درﺑﺎره ﻟﻌﻞ ﺧﺎﻣﻮش
ﻟﻌﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ �ﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﯾﺪه ﭘﺎرﺳﯽ از ﺳﺎل  1393آن را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻫﺪف
از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ �ﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ اراﺋﻪ آﺛﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﺳﺎل  1394ﻟﻌﻞ
ﺧﺎﻣﻮش اول در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ آﺛﺎری از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﻟﻌﻞ ﺧﺎﻣﻮش دوم در در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫ�ﻣﻨﺪان ﺧﻼق و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .
دﯾﺪﮔﺎه ﻟﻌﻞ ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از دو ﺑﺴﱰ ﮔﺴﱰده ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ذﻫﻦ ﻫﺎی ﺧﻼﻗﯽ اراﺋﻪ
 ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫ� ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮاﯾﯽ درک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی آن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮم و اﺻﻮل ﻧﻮﺷﻦﺘ
آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ .
اﯾﻦ ﻫ� ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎﻋﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻫ� ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﻮ از ﺣﺮوف و ﻓﺮم
ﻫﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻫ� ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﴎﭼﺸﻤﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻫ� ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ  ،ﻟﺬا ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 .ﮔﺎﻟﺮی اﯾﺪه ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ �ﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﻌﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل �ﺎﯾﺶ آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ و
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺟﺎ از ﻓﺮم ﻫﺎ و ﻋﻨﺎﴏ ﺑﴫی ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی درﺳﺘﯽ از ﻫ� ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻫ�
ﻧﻘﺎﺷﯽ اراﯾﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .
درﺑﺎره ﮐﺘﺎب
در ﺳﺎل  1396ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻖ �ﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﻌﻞ ﺧﺎﻣﻮش ،ﮔﺎﻟﺮی اﯾﺪه ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺑﯿﺸﱰ ﻫ�ﻣﻨﺪان ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ �ﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در �ﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﻌﻞ ﺧﺎﻣﻮش اول  ،ﺳﻮم
و ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻧﺪ را ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﴩ �ﺎﯾﺪ  .ﮐﺘﺎب ﺣﺎﴐ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش و زﺣ�ت
ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺪه ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﴩ
ﮔﺮدد .

