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ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪس آرش ﻣﻬﺮآف در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا ﻧﯿﺎوران

آرش ﻣﻬﺮاف  ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1354و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ،در دﻓﺘﺮ ﻃﺮح
و ﻣﻌﻤﺎری » آف « اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
وی ﻧﻔﺎﺷﯽ را از ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺰد ﭘﺪرش ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد » ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮاف « آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪ او ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ در
ﮐﻨﺎرﺣﺮﻓﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ  ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎ  ،ﺑﺼﻮرت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻋﯿﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ و
ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﮔﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی او ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ی آب و رﻧﮓ اﺳﺖ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ رﻧﮕﻬﺎی ﺳﺒﮏ
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ِ
وروﺷﻦ و ﺟﺮﯾﺎن آب روی ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون ﻗﻠﻢ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻨﺸﻬﺎی ﻟﺤﻈﻪ ای در ﺛﺒﺖ
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه  ،ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻋﻨﺎن ﻗﻠﻢ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺳﻮم آب و رﻧﮓ  ،اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻪ زﻋﻢ وی
دﻟﭙﺬﯾﺮی را در ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ  ،رﻗﻢ زده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ وی در اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﺗﻢ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ وﺳﭙﯿﺪی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺑﺮف و زﻣﺴﺘﺎن دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ آﺛﺎر او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه  ،ﻫﻮﯾﺖ ﺧﯿﺎل اﻧﮕﯿﺰ زﻣﺴﺘﺎن و ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺳﺮﻣﺎی زورﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺣﺲ ﻟﺤﻈﻪ
ﻫﺎی روﯾﺎﮔﻮﻧﻪ و زودﮔﺬر روزﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ از رواﯾﺖ او از ﻓﺼﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در ﻣﻌﻤﺎری ،اﻫﻤﯿﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺒﺰ و ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻔﻬﻮم  sustainabilityدر آن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺣﻔﻆ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ ی ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ  ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن زﯾﺒﺎﯾﯿﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎد آور
ارزش و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاون ﻋﻨﺎﺻﺮ آن  ،ﮐﻪ ﺟﻠﻮه ای از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ  ،در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﮔﺴﺘﺮش ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ
ﺷﻮد.

