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ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻨﺮی ﺗﻬﺮان در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ را ﺑﺮای
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺗﺪارک دﯾﺪهاﻧﺪ.

ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن  ۲۶ﻣﺮدادﻣﺎه ،ﺳﺎﻟﺮوز ورود آزادﮔﺎن ﺳﺮاﻓﺮاز ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻤﯽ آزادﮔﺎن در ﮔﺎﻟﺮی ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ آزادﮔﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﻫﯿﻮا ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ در ﺑﺎغ  -ﻣﻮزه ﻗﺼﺮ ﺑﺮﮔﺰار و  ۱۰۳اﺛﺮ از  ۷۲۵اﺛﺮ ارﺳﺎﻟﯽ
ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت داوران ﺟﺸﻨﻮاره )اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﮐﻮروش ﭘﺎرﺳﺎﻧﮋاد ،ﺣﺴﻦ ﺷﯿﻮا ،اوﻧﯿﺶ اﻣﯿﻦاﻟﻬﯽ و ﻫﯿﻮا ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ(
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از  ۲۶ﻣﺮداد ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر ﺑﺎغ  -ﻣﻮزه ﻗﺼﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﺳﺖ.
ﮔﺎﻟﺮی رج
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻼﺣﺴﯿﻨﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
»دﮔﺮدﯾﺴﯽ« آﺛﺎری از اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ روی دﯾﻮار ﮔﺎﻟﺮی ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺧﻄﻮط و ﻓﺮم و ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۲۹ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶ﺗﺎ  ۲۰در ﮔﺎﻟﺮی »رج« ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﻮﭼﻪ ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﺷﻤﺎره ،۴
زﻧﮓ  ۳اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر )ﺑﻪﺟﺰ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ( از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵ﺗﺎ  ۱۹ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ
اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن اﯾﺮان
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﺻﺎدی از ﻋﻤﻠﯿﺎت »ﻓﺘﺢ ﻧﺒﻞ« و »اﻟﺰﻫﺮا« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﻪ ﻧﺎم زﯾﺘﻮن« ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن اﯾﺮان

اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﺻﺎدی در  ۴۵ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رواﯾﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی را از ﻧﺒﺮد ﻧﺼﺮ )(۲
ﮐﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻤﺎل ﺣﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﺘﺢ دو ﺷﻬﺮ ﻧﺒﻞ و اﻟﺰﻫﺮا اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺘﻮح ﻧﺒﺮد ﺳﻮرﯾﻪ
اﺳﺖ ،اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺎﻟﺮی ﻓﺼﯿﺤﯽ ﻫﺮﻧﺪی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﻓﻮﮔﺮان در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﻮد  -آ« ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺴﺘﺮ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﺛﺎری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ روی دﯾﻮار ﮔﺎﻟﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﻠﻒﭘﺮﺗﺮه ،ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ ،وﯾﺪﺋﻮ ،ﭘﺮﺳﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﺧﻮد ـ آ« از  ۲۹ﻣﺮداد ﺗﺎ  ۹ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی »ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺼﯿﺤﯽ ﻫﺮﻧﺪی« ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ دروس ،ﺧﯿﺎﺑﺎن وارﺳﺘﻪ ،ﮐﻮﭼﻪ
ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ،ﺷﻤﺎره  ۱۱ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺮای دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ روز )ﺑﻪﺟﺰ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪﻫﺎ و روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ( از ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۶ﺗﺎ  ۲۰ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﺷﻔﻖ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺼﺖوﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ  ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۳۲ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد و ﻋﮑﺲﻫﺎی اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﺷﻔﻖ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎدﺷﺪه  ۳۰ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ در اﻧﺪازه  ۵۰*۷۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ از وﻗﺎﯾﻊ روز  ۲۸ﻣﺮداد ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از  ۲۶ﻣﺮداد ﺑﻪﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۹ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﺷﻔﻖ واﻗﻊ در
ﯾﻮﺳﻒآﺑﺎد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن  ،۲۱ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺷﻔﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی از ﻓﯿﻠﻢ »ﻻﻧﺘﻮری« ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی »ﻻﻧﺘﻮری« ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲ از دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن
ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺷﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻻﻧﺘﻮری ﺗﺎ اول ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
***
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﭼﻬﺮه وﺣﯿﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
اﻧﻔﺮادی ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﭼﻬﺮه وﺣﯿﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ۳۰ ،اﺛﺮ در اﺑﻌﺎد  ۴۰در  ۶۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﻠﻢ ﻧﻮری روی دﯾﻮار رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺷﺮﯾﻔﯽ از  ۲۴ﻣﺮدادﻣﺎه ﺗﺎ اول ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ »ﻧﺎﻣﯽ« ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﮔﺎﻟﺮی آرﯾﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻃﻌﻢ ﻋﮑﺲ  «۲روﯾﺪادی در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻃﻌﻢ ﻋﮑﺲ  «۲ﺗﺎ اول ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻫﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰در ﮔﺎﻟﺮی »آرﯾﺎ« ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ )ﻋﺞ( ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﺳﻪراه ﻋﺒﺎسآﺑﺎد ،ﮐﻮی زرﯾﻦ ،ﺷﻤﺎره  ۱۰ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﺳﺖ.
ﮔﺎﻟﺮی ﺷﮑﻮه

ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﻬﺮام ﮔﻮﻫﺮی ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﻫﺮی در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۱۰ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را
ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد  ۷۰×۱۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و  ۱۲۰×۱۸۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻬﻦ
اﯾﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،روی ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺮﻓﻪای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﻬﺮام ﮔﻮﻫﺮی از  ۲۲ﻣﺮداد ﺗﺎ دوم ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻫﺮ روز )ﺑﻪﺟﺰ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪﻫﺎ( از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷ﺗﺎ  ۲۱در ﮔﺎﻟﺮی
»ﺷﮑﻮه« ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﻠﻮار اﻧﺪرزﮔﻮ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﯿﺮ ﻧﻮری ،ﺷﻤﺎره  ۱۹ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﺳﺖ.
ﮔﺎﻟﺮی ﻻﻟﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ آﺛﺎر ﻓﺘﻮآرت  ۱۳ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ذرات ﺑﻨﯿﺎدی« ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ روﯾﺪاد ﻫﻨﺮی
»ﻣﻦ« اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر آن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎوﯾﺪ رﻣﻀﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ۱۳ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺎﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺮای اراﺋﻪی ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،آﺛﺎری را در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﮑﺲ ،ﭼﯿﺪﻣﺎن و ﻓﺘﻮآرت ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺮﯾﻢ روﺷﻦﻓﮑﺮ ،زﯾﻨﺐ ﺛﻘﻔﯽ ،ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺗﻘﯽﭘﻮر ،ﻧﮕﯿﻦ ﻓﯿﺮوزی ،اﻣﯿﺮ ﮐﻮﺷﺎﻣﻨﺶ ،ﺳﺎرا ﺑﺎﻓﺘﯽزاده ،ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺷﺎدﻣﻬﺮ ،ﺳﺎرا ﺣﺴﯿﻨﯽ،
ﻋﻠﯽ ﯾﺤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺰﻧﯽ ،ﻣﻬﺴﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻧﻮرﭘﻮر و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻘﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از  ۱۵ﻣﺮداد ﺗﺎ دوم ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۳و  ۱۴ﺗﺎ  ۱۹و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۶در
ﮔﺎﻟﺮی »ﻻﻟﻪ« ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ ،روﺑﻪروی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻣﻬﺪی ﻋﺰﯾﺰی و ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻈﺮی در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از  ۱۸ﺗﺎ  ۳۱ﻣﺮداد  ۱۳۹۵از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۷از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮوری ﺑﺮ آﺛﺎر ﺳﻪ اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮن اﯾﺮان در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﻤﺖ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻞﻧﺒﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﺪان
ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪی روﺷﻦ )ﮐﺘﺎﺑﯽ( ،ﺷﻤﺎره  ۴۴ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﺷﯿﺪا ﺣﺴﻦﭘﻮر و ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮﮐﺒﺎﺗﭽﯽ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺮﮔﺰاری
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ و اﻧﻔﺮادی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦﺑﺎر آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ
دوﺳﺘﺪاران ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ دوم ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺠﺮﯾﺶ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ درﺑﻨﺪی ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه
ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﺷﻤﺎره  ۳۲ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﺳﺖ.
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