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ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻮﻓﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮔﺎﻟﺮی راه اﺑﺮﯾﺸﻢ رﺧﺪاد ﺷﻨﯿﺪاری ﺷﻤﺎره  ۱را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رﺧﺪاد ﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻮﻓﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮔﺎﻟﺮی راه اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮرآﻧﺪرﯾﺎس اﺷﭙﮑﺘﻞ
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻮزه  sound artﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻫﻨﺮ ﺻﺪا را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺑﺎ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺿﺒﻂ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﻠﯿﺘﯽ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ از ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ ﺟﺰﺋﯽ را ﻓﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻮﻓﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺒﺎ ﻋﻠﯿﺰاده ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری رﺧﺪادﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮ ﺻﺪا
اﺳﺖ .ﺻﺒﺎ ﻋﻠﯿﺰاده ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد( و آﻫﻨﮕﺴﺎزی )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از داﻧﺸﮕﺎه
 (Calartsاﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ آﻫﻨﮕﺴﺎزی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوآﮐﻮﺳﺘﯿﮏ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎز ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ و ﻋﻜﺎﺳﻰ .ﺻﺒﺎ ﻋﻠﯿﺰاده در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﯿﻮرﯾﺘﻮر را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﺪرﯾﺎس اﺷﭙﮑﺘﻞ در ﺳﺎل  ۱۹۸۴در اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،در وﯾﻦ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﻟﯿﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﺪرﯾﺎس ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﭘﯿﺎﻧﻮ را از ﺳﻦ  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد و در  ۱۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺘﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ روی آورد .در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدآﻣﻮز ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ دراﻣﺰ و ﺑﺎس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را
ﮔﺴﺘﺮش داد .او اوﻟﯿﻦ آﻟﺒﻮم اﻧﻔﺮادی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﻢ  Sleepرا در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای او
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ آﻟﺒﻮم را ﻧﻤﯿﺘﻮان در ژاﻧﺮ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار داد اﻣﺎ در آن ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ Ambient ، Dubو ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻓﻮﻟﮑﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ  -ﮐﻪ او در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺿﺒﻂ ﮐﺮده  -را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ آﻧﺪرﯾﺎس ،ﺿﺒﻂ ﺻﺪاﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ،ﺻﺪای ﺷﻬﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت رﻫﮕﺬران و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﺳﺖ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﺻﺪاﻫﺎی او ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺻﻮﺗﯽ از زﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻮده ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ادﻏﺎم ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ (super
) exposeدﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﻫﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ او ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎی روی ﻫﻢ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺘﺰاﻋﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺻﺪاﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دﭼﺎر دﮔﺮدﯾﺴﯽ ای ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺷﭙﮑﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮔﻮﺗﻪ ﯾﺎ  DAADﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻏﻨﺎ،
ﻣﺼﺮ ،ﺳﻮدان و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﻧﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻘﯽ در آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ادﺑﯿﺎت و ﺷﻌﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

او درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی آن ﻻﯾﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﺗﺮﯾﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ Spiegel، Falteو ﯾﺎ  FM4ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرهی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ادﺑﯿﺎت ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ.
آﻧﺪرﯾﺎس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اش  Ja,Panikﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﯾﻨﺪه  IIﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ و
ﺳﻮﺋﯿﺲ از ﻃﺮف ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

