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در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻫﻨﺮ و اچ آی وی /اﯾﺪز« در ﮔﺎﻟﺮی ﭘﺮدﯾﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ،ﺟﻤﻌﻪ  ۷آﺑﺎن ﻣﺎه
.ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد

دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،اچ آی وی /اﯾﺪز« ﺑﺎ دﺑﯿﺮی ﻓﺮزاد ﺗﻮﺣﯿﺪی روز ﺟﻤﻌﻪ  ۷آﺑﺎنﻣﺎه در ﭘﺮدﯾﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮزاد ﺗﻮﺣﯿﺪی درﺑﺎره اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﮔﺎﻟﺮی ﭘﺮدﯾﺲ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺧﺮﯾﺪاران ﺷﺪه اﺳﺖ .در روز ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ۷
آﺑﺎنﻣﺎه اﺳﺖ ،از ﺻﺒﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره و آزﻣﺎﯾﺶ راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ،ﺑﺎزی ﻣﯿﺎن ﺑﭽﻪ ﻫﺎی »ﻣﺜﺒﺖ«
و »ﻣﻨﻔﯽ« ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ »ﻣﺜﺒﺖ« اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮔﺮوﻫﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﺟﺮای ﭘﺮده ﺧﻮاﻧﯽ در اﯾﻦ روز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ اﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷ﺗﺎ  ۱۹ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺰﻻ ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﻓﺮح اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﻬﺘﺎب ﮐﺮاﻣﺘﯽ و
ﻧﺮﮔﺲ آﺑﯿﺎر درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی اﯾﻦ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای اﮐﺮان ﺗﮏ ﺳﺌﺎﻧﺲ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اراﺋﻪ داده اﯾﻢ ﮐﻪ
درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچ آی وی اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺠﻮز ﭘﺨﺸﺶ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹ﺗﺎ  ۲۱آن را ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدم ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس دﺳﺘﯽ و ﯾﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی در ﮔﺎﻟﺮی ﭘﺮدﯾﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖ
ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن اچ آی وی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﺎم آﺷﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻮن اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری ،آرﯾﺎ
اﻗﺒﺎل ،ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺳﺪی ،ﻓﺮح اﺻﻮﻟﯽ ،ﺑﺎﺑﮏ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻘﻮب اﻣﺪادﯾﺎن ،آرﻣﺎن اﺳﺘﭙﺎﻧﯿﺎن ،آﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﺗﺎری ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺳﯿﻒ
اﻟﻠﻪ ﺻﻤﺪﯾﺎن و ﮔﯿﺰﻻ ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ.
ﮐﺘﺎﯾﻮن ﻣﻘﺪم دﺑﯿﺮ ﻫﻨﺮی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﺑﺎره ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در واﻗﻊ در دل ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻫﻨﺮ ،ﺧﺎﻧﻮاده و اچ آی وی« ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم » ﻫﻨﺮ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و اچ آی وی«
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در واﻗﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﮐﻮدک و ﻣﺎدر درﮔﯿﺮ
اچ آی وی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻓﺮزاد ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﻫﻤﺴﺮم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﻓﯿﻠﻢ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﻧﮓ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن »ﻣﺜﺒﺖ« و »ﻣﻨﻔﯽ« ﺑﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮدن دوﺑﺎره
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع.
ﻣﻘﺪم ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﺎﻟﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺴﺎل ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ  ۲ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و دوم
اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوش اﯾﻦ آﺛﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن اچ آی وی ﺑﺎﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ ﻫﻨﺮی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺗﻢ ﮐﺎرﻫﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »اﯾﺪز« ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻣﯽ
روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻢ ﮐﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ اﺻﻞ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ رﺳﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت  ۷ﺳﺎل ﮔﺎﻟﺮی دار ﺑﻮدم و ﺧﻮدم ﻧﻘﺎش و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان زﯾﺎدی در ارﺗﺒﺎط
ﻫﺴﺘﻢ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺪاری ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﺸﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺑﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارد .اﮔﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﯾﮏ ﺟﺎی ﮐﺎر اﯾﺮاد دارد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را در اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آن ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ اﺛﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در واﻗﻊ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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