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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﺣﺠﻤﯽ وﺣﯿﺪ ﺷﺎﻟﯽ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖ "
 23دی 1395
ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر وﺣﯿﺪ ﺷﺎﻟﯽ اﻣﯿﻨﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﻫﭙﺘﺎ

روز ﺟﻤﻌﻪ  24دی» ،ﺑﺘﻮن ﺑﺎﻓﺖ« ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﺣﺠﻤﯽ دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ ﺷﺎﻟﯽ اﻣﯿﻨﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﻫﭙﺘﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﺣﯿﺪ
ﺷﺎﻟﯽاﻣﯿﻨﯽ ﻋﻀﻮﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮاﯾﺶ را از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ﭘﺎرﯾﺲ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .آﺛﺎر ﺷﺎﻟﯽ اﻣﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﻰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادى اوﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮔﺎﻟﺮى ﻫﭙﺘﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﮔﺮدد .ﺣﻔﻆ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺪرن ،دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ او در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﺑﺘﻦﺑﺎﻓﺖ« اﺳﺖ.
ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ او او را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب »ﺑﺘﻦ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺣﺠﻢﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ اﺻﯿﻞ ﻓﺮش ﯾﺎ اِﻟﻤﺎنﻫﺎی آﺷﻨﺎی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮآوری دﯾﮕﺮ او در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﻋﻮت از ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﺑﻪ ﻟﻤﺲ و ﺣﺲ ﮐﺮدن اﺛﺮ ﻫﻨﺮی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﺳﺘﯿﺘﻤﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪ اﺳﺖ:
ﺣﺴﻨﺖ
»ﺷﺪه ام ﺳﭙﻨﺪ ُ
وﻃﻨﻢ ﻣﯿﺎن آﺗﺶ
ﭼﻮ ز ﺗﯿﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻨﺪه ،
ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻤﺎن آﺗﺶ
ﻏﻢ ﻋﺸﻖ آﺗﺸﯿﻨﺖ

ﭼﻮ درﺧﺖ ﮐﺮد ﺧﺸﮑﻢ
ﭼﻮ درﺧﺖ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدد
آن آﺗﺶ
ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ِ
ﺻﻼی ﻋﺸﻘﺖ
ﺳﺤﺮی َ
ﺑﺸﻨﯿﺪ ﮔﻮش ﺟﺎﻧﻢ
آﺗﺶ ﻣﺎ
ﮐﻪ درآ در
ِ
ﺠﻪ از ﺟﻬﺎن آﺗﺶ« ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺑِ َ
آﺗﺶ اﻣﺮوز ﻣﺎ ،ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاثﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻣﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻞاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺳﻮدﻣﺤﻮری در ﺣﺎل اﺿﻤﺤﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آن
ﻣﯿﺮاثﻫﺎ ﻓﺮش ﭼﺸﻢ آرای اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداری ﺷﺪه و ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ی دو ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ :
ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﺶ ﺑﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه راو ِ
ﺣﮑﺎﯾﺖ »ﻗﺎب ﮐﺮدن ﻓﺮش« ﺑﻪ ﺟﺎی »زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن« آن اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﯿﻒﻫﺎی ﻓﺮش دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎزه
زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻏﺮﯾﺐ ﭼﻮن ﺑﺘُﻦ ،ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻌﺎرهای از ﻏﺮﯾﺐ اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ دﺳﺘﺒﺎﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻢﻧﻮاز
در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺎﻧﻮﺳﺶ اﺳﺖ.
ﻟﻤﺲ اﺛﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺛﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه را از
ﺣﮑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ
ِ
ِ
ﺗﻔﺎوت ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺘﻦ ،ﺳﺮدی ﻓﻮﻻد و ﻧﺮﻣﯽ ﻓﺮش را دارد .ﭼﻨﺎنﭼﻪ
ﮐﺮدن
ﺣﺲ
ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻤﻨﺎی ﻟﻤﺲ اﺛﺮ و
ِ
ِ
آدرﻧﻮ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد »اﺛﺮی اﺛﺮ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را ﻋﻀﻮی از آن اﺛﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ«.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﺑﺘﻦﺑﺎﻓﺖ« روز ﺟﻤﻌﻪ  24دی ﺳﺎﻋﺖ  16ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  6ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺮ روز )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪﻫﺎ( از
ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﺎ  20ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﮔﺎﻟﺮی ﻫﭙﺘﺎ در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ،روﺑﺮوی ﭘﺎرک ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻧﯿﮑﻮﺷﻬﺮ ،ﺷﻤﺎره  3واﻗﻊ اﺳﺖ.

