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ادﻣﺎن آﯾﻮازﯾﺎن  -ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش و ﻣﻌﻤﺎر  -ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﯾﺪ.

ﮔﺎﻟﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران از  ۱۲ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
زﻫﺮا ﮐﺮﻣﯽ راد  -ﮐﯿﻮرﯾﺘﻮر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  -درﺑﺎره آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدریام« ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه او اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی زﻧﺪه ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی آﺑﺮﻧﮕﯽ از ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻮﯾﺮی ،اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ ،ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﺎﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ آﺑﺴﺘﺮه ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺑﺎﻋﯿﺎت ،ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی آﺑﺴﺘﺮه اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
او اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺟﺰﯾﯿﺎت آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ،ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﮐﺎﻟﯿﮕﺮاﻓﯽﻫﺎی اﯾﻦ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎر و ﻧﻘﺎش اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﯾﺶ در اﯾﺮان ،ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﻮزهﻫﺎی ﮐﻮﯾﺖ ،ﻋﻤﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ...ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
راد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر آذرﻣﺎه  ،۱۳۹۴در ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ دو ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮزه ﻫﻨﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﻓﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻪ ﺗﺎﻻرش
را ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪش اﺧﺘﺼﺎص داد و دوﻟﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻠﯽ و ﻣﺪال دوﻟﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن  -ﻧﺸﺎن آرﺷﯿﻞ ﮔﻮرﮔﯽ  -را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ آوﯾﺨﺖ.
ادﻣﺎن آﯾﻮازﯾﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۱۰در ﺗﻬﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﻘﺎﺷﺎن رﻧﮓ روﻏﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ .آﺛﺎر او در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی آﯾﻮازﯾﺎن را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻮرﺛﺮوپ در ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ و ﻣﻮزهی ﺳﻦ ﻻﺗﺰارو در وﻧﯿﺰ ،ﻣﻮزهی آرام ﺧﺎﭼﺎﻃﻮرﯾﺎن در اﯾﺮوان ،ﻣﻮزهی ﻣﺎﻧﻮﮐﯿﺎن در ﺗﻬﺮان ،ﮔﺎﻟﺮی
ﻣﻠﯽ اﯾﺮوان و ﻣﻮزهی درﯾﺎﯾﯽ در ﮐﻮرنوال ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ دﯾﺪ.

آﺛﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﺮﮐﯿﺲ ﻣﻘﺪس ﺗﻬﺮان ،ﮐﻠﯿﺴﺎی اراﻣﻨﻪ آﺑﺎدان ،ﮐﻠﯿﺴﺎی اراﻣﻨﻪی اﻫﻮاز ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان ،ﻣﻮزهی
ﻣﻠﯽ و ﻣﻮزهی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان ،ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ رﯾﺎض ،ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﻃﺮح داﺧﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺰرگ ﻓﺮودﮔﺎه رﯾﺎض ،و ...ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﺮﺗﺮه آرام ﺧﺎﭼﺎﻃﻮرﯾﺎن  -آﻫﻨﮕﺴﺎز ارﻣﻨﯽ  -و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺎن از آﺛﺎر ﺷﺎﺧﺺ او ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻣﺎس
ﺗﻮﻣﺎﺳﯿﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری  ۸.۶رﻧﮓ روﻏﻦ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪای از داﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﺳﯽ »داوﯾﺪ ﺳﺎﺳﻮن« اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی
او اﺳﺖ.
ادﻣﺎن آﯾﻮازﯾﺎن  ۴۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ،آﺑﺎنﻣﺎه  ۱۳۸۹ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و رﺑﺎﻋﯿﺎت اﻧﺘﺰاﻋﯽاش و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﺑﺮﻧﮓﻫﺎ را
آورد .آن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در آرتﺳﻨﺘﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در دﻗﺎﯾﻖ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻫﻤﻪ آﺛﺎرش ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
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ادﻣﺎن آﯾﻮازﯾﺎن  ۴۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ،آﺑﺎنﻣﺎه  ۱۳۸۹ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و رﺑﺎﻋﯿﺎت اﻧﺘﺰاﻋﯽاش و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﺑﺮﻧﮓﻫﺎ را
آورد .آن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در آرتﺳﻨﺘﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در دﻗﺎﯾﻖ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻫﻤﻪ آﺛﺎرش ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی »رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدریام« از  ۱۲ﺗﺎ  ۲۰ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۹۵از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۹و ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴ﺗﺎ
 ۱۹در ﮔﺎﻟﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
« از  ۱۲ﺗﺎ  ۲۰ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۹۵از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۹و ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴ﺗﺎ  ۱۹در ﮔﺎﻟﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
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