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اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

ﻣـــﺮز
اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺿﻮع “ﻣﺮز” و ﻣﺴﺎﺋﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺪودهای ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﭼﻮن ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﻣﺆﺛﺮ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮزی ﺷﻔﺎف در ﺣﻮزۀ ﻫﻨﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،آﮐﺎدﻣﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ " آد " در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻌﺪ از
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﻨﯿﺎن را ﺑﻪ " ﻣﺮز " اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﯿــﺎﻧﯿﻪ
ﻣﺮز ،ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﺎﺻﻠﻪای اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﻮژهﻫﺎ ،ﯾﺎ اﺑﮋهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﺳﺘﻮار ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﮐﺎر ﻣﺮز
ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ و آن اﺳﺖ .ﻣﺮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺣﺪی از ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﺎ ﻧﻤﺎدی از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﺳﻬﻞ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی دﯾﮕﺮ زواﯾﺎ و ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ.
زواﯾﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن اﻣﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﻦ و دﯾﮕﺮی ،ﺟﻨﺴﯿﺖﻫﺎ ،ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،اﺧﻼﻗﯿﺎت ،ﺑﺎورﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮ و ﻧﺎﻫﻨﺮ ،ﻫﻨﺮ و
ﺻﻨﺎﻋﺖ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی و...
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی داﺷﺘﻪ و دارد .اﻧﺴﺎنﻫﺎ

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ آن؛ ﺷﺎﯾﺪ آﻧﮕﺎه
ﮐﻪ ﻣﺮز اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻧﮋاد ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺮز اﺧﻼق از ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ داد ،ﯾﺎ
ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎ دوری از ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻗﺮار داد ﺷﺪ ،ﯾﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻨﺮ از ﻧﺎﻫﻨﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ در اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﺎل ﮐﻪ درک ﻣﺎ از واژه ﻣﺮز ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی ﺗﺎ ﮐﺠﺎ و درﭼﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺷﻔﺎف ،ﯾﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﻣﺮزی ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ و آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻃﺮح رواﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ از
ﻣﺮز وﺟﻮد دارد؟
آﮐﺎدﻣﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ " آد " از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶرو در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت
ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد ﻣﺮز و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ آن ،ﭼﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﮐﻪ دﻏﺪﻏۀ روز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اروﭘﺎﺳﺖ ،ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
آن ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﻨﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻣﺮوزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ،ﺣﺪود و ﺣﻀﻮر ﻣﺮزﻫﺎ را ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺟﻬﺎن آرﻣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از اﺻﻄﻼح "ﺳﺮاﻣﯿﮏ
ﺑﻨﯿﺎن" ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺴﺘﺮدۀ آن اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺮاﻣﯿﮏ :ﺳﺮاﻣﯿﮏﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺳﻔﺎل  ،ﭼﯿﻨﯽ و ...ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی وﺳﯿﻊ دارد .اﺟﺴﺎم
ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ ،ﺑﺎﻓﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺻﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﯾﮑﺮد
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﻨﯿﺎن ،ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺴﺘﺮدۀ آن را ﻣﯽﺗﻮان ،ﺷﯿﺊ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺻﺪا ،ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ،
ﺣﺲ ،ﯾﺎد ،ﺧﺎﻃﺮهای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،وﻓﺎداری ﺑﻪ ذات
ﺳﺮاﻣﯿﮏ ،ﯾﺎ ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺴﺘﺘﺮ در اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮔﺎم ﺑﺮدارد را
ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﻨﯿﺎن ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻨﻄﻖ
ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،آﺛﺎر در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻋﮑﺲ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﭼﯿﺪﻣﺎن،
ﻫﻨﺮ اﺟﺮا و زﻣﺎن ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻫﺪاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه:
 vﺗﺄﻣﻞ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺧﻄﯽ ﺷﻔﺎف ،ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﺮزی در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز
vﮔﺴﺘﺮش و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ،ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮏ در ﺣﯿﻄﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ
vاﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﺛﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
vﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﺤﻠﯽ و ﻓﺮا ﻣﺤﻠﯽ

اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری
ﺳﯿﻤﺎ اﻓﺘﺨﺎری راد ،رﺟﺤﺎﻧﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺣﻤﯿﺪ ﺳﻮری
ﻫﯿﺮﺑﺪ ﻫﻤﺖ آزاد ،ﻣﻬﺮان ﻫﻮﺷﯿﺎر
دﺑﯿﺮ :رﺟﺤﺎﻧﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دارای ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ،ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﺧﻮان
ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﺧﻮان:
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش در ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدی وﺳﯿﻊﺗﺮ از ﺳﺮاﻣﯿﮏ در ﺣﮑﻢ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد؛ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻢ و
ﻓﻀﺎی ذﻫﻨﯽ " ﻣﺮز" ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻮرای اﻧﺘﺨﺎب آﺛﺎر ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﺧﻮان
ﻫﻠﯿﺎ داراﺑﯽ

ﺳﯿﺎﻣﮏ دل زﻧﺪه

اﻣﯿﺪ ﻗﺠﺮﯾﺎن

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻣﻮﺳﻮی اﻗﺪم

ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻠﮕﺮام ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻣﺮز

