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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ »ﻣﻬﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤﺎ« ﺑﺎﻋﻨﻮان »ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ روﯾﺎ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ  ۸۷ﺳﺎﻟﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﻞ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﯾﻮان آﻣﺪ ،ﺑﺎﻧﻮی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ وﯾﻠﭽﺮ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺰار رﻧﮓ و ﺑﺎ
ﻃﺮاوت ﺑﺮ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺧﺒﺮی از ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽاش،
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ زﯾﺒﺎ دﯾﺪن دﻧﯿﺎ و ﻣﻬﺮ ورزﯾﺪن در آنﻫﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ »ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ روﯾﺎ« دوم ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۵ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ  ۸۷ﺳﺎﻟﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﺶ
از  ۶۰اﺛﺮ از اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۰ﺗﺎ  ۱۳۹۴ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی از ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻗﺪﯾﻤﯽ او ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﯿﻨﺶ آﺛﺎر در ﮔﺎﻟﺮی از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺎﺧﺮ ﻋﻈﯿﻤﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ او ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۳۰ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺪا از ﺗﻔﺎوت ﺳﺒﮏ ﮐﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در دوره آﻏﺎز ﮐﺎر ﻫﻨﺮی و
ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ،آﻧﭽﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﻄﻊ آﺛﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺳﯿﺪه ،اﺑﻌﺎد ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺷﺎﻫﺪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻋﻈﯿﻤﺎ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺑﻌﺎد آﺛﺎرش ﮔﻔﺖ :ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ روی
ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهام آﺛﺎرم را در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻢ.
ﺷﯿﻮه ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ روی آن رﻧﮓ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺎش ﻫﻤﺰﻣﺎن دو روی ﮐﺎر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﺨﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهام ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

او در ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪه و ﺷﺎد ،ﮔﻞﻫﺎ ،درﺧﺘﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را در ﭘﺲ
ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻘﺶ زده اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮژه آﺛﺎرش ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﻟﻬﺎم ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهام ﻣﺪرن ﺑﺎﺷﻢ و ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﻫﻨﺮ را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم و
ردﭘﺎﯾﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ در ﮐﺎرم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،از ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﻪ »ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ روﯾﺎ» ﻧﺎم دارد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺰﯾﺪهای از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻬﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤﺎ ﻫﻤﺮاه آرﺷﯿﻮی از ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﻣﺪارک و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره آﺛﺎر او
وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﯾﺎدداﺷﺖ از ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﻓﺮﯾﺎل ﺳﻠﺤﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮدی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﮐﺎ ﻣﻠﮑﯽ،
ﺷﻬﺮوز ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﻣﺮﺟﺎن ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﮔﻠﺒﺮگ ﺑﺮزﯾﻦ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻫﺎدی ﺳﯿﻒ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻣﻬﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺴﻮوﻻن ﮔﺎﻟﺮی اﯾﻮان ،اﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﯾﻦ آﺛﺎر را ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری
رﻋﺪ اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ روﯾﺎ« ﺗﺎ  ۹ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۹۵در اﻟﻬﯿﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻬﺪﯾﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺒﻬﻪ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻟﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺣﻤﯿﺪ ،ﺷﻤﺎره ۱
ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ روز ﺑﻪﺟﺰ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶ﺗﺎ  ۲۰از اﯾﻦ آﺛﺎر دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ.
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