻋﺒﺪﷲ ﺣﺎﺟﯽ
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﺼﻮره ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻋﻠﯽ اﺻـﻐﺮ ﯾﻮز ﺑﺎﺷـﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺻﺪاﻗﺘﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ
ﺳـﺎز ،ﻣﺤﻤـﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺠﺴــﻤﻪ ﺳـﺎز ،اﯾﺮج اﺳـﮑﻨﺪری ﺗﺮﺑﻘـﺎن ﻧﻘـﺎش ،ﺻـﺪﯾﻘﻪ ﺳﺎﻣـﺎن ﻧﻘـﺎش ،ﻣﻬـﺪی ﻓﺮﺧﯽ
ﻧﮕــﺎرﮔﺮ ،ﻧﺎﺻــﺮ ﺳــﯿﻔﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻣﺮﺗﻀــﯽ ﮔـﻮدرزی دﯾﺒـﺎج ﻧﻘـﺎش ،ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤــﺪ ﺷــﯿﺨﯽ ﻧﻘـﺎش،
ﮐﯿــﻮﻣﺮث ﻗﻮرﭼﯿــﺎن ﻧﻘــﺎش ،ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ ﺧﺎﻟﻘـــﺪادی ﻧﻘــﺎش ،ﻃــﻮﺑﯽ رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻧﮕــﺎرﮔﺮ ،ﻣﻬـــﺪی ﺣــﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤــﺪی ﻓﺮ ﯾﻤــﺎﻧﯽ
ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﻌﯿﺪ ﻧﻘﺎﺷـﯿﺎن ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺻـﺎﻟﺤﯽ ﺧﻮﺷـﻨﻮﯾﺲ ،ﺻـﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری ﮐﻠﺨﻮران ﺧﻮﺷـﻨﻮﯾﺲ،
ﺣﺴــﯿﻦ ﻏﻼــﻣﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ اﻣﯿـﻦ ﻣﻘــﺪم ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻗـﺎﺳﻢ ﻏﻼـﻣﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﺸــﻤﺖ ﷲ ﻧـﻮروزی
ﮔــﻮدرزی ﺧﻮﺷـــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﻤﯿــﺪ ﻋﺠﻤﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ و ﮔﺮاﻓﯿﺴــﺖ ،ﺣﺴــﯿﻦ ﻋﺼــﻤﺘﯽ ﻧﻘــﺎش ،ﭘﺮوﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺪرﭘﻮر ﺧﺮﻣﯽ
ﻧﻘﺎش ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺳﺮﺣﺪی ﻧﮕﺎرﮔﺮ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎﻣﯿﺮی ﻧﻘﺎش ،ﻣﯿﻨﺎ ﺻﺪری ﻧﮕﺎرﮔﺮ و … ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

۱۴
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۰۸:۴۲

ﮔﺸ ﺎ ﯾ ﺶ ﻧﻤ ﺎ ﯾﺸﮕ ﺎ ه " ﭼﻬﻞ ﺳ ﺎل ﻧﻘ ﺶآ ﻓ ﺮ ﯾﻨﯽ"
 ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روزﻫﺎی دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ از ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ  ۴ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۸در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷـﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ،در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در رﺷـﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ،
ﺗﻬﺬﯾﺐ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﻔﺖ :دراﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ آﺛﺎری از ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه  ۷۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ از ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ  ۴ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۸در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
داﻧﻠﻮد

۱۵
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۰۷:۴۷

ﻫ ﻨ ﺮﻣ ﻨ ﺪ ا ن ا ﻧ ﻘ ﻼ ﺑ ﯽ ﺑ ﺎ  ۴۰۰ا ﺛ ﺮ د و رﻫ ﻤ ﯽ ﺑ ﺮ ﭘ ﺎ ﮐ ﺮد ﻧ ﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺣﻮزه /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


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

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

۷

ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺣـﺪود  ۴۰۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان اﻧﻘﻼــﺑﯽ در ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑــﻪ ﻧﻤــﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺟﺸـﻦ اﻧﻘﻼـب ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان و ﻣﺴﺆوﻻـن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺠﺪاﻟــﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،اﺣﺴـﺎن ﺑـﺎﻗﺮی و … ،ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه  ۴۰ﺳــﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗــﺬﻫﯿﺐ،
ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

۱۵
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۰۹:۲۳

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه  ۴۰ﺳ ﺎ ل ﻧ ﻘ ﺶ آ ﻓ ﺮ ﯾ ﻨ ﯽ ا ﻓ ﺘ ﺘ ﺎ ح ﺷ ﺪ  /ر و ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﯽ ا ز ﭘ ﺮﺗ ﺮه ا ﻣ ﺎ م ) ره ( و ﻣ ﻘ ﺎ م
ﻣ ﻌ ﻈ ﻢ رﻫ ﺒ ﺮ ی
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴﺘﺎن /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ۴۰ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ« اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴـﺘﺎﻧﻤﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی» ۴۰ﺳـﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮ ﯾﺒﻪ
ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻋﺼـﺮ دﯾﺮوز ) ﯾـﮏ ﺷـﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺑﻬﻤﻦ( ﺑـﺎﺣﻀﻮر
ﻣﺠﺪاﻟــﺪﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻣﻌــﺎون ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ﻣــﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫــﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی،
ﮐﻮروش زارﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮزه ﻫﻨﺮی و ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﻓﺘﺘـﺎح اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،از ﭘﺮﺗﺮه ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اﺛﺮ »ﻏﻼـﻣﻌﻠﯽ ﻃـﺎﻫﺮی « ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﻃﺎﻫﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۳۵اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ز ﯾﺒﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان دارد.
وی دﺑﯿﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻓﺠﺮ ﺑﻮد.
ﻃـﺎﻫﺮی ﮐﻪ ﻣـﺪرس داﻧﺸـﮕﺎه اﺳﺖ ،ﺳـﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﻣﻌﺎﺻـﺮ ،ﻣﺸـﺎور ﻫﻨﺮی ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ وزارت
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻌﺎون ﻫﻨﺮی ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد دارد.
در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه  ۴۰ﺳـﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ آﺛﺎری در رﺷـﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴـﯽ ،ﻧﻘﺎﺷـﯽ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی و ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش  ۷۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺻـﺪﯾﻘﻪ ﺳـﻠﻤﺎن ،اﯾﺮج اﺳـﮑﻨﺪری ،ﻧﺎﺻـﺮ ﭘﻠﻨﮕﯽ ،ﻣﺮﺗﻀـﯽ اﺳـﺪی ،ﮐـﺎﻇﻢ ﭼﻠﯿﭙـﺎ ،ﺣﺴﻦ رزﻣﺨـﻮاه ،اﺣﻤـﺪ آﻗـﺎ ﻗﻠﯽ زاده،
ﺣﺴـﯿﻦ ﺧﺴـﺮوﺟﺮدی ،ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻧﺪرﻟﻮ ،ﻧﺎﺻﺮ ﺳﯿﻔﯽ ،ﻋﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻋﻠﯽ وز ﯾﺮ ﯾﺎن ،ﻣﻨﺼﻮره ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﮔﻮدرزی ،ﻣﻠـﮏ دادﯾـﺎر ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿـﺪ ﻗـﺪﯾﺮ ﯾﺎن ،ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻗﻮرﭼﯿﺎن ،ﻣﻬـﺪی ﻓﺮﺣﯽ ،ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﯿﺨﯽ،
ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺳـﯿﺪ ﻋﺒـﺪﷲ ﺣﺎﺟﯽ ﺳـﯿﺪ ﺣﺴﻦ و ﺳـﯿﺪ ﺣﻤﯿـﺪ ﺷـﺮ ﯾﻔﯽ آل ﻫﺎﺷﻢ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۴۰ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
»ﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ« ،ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر
ﺷﺒﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۴۰ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت در ﮐﻨﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان
ﮐﻪ ﺟﺰو روﯾﺶ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﭘﺮﺗﺮه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ اﺛﺮ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﻃﺎﻫﺮی ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاح ﭘﺮﺗﺮه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

