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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﺪی وﺛﻮقﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ در ﮔﺎﻟﺮی راه اﺑﺮﯾﺸﻢ

در اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺠﺪه ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻲ ﻋﺼﺮ
در ازدﺣﺎم روزﻣﺮﮔﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ،ﺛﺒﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎی آن ،ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای واﮐﺎوي
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻳﻨﺪ .ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﻮده و ﺛﺒﺖ و ﻋﺮﺿﻪ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻫﻤﻮاره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﻴﻮاﺳﻄﻪ ی »ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻲ ﻋﺼﺮ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﻲ از ﺷﺎﻫﺮاه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ را از »ﻣﻴﺪان راه آﻫﻦ« ﺗﺎ »ﻣﻴﺪان ﺗﺠﺮﻳﺶ« در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اوﻟﻴﻦ اﻧﮕﻴﺰه ی ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﻳﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی آن ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ.
در اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺠﺪه ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی »ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻲ ﻋﺼﺮ« ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮع دﻳﺪاری ﮔﺴﺘﺮده در ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﮐﺎر ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ در زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎل ﮐﻨﺶ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ ذﮐﺮ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻈﻴﺮ »ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻲ ﻋﺼﺮ« ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺋﻤﯽ
اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﭘﯿﺶ رو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪن
ﺑﺨﺸﻲ از زﻣﺎن ﺣﺎل اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن )  (۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﮑﺎﺳﺎن :راﺑﻌﻪ آرﻳﻦ ﻓﺮ ،ﻓﺮزاﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺳﺎﺟﺪه ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،اﻣﻴﺮ ﻋﻠﻴﻤﯽ ،ﭘﮕﺎه ﻓﺮاﺣﯽ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ،ﻣﮋده ﻓﺨﺮی ،ﮔﻠﻨﺎز زﻳﺒﻨﺪهﺧﻮ ،آﻳﺪا
ﻧﺨﻠﺒﻨﺪ ،ﺳﺮوش ﻧﻌﻴﻤﻴﯽ ذاﮐﺮ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﺟﻤﻌﻪ  ۳۰ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی راه اﺑﺮﯾﺸﻢ واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ )ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ( ،ﺷﻤﺎره ،۱۰۳
.واﺣﺪ ۲اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ  ۱۷آﺑﺎن ﻣﺎه داﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

.ﮔﺎﻟﺮی ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ

