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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﻪ ی اﺳﺐ« ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻣﺮوز اﯾﺮان ،ﺟﻤﻌﻪ  17ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی ﭘﺮدﯾﺲ
ﻣﻠﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻬﺮ ،در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻮﺗﯿﻒ و ﻋﻨﺼﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺶ درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان اﺳﻄﻮره اﯾﯽ در
ﻫﻨﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﻪ ی اﺳﺐ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ را در ﻧﻘﺎﺷﯽ رﺻﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻫﺎ و
ﺗﻼش ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﺻﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻫﻨﺮ ﯾﺎ
ﺳﺒﮏ و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮی را ﻣﺸﺨﺺ و روال آن را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﻪ ی اﺳﺐ
در ﻫﻨﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر دارد و ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ در اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ ﺳﻮاران
ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺐ ﻫﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﻘﺎش در ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ از»ورﻗﻪ و ﮔﻠﺸﺎه« ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻇﺮاﻓﺖ و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﺴﭙﺮده ،در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ اﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
 31ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آﺛﺎر ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ﺳﻌﯿﺪ اﺣﻤﺪزاده ،ﻣﻬﺪی اﺣﻤﺪی ،ف .اﺧﻼﻗﯽ ،اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری ،ﻓﺮح اﺻﻮﻟﯽ ،ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص ،ﻧﺎﺻﺮ اوﯾﺴﯽ ،ﻣﻬﻨﺎز ﭘﺴﯿﺨﺎﻧﯽ ،آﻧﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﺗﺎری ،ژازه ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺎه ،وﺣﯿﺪ ﭼﻤﺎﻧﯽ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻨﺎس ،اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻓﺮد ،ﺑﻬﺮام دﺑﯿﺮی ،اﯾﺮج
زﻧﺪ ،ﮔﯿﺰﻻ وارﮔﺎ ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﻫﯿﺮو ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻋﺰﻣﯽ ،رﺿﺎ ﻋﻈﯿﻤﯿﺎن ،ﺑﻬﻨﺎم ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ،ﮐﯿﻮان ﻋﺴﮕﺮی،
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻏﺎزی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی ﻓﺪوی ،ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻗﺎدری ﻧﮋاد ،ﻣﯿﺘﺮا ﮐﺎوﯾﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻧﺪاﯾﯽ ،رﺿﺎ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻋﺎدل
ﯾﻮﻧﺴﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ » ﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﻪ ی اﺳﺐ « ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه از ﺳﺎﻋﺖ 17
اﻟﯽ  21ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻫﻨﺮدوﺳﺘﺎن در ﮔﺎﻟﺮی ﭘﺮدﯾﺲ ﻣﻠﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ  21ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ  11اﻟﯽ  20ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﭘﺮدﯾﺲ ﻣﻠﺖ واﻗﻊ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ،اﺑﺘﺪای ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﯿﺎﯾﺶ ،روﺑﺮوی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻔﯽ  2ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