۸

»ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﯽ «ﻣﻌﺎون ﻫﻨﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷﺒﺴـﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﻧﺴﺎﻧﺲ از زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﺰار ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻫﻨﺮ وارد ﺷﻮد .
ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻃﻮل  ۴۰ﺳـﺎل ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی ﺧـﺪﻣﺎت ز ﯾﺎدی داﺷـﺘﻨﺪ و در راﺳـﺘﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ
اﻧﻘﻼب آﺛﺎر ز ﯾﺎدی ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﮐﺎر وﺟﻮد دارد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ دار ﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮی در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  ،ﺛﻤﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۴۰ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ از  ۱۴ﺗﺎ  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ ازﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺳﺎﻋﺖ
 ۹ﺗﺎ  ۱۸در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و ﻫﻨﺮ دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
 ۳۱ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم/

۱۵
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۰۹:۴۲



ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻫ ﻨ ﺮ ی ﭼ ﻬ ﻞ ﺳ ﺎ ل ﻧ ﻘ ﺶ آ ﻓ ﺮ ﯾ ﻨ ﯽ ا ﻓ ﺘ ﺘ ﺎ ح ﺷ ﺪ  +ﻋ ﮑ ﺲ ﻓ ﺮﻫ ﻨ ﮕ ﯽ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


 اﺧﺒﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﻮﯾﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺮوزی ﻏﺮورآﻓﺮ ﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ؛ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺬﻫﯿﺐ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر؛ آﺛﺎری
از  ۷۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﯾﺮج اﺳـﮑﻨﺪری ،ﮐـﺎﻇﻢ ﭼﻠﯿﭙـﺎ ،ﺣﻤﯿـﺪ ﻋﺠﻤﯽ ،ﺣﺒﯿﺐﷲ ﺻـﺎدﻗﯽ ،ﻧـﺎدر ﻗﺸـﻘﺎﯾﯽ ،ﻣﻠـﮏدادﯾـﺎر ﮔﺮوﺳـﯿﺎن ،اﻣﯿﺮﺣﺴـﯿﻦ
آﻗـﺎﻣﯿﺮی ،ﺣﺴـﯿﻦ ﻏﻼـﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ وز ﯾﺮ ﯾـﺎن و ...از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪاﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷـﺎن در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
درآﻣﺪهاﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ از  ۱۴ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐﺎﯾﺖ  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ ،از ﺷـﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ )ﺑﻪﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ( ،ﺳﺎﻋﺖ
 ۹ﺗﺎ  ۱۸در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
آﺳـﻤﺎن ﭼﻠﯿﭙﺎ در ﺟﺸـﻨﻮاره ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد+ﺗﯿﺰر»ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮدﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ
در ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

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

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

۹

۱۵
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۱۱:۰۴



ﻧ ﮕ ﺎ رﮔ ﺮ ی ﭘ ﺲ ا ز ا ﻧ ﻘ ﻼ ب ﺑ ﻪ ﻣ ﮑ ﺘ ﺒ ﯽ ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﻞ ﺑ ﺪ ل ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس /

۰

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﯾـﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻧﮕـﺎرﮔﺮ در اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬـﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﮔﻔﺖ :ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘﻼب ﺟﻨﺲ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺷـﺪه و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺸﺨﺺ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓــﺎرس ،ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﭼﻬــﻞ ﺳــﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع آﺛـﺎر ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻨﺮی در رﺷــﺘﻪﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﮐـﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺧﻠـﻖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺼـﺮ روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ )ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ  ۱۴ﺑﻬﻤـﻦ( در
ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در رﺷــﺘﻪﻫـﺎی ﻧﻘﺎﺷــﯽ ،ﻣﺠﺴــﻤﻪ ،ﻧﮕـﺎرﮔﺮی ،ﺧـﻮشﻧﻮﯾﺴـﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗـﺬﻫﯿﺐ ،ﮔﺮاﻓﯿـﮏ و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر،
آﺛﺎری از  ۷۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﺼـﻤﺘﯽ ،ﻣﺠﺴـﻤﻪﺳﺎز و ﻧﮕﺎرﮔﺮ ،در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ  ۴۰ﺳـﺎل اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﺗﻌﺪد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪوﯾﮋه در رﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮی و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺸـﺨﺺ رﺳـﯿﺪهاﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺮ ﯾﺎن ﻫﻨﺮی را در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﯿـﻢ ،ﺧـﻮاﻫﯿﻢ دﯾــﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌــﺪ از اﻧﻘﻼـب ﺟﻨﺲ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷــﺪه و ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﻣـﺎ اﻣﺮوز ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺑﺴــﯿﺎری دار ﯾـﻢ ﮐـﻪ در ﻋﺮﺻـﻪ ﺗــﺬﻫﯿﺐ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽﻫـﺎی ﺑﺴــﯿﺎر زدهاﻧــﺪ؛
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺎل رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺧﺎﻟﻖ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه از  ۱۴ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐـﺎﯾﺖ  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ از ﺷـﻨﺒﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﺑﻪﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۸در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻮم داﯾﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۱۵
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۱۲:۱۳



ا ﻓ ﺘ ﺘ ﺎ ح ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه » ﭼ ﻬ ﻞ ﺳ ﺎ ل ﻧ ﻘ ﺶ آ ﻓ ﺮ ﯾ ﻨ ﯽ « د ر ﺣ ﻮ زه ﻫ ﻨ ﺮ ی
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع آﺛـﺎر ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻨﺮی در رﺷــﺘﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﮐـﻪ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﺎم ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
آﺛـﺎر ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻨﺮی در رﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﺷـﺪه اﺳﺖ در ﮔﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺬﻫﯿﺐ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ،آﺛﺎری
از  ۸۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﺼـﻤﺘﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪﺳـﺎز و ﻧﮕـﺎرﮔﺮ ،در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ  ۴۰ﺳـﺎل اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﻫـﻢ از ﻧﻈﺮ
ﺗﻌﺪد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه در رﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮی و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺸـﺨﺺ رﺳـﯿﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺮ ﯾﺎن ﻫﻨﺮی را در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻧﺒﺎل
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

