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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽﺧﻂ ﻫﺎی ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازی از ﯾﮑﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۶در ﮔﺎﻟﺮی آﺑﺎﺟﯽ آرت اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ زون آرت ﮔﺎﻟﺮی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﻣﯿﻨﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارد
ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ از ﺧﻂ و ﻧﻘﺎﺷﯽﺧﻂ اﯾﺮان را در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﺋﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۱۱اﺛﺮ در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی آﺛﺎر ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﻓﺮم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻫﺎی ﺟﻠﯽ و درﺷﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﭘﯿﭻ و
ﺗﺎب ﺧﻄﻮط ﺟﻠﻮه ﮔﺮی ﻣﺤﻮری دارﻧﺪ ،رﻧﮓ ﮔﺬاری ﻫﺎی درﺧﺸﺎن و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺶ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺻﺮاری ﻧﺪارد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی از ﺳﻮی ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻧﯿﺰ دﻓﺎﺗﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ آﺑﺎﺟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺎﻟﺮی آﺑﺎﺟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎری
دارم و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺪاوم اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻢ .ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازی در اﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻦ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ در اﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ راﺷﺪ راﯾﺰن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل ﮔﺮی اﯾﺮان در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﯿﺰ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﺮک زﺑﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ۲
ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ،ﻗﺮاﺑﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﯾﮏ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دو ﮐﺸﻮر را در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ دﯾﺎﻟﻮگ
وادارد.
ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازی ﺗﺎ  ۳۰آﺑﺎن ﻣﺎه  ۲۰ ) ۱۳۹۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ( ۲۰۱۶در ﻣﺤﻞ ﮔﺎﻟﺮی آﺑﺎﺟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اداﻣﻪ دارد.
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