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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی زﻫﺮه اﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن اﯾﻼم ،در ﮔﺎﻟﺮی ژﯾﻨﻮس ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕــﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽﻫــﺎی زﻫــﺮه اﻟﻔﺘــﯽ ﺟﻤﻌــﻪ  ۱۴آﺑﺎنﻣــﺎه  ۹۵در ﮔــﺎﻟﺮی ژﯾﻨــﻮس ﺑﺮﭘــﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮ ﻟﻄﻔــﯽ رﺋﯿــﺲ اﻧﺠﻤــﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران اﯾﺮان ،درﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و اﯾﻦ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻢﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻟﻄﻔﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼﺷﻤﺎن در ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻧﻔﯿﺲ و ﭘﺮﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﻻ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻤﻨﺎم را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی دارد و آﺛﺎرش ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪان دﯾﺪه ﻧﺸﺪه،
زﻫﺮه اﻟﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎرش را در ﮔﺎﻟﺮی ژﯾﻨﻮس ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.
وی درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع آﺛﺎر زﻫﺮه اﻟﻔﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع آﺛﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺶرو ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن در اﯾﻼم اﺳﺖ؛
ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ورود ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ روﺣﯽ زﻧﺎن در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﻔﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ.
زﻫﺮه اﻟﻔﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۶۶و اﻫﻞ اﯾﻼم اﺳﺖ .او ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪه و  ۹ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .اﻟﻔﺘﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،ﯾﺰد ،ﺳﻨﻨﺪج و اﯾﻼم ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر زﻫﺮه اﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۲۰ﺗﺎﺑﻠﻮ از اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﻧﮓروﻏﻦ روی ﺑﻮم در روز ﺟﻤﻌﻪ  ۱۴آﺑﺎن  ۱۳۹۵از ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۷:۰۰در ﮔﺎﻟﺮی ژﯾﻨﻮس اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳روز ﺗﺎ  ۱۶آﺑﺎن ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای دﯾﺪن آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ،
اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﭘﻼک  ۲۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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