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ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻮب ﺗﺮاش در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎری ﻫﺎ و ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻫﺎی روی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و دﯾﻮار ﻏﺎرﻫﺎ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ
.ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﭙﺮدازد

ﺟﻤﻌﻪ  ۲۸آﺑﺎنﻣﺎه ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻮب ﺗﺮاش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »وز وز زﻧﺒﻮری ﮐﻪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮرد« در ﮔﺎﻟﺮی
اﻋﺘﻤﺎد ﯾﮏ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻀﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت در
دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ دارد .اﯾﻦ ﻧﻘﺎش ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮی در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ و
ﭘﺎرﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺮس ﻫﺎ ،دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ ،ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ،ﺧﺎﻃﺮات ،اﺧﺒﺎر و روﯾﺪادﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و
دﯾﻮارﻫﺎ ﺣﮑﺎﮐﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ و روﯾﺪادﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻫﻢ
زﻣﺎﻧﻪ اش و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن آن ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﺧﻮد رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﯿﺘﻤﻨﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﻮﯾﺮﯾﻮن و رادﯾﻮ و  ...ﺗﺮس ﻫﺎ ،دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ ،ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ،ﺧﺎﻃﺮات ،اﺧﺒﺎر و روﯾﺪادﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ دوام داﺷﺖ وﻟﯽ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ درآﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎ آﻣﺪن ﯾﮏ اﺗﻔﺎق و ﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﺒﺮ و اﺗﻔﺎق ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت و اﺧﺒﺎر در
ﺳﻄﻮح و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮی ﮔﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دورﺑﻤﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و اﺧﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ذوق ﻫﻨﺮی ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺬاب ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

