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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻨﮕﺴﺘﻮن ﻟﻨﺪن "Asia House" /ﻣﯿﺰﺑﺎن
آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﻼل ﯾﮏ ﭘﺮوژه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻫﻨﺮ آﻧﻼﯾﻦ :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﺳﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "رﯾﺸﻪﻫﺎ" 10 ،ﻣﺎه ﻣﯽ ) 20اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (96در
" "Asia Houseدر " "Capital Artﻟﻨﺪن ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻨﮕﺴﺘﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آن  56اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ورود ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺰ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ
داﻧﺸﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﯾﻨﺎ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻗﺘﺼﺎدی از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻨﮕﺴﺘﻮن ﻟﻨﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻼل ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﻋﻨﻮان "ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎن" ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺰ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﻨﺪن
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ و ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی اراﺋﻪ ﻫﻨﺮﻣﻌﺎﺻﺮ در اروﭘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻟﻨﺪن و ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران و دوﺳﺘﺪاران
ﻫﻨﺮ در اروﭘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎرﯾﻨﺎ ﭘﻨﺎﻫﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻋﻨﻮان ﮐﺮد" :رﯾﺸﻪﻫﺎ" ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی
در " ،"Capital Artﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و در ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﭘﻨﺎﻫﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 32
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آﺛﺎر ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﺮده و اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺛﺮ ،
اورﯾﺠﯿﻨﺎﻟﯿﺘﯽ و رزوﻣﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ  56اﺛﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ارزانﺗﺮ از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

او درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش اﯾﻦ آﺛﺎر و اﻫﻤﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر در ﺛﺒﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺳﻮﯾﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اروﭘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در آرتﻓﺮﻫﺎ ﯾﮑﯽ
از آنﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻓﺮدی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯽﺷﮏ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻫﯿﺌﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻨﮕﺴﺘﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ "داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻨﮕﺴﺘﻮن ﻟﻨﺪن" اﺳﺖ و اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه
اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر "رﯾﺸﻪﻫﺎ" ،در " "Asia Houseدر " "Capital Artﻟﻨﺪن ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻨﮕﺴﺘﻮن ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.

