ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 4173

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 28آذر 7 1400

ﻧﻘﺪ

ﮔﺎﻟﺮيﮔﺮدي

یادداشتی بر نقاشیهای هادی علیجانی ،گالری اثر

نمایشگاه »قُرب و ُبعد« در پروژههای آران

تاریخ هنر کجاست؟
 جواد حسنجانی :چیزی نزدیک به یک دهه پیش در
گالری اثر تابلوهایی ســیاهرنگ با سکوت و ابهام بر دیوار
رفتند؛ حرف زیادی نمیزدند و همین نمایشگاه نقاشی را
به معبدی رازآلود تبدیل کرده بود .بروشــور کوچکی بود
و نوشته کسی همراهش درمورد نقاشیها .دشوارنوشته
بــود؛ پــر از اصطالحات و اســامی متفکران فرانســوی.
احتماال اســتیتمنت بود یا چیزی در همــان مرتبه اما نه
آن فرانســویها و نه آن هموطن هیچکدام نمیتوانستند
تماشــاکننده را در زیارت آن معبــد پر رمز و راز یاری کنند
و رســتگاری فهم نقاشــی را پــس از زیــارت فراهم .در
نمایشگاه »در جســتوجوی فضای گمشده« این جمله
را روی دیوار بردند» :روزگار گذشــته در آذرخشی با زمان
حــال دیدار میکند ،تا منظومــهای را پدید آرد« .ترس در
فکر آدمی رخنه میکند که نکند بار دیگر دوزخی فراهم
شــده تا یک بار دیگــر در صحرای گالری ما را شرمســار
جهل خویش ســازد؟ جمله از مقاله »در جســتوجوی
فضاهای گمشــده« ،داریوش شــایگان برداشــته شــده.
شایگان مقاله را سال  ۱۳۷۰در مجله »ایراننامه« منتشر
کــرد و بعدها با اندک تغییراتــی آن را به کتابی همراه با
نوشــتههای دیگرش کــه مرتبط به هنــر بودند اضافه و
چاپ کرد .در میان راه اصفهان تا پاریس )مقایســه آنها(
به شکل مجازی در گامهای پرشور کلمات شایگان ،آنجا
که شــایگان میخواهد دو جهان ،دو فضا ،دو ســاحت یا
دو بــودن را پیش بکشــد و از اصفهان شــرقی و پاریس
غربی بگوید ،این جمله از »پروژه پاساژها«ی والتر بنیامین
ترجمه و وارد حرفهایش میشود .نقاشیهای علیجانی
ایــن جمله را در کنار خود دارنــد؛ جملهای که همچون
نور نــرم و مخملی آفتــاب صبح بر نقاشــیها میتابد.
افق تفســیر باز میشود .بار دیگر جمله در ابتدای نوشته
نقاش بر برگهای ضمیمه نقاشیها میشود .ساده نوشته
شده و سطرها با حوصله انگیزه ،منابع و اهداف نقاش و
نقاشــیها را مطرح میکنند .رو به نقاشیها که ایستاده
باشــیم در بیشتر آنها دو فضا را میبینیم .از خالل فضای
داخلی ،چشماندازهای پشــت سر را شاهدیم ،عمارتها
و شــهر قاجاری را ،تصویر گوشــههایی از نقاشــیهای
کمالالملک .نقاشی از گذشته میگوید ،درست زمانی که
از حــال میگوید و بالعکس .کالژی در کار نیســت ،بلکه
چشــماندازی اســت که در آن روزنههایی ایجاد شــده و
نورهایی از گذشــته بر اکنون میتابند .تکههایی از گذشته
ســاخته یا جعل نشــده بلکه وجود گذشته خود را مانند
سایهای روی زمان حال گســترانده .شبکهها و برشهای
تابلــو زمانهــا را در هم میبافنــد؛ بدون انــکار تفاوت
هر دوران یــا تاریخ .اما ایــن ارجاعات )یــا نقل قولها(
چه هســتند؟  -۱ژانر طبیعت بیجان  -۲نقاشــی قاجار
)کمالالملک و میرزابابا اصفهانی(  -۳ماتیس و سزان.
طبیعــت بیجانهــا زمانی کــه به نقاشــی قاجار
میپردازند خواهی و نخواهی وجهی روشــنفکرانه پیدا
میکنند .عنوان »در جســتوجوی فضای گمشده« رفتن
به ســراغ تاریخچه یک تحول اســت ،نقاشی قاجار هم
ســند تحول رسانه نقاشی شده و هم در میان اسناد دیگر
تحولهای ایران قرار خواهد گرفت .تاریخ قاجار و نقاشی
آن نیز میانجی اســت؛ میانجی تاریخی پیوســته با زمان
حال و هر بــار هنرمند ایرانی را به خــود فرا میخواند تا
جای ایســتادن کنونیاش را بازبینی کند .وقتی امکان این
بازبینی مطرح میشود یا به عبارتی هنرمند خود را روبهرو
با عناصری تاریخــی میبیند ،همان عناصری که به نحوه
برخورد ایرانی با غرب شکل دادهاند متوجه پیچیدگی این
دادوستد ،این ورود و حرکت غرب در تاریخ ایران میشود.
نقاشــیهای علیجانی روبهرو با این پیچیدگی هســتند و
»آذرخشــی« را که شایگان مطرح میکند ،تفسیر خواهند
کرد .نه برخورد نوستالژی با نقاشی قاجار را شاهد هستیم
 کاری که بســیاری در  ۸۰ســال اخیر نقاشی ایران انجامدادهانــد و نه بازیگوشــیهای پوچ با نــام »معاصریت«،
پســتمدرن یا چیزهای دیگر را .نقاشــی قاجــار را گاه از
تاریخ کنار گذاشــتند و ناچیز شــمردهاند چون نگاه غربی
بر آن مســلط است و این تســلط چارچوب سنت نقاشی
باشکوه گذشته را با عمقنمایی و شبیهسازی از بین برده.
اما »بیان استعاری ،جالل و وقار« به باور رویین پاکباز هنوز
در این نقاشی حضور دارد و این عنصر خالق نقاشی قاجار
میشــود .جایی دیگر این عنصر خــالق را در یک ترجمه
ادبی از »ناصرالملک« میتوانیم شــاهد باشیم .ترجمه او
از »اتللو« یکی از اولین ارتباطهای زبان فارسی با تراژدی و
شاید درام اروپایی است .ناصرالملک زبان فصیح و آهنگین
فارسی دوران خود را که بر طبعی شاعرانه استوار بوده با
درام مستحکم شکسپیر همراه کرده است از همین رو هنوز
این ترجمه را میشود به دیده تحسین نگریست و از قرائت
آن لذت برد .صنیعالملک نقاش نمونه دیگری اســت که
با وجود فراگیری و پیادهســازی نقاشی غربی همچنان از
مضامین و فضای ایرانی غافل نیست .مسئله نقاشیهای
علیجانی تنها یک ارجاع تصویری به دوران قاجار نیست؛
این موضوع بیرمقترین چیزی است که در نقاشی اکنون
ایران فراوان اتفاق افتاده که شــمایلی قاجاری را به میان
میآورند و به گمان خود به هجو تاریخ نزدیک میشــوند
اما یا خود نقاشــی هجوآلود میشــود یا به نوستالژی آن
تبدیل .نقاشــیهای علیجانی ناخواسته به این موجها در
هنر اکنون ایران آگاهی دارند و بنای فاصلهگیری از آن را در
سر .موضوعی که در اینجا شجاعتی را به نقاشی میبخشد
همان طبیعت بیجان است .ژانری که از مضمونگرایی و
تزئینات بصری دور است و بر مطالعه بصری اشیا در فضا
متمرکز اســت .در طبیعت بیجان نقاش ناگزیر به سراغ
عناصر ســاختاری و نقاشی میرود .نقاشیهای علیجانی
به واکاوی نقاشی قاجار با ارجاع به ساختارهای بازنمایی و
روشهای نقاشی آن مشغول است .اینکه چگونه میشود
فهمی پرتنش از نقاشی داشت؟ اینکه مدرنیسم هنری در
ایران به چه شــکلی گذشــته را میشناسد؟ پرسشهایی
است که این نقاشیها فراهم کردهاند.

