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ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻲ و ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻳﻢ دوار
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در اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه  ٢٠اﺛﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎن و  ٢٠ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه.

ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﻃﺮاﺣﺎن آزاد واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﯿﺪان ﮔﻠﻬﺎ ،ﻣﯿﺪان
ﺳﻠﻤﺎس ,ﺷﻤﺎره  5از ﺗﺎرﯾﺦ  22ﺗﺎ  27ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﺳﺎﻋﺎت  16اﻟﯽ  20ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
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ﺣﺮﯾﻢ دوار
ﭘﺮﺳﺶ ،ﻧﻘﺪ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺣﻔﺮ ﮔﻮدالﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻬﯽﮐﺮدن ﭼﯿﺰﻫﺎ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎ و دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ
آن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺗﺎزه .روﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺶﻫﺎی دﯾﺮﭘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،در ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﯾﺮاﻧﮕﺮی
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎدی اﺛﺮ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎدی از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻓﺮمﻫﺎی رادﯾﮑﺎل اﻋﺘﺮاﺿﯽ درآﻣﺪ .اﮔﺮ آﺛﺎر ﺣﺠﻢ در
ﻓﺮمﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏﺗﺮ ﺧﻮد از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻣﯿﺎن ﺳﻮژﮔﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎل ،از ﻃﺮﯾﻖ زدودن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،در ﻫﻨﺮ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺒﻮه ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻬﺪﯾﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻣﺎ
آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﻨﺸﮕﺮی رادﯾﮑﺎل و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری و ﺧﻮﻧﺴﺮدی آﺛﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎل ،اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﺮزی ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه ﻣﻮرد ﻫﺠﻤﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻪﭼﻨﺪان ﺧﻮد وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ :دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در آنﭼﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﭼﯿﺰی

ﺗﺎزه ،ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ و ﺷﮑﺎک ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اوﻟﯿﻪ دارد.
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺧﯿﺮ از دل اﯾﻦ ﮐﻨﺶ اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﺮمﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪاموار ﺑﺎ دﻻﻟﺖﻫﺎﯾﯽ روﺷﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ زن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ و ﻓﯿﻠﺴﻮف در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﭘﺮﺳﺶ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺗﻨﺶ و ﺗﺰﻟﺰل در آنﻫﺎ .ﻋﻨﺼﺮ زﻧﺎﻧﻪ در اﯾﻦ آﺛﺎر اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و
دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻣﺘﺮﯾﺎل از ﺑﯿﺮون و اﻧﻘﯿﺎد ﻓﺮم ،ﺑﺮای اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل از ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ ،از درون اﺳﺖ .زواﯾﺪ ﻟﺒﻪ ﺣﻔﺮهﻫﺎ در
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺠﻢﻫﺎ ﮔﻮﯾﯽ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر دروﻧﯽ و ﯾﮏ آﺗﺸﻔﺸﺎن را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو اﯾﻦ اﻧﺪاموارهﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ و
ﻣﯿﺎن ﺗﻬﯽ ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﮔﯿﺮﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﻫﻨﺪه و ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪای ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ زن را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻢﭼﻮن ﭘﺬﯾﺮش ،ﺗﻬﯽﺑﻮدن ،ﻏﯿﺎب و ﻓﻘﺪان ﻋﻨﺼﺮ ﻗﻀﯿﺒﯽ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺼﻠﺘﯽ دوﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮﻧﺚ اﯾﻦﺟﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻔﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﭼﯿﺰی را از درون ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده
)اﺳﺘﻌﺎرهای ﻫﻢﭼﻮن زاﯾﺶ( و اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﺗﺎﻣﻞ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ درون دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﮐﻨﺪوﮐﺎو در اﺛﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻨﺼﺮ آﯾﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻄﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﻌﺪد ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎدی اﺛﺮ ﭘﺲ از ﻓﻌﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻋﻨﺼﺮ زﻧﺎﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮمﻫﺎی
دوار ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﮐﺰی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮمﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ،ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ ﻫﻢﭼﻮن دﯾﺮﯾﻨﮕﯽ و دﯾﺮﭘﺎﯾﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮای رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺧﺎک و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه ،دﻻﻟﺖﻫﺎی آﺛﺎر
ﺑﻪ ﻓﺮمﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎز در ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺾ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻬﻦ و ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآﯾﺪ .در ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎ
ﻓﺮمﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ اﻋﻮﺟﺎجﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖزداﯾﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺗﺎزه و ﺣﻔﺮ ﮔﻮداﻟﯽ در
واﻗﻌﯿﺖ ،ﻧﻪ از ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن آن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎنﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﻟﻪای از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار؛
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺮاﯾﯽ ﮐﻪ آﯾﻨﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻬﯽ از ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ آﺛﺎر و ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺟﻨﺴﯿﺖ و ...را ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در وﺟﻬﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎل و ﺧﻠﻖ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون از اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻫﻢﭼﻮن »زﻧﺎﻧﮕﯽ« اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ روﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ
ﮐﺎرﻣﺎده و ﮐﻨﺸﮕﺮی او در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از دﻻﻟﺖﻫﺎی اﺛﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون و ﻧﯿﺰ درﺑﺎره
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﺟﻪ در رﻓﺖوآﻣﺪ اﺳﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﯽ و اﺳﺘﻌﺎری ﯾﮏ ﻧﻤﺎد اﯾﻦﺟﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
روﻧﺪی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺪ و واﮐﺎوی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺮ اﺛﺮ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻫﻨﺮی در ﺗﺪاوم
زﻧﺠﯿﺮهای از آﺛﺎر ،ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش
ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﻼف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و آن را ﺑﺎ آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﺎل
ﮔﻔﺖوﮔﻮ دﯾﺪ :از ﮔﻞﻫﺎی ﺟﻮرﺟﯿﺎ اوﮐﯿﻒ ﺗﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎم ﺟﻮدی ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ و از ﺳﯿﻠﻮوﺗﺎی آﻧﺎ ﻣﻨﺪﯾﻪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢﻫﺎی ﻫﺎﻧﺎ واﯾﮏ و اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﺑﺎدیآرتﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎی ﻧﻮد از دوران ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،آنﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ
و ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اذﻋﺎن ﺳﻮژﮔﯽ زن و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ .ﺳﻮژﮔﯽ زن در ﻗﺎﻟﺐ آﺛﺎری ﮐﻪ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻨﺸﯽ آواﻧﮕﺎرد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﺸﯽ ﻓﮑﻮراﻧﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺎده و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻘﺎدی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻗﺒﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺘﺮﯾﺎل و ﻫﺴﺘﯽ
ﺧﻮد ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ و اﻧﺪﯾﺸﻪورزی ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺿﺮوری دارد و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮی از ﮐﻨﺶﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ،
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رادﯾﮑﺎل از ﻧﯿﺮوی ﻓﺎﻋﻼﻧﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﻬﺴﺎ ﻓﺮﻫﺎدیﮐﯿﺎ
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