ARTHIBITION BLOG
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮﺗﺮه ﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
 19آﺑﺎن 1395
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻟﯽ و اﻓﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺗﺸﺰاد

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻟﯽ و اﻓﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ  ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﺮه ﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﭼﻬﺮه
ﻫﺎی آﺷﻨﺎ " در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺗﺸﺰاد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ آن از ﺗﺎرﯾﺦ روز ﺟﻤﻌﻪ  21آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ  17اﻟﯽ 21
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  30آﺑﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ  :ﺗﻬـﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ) ﺗﻮاﻧﯿﺮ ( ﺷﻤﺎﻟﯽ  ،ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﻫﻤﺖ  ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وﻧﮏ  ،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﻮﻣﺎن  ،ﭘﻼک 23

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻓﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ
آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻧﺎم آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ  ،ﺣﺪاﻗﻞ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ
از آﻧﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺸﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺐ و ﺧﺒﺮی از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن در
ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد دارﯾﻢ  ،اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﺘﺎره ﺑﻮدن اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻟﻤﺲ ﮐﺮد وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺧﺒﺮ و ﺗﺼﻮﯾﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﺲ دوﮔﺎﻧﻪ ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ....ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮم و ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻢ  ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﻪ ﻧﻘﺶ در آورم و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
 ،ﺑﺮﺷﻬﺎﯾﯽ از ﺗﻼش آﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﻢ  ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻮ ﻧﻮازﺷﮕﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎی آﺷﻨﺎی ﻧﺎزﻧﯿﻦ را ﺑﺮ دﯾﻮار ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آورم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺷﻬﺮ
ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﻼش ﮐﻮﭼﮏ را از ﻣﻦ ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ .

اﻓﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻟﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ  ،از ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎص ﺧﻮد در ﺣﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و دور ﺷﺪن اﺳﺖ ؛ در ﻫﻤﭙﻮﺷﯽ
ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  ،ادﺑﯿﺎت  ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ و.....ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺷﺮاف ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ  ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش در ﺗﻼش
اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﭼﻨﺪ ﻫﻨﺮ را در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ ! ﺣﺎل آﻧﮑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻫﻨﺮ
ﻫﺎ ی ﻣﻮرد اﺷﺎره  ،در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آن  ،ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﻫﺘﻤﺎم
ورزﯾﺪ .و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ  ،آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮرد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  ،اﺳﺎس ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ،
ﺗﮑﻨﯿﮏ و رﻧﮓ و ﻓﺮم اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ  ،ﭘﺪﯾﺪه
ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﺮﻓﻮرﻣﺎﻧﺲ  ،وﯾﺪﺋﻮ آرت و اﻣﺜﺎل آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺷﺘﺎب داده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﻣﺪ ،در آﺛﺎر اراﯾﻪ ﺷﺪه در
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺗﻼش ﮐﺮده ام ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﮕﺎﻫﻢ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻃﺮاﺣﯽ و رﻧﮓ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﻢ  ،وﺗﻌﺪاد  14ﭘﺮﺗﺮه را در ﻣﻌﺮض
دﯾﺪ و ﻗﻀﺎوت ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﻢ.

اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻟﯽ

