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رواﯾﺘﯽ ﻧﻮ از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻬﻦ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻋﻬﺪ ﻋﻤﯿﻖ«
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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺞ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻋﻬﺪ ﻋﻤﯿﻖ« در ﮔﺎﻟﺮی اﯾﻮان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﻧﺎرﻧﺞ ﮐﺎﻇﻤﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﺧﻮد  ۱۳اﺛﺮ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ در ﻧﻘﻮش ﻓﺮش اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﯾﺎ رواﯾﺘﯽ ادﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻘﻮش ﮔﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺟﺎﺟﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺑﻮم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و ﺑﻪ ﻫﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﯿﮕﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﺎﻇﻤﯽ در اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ وﺟﻮد
آورده و اﯾﻦ ﻧﻘﻮش را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﻈﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺟﻮان در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ » ﻋﻬﺪ ﻋﻤﯿﻖ« ﮔﻔﺖ :در ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن و
اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ داﺷﺘﻢ آﺛﺎر ﮐﺎﻟﯿﮕﺮاﻓﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردم ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺷﻌﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﻨﺘﯽ آن ﺧﺎرج
ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻇﺎﻫﺮی ﻓﺎﻧﺘﺰی و اﻣﺮوزی ،ﺷﮑﻞ ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮی ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن اﺷﻌﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﻢﮐﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوم ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻇﻤﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ رﻓﺘﻢ
و از آن ﻫﺎ در ﮐﺎرم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم .ﻧﮕﺎه ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻬﻨﮕﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻢﮐﻢ دﯾﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﺎ زﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ آن ﺷﻮد زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻋﻬﺪ ﻋﻤﯿﻖ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺎﻟﺮی اﯾﻮان و ﮔﺎﻟﺮی اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﮔﺎﻟﺮی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮوش ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ رﻋﺪ اﻫﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻟﺮی اﯾﻮان در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﮏ ،ﻧﯿﮑﺎن ،ﮐﻤﮏ ،دﻫﺶﭘﻮر ،اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری رﻋﺪ اﻫﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۱۰ﺗﺎ  ۲۴دی ﻣﺎه  ۱۳۹۵در ﮔﺎﻟﺮی اﯾﻮان ﺑﻪ آدرس اﻟﻬﯿﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻬﺪﯾﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺒﻬﻪ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻟﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺣﻤﯿﺪ،
ﺷﻤﺎره  ۱ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶ﺗﺎ  ۲۰از اﯾﻦ آﺛﺎر دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ.
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