
استیتمنت مجموعه: 
�د باینری صفر و ی� زیرساخت و پایه دنیای دیجیتال محسوب می شود. �د باینری را می توان به عنوان مبنا و 
ماهیت عصر دیجیتال شناخت. تمام تعاریف دنیای ت�نولوژی و اطالعات، در بستر محاسبه و انتقال �د باینری 
صفر و ی� جای می �یرد. انتقال و محاسبه داده ها در قالب سفر و ی� و ایجاد مسیری سالم و امن برای آن همواره 
بخیش از هدف و رسالت انسان معاصر بوده است. از لحظه پیدایش ریزش، انقطاع و تخریب ریتم تعیین شده صفر 
دیجیتال  پخش �نندة  و  دریافت �ننده  ارسال �ننده،  ضلع  سه  از  ی�ی  در  مزاحمت  و  نقص  به عنوان  ی�  و 
هنر  دنیای  در  تازه  ژانری  و  جدید  زبانی   ٢٠ قرن  اواخر  نویز  به  نسبت  دید�اه  این  برخالف  است.  �شته  محسوب 
جدیدی  زمینه های  و  ن�ریست  زیبایی شناسانه  دید�اه  با  را  مثلث  این  �ه  �رفت  ش�ل  �لیچ  نام  به  دیجیتال 
جهت �فتمان و تفسیر انسانی از پدیده نویز و �لیچ را جدا از پروسه م�انی�ی آن میسر �رد. ایهام ش�ل �رفته 
عنصر  �وچ� ترین  به عنوان  را  پی�سل  سویی  از  می �ند؛  دنبال  را  مستقل  ماهیت  و  �ار�رد  دو  �لیچ  زبان  در 
را  سازنده تصویر دیجیتال، صاحب هوییت مستقل و �ار�رد بیان جدا�انه ای تبدیل �رد. همچنین این ام�ان 
برای مخاطب مهیا �رد �ه تصویر مختل و تخریب شده در تصویرسازی و برداشت مفهوم شخیص مشار�یت فعال 
داشته باشد. زبان پی�سل در هنر �لیچ، زبان و �فتمانی است �ه موید حر�ت از �ل به جز و متعاقبا جز به �ل 
باشد تا در این چرخه دست به بازخوانی پی�سل به عنوان عنصری مستقل بزند. در این مسیر هنرمند �لیچ به دوراز 
جهان بیین عموم نسبت به مقولة نویز، برای شناساندن ارزش و هویت پی�سل دست به خلق اثر می زند تا بتواند 
زبان پی�سل را در ذهن ما، وادار به بازخوانی دوباره نماید. تضادهای ساختاری و شباهت های ظاهری میان زبان 
پی�سل و زبان های تصویری پیش از آن باعث شده است �ه هنرمند �لیچ برای امتداد حیات زبان خود از تمامی 
ام�انات موجود و استراتژی های زبان تصویری، متناسب با منطق عملی و ساختار انقالب ت�نولوژی استفاده �ند.

نمایش�اه �روهی "�لیچ آرت: زبان پی�سل" از تاریخ ٥ دی الی ٢٢ اسفندماه در فضای منفی ی� �الری باوان با 
�یوریتوری محمدعلی فاموری و صادق مجلیس پور به نمایش درآمده است. این نمایش در ١١ اپیزود هر جمعه آثار 
�لیچ ویدئو دو هنرمند را به مدت ی� هفته به نمایش خواهد �ذاشت. این هنرمندان به دوراز باور عموم نسبت 
زبان  مخاطب  ذهن  در  �ه  پرداخته اند  آثاری  خلق  به  پی�سل  هویت  و  ارزش  شناساندن  برای  نویز،  مقولة  به 
پی�سل را وادار به بازخوانی �نند. خطاهای فن آوری �ه محصول نقص در دست�اه های دیجیتالی هستند، به ما 
ارائه می دهند. این خطوط ناقص و درهم تنیده ی ویدئویی، نویزهای صوتی، نقوش پی�سلی و  تصاویر ناقیص 
دیجیتالی، زیبایی شنایس �لیچ آرت را تش�یل می دهند. در پروسه ی خلق اثر �لیچ از طرفی ما به پخش �ننده 
دیجیتالی به عنوان رسانه مت�ی هستیم و از طرف دی�ر هنرمند قرار دارد و ضلع سوم را تفسیر این هنر دیجیتالی 
توسط مخاطب می سازد. �لیچ آرت �فتمانی است �ه با حر�ت از �ل به جز و متعاقباً از جز به �ل، چرخه ای می

