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.ﻓﺮاﻣﻮشﺧﺎﻧﻪ˝ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﮔﻮﺷﻪای از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻘﻮش ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ˝

ﻧﺪا اﻋﻈﻤﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺴﻤﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه "ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﺎﻧﻪ " ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  29ﻣﺮداد در
ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ "وﯾﺴﺘﺎ" اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﺗﺎ  8ﺷﻬﺮﯾﻮر اداﻣﻪ دارد .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎی
.اﻣﺮوزی در آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﯾﺎدآور ﻓﺮشﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
اﻋﻈﻤﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽام را در رﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪام اﻣﺎ از ﭘﯿﺸﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺟﺪی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدم و اﯾﻦ ﺑﺎر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه "ﻓﺮاﻣﻮشﺧﺎﻧﻪ" ﺳﻌﯽام ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
.ﻗﺮار دﻫﻢ
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ درﺑﺎره اﻫﺪاف ﺧﻮد از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ و ﻧﻘﻮش اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ و ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ روی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
.ﮐﺸﯿﺪهام ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ از زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﺳﺖ
اﻋﻈﻤﯽ اﻓﺰود :ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه در وﺳﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﺣﮑﻢ ﺗﺮﻧﺞﻫﺎی روز ﻗﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ
.ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪام
اﯾﻦ ﻧﻘﺎش در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﮔﻔﺖ" :ﻓﺮاﻣﻮشﺧﺎﻧﻪ "ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﻌﯽ ﻛﺮدم ﮔﻮﺷﻪای
از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻜﺸﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻛﻪ روی ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﺮش اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻢ ،ﻧﻘﻮش
ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﻧﮕﺎه اﻣﺮوز را ﺑﻪ دﯾﺮوز ﻣﻌﻄﻮف ﻛﻨﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎی اﻣﺮوزی در آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺗﺎ
.ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ اﻛﻨﻮن ﮔﺮه زﻧﺪ و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه "ﻓﺮاﻣﻮشﺧﺎﻧﻪ" از  29ﻣﺮداد ﺗﺎ  8ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ "وﯾﺴﺘﺎ" ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد ،ﮐﻮﭼﻪ
.دوازدﻫﻢ ،ﭘﻼک 11ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﺎ  20ﺑﺠﺰ روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ
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