ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﺛـﺎر ﻧﻘـﺎﺷﯽ زوج ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ
از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﯿﺶ در ﮔﺎﻟﺮی ﺧﻂ ﺳﻮم
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﯿﺶ ﭘﺮس ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﻨﺪﭼﯽ
و ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺋﻤﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮک آﺛﺎر ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻼش ﻫﻨﺮی ﺧﻮد در
ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ در ﮔﺎﻟﺮی ﺧﻂ ﺳﻮم در ﺑﺮج ﺻﺪف ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﻨﺪﭼﯽ و ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺋﻤﯽ از ﺳﺎل  78ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده
اﻧﺪ اﯾﻦ زوج ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎری در
ﺗﻬﺮان و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﺲ از  4ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ د
رﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻗﻨﺪﭼﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰار اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﮐﯿﺶ ﭘﺮس ﮔﻔﺖ :ﮐﯿﺶ دارای آراﻣﺶ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺬاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روح
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮت زﯾﺒﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺗﻬﺮان ﭘﺮ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ و آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از  4ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ اوﻟﯿﻦ
ﺗﺮاوﺷﺎت ذﻫﻨﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﯿﺶ را ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﺎر اﺳﺖ
و ﺑﺮ ﺑﻮم ﺟﺎری ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺧﻮد داﺳﺘﺎﻧﯽ دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻟﻮده آرزوی آن را دارﻧﺪ و ﺑﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﮐﺎر ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﺗﺮه)ﭼﻬﺮه اﻧﺴﺎﻧﯽ( ﮐﺎر
ﻣﯿﮑﺮدم اﻓﺰود :اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﺶ آﻣﺪم ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﺬب ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﮐﯿﺶ ﺷﺪم و ﻃﺒﯿﻌﺖ وارد ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺮه ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﺷﺪ وﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺎرﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ دو ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺶ از
ﻫﻤﻪ ﻣﺮا ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :از وﻗﺘﯽ وارد ﮐﯿﺶ ﺷﺪم ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﻣﯽ ﺷﺪم درﯾﺎی زﻻل و ﺷﻔﺎف و

درﺧﺖ ﺑﺰرگ ﻟﻮر ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﻣﺮا ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ رﮔﻪ ای از ﻧﻤﺎی درﺧﺖ و رﯾﺸﻪ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﯾﺸﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ ﻟﻮر در ﮐﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم اﯾﻦ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻤﺎد
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ و رﯾﺸﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از آن دور ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻮﻋﯽ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻨﺪﭼﯽ اﻓﺰود :ﺳﯿﺎل ﺑﻮدن ،آراﻣﺶ و ﺧﻂ اﻓﻘﯽ درﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﮐﯿﺶ ﻣﺮا ﺟﺬب ﮐﺮده و در ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻧﻤﺎد آراﻣﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎ ﺑﻪ روح ﻣﻮاج اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺋﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی وی در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از  4ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﯾﻢ و 33
ﺗﺎﺑﻠﻮ در ان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ روی آن
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ روی ﻣﯽ داد ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ
ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ،ﻟﻨﺞ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺘﺤﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا  4ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را در ﮐﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮐﯿﺶ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ
آﺛﺎر زﻣﺎن ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ روح ﻣﺎ ﺑﺎ روح ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﯿﺶ اﺗﺼﺎل و ارﺗﺒﺎط
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻓﻀﺎ را درک ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﻓﻀﺎی آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﺗﯽ زﻣﺎن ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل و ارﺗﺒﺎط را
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﯿﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺟﺬب
اﯾﻦ ﺳﮑﻮت و آراﻣﺶ و ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد
دارد اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﺘﺎﺛﺮ از روح ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﯿﺶ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻗﺎﺋﻤﯽ اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ دارد
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ذﻫﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﮐﻪ در
ذﻫﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮ روی ﺑﻮم ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ.
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده اﻧﺪ اﻓﺰود :ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ در ﻗﻄﻊ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی ﺧﻂ ﺳﻮم ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا ﯾﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﻨﺪﭼﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﺧﻂ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺪرن و ﺑﺎ رﻧﮓ و
روﻏﻦ روی ﺑﻮم و ﻓﺘﻮﮐﻼژ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺛﺎر ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺋﻤﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺮﻟﯿﮏ و آب ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮔﺎﻟﺮی ﺧﻂ ﺳﻮم ﺗﺎ  23ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﺑﺨﺶ اداری ﺑﺮج ﺻﺪف اﻣﺎده ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﯾﻦ زوج ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/م

