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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺎﻟﺮی اﯾﺴﻮ آﻣﻞ در ﮔﺎﻟﺮی آران.

ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻤﯿﺪ اﺳﺪزاده -ﻓﺮوزان ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ – ﻣﺠﯿﺪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ – اﮐﺒﺮ راد -ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ -ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ از
 12ﺗﺎ  26ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﮔﺎﻟﺮی آران واﻗﻊ در ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﮐﻮﭼﻪ دي ،ﭘﻼک  12ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻫﻨﺮدوﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﻞ رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ دور از ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺧﺼﻮﺻﺎ"
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ .در ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ذﻫﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان :در آﻣﻞ ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻧﻮری را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ اﺷﯿﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ در آن
واﻗﻌﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ
ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺮدان ،ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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ﺣﻤﯿﺪ اﺳﺪزاده اﻧﺴﺎن را در
ِ
راه اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎن آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰد آزادی ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓﺮوزان ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎ را اﻧﻌﮑﺎس ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ی اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .وﻗﺘﯽ زﻧﯽ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮد .ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﻦ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﯿﺪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز را در روﻧﺪ دﯾﺮوز ﮐﻨﮑﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺪاوم
ازﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد ﮐﻪ وﺻﻠﻪ ای ﻧﺎﺟﻮر را در اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و اﺻﺎﻟﺖ ﮔﻢ ﺷﺪه را ﻃﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮐﺒﺮ
راد از ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ .از ﻣﺎدر ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ آﻣﯿﺰد و زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻔﺮط ﺧﻮد را در ﺷﮑﺎف ﮐﻮﻫﻬﺎ،در ﺣﻔﺮه ی
ﯽ آن اﻧﻔﺠﺎر
آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻬﺎ و در ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﻟﺬت زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺪل ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎدراﻧﻪ و ﻣﺪام .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐ ِ
ﻋﻈﯿﻢ را در ﺳﯿﻞ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﻣﺮگ آﺳﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﺠﺒﻮر در اﯾﻦ ﻣﻬﻠﮑﻪ ،ﭼﯿﺰی ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺟﻨﺲ آزادی.
ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ﺑﻐﻀﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه دارد ﮐﻪ زوال ﺟﺴﻢ و روح را در ﻫﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰد و ﺗﻨﻬﺎ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ
ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ ﻣﺸﺖ ﺧﺎﻟﯿﺖ را ﺑﯿﺎﺑﯽ و ﺟﺮاﺣﺖ زﺧﻢ در اﯾﻦ زوال ،ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ ؛ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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