دور و نزدیک چند هنرمند
با چند ملیت

درباره نمایشگاه آثار محسن وزیریمقدم

کارخانهای در کارخانه آرگو
ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻨﺠﻰ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر
هنر ،بهویژه مجسمهسازی ،در قرن بیستم دچار تحوالت چشمگیری
شــده اســت که یکی از برجســتهترین نقاط عطف آن متحرکشــدن و
تعاملیشــدن مجسمههاســت ،جایی که پای مخاطب به میان کشیده
میشود.
»در اوایــل قرن ،کنســتانتین برانکوزی با بیان این پرســش اساســی
درمــورد اینکه چه چیزی در مجســمه ،معنا را به مخاطب میرســاند،
تصویر یک ســوژه یا ماهیت آن؟ مجسمهسازی پیش از آن را به چالش
اساســی فراخواند .بعد از آن این پابلو پیکاســو بود که سعی کرد بگوید
مجسمهســازی نیازی بــه حکاکی ،به آن شــکل ســنتی ،قالببندی یا
گچگیــری ندارد و میتوان آن را مونتاژ کرد و در حوالی دهه ســوم قرن
بیســتم بود که الکساندر کالدر نشــان داد که مجسمه میتواند متحرک
باشــد« و از آن مهمتــر تعاملی بــه نحوی که مخاطب در شــکل اثر و
معنای آن میتواند دخل و تصور داشــته باشد؛ اما اینطور که پیداست
در حوالی ســالهای  ،۱۹۲۰نائوم گابو نقاش ،مجسمهساز و نظریهپرداز
برجســته روسی در جنبش هنری ســاختگرایی بود که به عبارت دیگر
اولین مجسمه متحرک را ابداع کرد» .با آنکه نظریهپردازان ساختارگرایی
ماننــد والدیمیــر تاتلیــن معتقد بودند کــه هنر بایــد در خدمت عقاید
اجتماعی باشد؛ گابو معتقد بود که هنر باید کارکردی مستقل در جامعه
داشته باشد و بهعنوان ابزاری پراهمیت در ارتباط و تجارب انسانی مورد
اســتفاده قرار گیرد« .در بیانیه واقعگرا ،گابو همچنیــن به نیاکان هنری
خود یعنی کوبیستها و فوتوریستها رجوع کرد .محسن وزیریمقدم را
باید در ادامه چنین تفکری در ایران دانســت .کمااینکه پیش از مجسمه
او در نقاشــی هم تا حدودی در همین مسیر اندیشه و تفکر گابوی پیش
میرفت .البته در این مســیر از قضــاوت و نقد خود را پرهیز نداد و برای
اینکه بداند در کجای این جهان ایســتاده اســت ،یک بار از توتی شالویا،
اســتاد پژوهش در آکادمی هنر رم ،خواست به کارگاهش بیاید و آثارش
را ببنید .شــالویا پس از آنکه به دقت آثار وزیریمقدم را دید ،گفت» :تو
نقاش هستی؛ اما هنرمند نیستی .باید چیزی خلق کنی که پیشتر وجود
نداشته است«.
این نقد شــالویا شــاید بعــد از ماجرای بیــرونزدن از خانــه ،که در
گفتوگویی به تفصیل برایم تعریفش کرده بود ،مهیبترین ضربهای بود

