ARTHIBITION BLOG
دوﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در »ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻣﺪرن«
 30ﺧﺮداد 1401
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺪرن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻣﺪرن« روز ﺟﻤﻌﻪ  3ﺗﯿﺮﻣﺎه
در ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ از روز ﺟﻤﻌﻪ 3 ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ،1401ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دورهی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ« را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎری از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﻨﺮ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دورهی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻣﺪرن« ،آﺛﺎری از ﺻﺎدق ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ درﯾﺎﺑﯿﮕﯽ ،ﻃﻠﯿﻌﻪ ﮐﺎﻣﺮان،
ﮔﺎرﻧﯿﮏ در ﻫﺎﮐﻮﭘﯿﺎن ،ﭘﺮوﯾﺰ ﺗﻨﺎوﻟﯽ ،ژازه ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽﺟﺎه ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﯿﺎزی ،آﯾﺪﯾﻦ آﻏﺪاﺷﻠﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﯾﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ ،ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ اﻓﺠﻪای ،ﺟﻼل ﺷﺒﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺎﺟﯽزاده ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ اﺳﭙﻬﺒﺪ ،ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﺗﻮﮐﻞ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ )ﻣﺶاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ( و ﻧﺎﺻﺮ اوﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﺟﺰء ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﯿﺸﺮوی ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن و
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1397ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر»ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ« را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و اﺛﺮﮔﺬاری ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺑﺎر آﺛﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺷﺎﺧﺺ ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره از »ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ« آﺛﺎری دﯾﮕﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ.
آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر  10دورهی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ارزش ﻫﻨﺮیﺷﺎن را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦﺣﺎل اﻫﻤﯿﺖ
و ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻫﻨﺮ را ﻧﯿﺰ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻫﺮ اﺛﺮ از »ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻣﺪرن« ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻨﻈﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
ارزﺷﻤﻨﺪ و ﭼﺸﻢﻧﻮاز اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮدا ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﭘﯿﺎﻣﯽ از
ﻫﻨﺮ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ  «11از روز ﺟﻤﻌﻪ 3 ،ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻣﺎه ﺗﺎ 15ام ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ،
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ،ﮔﻞ ﻧﺒﯽ )ﻏﺮب( ،ﻣﯿﺪان اﺣﻤﺪی روﺷﻦ )ﮐﺘﺎﺑﯽ( ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﻮر ،ﺧﯿﺎﺑﺎن درﯾﺎ
)ﻗﻨﺪی( ،ﭘﻼک  6ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

