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ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی ﻓﺪوی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﻮن در ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎرم از ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻓﻀﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی
در آﺛﺎرم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﺷﯿﻮه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ذﻫﻨﯽ ﻣﻦ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﻓﺪوی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎرش در ﮔﺎﻟﺮی ﺑﻨﯿﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻬﻨﺎم دﻫﺶﭘﻮر ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ﮐﺮدم در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ارزشﻫﺎ و
در ﮐﻞ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
او اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﯿﭻﮔﺎه ﯾﮏ ﺧﺮوس ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ از ﯾﮏ اﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ دو ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﺗﻮ در ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در آﺛﺎر ﺑﯿﺎن ﺗﺎزهای را در ﭘﯽ دارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮی اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻠﯽ در ﭼﺎدری ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮن او
را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺪوی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﻓﻀﺎ ﻫﻤﻮاره ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻣﻦ ﭼﻮن در ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎرم از
ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻓﻀﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی در آﺛﺎرم ،در ﺷﯿﻮه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺎن
ﺟﺪﯾﺪﯾﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ذﻫﻨﯽ ﻣﻦ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :ﻣﻦ در رﻧﮓﮔﺬاری اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهام و رﻧﮓﻫﺎ در اﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﻤﯽ
درﺧﺸﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎش و ﻟﮑﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در راﺳﺘﺎی ﺧﻮد ﻃﺮحﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻟﺤﺎظ اﺟﺮای رﻧﮓ ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﻓﺪوی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در اراﺋﻪ آﺛﺎرم ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ و دوﺳﺖ ﻧﺪارم زﯾﺎد از ﻣﺮدم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
اﺛﺮ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درک ﮐﻨﻨﺪ.

او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ رﻣﺰ و راز از اﻃﻨﺎب و زواﺋﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ را
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﺑﺨﻮاﻫﻢ آﺛﺎرم را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ آﺛﺎر ﻣﺮا
دوﺳﺖ دارﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آﺛﺎرم ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﻢ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ.

