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آﺛﺎر ژازه ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ آﺛﺎرش از ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد در ﮔﺎﻟﺮی »ﺷﻬﺮﯾﻮر« ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ
آﯾﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ژازه ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز و ﻧﻘﺎش ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﺮاﻧﯽ از ﭘﻨﺠﻢ آذرﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻮم دی ﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ زﻧﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺎﻟﺮی ﺷﻬﺮﯾﻮر ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داران و دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ژازه ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ژازه ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزان دوران ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺗﻮﺟﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻫﻨﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ درﺑﺎره وی ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و در
زﻣﺎن ﺧﻮد ژازه و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ آﺛﺎرش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺎﻟﺮی ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﺠﺪدی ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ژازه ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺎﻟﺮی ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۲۵ﻣﺠﺴﻤﻪ و  ۱۰ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ از آﺛﺎر ژازه ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وی در ﺳﺎﻟﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در
ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ زﻧﺪی ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺴﺮو ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دارﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ژازه ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﻟﯿﻠﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﻪ
آﺛﺎری از او ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر داﺷﺘﻨﺪ در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،دو ﻓﯿﻠﻢ از آﺛﺎر ﺧﺴﺮو
ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮی »ژازه ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ« ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺟﻮاد ﻣﺠﺎﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺎﻣﺪی و ﺑﻬﺮوز دارش از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﻧﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺧﺴﺮو ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﺶ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﯿﻠﻢ »ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ«  ١٣آذر
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای ،درﺑﺎره زﻧﺪه ﯾﺎد ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه او در ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد و ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی او اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه »ﺷﺮح ﺣﺎل« ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺮه
ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺣﻮزه ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ژازه ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﻨﺠﻢ آذر ﺗﺎ ﺳﻮم دی ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان،
اﻟﻬﯿﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺮﻣﺰ ﭘﻼک  ۹از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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