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ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﮔﺎﻟﺮی آرت ﻟﺐ
 20ﻓﺮوردﯾﻦ 1396
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺮات اﯾﻮا ﮔﺌﻮرﮔﯿﻮا -ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش ﻣﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﺳﯽالای -درﺑﺎره
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی او در ﮔﺎﻟﺮی آرت ﻟﺐ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻮﺳﻂ روﯾﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﺶ ،از آﺑﺮﻧﮓ و ﭘﺎﺳﺘﻞ و رﻧﮓ روﻏﻦ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن
ﻓﺮمﻫﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﮑﺮﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری در ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎی ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺮدی ﻓﻮﻻد در ﻣﺠﺎورﺗﯽ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﻃﻨﯿﻦاﻧﺪاز ﺷﻮد .ﺗﻨﻮع رﻧﮓﻫﺎ از ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻏﺮوب و ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ،ﺣﻀﻮری ﻫﻢ زﻣﺎن دارﻧﺪ و
ﯽ ﻏﺮﯾﺒﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ زﻣﺎﻧ ِ
ﺗـﺎﺛﯿﺮات ﺳﻤﺒﻠﯿﺴـﻢ ،ﻧﺌﻮاﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴـﻢ ،ﮐﻮﺑﯿﺴـﻢ و ﻓﻮﺗﻮرﯾﺴـﻢ و ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨـﺪیﻫﺎ در اﯾـﻦ آﺛـﺎر ﻣﺸﻬـﻮد اﺳـﺖ و ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﺎدآور »ﺧﺎکﺳﭙﺎری ﮔﺎﻟﯽ آﺷﻮبﻃﻠﺐ« ﮐﺎﻟﻮ ﮐﺎرا و »ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺧﺮوﺷﺪ« اوﻣﺒﺮﺗﻮ ﺑﻮﭘﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

اﻣﺒﺮﺗﻮ ﺑﻮﭼﯿﻮﻧﯽ "ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺧﺮوﺷﺪ" رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 199.3*301 /1910ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ را در ﮐﻨﺎر دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن
ﭼﻮن ﻃﻐﯿﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ را از ﮐﻒ ﻣﯽدﻫﺪ و در اﻣﺘﺪاد ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی دره ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺮوی ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎرﻟﻮ ﮐﺎرا " ﺧﺎک ﺳﭙﺎری ﮔﺎﻟﯽ آﺷﻮب ﻃﻠﺐ " رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 198.7*259.1 /1911-1910 ،ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻓﻀﺎ در آﺛﺎر ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎنﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪای )ﻧﺎﺷﯽ از( روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد .درﮐﺎرﻫﺎی
او ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی دراﻣﺎﺗﯿﮑﯽ را دﯾﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺐﻫﺎ ﺟﺎی ﻓﯿﮕﻮرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .رﻣﻪ اﺳﺐﻫﺎ در ﺗﻼﺷﯽ
ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻬﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﮑﯿﻪ زده و درﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪیﻫﺎ ،ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮآﻣﺪه و ﺣﻀﻮر ﺷﺒﺢ اﺳﺐﻫﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﯾﺎد اﺳﺐﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ در ﮐﺎرزار ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺳﻮارﺷﺎن ﺣﯿﺮان و

ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎرا ﺑﻪ ﯾﺎد زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﮑﺮ و رامﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻓﻨﺎﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺮﻣﯽ" دﻫﺸﺖ" رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم  200*160 /2015ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ﭘﺮﻻﯾﻪاﻧﺪ و ﺗﺎشﻫﺎی ﻗﻠﻤﻮ و ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻓﺮود و ﭼﺮﺧﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮزون ﺑﻪ رﻗﺺ آﻣﺪه ،ﻓﺮمﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻤﺎم
ﺗﺮاﺷﯿﺪهاﻧﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز در آﺛﺎر آﺑﺮﻧﮓ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪهای دارﻧﺪ .ﻧﻮر ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ را ﻣﺤﻮ و از ﻧﻈﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ،ﺣﺲ
ﺗﻨﺶ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻧﺮﻣﯽ و آزادی ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻠﻢﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﻋﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
رﻧﮓﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪار و ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﻟﺖ رﻧﮕﯽ ﻣﺤﺪود از ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻗﻬﻮهای ،ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﺎدآور
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽﺟﺎن ژورژ ﺑﺮاک ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ،آﺛﺎری ﮐﻪ ﺳﮑﻮنﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﺑﻮد.
ﺻﻔﺤﻪ آﺛﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺮﻣﯽ در آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

