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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﺑﻬﺪاد ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان"ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺳﺖ"
 17آﺑﺎن 1395
ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﺑﻬﺪاد ﻻﻫﻮﺗﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی آران

ﺑﻬﺪاد ﻻﻫﻮﺗﯽ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﺧﻮد در ﮔﺎﻟﺮی آران ،ﻣﻌﻨﺎ و ﻧﻈﻢ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻪ و ﯾﺎ آﻣﻮزﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
از ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻃﺒﯿﻌﯿﺸﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه ﻃﯽ ﻗﺮون
ﻣﺘﻤﺎدی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺮاﺳﯽ ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ را از ﺑﻄﻦ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺷﮑﺎل ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن و رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺗﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از رﻧﮕﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن
ﻫﺴﺘﻨﺪ" ،ﻗﻠﻤﺮو ﻃﺒﯿﻌﯽ" ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده؛ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﺗﻮده ﻣﻮاد ﻫﻤﮕﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
اﻣﺮوز ﻻﯾﻪ و ﻃﺮح و ﺷﮑﻞ از ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن درﻧﮓ و ﺳﮑﻮت ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ادارک اﺳﺖ .ﻓﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﻣﺠﺴﻤﻪ از آن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﻧﮓ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺤﺼﻮل آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻪ،
اﻧﺘﺨﺎب آﺧﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺼﻮر و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد از ﻣﺪﯾﻮم ﻣﺠﺴﻤﻪ را ،ﺗﺒﺒﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺪﯾﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﺑﺎ دوری ﺟﺴﺘﻦ از ارﺟﺎع و ﻧﻤﺎدﮔﺮاﯾﯽ ،اﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﻘﯿﺾ "ﺑﺎزﻧﻤﺎﺋﯽ" ﻫﺴﺘﻨﺪ و
واﻧﻤﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از آن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .هیچ چیز در خود بیش از آنی نیست که هست .ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﻃﺒﯿﻌﺖ،
ﺑﻬﺪاد ﻻﻫﻮﺗﯽ "ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎده ﻫﺎی" ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل وﻟﯽ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ ی ﺧﻮد در
اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از  21آﺑﺎن ﻣﺎه در ﭘﺮوژه ﻫﺎی آران واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﻟﻮﻻﮔﺮ ﭘﻼک  5اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ
 15آذرﻣﺎه داﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ در روز اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ  8-4ﻋﺼﺮ و در روزﻫﺎی ﻋﺎدی ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ 1اﻟﯽ  7ﻋﺼﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

