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ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه آﺛﺎر »ﺳﺎره آزﻳﺪﻫﺎك« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« ﺟﻤﻌﻪ  ١٠دي ﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮي »ﻛﺎوه« اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش »آرﺗﻴﺒﻴﺸﻦ« ،ﺳﺎره آزﻳﺪﻫﺎك در اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﺪاد  ٧٠اﺛﺮ ﻛﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي ﻛﺎر ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ »آرﺗﻴﺒﻴﺸﻦ« در ﺧﺼﻮص آﺛﺎر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻃﺮاﺣﻲ زﻳﻮراﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺪه ﭘﺮدازي و ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دارد.
آزﯾﺪﻫﺎک اﻓﺰود :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ از ان آﮔﺎﻫﻴﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻫﻨﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻳﻦ ﺣﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﻮﺷﻪ اي از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را در ﻏﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد روز دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻮد.
ﺳﺎره آزﻳﺪﻫﺎك ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده ﺣﺪود ٣ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺣﺎل ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫﻨﺮ زﻳﻮراﻻت ﺑﻮده و
از ﺷﺎﮔﺮدي اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻲ ،ﻣﺴﻴﺢ اﺣﻤﺪي و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮوﺳﺘﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ آﺛﺎر ﺣﺠﻤﻲ اﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺟﻤﻌﻪ ١٠دي ﻣﺎه از ﺳﺎﻋﺖ  ١٦ﺗﺎ  ٢٠ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺠﺴﻤﻲ و زﯾﻮرآﻻت در
ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎوه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ١٥دي ﻣﺎه از ﺳﺎﻋﺖ  ١٦ﺗﺎ  ٢٠از اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ آدرس ﺗﻬﺮان ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻇﻔﺮ ،اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮﻳﺪ اﻓﺸﺎر ،ﺧﻴﺎﺑﺎن
دوﻟﺘﺸﺎد ﻏﺮﺑﻲ ،ﺳﻤﺖ رأﺳﺖ ﭘﺮوﻳﻦ ،ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺎﻳﺒﺎد ﭘﻼك  ٢٦ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
»اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮاﻫﺮات ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ .آﺛﺎری ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎ و اﺣﺠﺎم ازﻟﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی اﻧﺪام وار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺮ آداب و رﺳﻮم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﻌﮑﺎس آن از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻘﻠﯿﺪی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻮﻗﻊ و ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن
وﺿﻊ ﺷﺪه از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻀﺎد و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﺣﺠﺎم ﭘﯿﭽﺎن و ﻧﻘﻮش اﺳﻠﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از ﺳﻨﺘﻬﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﻮش اﺳﻠﯿﻤﯽ و ﻓﺮم ﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮم ﻫﺎی ﭘﯿﭽﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﻠﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﻘﻮش ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎی اﻧﺪام وار ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ در
ﻣﺨﺎﻃﺐ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺣﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻓﺮم ﻫﺎی
اﻧﺪام وار ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﭽﺶ اﺣﺠﺎم ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﯽ دارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺣﺲ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺲ ﮐﺎﺗﺎرﺳﯿﺰ در ﺑﯿﻨﻨﺪه اﻟﻘﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻨﮓ ﻫﺎی زﯾﻨﺘﯽ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎده و ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ .در ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﺣﺠﺎم
ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ دﻧﯿﺎی درون و ﺑﯿﺮون اﺷﺎره ﺷﻮد .ﻓﺮﻣﻬﺎی ﭘﯿﭽﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد رﻏﻢ ﺧﻮرده ﻧﻤﺎدی
از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ و آداب و رﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺼﺪ دارد
ﺧﻮدش را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ درﮔﯿﺮی ﻫﺎ و ﺟﻨﮕﯿﺪن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﮑﺮه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه و در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ اﺣﺠﺎم ﭘﯿﭽﺎن و ﻣﻨﻘﻮش ﺑﺮ ﻓﯿﮕﻮر ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه و در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻓﯿﮕﻮرﻫﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮم ﻫﺎ را دارﻧﺪ و آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ«.

