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ﮔﺎﻟﺮی »ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن« ﻣﯿﺰﺑﺎن ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
 12آذر 1395
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ »ﺳﻮداﺑﻪ ﻏﻤﺎﻣﯽ« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﺸﻢ ﮔﺸﺖ« ﺟﻤﻌﻪ 19آذر ﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی »ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن« ﺗﻬﺮان
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش »آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ« ،ﺳﻮداﺑﻪ ﻏﻤﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻌﺪاد  40اﺛﺮ را ﮐﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از  20*10ﺗﺎ  40*30و ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع »ﻃﺒﯿﻌﺖ« ﮐﺎر ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻮری ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺎﻟﺮی »ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن« در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ »آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ« درﺧﺼﻮص آﺛﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮔﻔﺖ :از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری واﻗﻌﺎ ﺳﺨﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع و دﯾﺪ ﻫﻨﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ آﺛﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﺑﺰار ﺣﺮﻓﻪای
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺎﻟﺮی »ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن« ﮔﻔﺖ :از ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﮑﺲ و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﭼﺸﻢ ﮔﺸﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﮔﺸﺖ و ﭘﯿﺎدهرویﻫﺎ ،ﻫﺮ ﺟﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻣﺪه ،ﺳﻮداﺑﻪ ﻏﻤﺎﻣﯽ را ﺑﺮ
ان داﺷﺘﻪ ﺗﮑﻪای را در ﮐﺎدر ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدارد ﺗﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺶ را ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ .اﺑﺰار او دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه وی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ
اوﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﭼﮏ از آن ﺑﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه وی در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎدر و ﺑﺎﻓﺖ و رﻧﮓ و ﻧﻮر ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻃﺮاﻓﺶ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ او ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮده ﺑﺎ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﺪ«.
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ آﺛﺎر ﻋﮑﺲ »ﺳﻮداﺑﻪ ﻏﻤﺎﻣﯽ« ﺟﻤﻌﻪ 19آذر از ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﺎ  20در ﮔﺎﻟﺮی »ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ  24آذر ﻣﺎه در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ »ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن« ﺑﻪ آدرس ﻧﯿﺎوران ،ﮐﻮﭼﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﻔﺮ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺳﻌﺪی ،ﮐﻮﭼﻪ

ﺣﺎﻓﻆ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺤﻤﻮدی ،۲ﭘﻼک ۹ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶ﺗﺎ 19ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ.