زبان  آرت:  "�لیچ  در  �ننده  شر�ت  هنرمند   ٢٧ بپردازد.  مستقل  عنصری  به عنوان  پی�سل  بازخوانی  به  تا   سازد 
عرفان  محمدی،  الناز  فن�،  دیو  فراهانی،  بهروز  رمضانی،  آرزو  معصوم،  آرش  آبار�ا،   : از  عبارت اند  پی�سل" 
نازیال  فاموری،  محمد علی  پوراسماعیل،  حسین  بهروزنیا،  �لناز  پالیوف،  فرا�و  �وروی،  فرانسس�و  عاشوریان، 
�ریمی، ندا دست اف�ن، نی�زاد عربشاهی، نیما منصوری، پریسا پا� ضمیر، پرنیان دنیاری، رضا فاموری، راضیه 
�وش�ی، ساباتو ویس�ونیت، صادق مجلیس، شاالال سالم زاده، سینا �یادلیری، شهاب شاه علی، ساتوره و وحید 

قادری.

�لیچ: زبان پی�سل
* محمد علی فاموری و صادق مجلیس*

* ٥ دی - ٢٢ اسفند *



انتزاع پی�سل؛ درباره �لیچ ویدئوآرت راضیه �وش�ی و وحید قادری

هفته اول نمایش�اه �روهی �لیچ ویدئوآرت پلتفرم ١٠١ در فضای منهای ی� �الری باوان با عنوان «�لیچ؛ زبان 
پی�سل» با نمایش ویدئوآرت راضیه �وش�ی و وحید قادری آغاز شد.

آن  ویژوال  و  ال�ترونی�  موسیقی  اجرای  ست  ی�  برای  قادری  وحید  �ه  است    Vivid Q آنها  پروژه  �لی  عنوان 
توسط راضیه �وش�ی در نظر �رفته و Pianoise نام قطعه ای است �ه از آن ست تف�ی� شده است. آرتیست 

های این ویدئو ساخت آن را تجربه ای تصویری در راستای حیس �ه از موسیقی دریافت �رده اند می دانند.
وحید قادری، فارغ التحصیل دانش�اه هنر در سال ١٣٩١ است و در حال حاضر مقیم وین و دانشجوی دانش�اه 
هنر لینز است. او �ه به صورت تجربی آغز به �ار �رده بیش از ده سال است �ه در زمینه موسیقی فعالیت می 
�ند. قادری سال ١٣٩٦ اولین آلبوم خود را منتشر �رد. قادری، همچنین در زمینه موسیقی فیلم و انیمشن �وتاه 
و بازی نیز فعالیت داشته است. موسیقی بازی «مموراندا » از �ارهای وی می  باشد. در سال  های �ذشته، قادری 

چندین اجرا به صورت زنده در شهرهای تهران، شیراز و رشت داشته است.
قادری موزی� تجربی این اثر را در راستای سب� امبینت قرار داده ولی به طور �لی آن را اثری تر�ییب می داند. برای 
�وش�ی ایجاد تصویر برای موزی� ال�ترونی� همزمان با �وش دادن مداوم به آن موزی� ش�ل می �یرد. در 
شدن  ساخته  با  همزمان  ولی  باشد  نداشته  خارجی  وجود  قبل  از  طرحی  او  ذهن  در  است  مم�ن  موارد  از  خیلی 