که به وزیریمقدم وارد شد و مثل همان خاطره نوجوانی ،هرگز نتوانست
از زیر ضرب آن خود را بیرون بکشد .همین تکجمله کافی بود که باعث
شــود تا لحظهای که جان داشت ،دست از تولید یا بهاصطالح شالویای
خلق برنداشت و اگر نتوانست بسازد ،طرح بسیار زد.
وزیریمقدم در جایی درباره اینکه چه شــد که به سراغ مجسمههای
مفصلی و متحرک رفت ،ماجرا را حاصل بخت و اتفاق دانسته و روایت
کرده بود» :یک روز اتفاقی پیش آمد؛ برای آنکه بتوانم چوب را ســوراخ
کنــم ،چوبهایی دیگــر را در زیر آن قــرار دادم و مته را روشــن کردم.
همینطور که مته را به ســمت پایین فشار میدادم ،چوب رویی به دور
خودش چرخیــد .این رخداد من را به فکر واداشــت که اگر یک آهن از
وسط این سوراخها رد کنم ،این فرمها میتوانند روی هم حرکت کنند«.
)مصاحبه با هنرمند.(۱۳۹۲ ،
البته به جز این روایت شخصی ،باید این احتمال را بسیار باال دانست
کــه او از فضای مجسمهســازی جهان و جنبشها و شــیوههای تازه با
اطالع بوده اســت و این اتفاق در او میل به این ســو رفتن را فراهم کرده
اســت .آنچه در کارخانه آرگو امروز پیشروی مخاطــب قرار دارد ،یک
اتفاق فرای اتفاقی اســت که وزیریمقدم در حیات خود تجربه کرد و آن
بهنوعی ســاختن در فقدان هنرمند است .جایی که او طرحهای نیمه و
ایدههای زمینماندهاش را در نبود خودش ساخته و چیدمانشده در یک
گالری میبیند .از مجموعه آثار او در نقاشــی نمایشگاههایی برگزار شده
بود یا حتی محدود از مجسمههایش ولی آنچه به صورت یک نگاه کلی
به جهان فکری و آثار وزیریمقدم به دســت آید یا فراتر از آن آثار مرده
و خام و ناپخته او ،امروز به دســت کسانی دیگر زنده و پخته شود ،خود
تجربهای اســت از جنس تجربههای وزیریمقــدم .در یک نگاه کلی به
پرونده کاری او که شــامل مجسمههای تعاملی و متحرک از آنچه تمام
شده یا ناتمام مانده است ،از ایدههای خام تا آنهایی که مراحلی را از سر
گذراندهاند ،از نقاشــی تا طراحیهای دستی ،با وسعتی که در نمایشگاه
پروژههــای تحققنیافته در گالری کارخانه آرگو  /بنیاد پژمان شــاهدش
بودیم ،یک فرصت کمنظیر محسوب میشود.
در این نمایشگاه که بنیاد محسن وزیریمقدم با همکاری بنیاد پژمان،
کارخانه آرگو ،با عنوان »محســن وزیریمقــدم :پروژههای تحققنیافته؛
مجســمههایی پویا ،کوچک تا بــزرگ ) «(۱۳۴۷-۱۳۹۷به دورهای مهم
از کارنامه هنری او براســاس یک سیر تاریخی و تایمالین زمانی جذاب از
آثارش تأکید شده است که به ماهیت و اصل آنچه از وزیریمقدم تاکنون
میشناســیم ،نزدیکتر است .آثاری گهگاه در شــکل خام ،گاه در قامت
تجربهاندوزی و تمرین هنرمند و گاه در شمایل ایدههای هنوز نهایینشده
بــر روی کاغذ یا در قامــت حجمهای متحرک و تعاملی هســتند که از

