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ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ ﻋﺎﻗﻠﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﺳﺎرﺑﺎن

ﮔﺎﻟﺮی ﺳﺎرﺑﺎن از دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ دی ﻣﺎه  95ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ  20ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮﻧﺰ و ﭘﺘﯿﻨﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﺨﻼﯾﻖ دﻫﻢ دی ﻣﺎه از
ﺳﺎﻋﺖ  16اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ ﻋﺎﻗﻠﯽ در ﺳﺎل  1347ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در ﺟﻠﻔﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ،ﻧﺰد اﺳﺘﺎدان ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯿﺮک ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺟﺪی ﻫﻨﺮ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ﻧﻘﺎﺷﯽ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و از
آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺣﺮﻓﻪ ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و در ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺑﯿﻨﺎل و
اﮐﺴﭙﻮﻫﺎی ﻫﻨﺮی ،دراﯾﺮان ،آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﺗﺮﯾﺶ ،اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﻣﺮاﮐﺶ ،دﺑﯽ و ﻗﻄﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و آﺛﺎر اﺧﯿﺮ وی در
ﺷﺸﻤﯿﻦ دو ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﭘﮑﻦ در ﭼﯿﻦ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻤﯿﻦ دو ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﻧﯿﺰ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﭘﺎوﯾﻮن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ اﺛﺮ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﻮﻧﻮﻣﻨﺘﺎل ﻫﻨﺮی ،ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎری اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭘﺮ ﺗﻼش را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .آﺛﺎر ﺣﺠﻤﯽ وی را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﻮزه ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮐﺸﻮر و در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »وﻧﻮس در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ« در ﺳﺎل  91و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ»ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ« در ﺳﺎل  92در ﮔﺎﻟﺮی ﻃﺮاﺣﺎن آزاد و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪ »ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ« در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع » ﻧﻔﺖ« در ﮔﺎﻟﺮی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل  1393ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر او در ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﺨﻼﯾﻖ« روز ﺟﻤﻌﻪ دﻫﻢ دی ﻣﺎه  95در ﮔﺎﻟﺮی
ﺳﺎرﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽ آﯾﺪ.
در ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺳﺘﯿﺘﻤﻨﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﻠﻢ زروان روحﺑﺨﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺎ درﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﻃﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭘﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ دﻻﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﻢ دﮔﺮﮔﻮن و ﮔﺎه واژﮔﻮن
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺷﻔﻘﺖ و ﻋﺪاوت ،ﻗﺮاﺑﺖ و ﻓﺮاق ،ﻏﺮاﯾﺐ و ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت و اﻣﺜﺎل آن ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮ وﻓﻖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﺨﻼﯾﻖ ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ
ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ؛ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻋﺎدات.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﺨﻼﯾﻖ« دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ دی ﻣﺎه  95ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و ﮔﺎﻟﺮی ﺳﺎرﺑﺎن ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ،از ﺳﺎﻋﺖ
 16ﺗﺎ  ، 20ﭘﺬﯾﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻫﻨﺮدوﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺠﺰ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﺎ  20ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﺳﺎرﺑﺎن ،واﻗﻊ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮوردی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻮﯾﺰه ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﺒﺶ ﺷﻬﯿﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﭘﻼک  130ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
 88504226ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