۱۰

ﮐﻨﯿـﻢ ،ﺧـﻮاﻫﯿﻢ دﯾــﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌــﺪ از اﻧﻘﻼـب ﺟﻨﺲ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷــﺪه و ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﻣـﺎ اﻣﺮوز ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺑﺴــﯿﺎری دار ﯾـﻢ ﮐـﻪ در ﻋﺮﺻـﻪ ﺗــﺬﻫﯿﺐ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽﻫـﺎی ﺑﺴــﯿﺎر زدهاﻧــﺪ؛
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺎل رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺧﺎﻟﻖ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ و ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ﮐﻪ اﻧﺘﺨـﺎب آﺛـﺎر را ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ درﺑـﺎره ﻣﻌﯿـﺎر اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دوره ﻣﺼـﺎدف ﺑـﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ  ۴۰ﺳﺎل ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣـﺎ ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی از ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬار ﯾﻢ.
وی اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﮑﺘﻪ ﺟـﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ درﺑـﺎره اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨـﺎر اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﯾـﮏ ﮐـﺎر ﭘﮋوﻫﺸـﯽ
ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،ﻋﮑﺲﻫـﺎی ﭘﺮﺗﺮه ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﯾـﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﺛﺮ ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ درﺑـﺎره ﻫـﺪف ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :ﻫـﺪف ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛـﺎر و اراﯾﻪ ﺗﻌـﺪادی اﺛﺮ
ﺟﺪ ﯾﺪ ا ﺳ ﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﺗﮑﺮ ﯾﻢ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷـﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺗﻼﺷـﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی آﺛﺎری را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ﻫﻨﺮی از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻮدرزی ﻧﻘﺎش ،ﮐﺎﻇﻢ ﭼﻠﯿﭙﺎ
ﻧﻘﺎش ،اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻗﺪﯾﺮ ﯾﺎن ﻃﺮاح ﺻـﺤﻨﻪ و ﻟﺒﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻗﺪرت
ﷲ ﻣﻌﻤﺎر ﯾﺎن اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﻧﺎدر ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﻘﺎش ،ﺣﺴﻦ رزﻣﺨﻮاه
ﻧﻘﺎش ،اﺣﻤـﺪ آﻗﺎﻗﻠﯽزاده ،ﻧﺎﺻـﺮ ﭘﻠﻨﮕﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻣﺮﺗﻀـﯽ اﺳـﺪی ﻧﻘﺎش ،ﺣﺴـﯿﻦ ﺧﺴـﺮوﺟﺮدی ﻧﻘﺎش ،ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻧـﺪرﻟﻮ
ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻘـﺪم ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ وز ﯾﺮ ﯾﺎن ﻧﻘﺎش ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﺰاﯾﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﺳـﯿﺪ ﺣﻤﯿـﺪ ﺷـﺮ ﯾﻔﯽ آل ﻫﺎﺷـﻢ
ﻧﻘـﺎش و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﻠـﮏ دادﯾـﺎر ﮔﺮوﺳـﯿﺎن ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳـﺎز ،ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﯿﺦاﻟﺤﮑﻤـﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﺳـﯿﺪﻋﺒﺪﷲ ﺣﺎﺟﯽ
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﺼﻮره ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻋﻠﯽ اﺻـﻐﺮ ﯾﻮز ﺑﺎﺷـﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺻﺪاﻗﺘﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ
ﺳـﺎز ،ﻣﺤﻤـﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺠﺴــﻤﻪ ﺳـﺎز ،اﯾﺮج اﺳـﮑﻨﺪری ﺗﺮﺑﻘـﺎن ﻧﻘـﺎش ،ﺻـﺪﯾﻘﻪ ﺳﺎﻣـﺎن ﻧﻘـﺎش ،ﻣﻬـﺪی ﻓﺮﺧﯽ
ﻧﮕــﺎرﮔﺮ ،ﻧﺎﺻــﺮ ﺳــﯿﻔﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻣﺮﺗﻀــﯽ ﮔـﻮدرزی دﯾﺒـﺎج ﻧﻘـﺎش ،ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤــﺪ ﺷــﯿﺨﯽ ﻧﻘـﺎش،
ﮐﯿــﻮﻣﺮث ﻗﻮرﭼﯿــﺎن ﻧﻘــﺎش ،ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ ﺧﺎﻟﻘـــﺪادی ﻧﻘــﺎش ،ﻃــﻮﺑﯽ رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻧﮕــﺎرﮔﺮ ،ﻣﻬـــﺪی ﺣــﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤــﺪی ﻓﺮ ﯾﻤــﺎﻧﯽ
ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﻌﯿﺪ ﻧﻘﺎﺷـﯿﺎن ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺻـﺎﻟﺤﯽ ﺧﻮﺷـﻨﻮﯾﺲ ،ﺻـﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری ﮐﻠﺨﻮران ﺧﻮﺷـﻨﻮﯾﺲ،
ﺣﺴــﯿﻦ ﻏﻼــﻣﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ اﻣﯿـﻦ ﻣﻘــﺪم ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻗـﺎﺳﻢ ﻏﻼـﻣﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﺸــﻤﺖ ﷲ ﻧـﻮروزی
ﮔــﻮدرزی ﺧﻮﺷـــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﻤﯿــﺪ ﻋﺠﻤﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ و ﮔﺮاﻓﯿﺴــﺖ ،ﺣﺴــﯿﻦ ﻋﺼــﻤﺘﯽ ﻧﻘــﺎش ،ﭘﺮوﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺪرﭘﻮر ﺧﺮﻣﯽ
ﻧﻘﺎش ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺳﺮﺣﺪی ﻧﮕﺎرﮔﺮ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎﻣﯿﺮی ﻧﻘﺎش ،ﻣﯿﻨﺎ ﺻﺪری ﻧﮕﺎرﮔﺮ و … ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه از  ۱۴ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐـﺎﯾﺖ  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ از ﺷـﻨﺒﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﺑﻪﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۸در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻮم داﯾﺮ اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪود  ۴۰۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺼــﺮ اﻣﺮوز ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺟﺸـﻦ اﻧﻘﻼـب ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان و ﻣﺴﺆوﻻـن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺠﺪاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،اﺣﺴـﺎن ﺑـﺎﻗﺮی و … ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه  ۴۰ﺳــﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع
ﺗﺬﻫﯿﺐ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺑــﺎ ﺣﻀـﻮر در ﻣﺤــﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼــﺑﯽ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی از ﻓﻀـﺎی آن ﭼﻨﯿـﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫــﺪ:ﺑـﺎ ورود ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺛﺎر در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ
و ﺧﻮشﻧﻮﯾﺴﯽ و… در ﮔﺎﻟﺮی »اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ« ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻌﺪادی از ﺣﺎﺿﺮان ،ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻫﻨﺮدوﺳﺘﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﺑﺎره ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان زن ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از آﺛﺎر ﺑﺎﻧﻮان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺮه ﻋﮑﺎﺳـﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ و ﻻﺗﯿﻦ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ اﺛﺮ ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ﮐﻠﯿﻪ آﺛﺎر در ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی ﮐﻪ دارای دو ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﺛﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی در ﺑﯿﻦ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧﻂﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
آﺛﺎر در دو ﺳﺒﮏ ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﭘﺮﺗﺮه از اﻣﺎم )ره( و ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ از اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫــﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑـﺎ اﻧﻘﻼـب و ﺟﻨـﮓ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻌــﺪاد ﺑﯿﺸـﺘﺮی از آﻧﻬـﺎ اﯾـﻦ درون ﻣـﺎﯾﻪ را دارا
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از آﺛـﺎر ،ﺻـﺤﻨﻪﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺎ ﺑـﺪرﻗﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ،ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎی دﺷﻮاری ﮐﻪ رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ﻃﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،اﻣﯿـﺪ رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ،ﺣﻀﻮر زﻧـﺎن و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬـﺎ ﻃﯽ دوران دﻓﺎع ﻣﻘـﺪس ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻮدهاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و در ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺴـﺮاﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨـﺪ و ﻫﻢ از ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺳﻮﮔﻮاری ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﻏﻢ
از دﺳﺖ دادن ﻋﺰ ﯾﺰاﻧﺸﺎن در ﺟﻨﮓ و… ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
اﻏﻠـﺐ آﺛـﺎر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺨـﺎﻃﺐ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﭘﯿـﺎم ﺧـﻮد را ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷـﺪن از ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﻌﺪادی اﺛﺮ دﯾﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد
ﮐﻪ ﭘﺮ ﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ دو ﭘﺮﺗﺮه ﻧﻘﺎﺷـﯽ از اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی ﺑـﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧـﻮرد ﮐﻪ در ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺗﺎر ﯾـﮏ ﻗﺮار
داده ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ ﭼﻬﺮه آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ.
ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ  ۴۰ﺳـﺎل ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻤﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ و ﮔﺮاﻓﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب آﺛـﺎر را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه داﺷـﺘﻪ درﺑﺎره ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ دوره ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑـﻮد و ﻣــﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪای از آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان اﻧﻘﻼـﺑﯽ دار ﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻃﯽ  ۴۰ﺳـﺎل ﺟﻤـﻊآوری ﺷـﺪهاﻧـﺪ و ﺑﻬـﺘﺮ دﯾـﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣـﺎ ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی از ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬار ﯾﻢ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ
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ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،ﻋﮑﺲﻫـﺎی ﭘﺮﺗﺮه ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﯾـﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
«او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﺛﺮ ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ.
«ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻫـﺪف ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻫﺪف ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر و اراﺋﻪ ﺗﻌﺪادی
ا ﺛ ﺮ ﺟﺪ ﯾﺪ ا ﺳ ﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﺗﮑﺮ ﯾﻢ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی.
«او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷـﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺗﻼﺷﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی آﺛﺎری را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ﻫﻨﺮی از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻮدرزی ﻧﻘﺎش ،ﮐﺎﻇﻢ ﭼﻠﯿﭙﺎ
ﻧﻘﺎش ،اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻗﺪﯾﺮ ﯾﺎن ﻃﺮاح ﺻـﺤﻨﻪ و ﻟﺒﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻗﺪرت
ﷲ ﻣﻌﻤﺎر ﯾﺎن اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﻧﺎدر ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﻘﺎش ،ﺣﺴﻦ رزﻣﺨﻮاه
ﻧﻘﺎش ،اﺣﻤـﺪ آﻗﺎﻗﻠﯽزاده ،ﻧﺎﺻـﺮ ﭘﻠﻨﮕﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻣﺮﺗﻀـﯽ اﺳـﺪی ﻧﻘﺎش ،ﺣﺴـﯿﻦ ﺧﺴـﺮوﺟﺮدی ﻧﻘﺎش ،ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻧـﺪرﻟﻮ
ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻘـﺪم ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ وز ﯾﺮ ﯾﺎن ﻧﻘﺎش ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﺰاﯾﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﺳـﯿﺪ ﺣﻤﯿـﺪ ﺷـﺮ ﯾﻔﯽ آل ﻫﺎﺷـﻢ
ﻧﻘـﺎش و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﻠـﮏ دادﯾـﺎر ﮔﺮوﺳـﯿﺎن ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳـﺎز ،ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﯿﺦاﻟﺤﮑﻤـﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﺳـﯿﺪﻋﺒﺪﷲ ﺣﺎﺟﯽ
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﺼﻮره ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻋﻠﯽ اﺻـﻐﺮ ﯾﻮز ﺑﺎﺷـﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺻﺪاﻗﺘﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ
ﺳـﺎز ،ﻣﺤﻤـﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺠﺴــﻤﻪ ﺳـﺎز ،اﯾﺮج اﺳـﮑﻨﺪری ﺗﺮﺑﻘـﺎن ﻧﻘـﺎش ،ﺻـﺪﯾﻘﻪ ﺳﺎﻣـﺎن ﻧﻘـﺎش ،ﻣﻬـﺪی ﻓﺮﺧﯽ
ﻧﮕــﺎرﮔﺮ ،ﻧﺎﺻــﺮ ﺳــﯿﻔﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻣﺮﺗﻀــﯽ ﮔـﻮدرزی دﯾﺒـﺎج ﻧﻘـﺎش ،ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤــﺪ ﺷــﯿﺨﯽ ﻧﻘـﺎش،
ﮐﯿــﻮﻣﺮث ﻗﻮرﭼﯿــﺎن ﻧﻘــﺎش ،ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ ﺧﺎﻟﻘـــﺪادی ﻧﻘــﺎش ،ﻃــﻮﺑﯽ رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻧﮕــﺎرﮔﺮ ،ﻣﻬـــﺪی ﺣــﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤــﺪی ﻓﺮ ﯾﻤــﺎﻧﯽ
ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﻌﯿﺪ ﻧﻘﺎﺷـﯿﺎن ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺻـﺎﻟﺤﯽ ﺧﻮﺷـﻨﻮﯾﺲ ،ﺻـﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری ﮐﻠﺨﻮران ﺧﻮﺷـﻨﻮﯾﺲ،
ﺣﺴــﯿﻦ ﻏﻼــﻣﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ اﻣﯿـﻦ ﻣﻘــﺪم ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻗـﺎﺳﻢ ﻏﻼـﻣﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﺸــﻤﺖ ﷲ ﻧـﻮروزی
ﮔــﻮدرزی ﺧﻮﺷـــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﻤﯿــﺪ ﻋﺠﻤﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ و ﮔﺮاﻓﯿﺴــﺖ ،ﺣﺴــﯿﻦ ﻋﺼــﻤﺘﯽ ﻧﻘــﺎش ،ﭘﺮوﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺪرﭘﻮر ﺧﺮﻣﯽ
ﻧﻘﺎش ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺳﺮﺣﺪی ﻧﮕﺎرﮔﺮ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎﻣﯿﺮی ﻧﻘﺎش ،ﻣﯿﻨﺎ ﺻﺪری ﻧﮕﺎرﮔﺮ و … ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﺳﯿﻨﻤﺎﭘﺮس :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﺛﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻨﺮی در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﻪ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳـﯿﻨﻤﺎﭘﺮس ،ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ اﯾـﺎم ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮع
آﺛـﺎر ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻨﺮی در رﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﺷـﺪه اﺳﺖ در ﮔﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺬﻫﯿﺐ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ،آﺛﺎری
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ
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۱۳

