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][ad_1
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی  166ﺳﺎﻟﻪی اﮐﺴﭙﻮﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،آنﭼﻪ ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻦآوری ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ و ﻗﺪرتﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ
آوردﮔﺎه ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯽﺷﮏ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ –
ﻫﻨﺮی اﺳﺖ.
ﭼﻪ در اﮐﺴﭙﻮﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ – ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴﭙﻮ  2010ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی و اﮐﺴﭙﻮ 2015
ﻣﯿﻼن – ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ،ﭼﻪ در اﮐﺴﭙﻮﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ – ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴﭙﻮ  2012ﯾﻮﺋﺴﻮ – ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان در آن ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ در دورهی ﺑﻌﺪی آن ،ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺴﭙﻮ 2017
آﺳﺘﺎﻧﻪ )ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن( ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» ،ﻓﺮﻫﻨﮓ« و »ﻫﻨﺮ« ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ
ﺑ ُﻌﺪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
از ﺳﺎزهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ ،ﺗﺎ
ﭼﯿﺪﻣﺎن ،اﺟﺰا و اراﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎوﯾﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
ﺟﻬﺎن ،ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و داﻧﺶاﻓﺰاﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﯿﺰﺑﺎن و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻨﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار دادن ﺧﯿﻞ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻣﻮﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر
واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
در اﮐﺴﭙﻮ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ،ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎرهﻫﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد و از اﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت و
روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﻨﺮی زﻧﺪه و ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ،در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﮐﺴﭙﻮ ) (Expo Culture Centerﯾﮏ ﺳﺎزه ﺑﻮد ﺑﺎ
ـﻞ،
ـﻮﺟﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ِ ﺑﯿﻀﯽﺷﮑـ
ـﺎزهی ﺗـ
ـﺮی .ﺳـ
ـﯽ ﻫﻨـ
ـﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـ
ـﯽ اﻣﮑﺎﻧـ
ﮐﻠـ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺳﺎﻟﻦ  18ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ و
اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﻫﻢ در اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻓﻌﺎل،
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،راﻫﺮو

ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮐﻪ ﮐﻞ ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را در ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﻠﻨﺪ در دﯾﺪرس داﺷﺖ
و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ،از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﺮرﻧﮓ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﮐﺴﭙﻮ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن  Themeﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
در اﮐﺴﭙﻮ  2012ﯾﻮﺋﺴﻮ ﮔﺎﻟﺮی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻣﺎﻧﻨﺪEXPO Digital Gallery ,) ،
 (EDGﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را – ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﭘﺎوﯾﻮنﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ – داﺷﺖ .ﮔﺎﻟﺮی دﯾﺠﯿﺘﺎل درواﻗﻊ »ﺷﺎﻫﺮاه ﻣﺤﻮری«
ﺑﻮد؛ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺖ اﮐﺴﭙﻮ ﻣﯿﻼن و ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ.
دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﯾﻮﺋﺴﻮ ،ﻣﯿﺪان اﮐﺴﭙﻮ ) (EXPO Plazzaﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – ﻫﻨﺮی در آن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺮهﯾﯽاش ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﺎﻟﻦ  Tent Theaterﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺰو
ﻣﻌﺪود ﺑﺨﺶﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻄﺮح ﮐﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﯾﮏﺳﺎﻋﺘﻪ را ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺮوﭘﺎ ﻗﺮص
ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺣﺘﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن
در ﺻﻒ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی در اﮐﺴﭙﻮ ﯾﻮﺋﺴﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﺘﻌﺪدی
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎوﯾﻮنﻫﺎی ﺧﺎص،
ﺗﻮﺳﻂ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ﯾﺎ ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﮐﺎت آﮐﺮوﺑﺎﺗﯿﮏ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﮐﺮهﯾﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻟﺰاﻣﯽ
ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽﺷﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﺮهﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﻤﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ
ﺷﺎدی از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎﯾﯽ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﺘﻌﺠﺐ و
ﻣﺸﻌﻮف ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ـﺪه در
ـﺶ ﻃﺮاﺣﯽﺷـ
ـﻤﯽ از ﭘﯿـ
ـﺎی رﺳـ
ـﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـ
ـﺎ ﻫـ
ـﻮع دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـ
ﻧـ

ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫـﺎی ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻋﻼم ﻣـﺪاوم از ﺑﻠﻨـﺪﮔﻮﻫﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ و رﺳﺎﻧﻪﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ،اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ در
آن روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﮐﺴﭙﻮ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻦ 18
ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ،در ﻫﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎرهﻫﺎ ،ﯾﮏ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮد.
در اﮐﺴﭙﻮ  2015ﻣﯿﻼن ﻧﯿﺰ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻓﻌﻠﯽ و اﻟﺒﺘﻪ آن زﻣﺎن ﺣﻀﻮر
اﯾﺮان در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺟﻬﺎﻧﯽ در دل اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪی ﻫﻨﺮی ﭼﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ را در
ﻃﻮل  6ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد .ﺳﺎﯾﺖ اﮐﺴﭙﻮ ﻣﯿﻼن ﻫﻢ
ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎوﯾﻮنﻫﺎ در دو ﻃﺮف ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﮔﺬرﮔﺎه
اﺻـﻠﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻫﻨـﺮی در
ﭘﺎوﯾﻮنﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻣﺠﺰای ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه ،ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ روزﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮروﻧﻖ
و ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮐﻪ در
ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎب وﯾﮋه داﺷﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﻧﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﯿﺰ رﻗﺺ ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
درواﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻼم و ﺑﺎ اﺳﻔﺎده
از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ،در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اﮐﺴﭙﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪﮔﻮاه دﺳﺖﮐﻢ آنﭼﻪ در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی  ، 2010ﯾﻮﺋﺴﻮ
 2012و ﻣﯿﻼن  2015ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﻀﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
اﯾﻦ آوردﮔﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درواﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت اﮐﺴﭙﻮ ،ﯾﮏ ﺑﺎزار ﭘﺮ رﻧﮓ و
ﻟﻌﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری )در اﮐﺴﭙﻮﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺪود  200ﮐﺸﻮر و در
اﮐﺴـﭙﻮﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﯿـﺶ از  100ﮐﺸـﻮر( ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺧﯿـﻞ ﻣﯿﻠﯿـﻮﻧﯽ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در روزﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی از  90ﺗﺎ  180روزه ،ﺑﻪﺳﻤﺖ
ﺣﺠﺮه )ﭘﺎوﯾﻮن( ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﺟﺮا و اراﯾﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﻨﺮی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮی ،ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﮑﺎر و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺣﺎل ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﺮان در اﮐﺴﭙﻮ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ  2017ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﻪی ﺧﺮدادﻣﺎه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه – ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺨﺎرج – ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ
ﺻﺤﻨﻪی ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪون ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ،
ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻮﻓﻖ اﯾﺮان در اﯾﻦ آوردﮔﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺪون ﻟﺒﺎس ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪی ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻌﺮض ﻣﺸﺎﻫﺪه،
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ!
اﯾﺴﻨﺎ – ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ؛ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب »دﻧﯿﺎی ﺷﯿﺸﻪای« )ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ
ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﮔﺰاری اﮐﺴﭙﻮﻫﺎ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آن در ﻣﻮزهی اﮐﺴﭙﻮ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ی ﺗﺨﺼﺼﯽ  BIEﺛﺒﺖ ﺷﺪ(
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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