نظر گرداننده دارای ارزشهای نمایشی و از منظر دیگر دارای ارزشهای
آموزشــی میتواند مورد توجه قرار گیرد و براســاس تصویر کلی از او و
آنچه برایند کارنامه کاری او پیش چشــم ماســت؛ بهویژه دال مرکزی و
اصلــی او یعنی اهمیت تجربهگرایی نزد وزیریمقدم ،در این نمایشــگاه
به ماهیت و بنمایه تفکری او نزدیکتر اســت .بهویژه از منظر کسی که
همیشــه آموزش برایش محل دغدغه بود ،این نمایشــگاه در فقدان او،
بهنوعی ادامه معلمی اوســت و درسهایــی برای دیگران در بر خواهد
داشــت .نکته دیگر این نمایشــگاه کــه از فراوانی از منظــر او میتوان
برداشــت کرد ،روحیه ناآرام هنرمند و تعدد کار و تجربه و ایده است .او
مانند بلدوزری خســتگیناپذیر بیش از  ۷۰سال بیوقفه کار کرده است.
این اســت که او را امروز بــه وزیریمقدمی که ما میشناســیم و به یاد
میآوریــم تبدیل کرده اســت» .این نمایش بر مهمتریــن دوره کارهای
این هنرمند ،مجســمههای تعاملی ،تمرکز دارد ،مجموعه مجســمهها
تنهــا یک بار در موزه هنرهای معاصر تهران در ســال  ۱۳۸۳و با عنوان
»مرور آثار وزیریمقدم« ارائه شــدهاند .در ایــن نمایش بیش از صد اثر
شامل مجسمهها ،نقشبرجســتهها ،اتودها و یک اثر آلومینیومی از این
دوره ارائه میشــود ،مجموعه طراحیهای این نمایش برای اولینبار به
نمایــش درمیآید ،در این نمایش دیدارکننــدگان امکان تعامل با برخی
آثار هنرمند را خواهند داشت«.
بیاغــراق میتوان انعطافپذیــری او در کارهایــش و تجربهگرایی
او در دســتیافتن بــه فرمهای تازه از خلق اثر هنری را تابعی وابســته
به نوع زندگی او دانســت .مشــاهدات و تجربیات وزیریمقدم توانسته
او را بــه چنان جســارتی در کار برســاند که با هر متریالــی به تولید اثر
هنری دســت یازد .البته نمیتوان کتمان کرد که روحیه خستگیناپذیر
و جســتوجوگر اوســت که اینچنین او را باارزش و آثارش را برای ما
الهامبخــش و تأثیرگــذار در تاریــخ هنر معاصر میســازد .تاریخی که
امثال وزیریمقدم در آن به قاعده تعداد انگشــتان دســت هم نیســت
و اگر خواســت و این حجــم از تالش نبود ،وزیریمقــدم در این قامت
حاصل نمیشــد .این گزاره به این معناست که وزیریمقدمی که امروز
ما میشناســیم ،حاصل زحمت خودش برای معرفی خودش است ،نه
حاصل جریانهای هنری یا جامعه که او را بهخوبی شــناخته و ســعی
در بازنشــر او داشته اســت .او هم خود را تربیت کرد و هم نسلی را ،او
هم خود را معرفی کرد و هم هنر مدرن را .به این اعتبار و ارجاعات باید
وزیریمقدم را کارخانهای تا آخرین لحظه در حال تولید دانست که پس
از رفتنش هم گویــا از انتقال تجربه ،آموختن و بهنوعی تولید بازنمانده
اســت و اکنون کارخانهای است که در کارخانه آرگو فعالیت خود را به
نمایش گذاشته است.

 پروژههای آران از روز
جمعه ۲۶ ،آذر تا جمعه،
 ۱۰دی ،میزبان نمایشگاه
گروهی »ُقــرب و بُعد«
است .امیرعلی قاسمی
آثار ایــن نمایشــگاه را
گردآوری کرده .در توضیح این نمایشگاه آمدهُ »» :قرب
و بُعد« با نمایــش هفت پروژه از  ۱۲هنرمند به تهران
میآیــد :چیدمان دیــداری /شــنیداری »نقطهنقطه«
از آبــل کورینســکی و اورهــان کاوراک اوغلــو ،پروژه
آرشــیوی /مشــارکتی » - uفرم« از آلیچه پدرولتی و
آنــدرهآ فامیالری ،بــازی متنمحــور »ارمغانغبار« از
اَرون روســمن -کیس ،پروژه »خودرویندگان ،باغ ورای
دیوار« از آریا عربشاهی و الو دی مارکو ،پروژه »میراث
غیرملموس« از احسان همت ،پرفورمنس و چیدمان
»تهــران درختــان« از گودا پالکایتی و ســینا ســیفی،
چیدمان عکــس /صدای »داســتان جابهجاییها« از
صبــا قربانعلینژاد و تیموته گوویــن ،نغمه معنوی
پرفورمنس پــروژه »تهــران درختــان« را در روزهای
جمعــه ) ۲۶آذر ۳ ،و  ۱۰دی( ســاعت شــش عصــر
در پروژههــای آران اجرا خواهد کرد« .بر اســاس این
توضیح پرفورمنسها در طول سه جمعه نمایشگاه از
ســاعت  ۱۸تا  ۲۰در گالری اجرا خواهند شد .عالوه بر
امیرعلی قاسمی که جمعآوری و کیوریتوری نمایشگاه
را بر عهده داشــته ،واحد شهر و معماری  ۱۰۰۱طراح
نمایشگاه بوده است .عالقهمندان به تماشای نمایشگاه
»ُقرب و بُعد« میتوانند همه روزه به جز روزهای شنبه
و یکشــنبه ،از ساعت  ۱۳تا ) ۱۸ســاعت کار گالری در
روزهای جمعه از  ۱۶تا  ۲۰اســت( به نشــانی :خیابان
نوفللوشاتو ،کوچه لوالگر ،شماره  ۵مراجعه کنند.
نمایشگاه شنتیا ذاکرعاملی در گالری امروز اصفهان