از  ۸۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﺼـﻤﺘﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪﺳـﺎز و ﻧﮕـﺎرﮔﺮ ،در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ  ۴۰ﺳـﺎل اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﻫـﻢ از ﻧﻈﺮ
ﺗﻌﺪد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه در رﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮی و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺸـﺨﺺ رﺳـﯿﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺮ ﯾﺎن ﻫﻨﺮی را در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﯿـﻢ ،ﺧـﻮاﻫﯿﻢ دﯾــﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌــﺪ از اﻧﻘﻼـب ﺟﻨﺲ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷــﺪه و ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﻣـﺎ اﻣﺮوز ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺑﺴــﯿﺎری دار ﯾـﻢ ﮐـﻪ در ﻋﺮﺻـﻪ ﺗــﺬﻫﯿﺐ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽﻫـﺎی ﺑﺴــﯿﺎر زدهاﻧــﺪ؛
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺎل رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺧﺎﻟﻖ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ و ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ﮐﻪ اﻧﺘﺨـﺎب آﺛـﺎر را ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ درﺑـﺎره ﻣﻌﯿـﺎر اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دوره ﻣﺼـﺎدف ﺑـﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ  ۴۰ﺳﺎل ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣـﺎ ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی از ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬار ﯾﻢ.
وی اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﮑﺘﻪ ﺟـﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ درﺑـﺎره اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨـﺎر اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﯾـﮏ ﮐـﺎر ﭘﮋوﻫﺸـﯽ
ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،ﻋﮑﺲﻫـﺎی ﭘﺮﺗﺮه ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﯾـﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﺛﺮ ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ درﺑـﺎره ﻫـﺪف ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :ﻫـﺪف ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛـﺎر و اراﯾﻪ ﺗﻌـﺪادی اﺛﺮ
ﺟﺪ ﯾﺪ ا ﺳ ﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﺗﮑﺮ ﯾﻢ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷـﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺗﻼﺷـﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی آﺛﺎری را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ﻫﻨﺮی از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻮدرزی ﻧﻘﺎش ،ﮐﺎﻇﻢ ﭼﻠﯿﭙﺎ
ﻧﻘﺎش ،اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻗﺪﯾﺮ ﯾﺎن ﻃﺮاح ﺻـﺤﻨﻪ و ﻟﺒﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻗﺪرت
ﷲ ﻣﻌﻤﺎر ﯾﺎن اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﻧﺎدر ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﻘﺎش ،ﺣﺴﻦ رزﻣﺨﻮاه
ﻧﻘﺎش ،اﺣﻤـﺪ آﻗﺎﻗﻠﯽزاده ،ﻧﺎﺻـﺮ ﭘﻠﻨﮕﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻣﺮﺗﻀـﯽ اﺳـﺪی ﻧﻘﺎش ،ﺣﺴـﯿﻦ ﺧﺴـﺮوﺟﺮدی ﻧﻘﺎش ،ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻧـﺪرﻟﻮ
ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻘـﺪم ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ وز ﯾﺮ ﯾﺎن ﻧﻘﺎش ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﺰاﯾﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﺳـﯿﺪ ﺣﻤﯿـﺪ ﺷـﺮ ﯾﻔﯽ آل ﻫﺎﺷـﻢ
ﻧﻘـﺎش و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﻠـﮏ دادﯾـﺎر ﮔﺮوﺳـﯿﺎن ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳـﺎز ،ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﯿﺦاﻟﺤﮑﻤـﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﺳـﯿﺪﻋﺒﺪﷲ ﺣﺎﺟﯽ
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﺼﻮره ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻋﻠﯽ اﺻـﻐﺮ ﯾﻮز ﺑﺎﺷـﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺻﺪاﻗﺘﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ
ﺳـﺎز ،ﻣﺤﻤـﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺠﺴــﻤﻪ ﺳـﺎز ،اﯾﺮج اﺳـﮑﻨﺪری ﺗﺮﺑﻘـﺎن ﻧﻘـﺎش ،ﺻـﺪﯾﻘﻪ ﺳﺎﻣـﺎن ﻧﻘـﺎش ،ﻣﻬـﺪی ﻓﺮﺧﯽ
ﻧﮕــﺎرﮔﺮ ،ﻧﺎﺻــﺮ ﺳــﯿﻔﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻣﺮﺗﻀــﯽ ﮔـﻮدرزی دﯾﺒـﺎج ﻧﻘـﺎش ،ﮐﺎﻣﯿـﺎر ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤــﺪ ﺷــﯿﺨﯽ ﻧﻘـﺎش،
ﮐﯿــﻮﻣﺮث ﻗﻮرﭼﯿــﺎن ﻧﻘــﺎش ،ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ ﺧﺎﻟﻘـــﺪادی ﻧﻘــﺎش ،ﻃــﻮﺑﯽ رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻧﮕــﺎرﮔﺮ ،ﻣﻬـــﺪی ﺣــﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤــﺪی ﻓﺮ ﯾﻤــﺎﻧﯽ
ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﻌﯿﺪ ﻧﻘﺎﺷـﯿﺎن ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺻـﺎﻟﺤﯽ ﺧﻮﺷـﻨﻮﯾﺲ ،ﺻـﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری ﮐﻠﺨﻮران ﺧﻮﺷـﻨﻮﯾﺲ،
ﺣﺴــﯿﻦ ﻏﻼــﻣﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ اﻣﯿـﻦ ﻣﻘــﺪم ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻗـﺎﺳﻢ ﻏﻼـﻣﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﺸــﻤﺖ ﷲ ﻧـﻮروزی
ﮔــﻮدرزی ﺧﻮﺷـــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﻤﯿــﺪ ﻋﺠﻤﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ و ﮔﺮاﻓﯿﺴــﺖ ،ﺣﺴــﯿﻦ ﻋﺼــﻤﺘﯽ ﻧﻘــﺎش ،ﭘﺮوﯾﺰ اﺳــﮑﻨﺪرﭘﻮر ﺧﺮﻣﯽ
ﻧﻘﺎش ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺳﺮﺣﺪی ﻧﮕﺎرﮔﺮ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎﻣﯿﺮی ﻧﻘﺎش ،ﻣﯿﻨﺎ ﺻﺪری ﻧﮕﺎرﮔﺮ و … ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻫﻨﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻫﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ اﯾـﺎم ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼـب ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع آﺛـﺎر ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﺼـﻤﺘﯽ ،ﻣﺠﺴـﻤﻪﺳﺎز و ﻧﮕﺎرﮔﺮ ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﺗﻌﺪد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪوﯾﮋه در رﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮی و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