موزی� تصاویر هم برای او ش�ل می �یرند.
دانشجوی  و  وین  مقیم  حاضر  حال  در  و  است   ١٣٩١ سال  در  هنر  دانش�اه  التحصیل  فارغ  نیز  �وش�ی  راضیه 
را به صورت جدی دنبال می  �ند. پیش تر در زمینه  دانش�اه هنر لینز است. حدود پنچ سال است �ه ویدئو آرت 
را  اینترا�تیو  از سال ١٣٨٩ ساخت ویژوال  های  انیمیشن سه بعدی، تدوین و �ارهای تصویری فعالیت داشته و 

شروع �رده است. �وش�ی در طول این سال  ها چندین اجرا در شهر های تهران و رشت داشته است.

اپیزود ١ 
٥ - ١١ دی ماه ١٣٩٩

* راضیه �وش�ی و وحید قادری *
* فران�و پالیوف *



فضای تصویر و موزی� برای �وش�ی و قادری حس و حالی شخیص دارد؛ �ه بیشتر تحت تاثیر مسائل اجتماعی 
پیرامون نیز قرار می �یرند. تولید هنر برای آنها به ش�ل انتزاعی است؛ �ه تر�ییب از خواب ها، واقعیت و اف�ار را 
شامل می شود. با برون ریزی این اف�ار، خود را به سان ی� مخاطب تصور �رده و درون چیز ناشناخته ای �ه به 

وجود آمده دنبال سرنخ می �ردند.
قادری موزی� زیاد �وش می دهد و این بخش جدانشدی زند�ی اوست با تاثیرات فراوانی �ه بر اومی �ذارد؛ 
حیت موزی� های ساخته شده قبلی خود او نیز برایش الهام بخش می شوند. فضاهای تصویری سوررئال برای 

�وش�ی همیشه جذاب بوده ولی به طور قطعی چیز مشخیص را به عنوان منبع الهام نمی داند.
�وش�ی و قادری معتقدند زمانی �ه �ار می �نند حال بهتری دارند و هدف اصلی زند�ی را رسیدن به حال بهتر 
نمی  انتشار  به  اقدام  باشند  نداشته  �ار  از  �املی  رضایت  �ه  زمانی  تا  آنها  دانند.  می  آن  �ذاشتن  اشترا�  به  و 
�نند. این به آن معین نیست �ه ف�ر می �نند همه چیز باید ایده آل باشد؛ اما از آن جهت �ه �ار �ردن بر روی 
ی� پروژه مم�ن است برای همیشه ادامه داشته باشد و هیچوقت به پایان نرسد، معتقدند باید ی� جایی این 

روند را متوقف �نند و در بهترین نقطه به �ار پایان دهند.

درمان �ناه؛ درباره �لیچ ویدئوآرت فران�و پالیوف

فضای  در   ١٠١ پلتفرم  ویدئوآرت  �روهی  نمایش�اه  هفته  اولین  در  پالیوف  فران�و  ویدئوآرت  �لیچ  عنوان  «ایثار» 
منهای ی� �الری باوان است؛ �ه در آن ی� ساختار ساختمان مانند را به همراه حفره ای در مر�ز آن نشان می 
دهد. موجودی درون حفره در حال پر شدن از مایعی سیاه رن�، در حال غرق شدن است. در اطراف این ساختمان 
سه موجود دی�ر هم وجود دارند �ه در مقایسه با موجود اصلی درون حفره چهره و هوییت از خود ندارند. این 

