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ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی »ﺷﯿﻮا ﺛﻘﻔﯽ« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻣﺒﺎس«

»ﺷﻴﻮا ﺛﻘﻔﻲ« ﻧﻘﺎش ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در ٤ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﻰ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  10ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﮔﺎﻟﺮی »اﺣﺴﺎن« ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ،ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪ ﺗﺎ »آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ« ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ وی ﺗﺮﺗﯿﺐ داده
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺮی و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺸﺮوح ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
»آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ« ﺑﺎ »ﺷﯿﻮا ﺛﻘﻔﯽ« اﺳﺖ:
ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪ؟
ﻣﻦ از ﺳﻦ  ٨ﺳﺎﻟﮕﻰ -دﻳﻮاﻧﻪ وار -ﻋﺎﺷﻖ رﻧﮓ و ﻗﻠﻢ ﺑﻮدم و از ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻦ ،ﻧﻘﺎﺷﻰ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺮﻓﻪاى آﻏﺎز ﻛﺮدم .ﮐﻤﺘﺮ ﻟﺤﻈﻪ اى
ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻫﻨﺮ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺮاى دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﻫﺪﻓﻢ ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰام را ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺎﺷﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدم و در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ،
اﻓﺘﺨﺎر آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ آﻗﺎى ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻬﺎم ﻓﻼﺣﻰ را داﺷﺘﻢ.

ﺗﻌﺮﯾﻔﺘﺎن از ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
»ﻫﻨﺮ« ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﺧﻴﺎل و واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ» .ﻗﻠﻢ« وﺳﻴﻠﻪ اى ﺑﺮاى ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪن ذﻫﻦ و روﻳﺎﺳﺖ و در آﺧﺮ ،اﺛﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ

ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درآوردن ذﻫﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش ﻧﻘﺎﺷﯽ در اﯾﺮان را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻨﺮﺟﻮﻫﺎ ﭼﻪ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه و ﭼﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺮﻓﺎ ً و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ً اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻧﻤﻲﺷﻮد.
آﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در آﻣﻮزش و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس دارﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪاى ﻧﻘﺎﺷﻰ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی را ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲﻛﻨﻢ.
آﯾﺎ دﻧﯿﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮان را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﯿﺪ روزی ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ﺑﻠﻪ .دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد ﻣﻦ ﺗﺎ اﻣﺮوز در  ٤ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﻰ ﺧﺎرج از اﻳﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪام.

در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺻﯽ دارﯾﺪ؟
ﺳﺒﻚ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ى ﻣﻦ »ﺳﻮرﺋﺎﻟﻴﺴﻢ« ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺳﺒﻚ ﺳﻮرﺋﺎل از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻗﻮى ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎﻻ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻮدن ﻛﺎر و از ﻟﺤﺎظ ﺳﻮاد ﺑﺼﺮى و ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺑﻨﺪى ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻗﻮى .ﺳﻮرﺋﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻓﺮاواﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ و اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ادﺑﻴﺎت آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺳﺒﮏ و ﺗﮑﻨﯿﮏ آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎزهﺗﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ از ﺳﺒﻚﻫﺎى ﻣﺪرن ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻴﻜﺲ ﻣﺪﻳﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﻛﻪ در آن اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻰ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در آن ،ﺣﺲ اﺻﺎﻟﺖ و ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﻳﻜﯽ وﺟﻮد دارد و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎى ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﻴﻨﻪﻛﺎرى ،ﻛﻬﻨﻪﻛﺎرى،
ﺳﻮزاﻧﺪن و ...در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد را داﺷﺖ و در ﺣﻴﻦ ﺣﺎل ،ﻛﺎﻣﻼ ً
دﮐﻮراﺗﻴﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻧﯿﺰ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻰ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدم.
ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻛﺸﻴﺪن ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ،ﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﻀﺎوت دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺮد.
آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺗﯽ ﺧﻮد زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ را از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟
ﺧﯿﺮ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺪارم اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادي ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻴﻜﻨﻢ.

ﺑﺎزدﯾﺪ رﺿﺎ ﯾﺰداﻧﯽ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻧﻮازﻧﺪه از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻴﻮا ﺛﻘﻔﻲ

ﺑﺎزدﯾﺪ وﺣﯿﺪ ورزﯾﺪه ،ﻧﻘﺎش از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻴﻮا ﺛﻘﻔﻲ