 او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺛﺮ ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه از  ۱۴ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐـﺎﯾﺖ  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ از ﺷـﻨﺒﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﺑﻪﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۸در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻮم داﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻨﺮ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری آﻧـﺎ از ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻫـﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ اﯾـﺎم ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه
»ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﺛﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻨﺮی در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در رﺷــﺘﻪﻫـﺎی ﻧﻘﺎﺷــﯽ ،ﻣﺠﺴــﻤﻪ ،ﻧﮕـﺎرﮔﺮی ،ﺧـﻮشﻧﻮﯾﺴـﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗـﺬﻫﯿﺐ ،ﮔﺮاﻓﯿـﮏ و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر،
آﺛﺎری از  ۸۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﺼـﻤﺘﯽ ،ﻣﺠﺴـﻤﻪﺳﺎز و ﻧﮕﺎرﮔﺮ ،در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﺗﻌﺪد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪوﯾﮋه در رﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮی و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺸـﺨﺺ رﺳـﯿﺪهاﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺮ ﯾﺎن ﻫﻨﺮی را در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﯿـﻢ ،ﺧـﻮاﻫﯿﻢ دﯾــﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌــﺪ از اﻧﻘﻼـب ﺟﻨﺲ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷــﺪه و ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﻣـﺎ اﻣﺮوز ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺑﺴــﯿﺎری دار ﯾـﻢ ﮐـﻪ در ﻋﺮﺻـﻪ ﺗــﺬﻫﯿﺐ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽﻫـﺎی ﺑﺴــﯿﺎر زدهاﻧــﺪ؛
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺎل رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺧﺎﻟﻖ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی،
ﮐﻪ اﻧﺘﺨـﺎب آﺛـﺎر را ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻪ درﺑـﺎره ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دوره ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻮد و ﻣـﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪای از آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان اﻧﻘﻼـﺑﯽ دار ﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻃﯽ ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﺟﻤـﻊآوری ﺷـﺪهاﻧـﺪ و ﺑﻬـﺘﺮ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣـﺎ ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی از ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬار ﯾﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،ﻋﮑﺲﻫـﺎی ﭘﺮﺗﺮه ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﯾـﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺛﺮ ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ درﺑـﺎره ﻫـﺪف ﺑﺮﮔﺰاری اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :ﻫـﺪف ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛـﺎر و اراﺋﻪ ﺗﻌـﺪادی اﺛﺮ
ﺟﺪ ﯾﺪ ا ﺳ ﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﺗﮑﺮ ﯾﻢ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨـﺪه ﺷـﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺗﻼﺷـﺸﺎن اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی آﺛﺎری را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪاﻧﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ؛ ﺣـﺒﯿﺐ ﷲ ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻣﺼــﻄﻔﯽ ﮔـﻮدرزی ﻧﻘـﺎش ،ﮐـﺎﻇﻢ
ﭼﻠﯿﭙﺎ ﻧﻘﺎش ،اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿـﺪ ﻗﺪﯾﺮ ﯾﺎن ﻃﺮاح ﺻـﺤﻨﻪ و ﻟﺒﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷـﯽ،
ﻗـﺪرت ﷲ ﻣﻌﻤﺎر ﯾـﺎن اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳـﺎز ،ﻧﺎدر ﻗﺸـﻘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﻘﺎش ،ﺣﺴـﻦ
رزﻣﺨـﻮاه ﻧﻘـﺎش ،اﺣﻤـﺪ آﻗـﺎﻗﻠﯽزاده ،ﮔﺮاﻓﯿﺴـﺖ ،ﻧﺎﺻــﺮ ﭘﻠﻨﮕﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻣﺮﺗﻀــﯽ اﺳـﺪی ﻧﻘـﺎش ،ﺣﺴــﯿﻦ ﺧﺴــﺮوﺟﺮدی
ﻧﻘـﺎش ،ﻣﺼــﻄﻔﯽ ﻧـﺪرﻟﻮ ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ اﺳــﻼﻣﯽ ﻣﻘـﺪم ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ وز ﯾﺮ ﯾـﺎن ﻧﻘـﺎش ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﺰاﯾﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴـﺖ ،ﺳـﯿﺪ
ﺣﻤﯿـﺪ ﺷـﺮ ﯾﻔﯽ آل ﻫـﺎﺷﻢ ﻧﻘـﺎش و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،ﻣﻠـﮏ دادﯾـﺎر ﮔﺮوﺳـﯿﺎن ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳﺎز ،ﻃﺎﻫﺮ ﺷـﯿﺦاﻟﺤﮑﻤﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ
ﺳـﺎز ،ﺳــﯿﺪﻋﺒﺪﷲ ﺣـﺎﺟﯽ ﺳـﯿﺪ ﺣﺴـﻦ ﮔﺮاﻓﯿﺴـﺖ ،ﻣﻨﺼـﻮره ﻋﺎﻟﯿﺨـﺎﻧﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﻋﻠﯽ اﺻـﻐﺮ ﯾـﻮز ﺑﺎﺷـﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳـﺎز،
ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﯽ ﺻـﺪاﻗﺘﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳـﺎز ،ﻣﺤﻤـﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺳـﺎز ،اﯾﺮج اﺳـﮑﻨﺪری ﺗﺮﺑﻘـﺎن ﻧﻘﺎش ،ﺻـﺪﯾﻘﻪ
ﺳﻠﻤﺎن ﻧﻘﺎش ،ﻣﻬﺪی ﻓﺮﺧﯽ ﻧﮕﺎرﮔﺮ ،ﻧﺎﺻـﺮ ﺳﯿﻔﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮔﻮدرزی دﯾﺒﺎج ﻧﻘﺎش ،ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﻘﺎش ،ﻋﻠﯽ
ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﯿﺨﯽ ﻧﻘﺎش ،ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻗﻮرﭼﯿﺎن ﻧﻘﺎش ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﺎﻟﻘـﺪادی ﻧﻘﺎش ،ﻃﻮﺑﯽ رﺟﺒﻌﻠﯽ ﺗﺬﻫﯿﺐﮔﺮ ،ﻣﻬﺪی ﺣﺎﺟﯽ
ﻣﺤﻤـﺪی ﻓﺮ ﯾﻤـﺎﻧﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺴـﺖ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺳــﻌﯿﺪ ﻧﻘﺎﺷــﯿﺎن ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺻـﺎﻟﺤﯽ ﺧﻮﺷـﻨﻮﯾﺲ ،ﺻـﺪاﻗﺖ ﺟﺒـﺎری
ﮐﻠﺨـﻮران ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﺴــﯿﻦ ﻏﻼــﻣﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ اﻣﯿـﻦ ﻣﻘــﺪم ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﻗـﺎﺳﻢ ﻏﻼـﻣﯽ ﺗــﺬﻫﯿﺐﮔﺮ،
ﺣﺸـــﻤﺖ ﷲ ﻧــﻮروزی ﮔــﻮدرزی ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﻤﯿــﺪ ﻋﺠﻤﯽ ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﺴــﯿﻦ ﻋﺼــﻤﺘﯽ ﻧﻘــﺎش و ﻧﮕــﺎرﮔﺮ ،ﭘﺮوﯾﺰ
اﺳــﮑﻨﺪرﭘﻮر ﺧﺮﻣﯽ ﻧﻘـﺎش ،ﺟﻤﺸــﯿﺪ ﺳــﺮﺣﺪی ﻧﮕـﺎرﮔﺮ ،اﻣﯿﺮﺣﺴـﯿﻦ آﻗـﺎﻣﯿﺮی ﻧﮕـﺎرﮔﺮ و ﺗـﺬﻫﯿﺐﮔﺮ ،ﻣﯿﻨـﺎ ﺻـﺪری ﻧﮕـﺎرﮔﺮ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه از  ۱۴ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐـﺎﯾﺖ  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ از ﺷـﻨﺒﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﺑﻪﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۸در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻮم داﯾﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/۴۰۷۲/۴۱۰۰/

