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درون ﻣﺎﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان در ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
 24آﺑﺎن 1395
ﻫﺪی درودﯾﺎن در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺪی درودﯾﺎن ﮐﻪ »آره ﻧﺎ« ﻧﺎم دارد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی درودﯾﺎن ﺑﺎ درون ﻣﺎﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان
اﺳﺖ.
در اﺳﺘﯿﺘﻤﻨﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن ﻟﺬﺗﯽ دﯾﺮﯾﻦ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻫﺎﯾﻢ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺻﺤﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ .دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ اﺗﻔﺎق ﺗﺎزه ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎزه .در ﻧﻬﺎﯾﺖ و درﭘﯽ ﮐﺜﺮت ﺗﺼﺎوﯾﺮ روزﻣﺮه ﻣﺎن ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ و ﺑﺎ ﻟﺬت ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ؛ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺗﻨﻬﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﻣﺎ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻓﻀﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﭼﻮن »آره ﻧﺎ«ﯾﯽ اﻣﺮوزی اﺳﺖ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ .ﺻﺤﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺶ ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎرش آرام و ﺧﺎﻣﻮش و ﻣﻨﻔﻌﻞ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺻﺒﻮر و ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل و ﮐﺮﺧﺖ
از اﯾﻦ ﻟﺬت زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮد و ﻣﺤﺎط ﺑﺎ دﯾﻮاره ﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﺎزه و زرق و ﺑﺮﻗﯽ ﻧﻮ ﺑﺮای آره
ﻧﺎ«...
درودﯾﺎن درﺑﺎره ﺳﺒﮏ و ﺗﮑﻨﯿﮏ آﺛﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم ﺗﮑﻨﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ اوﻟﯿﻪ ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ در ذﻫﻨﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺗﻮدﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ذﻫﻨﯽ و ﺗﻌﺪادی ﺣﺪود ۵۰
ﻋﮑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﻣﻦ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺰﯾﯽ از ﭘﺎزﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درﮔﯿﺮ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم و آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ از آن ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﻞ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ روی ﺑﻮم و ﺑﺎ ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن در ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﮐﻤﯽ ﺑﺎ اﺗﻮد اوﻟﯿﻪ دارد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﺛﺎرش در ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ روی دﯾﻮار ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از  ۲۸آﺑﺎنﻣﺎه ﺗﺎ  ۱۳آذرﻣﺎه ﻫﺮ
روز )ﺑﻪ ﺟﺰ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ( در ﮔﺎﻟﺮی ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺼﯿﺤﯽ ﻫﺮﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ دروس ،ﺧﯿﺎﺑﺎن وارﺳﺘﻪ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ،ﺷﻤﺎره ۱۱
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ.
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