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ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
 30ﻓﺮوردﯾﻦ 1396
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از آﻏﺎز ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی از اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
دوره از ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺳﻨﮓ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۲۹ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز در ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم
ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ﺗﻬﺮان  ۱ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ  ۲۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ۲۴
اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ دوره از ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۴ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﺎرﺟﯽ از  ۱۳ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر  ۱۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ،از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ آﺛﺎر را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم اﯾﻦ دوره ،ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،داﺧﻠﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ دارد ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ۱۴
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ۵ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﺮﻓﻪای و  ۱۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان درﺑﺎره ﺑﺨﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺨﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎر آﻣﻮزﺷﯽ دارد و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،در ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﺮﻓﻪای اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺷﮑﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻮاره در ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮمﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ
از دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ دوره از ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ۱۸۷ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از  ۵۳ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺷﻮرای ﻫﻨﺮی در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۱۲ﻧﻔﺮ را از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و دو ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﺮﯾﺎل اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ،آﺛﺎری را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،آﻟﺒﺎﻧﯽ ،اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن،
روﺳﯿﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،روﻣﺎﻧﯽ ،ژاﭘﻦ ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن و ﻟﺘﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﺴﺎل ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻞ ،ﻣﺘﺮﯾﺎل اﺻﻠﯽ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺗﻬﺮان ،ﺳﻨﮓ
اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم از ﺳﻨﮓ ﮔﻮﻫﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺷﮑﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﺎدل

ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﻮزش ،آﺛﺎری ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در واﻗﻊ ،آن دو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺒﺤﺮ دارﻧﺪ،
ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
او درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم در دوره ﻗﺒﻞ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم را ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎل آﻫﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺴﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ.