۱۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۰۸:۲۸

ا د ﺑ ﯿ ﺎ ت د ر ﻣ ﻌ ﺮﻓ ﯽ ا ﻧ ﻘ ﻼ ب ﺑ ﻪ ﺟ ﻬ ﺎ ن ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﺳ ﺎ ﯾ ﺮ ﻫ ﻨ ﺮﻫ ﺎ ﻣ ﻮ ﻓ ﻖ ﺗ ﺮ ﺑ ﻮ د ه ا ﺳ ﺖ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴﺘﺎن /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻨﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺮون
آﯾﺪ و آرﻣﺎن و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮ

»ﻣﺠﺪاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﯽ« در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳـﺌﻮال ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ
ﭼــﻪ اﻧــﺪازه ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻮدﯾﻢ ،ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧــﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴــﺘﺎن ،ﮔﻔـﺖ :ﻫﺮ اﻧﻘﻼــب ﺑﺰرﮔﯽ در ﻃــﻮل ﺗﺎر ﯾــﺦ اﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

۱۶

رﻧﺴﺎﻧﺴـﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿـﺪ آﺧﺮ ﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﺳﺖ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺰار ﻫﻨﺮ را
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻨﺮ را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد.
در واﻗﻊ رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺗﻤﺎم ﻫﻨﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﯿﻨﻤﺎ را در داﯾﺮه ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد آورد.
ﻣﻌﺎون ﻫﻨﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﭘﻮﺳـﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺮون زﻧﺪ و ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﺎ آرﻣﺎن
ﻫﺎ ،اﯾﺪه ﻫﺎ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺎره ای ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﻨﺮ رود ،ﻧﺪارد.
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﯿﺰ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان اﻧﻘﻼـﺑﯽ ﺧـﺪﻣﺎت ز ﯾـﺎدی داﺷـﺘﻨﺪ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ز ﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ« در ﮔﺎﻟﯽ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ اﺳﺖ ،آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺧﺮی اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ اﻧﺘﻈـﺎر اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﻘﻼـب ﺗﻌـﺪاد آﺛـﺎر ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸـﺘﺮی از ﻫﻨﺮﻫـﺎ را ﻣﯽ
ﻃﻠﺒﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ ورود ﯾﺎﺑﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻘﻼب ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای دارد.
در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ.
در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﮐﻪ اراﯾﻪ آﺛـﺎر ﺗﺠﺴـﻤﯽ اﺳﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮﺗﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻟﺬا آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎی اﻣﯿﺪ در آﯾﻨﺪه وﺟﻮد دارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ.
ﻣﻌﻠﻤﯽ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺳـﺌﻮال ﮐﻪ ﮐـﺪام ﯾـﮏ از ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎی ﻫﻨﺮی در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ و دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی آن
ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺣﻮزه ادﺑﯿﺎت ﺣﺘﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺳﺮآﻣﺪ اﺳﺖ.
ﺣﻮزه ﺷﻌﺮ ،رﻣﺎن و داﺳﺘﺎن ﺳﺮآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺣﻮزه ﮔﺮاﻓﯿﮏ را ﭘﯿﺸﺮو دﯾﺪﯾﻢ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه ﮔﺮاﻓﯿﮏ زاﯾﺶ و روﯾﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ دو ﻫﻨﺮ ﮐﺎﻣﻼ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻘﻼب
ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﻂ از ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻨﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ادﺑﯿﺎت ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻘﻼـب ﺑﻪ ﻧﺴـﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﮐﻤـﺎﺑﯿﺶ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻮدﯾﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨـﻪ ﺻﺪدرﺻـﺪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻮدﯾﻢ ،ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ آرﻣـﺎن و اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ آن ﻗـﺪر ﺑﺰرگ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﯿﺸـﺘﺮی
وﺟﻮد دارد از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ دار ﯾﻢ اﮔﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮی در
ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺛﻤﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
 ۳۱ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم/

۱۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۱۰:۳۰



ر و ا ﯾ ﺘ ﯽ ا ز » ﭼ ﻬ ﻞ ﺳ ﺎ ل ﻧ ﻘ ﺶ آ ﻓ ﺮ ﯾ ﻨ ﯽ « و » رﻧ ﺞ و ﮔ ﻨ ﺞ ﻫ ﺎ « د ر ﺣ ﻮ زه ﻫ ﻨ ﺮ ی
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﺎم ﷲ ﻓﺠﺮ ،دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮی در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﺣـﻮزه ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺟـﻮان ،در اﯾـﺎم ﺑﺎﺷـﮑﻮه دﻫﻪ ﻓﺠﺮ و ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑﺎ
ﭼﻬﻠﻤﯿـﻦ ﺳــﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی ﺷــﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼــب اﺳــﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﮐـﻪ ﺷﺎﻣـﻞ آﺛـﺎری از
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

۱۷

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺮﺷﻨﺎس اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ،در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی آﺛﺎری ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻧﻤﺎدی از ﻫﻮﯾﺖ و ﭼﯿﺴﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﺑﺎ دﺳـﺘﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪاﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬـﺪ و
وﻻﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗـﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺻـﺎدﻗﯽ در اﺑﻌـﺎد ﺑﺰرگ و ﺑـﺎ رﻧـﮓ روﺷﻦ در ورودی ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷـﺪه و ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎن ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ،ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزان اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روﺑﺮوی اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻠﻨﮕﯽ ،ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﺴﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﺗﻨــﺪﯾﺲ اﺛﺮ ﻗــﺪرت ﷲ ﻣﻌﻤﺎر ﯾـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﺗﻨـﺪﯾﺲ ﺟﻼـل آل اﺣﻤـﺪ و ﺷــﻬﯿﺪ ﻣﻬـﺪی ﺑـﺎﮐﺮی را ﻫـﻢ در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.

