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ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺻﺎل ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽﺧﻂ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺮﯾﻢ ﭘﻮر ،ﻣﯿﺰﺑﺎن آﺛﺎر رﺿﺎ ﯾﺤﯿﺎﯾﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﻣﺪﯾﺮ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺻﺎل ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ
اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽﺧﻂ "ﺳﺎﻗﯽ ﻧﺎﻣﻪ" ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺮﯾﻢ ﭘﻮر ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻮﺷﻨﺎوس
ﺷﯿﺮازی ﺑﺮداﺷﺘﯽ از "ﺳﺎﻗﯽ ﻧﺎﻣﻪ" رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ آرﺗﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺮﯾﻢﭘﻮر
ﺑﺎ  ۳۰اﺛﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ "ﺧﯿﺎلاﻧﺪﯾﺸﯽ" و وﯾﺪﺋﻮ آرت "اﻋﺪاد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ" ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎری اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻧﻮﮔﺮاﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻠﮑﺎرﻓﺮد ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه وﯾﺪﺋﻮ آرت " اﻋﺪاد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ" از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر اﻟﯿﮑﺎ زارﻋﯽ در اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار
داد و ﮔﻔﺖ :اﻟﯿﮑﺎ زارﻋﯽ از وﯾﺪﺋﻮآرﺗﯿﺴﺖﻫﺎی ﺟﻮان ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮش
درﺧﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﯾﺪﺋﻮ آرت ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮﺟﻮﺑﺎن
ﺷﯿﺮازی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ در اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﭼﻨﺪروزه در ﺷﯿﺮاز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺻﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺧﻮدﺑﺎوری در ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﺷﯿﺮازی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،اداﻣﻪ
داد :اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
او روﯾﺪادﻫﺎی روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺻﺎل در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺟﺎری را ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه "ﻣﻦ دﯾﮕﺮ" ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎى رﺿﺎ ﯾﺤﯿﺎﯾﯽ
از ٢٠ﺗﺎ  ٣١ﺗﯿﺮ ﺟﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎره  ۱ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺻﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از آن
 ۱۸ﺗﺎ  ۲۱اﺳﺖ.
ﮔﻠﮑﺎرﻓﺮد از ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺗﺮاژدی در ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺮده" در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ آرت ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :در اداﻣﻪ آﻧﭽﻪ
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﺛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی رﺿﺎ ﯾﺤﯿﺎﯾﯿﺪر ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺻﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ،روز  ۲۰ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﻋﺼﺮ ﻧﺸﺴﺖ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﯾﺤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ از  ۲۱ﺗﺎ ۲۳ﺗﯿﺮﻣﺎه از ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۸ﺷﺐ " ،ﺗﺮاژدی در

ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺮده" ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺻﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎره  ۲را در  ۲۰ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﻋﺼﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد رﺿﺎ ﯾﺤﯿﺎﯾﯽ  ،در ﺑﺎره ﻫﻨﺮ
اﺟﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ؛ "ﯾﺤﯿﯽ و ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ" اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺣﻀﻮر ﺑﺮای ﻋﻤﻮم در روز  -ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۰ﺗﯿﺮﻣﺎه  -آزاد اﺳﺖ .اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ  ۲۱ﺗﺎ  ۲۳ﺗﯿﺮﻣﺎه از ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۸ﺷﺐ  ،اﺟﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ در  ۲۰ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺻﺎل ﺷﯿﺮاز در ﭼﻬﺎرراه  ۱۵ﺧﺮداد)ﭘﺎراﻣﻮﻧﺖ( اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ذواﻻﻧﻮار ﻗﺮار دارد.
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