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.اوﻟﺮﯾﮑﺎ اﻟﺮ-روﺗﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ˝ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دوم˝ را در ﮔﺎﻟﺮی آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد

آرﯾﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ اﻗﺒﺎل ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺎﻟﺮی آرﯾﺎ درﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه "ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دوم" ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر اوﻟﺮﯾﮑﺎ اﻟﺮ-روﺗﺮ در اﯾﻦ
ﮔﺎﻟﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﯿﻨﺎرﺷﺘﻪای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ،اﺟﺮاﻫﺎی
.ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮی و ﭼﯿﺪﻣﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭼﯿﺪﻣﺎن و ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ رواﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮات
ﺑﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه درون اﻓﺮاد راﻧﺪه ﺷﺪه از ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ داده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ
.ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺷﮑﻮﻫﯽ اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻗﺼﺪ دارد در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ ﮔﻔﺖ :در ﮐﻨﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺴﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻧﻮﻧﻮازی ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ
.ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺎﻟﺮی آرﯾﺎ اﻓﺰود :ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ و رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ روی
.ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن اﺑﻬﺎم ﺳﺎﯾﻪﻫﺎﺳﺖ

ﺷﮑﻮﻫﯽ اﻗﺒﺎل ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ روز ﺟﻤﻌﻪ  9ﻣﻬﺮﻣﺎه و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎرش ،ورﮐﺸﺎﭘﯽ را ﻫﻢ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه
ﮔﺎﻟﺮی آرﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﭘﺮوﻓﺴﻮر اوﻟﺮﯾﮑﺎ اﻟﺮ _ روﺗﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ
آﻟﻤﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی آﻟﻤﺎن اﺳﺖ .او ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آواز در اﭘﺮای "ووﭘﺮال" و داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ وﯾﻦ را ﻧﯿﺰ دارد از ﺳﺎل  2006اﺳﺘﺎد ﻫﻨﺮ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻻﻧﻮس در ﺷﻬﺮ ﺑﻦ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ .او
از ﺳﺎل  2008اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ "ﻫﻨﺮ در ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ" را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آﺛﺎرش را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
آﻟﻤﺎن ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﭼﯿﻦ ،روﻣﺎﻧﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه "ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دوم" اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  6ﻣﻬﺮ اﻓﺘﺘﺎح و ﺗﺎ  19ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی آرﯾﺎ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻪ راه
.ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ،ﮐﻮی زرﯾﻦ ،ﭘﻼک  10ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
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