ARTHIBITION BLOG
»ﻣﺎﻧﺪن« ﺑﺎ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
 28ﺧﺮداد 1401
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮوﻫﯽ »ﻣﺎﻧﺪن« ﺑﻪ ﮐﯿﻮرﯾﺘﻮری ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﭼﻠﯿﭙﺎ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  4ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺎوات ،ﻣﻬﺪی راﺣﻤﯽ و
ﻋﻠﯽ ﮔﻨﺠﻮی در ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺗﺎ  29ﺧﺮداد ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد.

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮدن در آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺣﻔﻆ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ اﺛﺮ ﻧﺸﺎن از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
دارد .ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻧﺪن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺎوات
ﭘﺮوژه ﻣﺎﻧﺪن را از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .او از ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی و ﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﺪوزی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﮐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭼﺎﻟﺸﯽ را ﭘﯿﺶ رو داری ﮐﻪ ﺑﺮای
وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﯽاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﯽ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯽ و در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﺳﺘﺎورد
ﻣﺎﻧﺪن در
ِ
ﻫﻨﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯽ .ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن ﺑﺮﺳﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﺶ
روی ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ وﯾﮋﮔﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط دارد و در
ﻣﻦ ﺣﻀﻮر دارد و ﺑﻌﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎزادی ﺑﺮ آن اﻓﺰون ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﻣﺴﺎوات درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ راهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﻦ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﺪوزی ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﻢ از ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻏﯿﺮﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﯽ ،ﺳﯿﻤﺎن ،رﻧﮓ و ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدم .در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺳﻄﺤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮ روی آن ﺣﺎدث ﺷﻮد و آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن
اﺑﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻓﯿﮕﻮراﺳﯿﻮن ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﺑﺴﺘﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﯿﮕﻮر ﻣﻨﺘﺰع ﺷﺪهای ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ
واﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ«.
اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای ﻣﻬﺪی راﺣﻤﯽ ﺑﺎ اﻧﺪک ﻧﻮﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽرﺳﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎی راﺣﻤﯽ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮدی از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در
ﻓﺮم اﺛﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و از ﻟﺤﺎظ ﻣﻀﻤﻮن آﺛﺎرش را در اداﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎﺗﻼق« ﻣﯽداﻧﺪ .راﺣﻤﯽ درﺑﺎره
آﺛﺎر اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ .در واﻗﻊ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻣﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ

ﺳﺨﺘﯽ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ اﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در اﺛﺮ »ﻣﻼﻗﺎت در ﺑﺎغ
ﮐﺎﮐﺘﻮس« ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺎغ ﮐﺎﮐﺘﻮس را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﺗﻀﺎد و ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﮔﻠﺪان ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﯿﻤﺎر آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺪی در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺮ از ﺧﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .راﺣﻤﯽ
ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﭼﻠﯿﭙﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی او ﯾﮏ از ﻃﺮف و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮕﺎهﺷﺎن او را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻣﺎﻧﺪن« ﺑﺎ ﮐﯿﻮرﯾﺘﻮری ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﭼﻠﯿﭙﺎ ﺗﺎ روز ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ 29 ،ﺧﺮداد در ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺮﮔﺰار اﺳﺖ.

