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»ﮔﺮوه ﻓﺮا« در ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
 18ﺷﻬﺮﯾﻮر 1395
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی »ﮔﺮوه ﻓﺮا« ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﻤﺎری و
دﮐﻮراﺳﯿﻮن در ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﻤﻌﻪ  19ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی در ﺣﺎﻟﯽ در ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  73اﺛﺮ در ﻗﺎﻟﺐ 35
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری و دﮐﻮراﺳﯿﻮن
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه »ﻓﺮا« ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﺮ از درﯾﭽﻪ ﻣﻌﻤﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻨﺮ در ﻓﻀﺎ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اراﺋﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﯿﺪﻣﺎن آﺛﺎر ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﻫﻨﺮی ﻓﺮا واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺮح ﻓﻀﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺼﻮر آزاد ﮐﺎم ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻓﻀﺎی زﯾﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﺣﻀﻮر آن در ﻓﻀﺎﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﺛﺎر ﮐﭙﯽ آﺛﺎر اﺻﻞ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﺮود ﻗﺪم ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮐﯿﻮرﯾﺘﻮری ﻣﻨﺼﻮر آزادﮐﺎم آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺳﺎل  1390ﺑﺎ
ﺟﺬب ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  300ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺶ رو ﮐﻨﺎر ﻫﺮ اﺛﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺛﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از
اﻫﺪاف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ اﺛﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
دارای ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﺎ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن :ﻣﻨﺼﻮر آزادﮐﺎم ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻨﺎﻣﯿﺎن،
اﻟﻬﺎم اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﻮدی ،ﻣﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ ﮐﺘﻮﻟﯽ ،آﯾﺪا ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﺳﺘﺎره ﻣﯿﺮﻣﻮﻣﻨﯽ ،زﻫﺮا ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ذﺑﯿﺢ اﻟﻠﻪ
ﻣﺤﻤﺪی ،رﺳﻮل ﺷﻮﺑﯿﺮی ،ﻣﻬﺪی ﺧﻮاﺟﻮﯾﯽ ،ﺳﻌﯿﺪه ﻣﺸﺘﺎق ،ﺷﯿﻤﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،رﺿﺎ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،اﻟﻬﺎم ﻓﯿﺮوزی ،ﻟﯿﻼ ﭘﻮر ﻋﻈﯿﻤﺎ ،ﺷﺎدی
ﺣﺎﺗﻤﯽ ،ﻧﺮﮔﺲ ذﮐﺮ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  19ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎﻋﺖ  17اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺮ روز از
ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  10ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪان ﺗﺠﺮﯾﺶ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ درﺑﻨﺪی )ﻣﻘﺼﻮدﺑﯿﮓ( ،ﺧﯿﺎﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﺷﻤﺎره 30
ﭘﺬﯾﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