هنر فقط در مرکز نیست
 آثــار جدید شــنتیا
ذاکرعاملی ،از شــنبه
 ۱۳آذر در گالــری
امروز شــهر اصفهان
بــه نمایــش درآمده
اســت .این نمایشگاه
تا دوشنبه ششم دی پذیرای عالقهمندان خواهد
بود .شــنتیا ذاکرعاملی ،متولد سال  ۱۳۵۹در اصفهان
اســت و در ســالهای اخیر آثارش را به شکل مستمر
عــالوه بر تهــران در شــهر زادگاهش نیز بــه نمایش
میگــذارد .در آثار او عکسهای یادگاری بهخصوص از
ســفر ،نقش مهمی را ایفا میکننــد و او معموال عالقه
دارد این عکسها را به اشــکال مختلــف با رنگهای
درخشان ،روی بوم بازآفرینی کند .از این منظر ،آثارش در
کنار تعداد دیگری از نقاشــان قرار میگیرد که به شکل
جدی ســراغ بازآفرینی عکسها روی بوم میروند .در
آثار جدید این هنرمند عناصر خیالانگیز و وهمآور نیز به
تصاویر آشنا اضافه شدهاند که احتماال نشانه تغییری در
آثار او هستند .همکاری او با گالری امروز اصفهان از
سوی دیگر نشانهای است بر قدرتگرفتن گالریهای
شــهرهایی به غیر از تهران که معموال زیر سایه قرار
میگرفتند .ولی در چند ســال گذشــته ،گالریهای
شهرهای بزرگی همچون اصفهان ،شیراز و ...قدرت
درخور توجهی یافتهاند و نظر عالقهمندان را به خود
جلب کردهاند.
عالقهمندان به این نمایشــگاه میتوانند همهروزه
بهجز سهشــنبهها و تعطیالت رسمی از ساعت  ۱۱تا ۱۹
به نشــانی اصفهان ،آبشــار دوم ،کوچه فرشید ،شماره
 ۳۲٤مراجعه کنند.
آثار علی نصیر دراُ

از برلین تا تهران
 از روز جمعــه۲۶ ،
آذر ،گالــری اُ ،میزبان
مجموعــه جدید آثار
علــی نصیــر خواهد
بود .این نمایشــگاه تا
روز چهارشنبه ،هشتم دی ادامه خواهد داشت.
علی نصیر ،هنرمند ایرانی ،متولد سال  ۱۳۳۰ساکن
آلمان است و از ۲۳سالگی ایران را به مقصد آلمان ترک
کــرد و آثارش را در آلمــان و ایران به نمایش میگذارد
و در چند ســال اخیر ترجیح داده که در ایران به شــکل
مســتمر با گالــری اُ همکاری کند .ایــن نقاش در طول
ســالهای فراوان فعالیت هنریاش چندین نمایشگاه
انفرادی از آثــارش را در گالریهای مختلف به نمایش
گذاشته است و اخیرا آثارش در حراج تهران هم حضور
یافتهانــد .از این نظر عالقهمندان به هنر در ایران اکثرا با
شیوه کاری ویژه او و آثارش آشنا هستند .آثار او معموال
با رنگهای درخشان و ترکیببندیهای پیچیده همراه
است که حســی از هیجان و حرکت را به بیننده منتقل
میکند .از این منظر میتوان او را هنرمندی با سبک ویژه
و شناختهشــده نامید .آثار او معموال در ابعاد متوسط
و نه چندان بزرگ بر دیوار نمایشــگاه ظاهر میشد ،اما
اخیرا آثاری در ابعاد بزرگتر هم خلق میکند.
نمایشــگاه »آثار علی نصیر« ،از روز جمعه ۲۶ ،آذر
تــا هشــتم دی در گالری اُ ،در معرض تماشــای عموم
خواهد بود .عالقهمندان میتوانند هر روز به جز شنبهها
و یکشنبهها از ساعت  ۱۲تا  ۲۰به نشانی :خیابان شاهین
)خدری( ،شــماره  ،۱۸طبقه اول مراجعه کنند .ساعت
کار گالری در روزهای جمعه از ساعت  ۱۶تا  ۲۰است.

