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دﺑﯿﺮ ﻫﻨﺮی ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻓﺠﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره،
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ اﺳﺖ .اﻣﺴﺎل درﺻﺪی از آﺛﺎر ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖﺷﻨﺎس در ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻓﺠﺮ ﮐﻪ  ۱۳دیﻣﺎه در ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻓﺠﺮ ،رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره اراﺋﻪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ  ۹درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ۸۱درﺻﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ
اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖﺷﻨﺎس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﺗﻔﺎق ﺧﻮب ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺴﺎل ،ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮدن آﺛﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺒﻮد آب و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺶ ﻫﻨﺮ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داﻧﺶ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺴﺎل ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ از ﺟﺸﻨﻮاره ﺣﺬف
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﺑﺨﺶ وﯾﺪﺋﻮآرت و ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ را دارﯾﻢ.
دﺑﯿﺮ ﻫﻨﺮی ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻓﺠﺮ اداﻣﻪ داد :اﻣﺴﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺷﮑﻞ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ﺟﺸﻨﻮاره
ﻧﻬﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻓﺮادی در ﺷﻮرای ﻫﻨﺮی ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻦرﺷﺘﻪای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و داﻧﺶ ﻻزم را دارﻧﺪ.

او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺴﺎل آﺛﺎری ﺑﺮای ﺟﺸﻨﻮاره اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ آنﻫﺎ
ﺑﺮایﻣﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺄن ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارم
اﻣﺴﺎل ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ دﯾﺪﻧﯽﺗﺮ ﺷﻮد .دلﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ،اﻋﺘﺮاضﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺤﺴﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﻫﻤﻪ اﻓﺴﻮس ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ و اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖﺷﻨﺎس اﻓﺰود :ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﻮدﺟﻪ زﯾﺎد و ﻣﮑﺎن ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﯾﮏ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﺮاجﻫﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﯿﺮوی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﺸﻮر را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎن  ۹درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺠﺴﻤﯽ را در
ﺟﺸﻨﻮاره اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ،ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ.
او درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﻼ  ۱۲۴اﺛﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ در اﻧﺘﺨﺎب
آنﻫﺎ رﯾﺰش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺮح و
رد ﺷﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻮدﺷﺎن در آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﺤﺘﻮا را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﺎری را ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ.
ﺣﻘﯿﻘﺖﺷﻨﺎس ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ ﮔﺮان و ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻼن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﯾﺎد ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ آﻗﺎﯾﯽ  -دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻓﺠﺮ  -اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در
ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻓﺠﺮ ،ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﮐﺜﺮت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺪف و ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪﻫﺎ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ وﯾﮋهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ دارد.
او اداﻣﻪ داد :ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺴﺎل ،از ﺳﻮم ﺗﺎ ﺳﯽام ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه در ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻣﻮزه ،آﺛﺎر ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای
ﻧﯿﺎوران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻗﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :روﯾﮑﺮد ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪﮐﯽ از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ از دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ را ﺑﻪ
ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ آنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ را در ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ را
ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.
او اداﻣﻪ داد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ،ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮدﯾﻢ و اﻣﺴﺎل در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ آﺛﺎر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﯿﻦرﺷﺘﻪای را
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺠﺎل دﯾﺪه ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ .ﺗﻘﻮﯾﺖ روﯾﮑﺮد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺸﻨﻮاره و اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ در ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺸﻨﻮاره در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﺪد
ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات ﻧﺒﺎﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻓﺠﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮏ ﺷﻮرای ﻫﻨﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی از اﺑﺘﺪای ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ آﺛﺎر ﺗﺎ
ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﻧﻤﺎﯾﺶ آنﻫﺎ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺣﻀﻮر دارد .ﯾﮏ ﮔﺮوه داوری ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه ﻧﯿﺰ آﺛﺎر را داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۱۰اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
در اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻧﯿﺰ از ﻓﻌﺎﻻن و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
او اﻓﺰود :ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺴﺎل ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺒﺴﻮط ﺗﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و  ۹ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ »ﻃﻮﺑﺎی زرﯾﻦ« و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺴﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ  ۹ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ
دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻫﻨﺮی ارزﺷﻤﻨﺪی داﺷﺘﻪ و آﺛﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺟﺰو ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از آﺛﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﻪ روزه در ﺟﺸﻨﻮاره اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻓﺠﺮ
ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﻪ روزه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﻮاﻧﺶ ﻫﻨﺮ« در ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮ ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺠﺮ در ﯾﮏ ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽ
اﻧﺪک و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﻓﺠﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای ﺑﺮای آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻫﺮ
ﻓﺼﻞ ،ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

او اداﻣﻪ داد :آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺠﺴﻤﯽ آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎی دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯿﺪار و ﮔﻮشﻫﺎی
ﺷﻨﻮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه رﺧﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﻮری ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ .ﺗﺎ اﻣﺮوز از  ۴۷ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره داﺷﺘﻪاﯾﻢ و در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰﯾﺪه آﺛﺎر دو ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﺮزﯾﻞ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
آﻗﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻠﻔﻨﯽ )ﺳﻔﺎرﺷﯽ( ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫﻨﺮی ﺳﺎﺣﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ دارﻧﺪ
ﮐﻪ اﺟﺎزه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺴﯽ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺷﻮرا را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدم.
او درﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر در ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮزه ﺑﻪ آﺛﺎر ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺄﻧﯿﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
دوﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﮔﺎﻟﺮی ﻓﺎﺧﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﺛﺎر ﺟﺸﻨﻮاره را در آن ﻧﻤﺎﯾﺶ
داد.
آﻗﺎﯾﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎری از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻬﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۵۵۰۰اﺛﺮ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ۶۵ ،
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و  ۱۰ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ آﺛﺎر ،اﮔﺮ ﻇﺮف ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد ،رد
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻟﻬﺴﺘﻨﺎن ،ﺑﺮزﯾﻞ ،اوﮐﺮاﯾﻦ و ...از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه را از آنﻫﺎ داﺷﺘﯿﻢ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺟﺸﻨﻮاره در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻓﺠﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶روز ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه در ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد و
اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ آن  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ در ﺗﺎﻻر وﺣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