ﺳﻤـﺖ راﺳﺖ ﺳـﺎﻟﻦ و دﻗﯿﻘـﺎ ً روﺑﺮو ﺑـﺎ ﮔـﺎﻟﺮی ﻋـﺎﻟﯽ ،ﮔـﺎﻟﺮی ﺧـﺎﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳـﺎن اﯾﺮان ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ  ۶۰ﻓﺮ ﯾـﻢ ﻋﮑﺲ ،ﻣﯿﺰﺑـﺎن

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز و ﻏﺮورآﻓﺮ ﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل ﭼﻬﻞ ﺳﺎل را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ در ﻋﮑﺴﯽ از ﻋﻠﯽ ﻓﺮ ﯾﺪوﻧﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آزادﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،درﮔﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳـﻼم ،درﮔﯿﺮی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻃﺮﻓـﺪاران ﺑﻨﯽ ﺻـﺪر ،ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم ﮐﻨﺎر رود ارس و ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ
ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ،وﻗـﺎﯾﻊ ﺳـﺎل  ۸۸و ...ﺳـﻮژهﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃـﻮل ﺳـﺎلﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﮑﺎﺳـﺎن ﺑـﺎﻫﻮش و
ﺑﺎدﻗﺖ ﺛﺒﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »رﻧـﺞ و ﮔﻨـﺞ ﻫﺎ« ﺑﺮ روی دﯾﻮار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ رواﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺗﺠﻤـﻊ ﻣﺮدم ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﺴـﺠﺪ ﺟـﺎﻣﻊ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ ﭘﺲ از آزادی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﻌﯿﺪ ﺻﺎدﻗﯽ در ﺳﺎل  ۶۱آن را ﺷـﮑﺎر ﮐﺮده و اﻣﺴـﺎل در دﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮔـﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﺎ  ۸اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺛﺎر اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه دﯾﺪﻧﯽ
ا ﺳ ﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۱۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۱۱:۵۹

ر و ا ﯾ ﺘ ﯽ ا ز » ﭼ ﻬ ﻞ ﺳ ﺎ ل ﻧ ﻘ ﺶ آ ﻓ ﺮ ﯾ ﻨ ﯽ « و » رﻧ ﺞ و ﮔ ﻨ ﺞ ﻫ ﺎ « د ر ﺣ ﻮ زه ﻫ ﻨ ﺮ ی
 اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﺎم ﷲ ﻓﺠﺮ ،دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮی در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮان اﮐﻮﻧـﻮﻣﯿﺴﺖ در اﯾـﺎم ﺑﺎﺷــﮑﻮه دﻫـﻪ ﻓﺠﺮ و ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی ﺷـﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼـب
اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﮐﻪ ﺷﺎﻣـﻞ آﺛـﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺳﺮﺷـﻨﺎس اﻧﻘﻼـﺑﯽ اﺳﺖ ،در ﮔﺎﻟﺮی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی آﺛﺎری ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻧﻤﺎدی از ﻫﻮﯾﺖ و ﭼﯿﺴﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﺑﺎ دﺳـﺘﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪاﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬـﺪ و
وﻻﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗـﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺻـﺎدﻗﯽ در اﺑﻌـﺎد ﺑﺰرگ و ﺑـﺎ رﻧـﮓ روﺷﻦ در ورودی ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷـﺪه و ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎن ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ،ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزان اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روﺑﺮوی اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻠﻨﮕﯽ ،ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﺴﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﺗﻨــﺪﯾﺲ اﺛﺮ ﻗــﺪرت ﷲ ﻣﻌﻤﺎر ﯾـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﺗﻨـﺪﯾﺲ ﺟﻼـل آل اﺣﻤـﺪ و ﺷــﻬﯿﺪ ﻣﻬـﺪی ﺑـﺎﮐﺮی را ﻫـﻢ در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد دارد.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

۱۸

ﺳﻤـﺖ راﺳﺖ ﺳـﺎﻟﻦ و دﻗﯿﻘـﺎ ً روﺑﺮو ﺑـﺎ ﮔـﺎﻟﺮی ﻋـﺎﻟﯽ ،ﮔـﺎﻟﺮی ﺧـﺎﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳـﺎن اﯾﺮان ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ  ۶۰ﻓﺮ ﯾـﻢ ﻋﮑﺲ ،ﻣﯿﺰﺑـﺎن
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز و ﻏﺮورآﻓﺮ ﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل ﭼﻬﻞ ﺳﺎل را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ در ﻋﮑﺴﯽ از ﻋﻠﯽ ﻓﺮ ﯾﺪوﻧﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آزادﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،درﮔﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳـﻼم ،درﮔﯿﺮی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻃﺮﻓـﺪاران ﺑﻨﯽ ﺻـﺪر ،ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم ﮐﻨﺎر رود ارس و ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ
ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ،وﻗـﺎﯾﻊ ﺳـﺎل  ۸۸و ...ﺳـﻮژهﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃـﻮل ﺳـﺎلﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﮑﺎﺳـﺎن ﺑـﺎﻫﻮش و
ﺑﺎدﻗﺖ ﺛﺒﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »رﻧـﺞ و ﮔﻨـﺞ ﻫﺎ« ﺑﺮ روی دﯾﻮار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ رواﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺗﺠﻤـﻊ ﻣﺮدم ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﺴـﺠﺪ ﺟـﺎﻣﻊ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ ﭘﺲ از آزادی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﻌﯿﺪ ﺻﺎدﻗﯽ در ﺳﺎل  ۶۱آن را ﺷـﮑﺎر ﮐﺮده و اﻣﺴـﺎل در دﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮔـﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﺎ  ۸اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺛﺎر اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه دﯾﺪﻧﯽ
ا ﺳ ﺖ.

۱۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۱۲:۴۱

ﻧﻤ ﺎ ﯾﺸﮕ ﺎه ﻫﻨﺮی ﭼﻬﻞ ﺳ ﺎل ﻧﻘ ﺶ آﻓ ﺮ ﯾﻨﯽ اﻓ ﺘ ﺘ ﺎح ﺷﺪ
۰

 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰

 ۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﺴﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(




ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮی ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ

۱۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۱۲:۴۹

ﻧﻤ ﺎ ﯾﺸﮕ ﺎه ﻫﻨﺮی ﭼﻬﻞ ﺳ ﺎل ﻧﻘ ﺶ آﻓ ﺮ ﯾﻨﯽ اﻓ ﺘ ﺘ ﺎح ﺷﺪ
 ﻧﺴﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮی ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ
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۱۹

۱۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۱۰:۲۹

ﮐ ﺘ ﺎ ب د و ز ﺑ ﺎ ﻧ ﻪ آ ﺛ ﺎ ر  ۸۰ﻫ ﻨ ﺮﻣ ﻨ ﺪ ﺷ ﺎ ﺧ ﺺ ﭼ ﺎ پ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د  /ﺗ ﺮ ﺑ ﯿ ﺖ ﻧ ﺴ ﻞ ﺟ ﻮ ا ن ا ز
رﻫ ﮕ ﺬ ر ﺟ ﺸ ﻨ ﻮ ا ره ﻫ ﻨ ﺮ ﺟ ﻮ ا ن
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴﺘﺎن /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﻮﺳﺘﺮﻫـﺎی ﭘﺮﺗﺮه اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی اﺛﺮ اﺳـﺘﺎد ﻏﻼـﻣﻌﻠﯽ ﻃـﺎﻫﺮی ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑﺎ
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾـﮏ ﮐـﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺟـﺪی ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳـﯽ ﭘﺮﺗﺮه از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ،ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﮐــﺎر ﺑـﻪ ﻫﺮ ﺟﻬـﺖ ﭘﺮوژه ﺳــﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺘﺸــﮑﻞ از  ۸۰ﻧﻔﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺷــﺎﺧﺺ و
ﻣ ﻄ ﺮ ح ﺑ ﻮد .
 ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۴۰ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
آﺛﺎر ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ دو اﺛﺮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺧﺮ از اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻌﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮی اﺳﺖ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
 اﯾﺸﺎن دو اﺛﺮ ﻓﺎﺧﺮ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۴۰ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

»ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ« در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺗـﺪارک دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴـﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺟـﺪی و
ﺧﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻼش اراﯾﻪ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻧﺸﺎءﷲ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺟـﺪی ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳـﯽ ﭘﺮﺗﺮه از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ،ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوژه ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از  ۸۰ﻧﻔﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺷـﺎﺧﺺ و
ﻣ ﻄ ﺮ ح ﺑ ﻮد .
ﻧﮑﺘـﻪ ﺟـﺎﻟﺐ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﻋﺰ ﯾﺰان از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻗـﺪﯾﻤﯽ و اﺳﺎﺗﯿـﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼـﺣﻈﻪ ای از
آﻧﻬﺎ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در واﻗـﻊ آﺛـﺎر اﺳﺎﺗﯿـﺪ ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮت ﮐـﻪ دﻫـﻪ اول اﻧﻘﻼـب ﺟﺰو ﭼﻬﺮه ﻫـﺎی ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻧـﺪ  ،در ﮐﻨـﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان روﯾﺶ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﻃﻼق ﮐﺮد ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :اﯾـﻦ آﺛـﺎر ﭘﺮﺗﺮه در ﮐﻨـﺎر ﺑﯿـﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑـﻪ دو زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ و ﻻـﺗﯿﻦ در ﻗـﺎﻟﺐ دو ﮐﺘـﺎب اراﯾﻪ ﻣﯽ
ﺷ ﻮد .
ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد :اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ ﻋــﺎﻟﯽ ﺑﻌــﺪ از ده ﺳــﺎل ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ دو ﺟﻠــﺪ ﮐﺘــﺎب در ﻣـﻮرد
ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎق و ﭘﺮوژه ای ﻧﺒﻮدﯾﻢ.
ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻌــﺪ از ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان در ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﻫﺸـﺖ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫﻨﺮی آﺛـﺎر،
ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻋﮑﺲ ﺷﺎن اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘـﻪ در ﺗﻤــﺎم ﻓﻀــﺎی ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﯾـﻦ ﻗــﺎﻟﺐ ﮐﺘــﺎب را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿـﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺲ ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان و ﺑﯿـﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻧﻬــﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن

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

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

۲۰

ﻓﺎرﺳﯽ و ﻻﺗﯿﻦ در ﮐﻨﺎر آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫــﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﯿــﺎن ﮐﺮد :ﻣــﺎ ﻋﻼــوه ﺑﺮ ﺑﺮﭘــﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه  ۴۰ﺳـــــﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ دو اﺛﺮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺧﺮ از اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻌﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮی اﺳﺖ را
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
اﺳـﺘﺎد ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮی از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاح ﭘﺮﺗﺮه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﭘﺮﺗﺮه ﻫﺎی اﺳﺘﺎد ﻃﺎﻫﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن دو اﺛﺮ ﻓﺎﺧﺮ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۴۰ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی اﯾﻦ دو اﺛﺮ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺟﺸــﻨﻮاره ﻫﻨﺮ ﺟـﻮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﻧﮑﺘـﻪ ﺣـﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿـﺘﯽ ﮐـﻪ در ﭼﻬﻠﻤﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼـب
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺤﺚ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮ ﺟﻮان اﺳﺖ .
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ،ﺟﺸﻨﻮاره ای از آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ و اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷـﮑﻞ ﺑﺴـﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﺛﺎرﺷﺎن دﯾﺪه ﺷﻮد.
از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺸﺎءﷲ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺰ ﯾﺰان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷

۰

۰۲:۱۳

 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۱

۱۳ 

۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﻓـﺎرس ﻧﯿـﻮز ۱ ۲

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮای ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼـب ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑﺮﭘﺎ

ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻏﺮﻓـﻪ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑــﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﺨـﺐ از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺷـﺎﺧﺺ در ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
.۲

۱۵
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۰۳:۰۴

ﮐ ﺎ ﻧ ﺎ ل ﺧ ﺒ ﺮﮔ ﺰا ر ی ﺳ ﯿ ﻨ ﻤ ﺎ ﭘ ﺮس
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۷۹ 

۱۰۹۴ 

۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر و ﮔ ﺰا رش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ
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۲۱

 ◀ / http://cinemapress.ir/news/۱۰۸۰۰۵ ﺳﺮوش .sapp
 ◀ ir/CinemaPressChannel ﺑﻠﻪ .ble
 ◀ im/CinemaPressChannel اﯾﺘﺎ .eitaa

ﮔﺸـــﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸــــﮕﺎه » ۴۰ﺳــــــــﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« در ﺣـــــــﻮزه ﻫﻨﺮی ♦ ﺳـــﯿﻨﻤﺎﭘﺮس :ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه »ﭼﻬــﻞ ﺳــﺎل
ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع آﺛـﺎر ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻨﺮی در رﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ
ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
◀ ﺳﺮوش .sapp
 ◀ ir/CinemaPressChannelﺑﻠﻪ .ble
 ◀ im/CinemaPressChannelاﯾﺘﺎ .eitaa
com/CinemaPressChannel @CinemaPressChannel

۱۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷

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

۱۷۴ 

۰

۰

۰

۲۳۸۰۰ 

۵۲۲۰ 

۰۲:۵۱

.
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »#ﭼﻬﻞ_ﺳﺎل_ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﻫﻢزﻣﺎن
ﺑﺎ اﯾﺎم ﭘﯿﺮوزی #اﻧﻘﻼب_اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
.
.
.
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی #ﻫﻨﺮ_ﻣﺘﻌﻬﺪ #ﻫﻨﺮ_اﻧﻘﻼﺑﯽ #ﺟﺒﻬﻪ_ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ_اﻧﻘﻼب #ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی_اﻧﻘﻼب_اﺳﻼﻣﯽ
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۲۲

۱۵
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷
۱۱:۲۹

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

۱۳۷ 

۰

۰

۰

۲۳۷۹۷ 

۴۱۱۰ 

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه از  ۱۴ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐـﺎﯾﺖ  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ از ﺷـﻨﺒﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﺑﻪﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۸در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻮم داﯾﺮ اﺳﺖ.
.
.

.
ﻧﻤﺎﯾﺸــــﮕﺎه »ﭼﻬــــﻞ ﺳــــﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« اﻓﺘﺘــــﺎح ﺷــــﺪ ﻫـــﻢزﻣــــﺎن ﺑــــﺎ اﯾــــﺎم ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼــــب اﺳــــﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸــــﮕﺎه
»#ﭼﻬـﻞ_ﺳـﺎل_ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ« ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﺛـﺎر ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻨﺮی در رﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ #ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ در #ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ_اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ_ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه از  ۱۴ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐـﺎﯾﺖ  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ از ﺷـﻨﺒﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﺑﻪﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۸در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻮم داﯾﺮ اﺳﺖ.
.
.
.
.
.
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی #ﻫﻨﺮ_ﻣﺘﻌﻬﺪ #ﻫﻨﺮ_اﻧﻘﻼﺑﯽ #ﺟﺒﻬﻪ_ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ_اﻧﻘﻼب #ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی_اﻧﻘﻼب_اﺳﻼﻣﯽ .
.
.
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۲۳

۱۳
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۷

ﺣ ﻮ زه ﻫ ﻨ ﺮ ی ا ﻧ ﻘ ﻼ ب ا ﺳ ﻼ ﻣ ﯽ


۰

 ۵۲۵

 ۴۴

۰

۰

۰

Aparat /

۱۰:۳۴

»ﻣــﺎ_ﻏﺮوب_ﻧﻤﯽ_ﮐﻨﯿـﻢ«در ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼـب»-ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ« در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی-ﺑﺮﮔﺰ ﯾــﺪﮔﺎن ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮ ﺟﻮان  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
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۲۴

