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ﻓﺮوش اﺛﺮی از ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻫﻨﺮ و اﯾﺪز«
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ﻋﮑﺴﯽ از »ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ« در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻫﻨﺮ و اچ آی وی /اﯾﺪز« ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﺧﺮﯾﺪه
ﺷﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻫﻨﺮ و اچ آی وی /اﯾﺪز«  HIV / Aidsﺑﺎ دﺑﯿﺮی ﻫﻨﺮی »ﮐﺘﺎﯾﻮن ﻣﻘﺪم«  ۲۹ﻣﻬﺮﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از اﻓﺘﺘﺎح
رﺳﻤﯽ آن ،ﭘﺬﯾﺮای ﺗﻌﺪادی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﮑﺴﯽ از زﻧﺪهﯾﺎد »ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ« ﺑﺪون
ﻋﻨﻮان ،آﻧﺎﻟﻮگ و در اﻧﺪازه  ۴۰×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﺧﻠﻖﺷﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۷۸ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ اﻣﻀﺎ و ﻗﺎب
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪ.
در ﻫﻤﺎن روز ،اﺛﺮی از »آﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﺗﺎری« ﺑﺪون ﻋﻨﻮان ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روی ﺑﻮم ،در اﻧﺪازه  ۱۴۱×۱۵۸ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﺧﻠﻖﺷﺪه در
ﺳﺎل  ۱۳۹۵و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮی از »ﮐﺘﺎﯾﻮن ﻣﻘﺪم« ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار و ﻧﯿﺰ اﺛﺮی از »ﻓﺮح اﺻﻮﻟﯽ« ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮواز«،
آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم در اﻧﺪازه  ۳۰×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﺧﻠﻖﺷﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ.

در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻫﻨﺮ و اچ آی وی  /اﯾﺪز« ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچ آی وی  /اﯾﺪز ،ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﭼﺎپ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺛﺮ »ﺳﯿﻒاﻟﻠﻪ
ﺻﻤﺪﯾﺎن« از ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﯿﻠﻢ » ABCآﻓﺮﯾﻘﺎ« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ »ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ از »ﺟﺎﺳﻢ
ﻏﻀﺒﺎنﭘﻮر« از ﺻﺤﻨﻪ و ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ »زﻧﺪﮔﯽ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻫﻨﺮ و اچ آی وی  /اﯾﺪز« ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچ آی وی  /اﯾﺪز ۳۰ ،ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻀﻮر
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﺮدم ،در ﮔﺎﻟﺮی ﭘﺮدﯾﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖ ﺗﻬﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﻪﻣﺪت  ۹ﺷﺐ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ  ۱۴آﺑﺎنﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﭘﺬﯾﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد،
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچ آی وی  /اﯾﺪز را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ.

در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻫﻨﺮ و اچ آی وی  /اﯾﺪز«  ۷۵اﺛﺮ از  ۶۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺣﺠﻢ ،ﻋﮑﺲ،
ﻃﺮاﺣﯽ و ﭼﺎپ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری ،آرﯾﺎ اﻗﺒﺎل ،ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺳﺪی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺳﺎﻧﻠﻮ ،ﻓﺮح اﺻﻮﻟﯽ،
ﺑﺎﺑﮏ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ،ف .اﺧﻼﻗﯽ ،ﺳﯿﺮوس آﻗﺎﺧﺎﻧﯽ ،رﺿﺎ اﻓﺴﺮی ،ﯾﻌﻘﻮب اﻣﺪادﯾﺎن ،آرﻣﺎن اﺳﺘﭙﺎﻧﯿﺎن ،ﻓﺮﯾﺪون اﻣﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﺑﻨﯽاﺳﺪی ،ﻣﻬﻨﺎز ﭘﺴﯿﺨﺎﻧﯽ ،آﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﺗﺎری ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺗﺎﺟﯿﮏ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖﺷﻨﺎس ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰهاﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻠﯿﻠﯽ ،رﺿﺎ ﺧﯿﺎﻃﺎن ،ﺑﻬﺮوز دارش ،ﻋﻠﯽ ذاﮐﺮی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ دﺷﺘﯽ ،ﻟﯿﻠﯽ درﺧﺸﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺸﯿﺪ رﺣﯿﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺳﯿﻒاﻟﻠﻪ ﺻﻤﺪﯾﺎن،
ﻫﺎدی روﺷﻦﺿﻤﯿﺮ ،ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ،ﮔﯿﺰﻻ ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﻓﺮح اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،رزﯾﺘﺎ ﺷﺮف ﺟﻬﺎن ،ﻃﺎﻫﺮ ﺷﯿﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎ،
ﺑﻬﺰاد ﺷﯿﺸﻪﮔﺮان ،ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺤﯿﺤﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﺮاﻧﻪ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،اﻣﯿﺮ ﻋﺎﺑﺪی ،ﻣﯿﻨﺎ ﻏﺎزﯾﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﺳﻢ ﻏﻀﺒﺎنﭘﻮر،
ﻫﺎدی ﻓﺪوی ،ﻋﻠﯽ ﻓﺮاﻣﺮزی ،ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻗﺎدریﻧﮋاد ،ﺷﺎدی ﻗﺪﯾﺮﯾﺎن ،ﺑﻬﻨﺎم ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﺮﻣﯽ ،ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ،ﺑﺎﺑﮏ
ﮔﺮﻣﭽﯽ ،ﮐﻮرش ﮔﻠﻨﺎری ،رﺿﺎ ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻫﺮ ،ﻣﯿﺘﺮا ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ ،ﺑﻬﺮوز ﻣﺴﻠﻤﯿﺎن ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻈﻔﺮی ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﮐﺘﺎﯾﻮن
ﻣﻘﺪم ،ﻧﺎزﯾﻼ ﻣﻘﺪم ،اﻟﻬﻪ ﻣﻘﺪﻣﯽ ،ﻣﯿﻨﺎ ﻧﺎدری ،ﮐﺎوه ﻧﺠﻢآﺑﺎدی ،اﻣﯿﻦ ﻧﻮراﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻧﺪاﯾﯽ ،رﺿﺎ ﻫﺪاﯾﺖ و داور ﯾﻮﺳﻔﯽ.
دﮐﺘﺮ »ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ دﯾﻨﺎن« رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ،
اچ آی وی /اﯾﺪز« را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺑﯿﺮی »ﻓﺮزاد ﺗﻮﺣﯿﺪی« و دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ »ﻣﻮﻧﺎ زاﻫﺪ« و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزان
ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد اﻫﺴﺎ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻬﺮ ،ﮔﺎﻟﺮی ﭘﺮدﯾﺲ ﻣﻠﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻼش ﺑﺮای زدودن اﻧﮓ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ
اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ﺑﺎ اچ ای وی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت
دﻗﯿﻖ ،در ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺗﺎ  ۷روز ﺟﻤﻌﻪ  ۷آﺑﺎنﻣﺎه در ﭘﺮدﯾﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