سه موجود ش�لی غیر طبیعی داشته و با ارتعاشاتی فراوان حر�ت می �نند.
فران�و پالیوف متولد ١٩٨٨ در آرژانتین و از سال ٢٠١٤ در برزیل زند�ی می �ند. او دارای مدر� مهندیس هسته ای 
است. بخیش از مطالعات او به اشیاء رباتی� تعاملی، چیدمان های هوشمند و بخیش دی�ر به ویدئو های سه 
متمر�ز  �رده  خلق  ها  انسان  مذهیب  اعتقادات  و  ماشین  و  انسان  زیسیت  تحول  أساس  بر  �ه  او  شاعرانه  بعدی 
شده است. در حال حاضر او در زمینه مطالعات انسان شناخیت و تاریخی جنسیت در آمری�ای التین به تحقیق می 
پردازد.موضوع این ویدئو خط تحقیقاتی پالیوف را �ه در حال حاضر بر روی �ارهای مختلف هنری توسط او دنبال 
درونی  خود  رفتن  بین  از  اجتماعی  علل  و  مختلف  های  روش  تحلیل  و  تجزیه  او  هدف  دهد.  می  نشان  شود  می 

انسان هاست.
پالیوف از نرم افزار تری دی بلندر برای طراحی حجم، انیمیشن و رندر استفاده می �ند. منبع الهام او تالش برای 
در� این مسئله است �ه چرا فرهن� ها و جوامع مختلف م�انیسم خود تخرییب متفاوتی دارند. او هم ا�نون 
در برزیل زند�ی می �ند و این ساز و �ارها با جوامع دی�ری �ه در آنها زند�ی �رده مانند آرژانتین و اسپانیا 
متفاوت می نماید. او متوجه شده است �ه این م�انیسم به شدت با نحوه درمان �ناه و در نتیجه نحوه در� و 

زند�ی با اعتقادات مذهیب ارتباط دارد. او این ارتباطات را با واژه فدا�اری نام �ذاری می �ند.
هدف نهایی پالیوف به عنوان ی� هنرمند برمبنای دو ستون بنا شده است. ی�ی لذت شخیص او از زند�ی با هنر 
و دی�ری سعی در نشان دادن بخیش از احساسات و اف�ار جوامع بر مبنای پیچید�ی های اجتماعی با تحقیقات 
و علین �ردن برای جهانیان است. او هم ا�ون به ال�وریتم ها و انتقاد از آنها و  مبحث دست�اری اینترنیت به رویش 

هنری عالقه مند شده و فعالیت می �ند.





خسران ابژه؛ درباره �لیچ ویدیو آرت مالیخولیای عرفان عشوریون

�لیچ ویدئوآرت عرفان عشوریون �ه در ساخت موزی� محمد صاحب زمانی با او همراه شد، عنوان« مالیخولیا» را 
ی�  منهای  در  مجلیس  صادق  و  فاموری  محمدعلی  �یوریتوری  به  پی�سل  زبان  �لیچ؛  �روهی  نمایش�اه  در 
متالیش  ای  سوژه  بازنمایی  برای  تالش  مالیخولیا  معتقدند  ویدئوآرت  این  های  آرتیست  دارد.  خود  بر  باوان  �الری 
شده در برخورد با حجم غول آسای نظام نمادین است. غول ستبری از حروف و نماد ها �ه هر روز در تالش برای 
ش�ل دادن و دسته بندی سوژه ها به مدل های از پیش تعیین شده است؛ �ونه ای تحریف واقعیت �ه حقیقیت 

پیش ساخته را بانی می شود.
تعریف  مالیخولیا  است.  شد�ی  حروف  این  از  بندی،  دسته  این  از  فرار  زمانی  صاحب  و  عشوریون  برای  مالیخولیا 
و  خنیث  �ارا�تر  از  دید  ی  زاویه  امر  این  به  یابی  دست  برای  است.  شیزوفرنی�  ای  سوژه  توسط  واقعیت  واژ�ون 
از طریق  مشاهده �ر به دریچه ی ن�اه سوژه ی ملتهب تغییر یافته است؛ به �ونه ای �ه ان�ار مخاطب خود 

