 ۱۱۰اﺛﺮ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﻓﺎﺧﺮ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺧﻂ و ﻧﻘﺶ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻮﮔﻮاره ﺗﺠﺴﻤﯽ » ۷۲ﺑﻐﺾ ﺑﻮم« ﮔﻔﺖ :ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ اﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﻣﺨﺘﺺ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺳﻮﮔﻮاره ۷۲ﺑﻐﺾ ﺑﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ – رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ :ﺳﯿﺪ ﻣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﻼﻏﯽ اداﻣﻪ داد :ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻮاره ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺧﻮش ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﻟﺴﻮﮔﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺳﺖ ،ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻮرا و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا دارﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
وی اذﻋﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ آﺛﺎر و ﻫﻨﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ارزﺷﯽ و ﻓﺎﺧﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﮑﺎن ﻣﻌﻨﻮی از دل ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﺮ روی
ﮐﺎﻏﺬ و ﯾﺎ ﺑﻮم ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
ﺑﻼﻏﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺑﺎزدﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﻨﻮی ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻟﺬت ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮔﻔﺖ :رﺳﺎﻟﺖ و اﻫﺪاف ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻨﺮ
ارزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ارزﺷﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ارزﺷﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮآورد و ﺑﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ از ﺳﻮﮔﻮاره دارﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻮم
و ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﻣﯽ از ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان داﺷﺘﻪ اﯾﻢ
و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻼﻏﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻮاره ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ع( ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﺣﺪ و ﺗﻮان
ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮدی

ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ ،ﻓﺮدی ﺑﺎ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و… و اﯾﻦ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻓﺎﺧﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ و اراده ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻮﮔﻮاره ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﻼﻏﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮاره  ۷۲ﺑﻐﺾ ﺑﻮم ﮔﻔﺖ:
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮاره ۷۲ﺑﻐﺾ ﺑﻮم ﺣﺪود  ۱۱۰ﻧﻔﺮ در
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ  ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﻦ آﻣﺎر روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن در اﻧﺘﻬﺎ اﻓﺰود :آﺛﺎری ﮐﻪ در ﺳﻮﮔﻮاره
۷۲ﺑﻐﺾ ﺑﻮم ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ،
ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮری ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ
و ارادت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.

