
 :گواهان

 Fronteversimo  جنبش سبک وها و مدارج علمی تحصیلی طرفداران و حامیانصداها، چهره

 

 )کارشناس بازاریابی و ارتباطات( Lori Mixsonلوری میکسون 

ی هنر آثارامون پیر Lori Mixon لوری میکسونبا   Roberto Zadicروبرتوزادیک یمصاحبه

 Siniscalchiی کسینیسکال

 

  
شود. می جهانیی و هنر او بیش از هر زمان دیگری کایجاد شده توسط جوزپه سینیسکال ""Fronteversismoجنبش 

، مشاور بازاریابی مشهور و متخصص در ارتباطات و کسب  Lori Mixson اختصاصی با لوری میکسون یدر اینجا یک مصاحبه

 گواه ،های خارجی بزرگانصاری، یکی دیگر از شخصیتو نینا  Paula Toothپس از پائوال توتس  وجود دارد.و کار 

 انگیز اوست.های شگفتی و نقاشیکسینیسکال

 :Lori Mixsonچند لینک در مورد 
 http://www.businessglory.com/exclusive-interview-with-lori-mixson-an-entrepreneur-

woman-with-deep-texan-roots/ 

http://youtu.be/EusAlCcRTB4 

https://youtu.be/chJp1BBx1aw 

http://www.imdb.com/name/nm5275235 

http://vimeo.com/75369889 

http://www.linkedin.com/pulse/lori-mixson-only-lone-star-tech-shine-texas-geoff-de-

weaver 

 شماست؟ یها مورد عالقهی دوست دارید و کدام نقاشیکدر آثار جوزپه سینیسکالچه چیزی را 
 .آنها را دوست دارم یاما همه ی من استو صلح و طبیعت مورد عالقه joetsu  : شب ماه کامل در جوتسودو مورد

پسندید و نظرتان در مورد نقش تصاویر در چه چیزی را می Fronteversismoجنبش  مورددر 

 بازاریابی و ارتباطات و در دنیای هنر چیست؟
اول از همه، لطفاً به من اجازه دهید بیان کنم که چقدر افتخار دارم که با چنین هنرمند و انسان باورنکردنی ارتباط داشته باشم! 

است. من دوست  یک انحراف خوشایند از اخبار رایج و جامعه شناسی فعلی Fronteversismoمن معتقدم که جنبش 

قدردانی کنند. من معتقدم ی( ک)نام هنری جوزپه سینیسکال Giusشگفت انگیز  آثار دارم مردم این فرصت را داشته باشند که از

 باشد.نیز میجایگاه جهانی  درخوربلکه   یت عرضه برای فروش را داردنه تنها قابل یک از شاهکارهایش هرو  او هنریسبک 
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اجتماعی  جایگاهکنید که هنر آیا فکر می های اجتماعی دارید،ی که برای حضور در فعالیتبا توجه به تعهد

 امروز آمریکا چگونه است؟ یهنرمندان در جامعه سایر دارد و وضعیت نقاشان و
در سراسر  نشرکار او ارزش  باشد.ی جهانی را دارا میجذابیت الزم برای حضور در عرصه Gius آثار معتقدم که  صادقانهمن 

ی شاهکارهای او وجود دارد و دوست دارم در ایاالت متحده بازاری برای انتشار و عرضه کنم کهجهان را دارد. من احساس می

 آشنا در سراسر گیتی باشد. مینا Giusناظر آن باشم که روزی  

به دوران  آثارشی در کشما در مورد اهمیتی که سینیسکال نظر مند هستید؟شما به نقاش خاصی عالقهآیا 

 Vincent Vanها نوشتند که او شبیه ونسان ون گوگداد چیست؟ خیلیکودکی و طبیعت و مناظر می

Gogh  چیست؟ همانندیو بزرگ است، نظر شما در مورد این مقایسه 
کنم، او را در کارش حس می قلبی استعداد خودش را دارد و من کبینند، اما سینیسکالبا ون گوگ می تشابهیمطمئناً اکثراً 

مردم آن  یخودش است، روح مهربانی که برکات بسیار شریفی را برای جهان و همهی معجزه Giusجدا از هر مقایسه 

انجام  تغییرتر از صلح و عشق در مقیاس جهانی وجود ندارد. ما باید تمام تالش خود را برای ایجاد خواهد. هیچ چیز اصیلمی

 رکت نمایم.در این امر مشاکوچکی که ممکن است  به هر نحودهیم. من مفتخرم که 

 


