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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی آﺑﺴﺘﺮه ﻧﮕﯿﻦ رﺿﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﻧﮕﺎه  " ...در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺗﺸﺰاد در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽ
 .ﮔﯿﺮد

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺠﺮﯾﺪی ﯾﺎ آﺑﺴﺘﺮه  ،ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻫﻨﺮ ذﻫﻦ ﮔﺮاﺳﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ
 .وﻓﻮر در آن وﺟﻮد دارد
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻧﮕﯿﻦ رﺿﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﮏ و ﻓﺮم  ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  ،درک آن ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎده
 .ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎر دارد
در اﯾﻦ آﺛﺎر  ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ  ،ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﯾﮑﺴﺎن  ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ واﮐﺎوی در درون ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺗﺼﻮﯾﺮی دروﻧﮕﺮا
 .از ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ  ،ﺳﮑﻮت و ﺧﻠﻮت ﺧﺎﺻﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آن  ،ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ  ،و ﺑﻪ وﯾﮋه  ،ﺟﺴﺎرت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در رﻧﮓ
ﮔﺬاری و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ  ،ﮐﻪ ﻫﺮ رﻧﮕﯽ  ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ رﻧﮕﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻤﺎدی از ﺟﻬﺎن
 .ﺧﺎص ﺧﻮد اوﺳﺖ
ﮔﺪازه ﻫﺎی داﯾﺮه وار در اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از دﻧﯿﺎی دروﻧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دارد وﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ  ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ
.ﺷﺎﻋﺮاﻧﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺤﻮ  ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺲ اﺳﺖ  ،از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﺟﺎﻣﯿﻦ  ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن  ،ﺷﺎدی و ﯾﺎ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
اﻣﺮوز ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ  ،و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺣﺲ درون ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ی داﻧﺴﺖ  ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل  ،در دﻧﯿﺎی ذﻫﻨﯿﺶ  ،ﺧﻠﻮت

و ﺳﮑﻮت  ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻌﻔﯽ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  ،ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎص دارد و ﻫﻤﻪ ی ﻋﻮاﻣﻞ را در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﺮﯾﺰی از ﺟﻬﺎن واﻗﻊ ﺑﻪ روﻣﺎﻧﺘﯿﺴﯿﺴﻤﯽ در ﻓﺮاﺳﻮی اﻓﻖ ﻫﺎی
 .ﭘﻨﺪار دارد
ﯾﺎد آور ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮕﯿﻦ رﺿﻮاﻧﯽ  ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  1391ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ ی داروﺳﺎزی ﺷﺪ  ،از ﮐﻮدﮐﯽ
ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ  ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻘﺎﺷﯽ و ادﺑﯿﺎت داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻘﺎﺷﯽ  ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب
 .ﺷﻌﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ " ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺘﺸﺎرات اﻗﺒﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی آﺑﺴﺘﺮه ﻧﮕﯿﻦ رﺿﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﻧﮕﺎه  " ...در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺗﺸﺰاد در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽ
 .ﮔﯿﺮد
 .زﻣﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺼﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ  30ﻣﻬﺮﻣﺎه از ﺳﺎﻋﺖ  17ﺗﺎ  21ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 .ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  9آﺑﺎن ﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻧﺸﺎﻧﯽ  :ﺗﻬـﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ) ﺗﻮاﻧﯿﺮ ( ﺷﻤﺎﻟﯽ  ،ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﻫﻤﺖ  ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وﻧﮏ  ،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﻮﻣﺎن  ،ﭘﻼک 23
 .ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ
ﺗـﻠﻔـﻦ88884572 – 88884407 :