صفحه ی نمایش، سفری انتزاعی به ذهن سوژه مذ�ور را تجربه می �ند.
آرتیست های این ویدئوآرت  اعتقاد دارند در مالیخولیا فرم های بصری(ساخته شده با تاچ دیزاینر)  راوی اند. تالش 
شده این فرم ها تداعی �ر حاالت �لی چند اتفاق باشند، �ویی چند خاطره ی دور �ه در ذهن سوژه اثر �ذار 
بوده و امروز ما تنها نمایی �لی از حالت بصری آن خاطره ها را به یاد می آوریم. عشوریون تالش �رده عناصر تا 
جایی دفورم شوند �ه در مرز بین حالت اولیه و دفورم �امل در حر�ت باشند؛ این حر�ت و ت�رار عناصر، این �ژ 

ن�ریستن به ابژه ها �ونه ای بی اعتمادی به امور دریافیت را برای مخاطب ایجاد �ند.
عرفان عشوریون هنرمند رسانه دیجیتال متولد ١٣٧٤ از اصفهان ایران است. عشوریون هنرمندی است �ه در زمینه 
طبیعت،  از  �رفتن  الهام  با  او  �ند.  می  ،فعالیت  دیجیتال  ابزارهای  از  استفاده  با  موسیقی  اجرای  و  آهن�سازی 

اش�ال ار�انی� و پدیده ها مفهوم زوال را در اش�ال انتزاعی نشان می دهد.

اپیزود ٢ 
١٢ - ١٨  دی ماه ١٣٩٩

* عرفان عشوریون *
* دیو فان� *



نظر�اه های  برریس   و  �لی  صورت  به  ایده    ش�ل �یری  از  بعد  مشتر�  پروژه های  ساخت  در  عشوریون،  برای 
مختلف، طرح هایی به صورت جدا�انه بر هاله ای از دیالو� ها زده می شود. مانند خط هایی از هم جدا افتاده �ه 
در ادامه با �مپوزیسیونِ مرتبط به فرم اولیه ایده خطوط تبدیل به ی� شعر منسجم می شود. در این صورت فرم 
در  �ه  همانطور  صوتی  اتصاالت  و  ش�اف  متنوع،  سازی های  فضا  می شود.  بدل  الینف�  عنصری  به  محتوا  و 

مالیخولیا وجود دارد به بازنمایی این موضوع بدل می شوند.
محمد صاحب زمانی متولد ١٣٧٤ در تهران است. او فارغ التحصیل �ارشنایس موسیقی و آهن�ساز است. در حال 
حاضر تمر�ز او بر روی موسیقی ال�ترو آ�وستی� و موسیقی تجربی است. ساز اصلی او �ه از ١٦ سال�ی نواختن 

آن را آغاز �رد، پیانو است.
عشوریون و صاحب زمانی معتقدند مالیخولیا به نحوی با نوعی خسران و از دست دادن ابژه �ه از آ�اهی شخص 
محو و پا� �شته مرتبط است. این مسئله در شعری �ه در قطعه وجود دارد نیز نمود دارد؛ بیانی همراه با لحین 
م و سو�وارانه به همراه  نجوایی �ه فرد مالیخولیایی دارد چیزی اضافه را به نمایش می �ذارد �ه در  ن� و بَ ُ�
سو�واری غایب است: نوعی تنزل و �اسیتِ فوق العاده در حس احترام به نفس، نوعی فقیر شدنِ نفسِ فرد در 

مقیایس عظیم.

طبیعت فرا�تال؛ درباره �لیچ ویدئوآرت های دیوفان�

سه ویدئوآرت از دیوفان� هنرمند اهل سن�اپور در هفته دوم نمایش�اه �روهی «�لیچ؛ زبان پی�سل» پلتفرم 
١٠١ در فضای منفی ی� �الری باوان به نمایش درآمده است. این ویدئو ها جهنم م�عیب، آبشش و موتور جهانی 

نام دارند.
این ویدئوها بر مبنای فرا�تال های تولید شده توسط آرتیست، به صورت فیلمی �وتاه ساخته شده اند. دیوفان� 
برای ساخت این ویدئوآرت ها از طبیعت فرا�تال جهان، معماری پیچیده و مفهوم بی نهایت الهام �رفته است. 
هدف او این است �ه پیچید�ی ها و طبیعت بی�ران فرا�تال ها را در قالب فیلم هایی چالش بران�یز به زند�ی 

بیاورد.
دی یو ژه آ�ا دیوفان� فیلمساز، هنرمند و آهن�ساز مستقر در سن�اپور است و در درجه اول به عنوان انیماتور و 
فیلمساز فعالیت می �ند. دیوفان� از �ود�ی به هنرهای تجسمی و موسیقی عالقه نشان می داد و همیشه به 
بیان خالق �رایش داشت. فعالیت او ایجاد قالب هایی هنری است �ه مرز بین ژانرهای متفاوت را با تر�یب سب� 
ها و ت�نی� های مختلف و با استفاده از روش های غیر متعارف برای ایجاد چیزی نوآورانه و �امالً جدید جا به جا 
پیشرفت،  با  یا  پیشرفت  بدون  ا�ر  حیت  �ند؛  می  تجسم  را  خود  فعالیت  مراحل  همه  �ار  شروع  از  قبل  او  �ند. 

بینش او تغییر �ند.
در حالی �ه در تعداد بیشماری از مضامین و موضوعات �ار می �ند، دیوفان�  ی� خط مشخص پاالیش، تأثیر 
او  ناب  طلیب  جاه  و  اشتیاق  از  او  �ار  و  هنر  است؛  آموخته  خود  او  است.  �رده  حفظ  را  پیچیده  جزئیات  و  عاطفی 
نشات �رفته و ش�وفا می شود. دیوفان� فعالیت هنری خود را به عنوان آهن�ساز و تهیه �ننده آغاز �رده و 
سپس به سمت فیلم سازی، انیمیشن و فیلمنامه نوییس �رایش پیدا �رده است. او عالقه زیادی به خلق داستان 

دارد و قصد دارد روزی مجموعه تلویزیونی و فیلم سینمایی خود را تهیه و �ار�ردانی �ند.





اپیزود ٣ 
١٩ - ٢٥ دی ماه ١٣٩٩

* شاالال سالم زاده *
* پریسا پا� ضمیر *



تجسم تنهایی؛ درباره �لیچ ویدئوآرت شاالال سالم زاده

نمایش�اه  در  ”زوروان“   آرت  ویدئو  با  آذربایجان  جمهوری  سا�ن  ای  رسانه  چند  طراح  و  هنرمند  زاده  سالم  شاالال 
�روهی «�لیچ؛ زبان پی�سل» پلتفرم ١٠١ شر�ت �رده است.

زوروان خدای زمان در آیین زرتشت و معروف به ی�ان�ی و تنهایی است �ه بی نهایت را تجسم می بخشد. زوروان 
مفاهیمی  دیجیتال  عصر  در  زاده  سالم  نظر  از  است.  جنسیت  بدون  همچنین  و  طرف  بی  بدی،  و  خوبی  نظر  از 

همچون زمان، بی نهایت بودن، جنسیت واخالق تحریف شده و مفهوم آشنای خود را از دست داده اند.
سالم زاده معتقد است مینیاتورها در شرق علی رغم برخی برداشت های مذهیب در مورد منع به تصویر �شیدن 
انسان ها، با این حال به خوبی توسعه یافته اند. او با استفاده از هوش مصنوعی و �د�زاری، تمام عناصر ”زنده“ 
مینیاتورهای خاورمیانه ای و خدای بی چهره زوروان را تحریف و سه بعدی سازی �رده، تا به �فته خودش در مورد 
سازش های جهانی سازی، بدون شخصیت مستقل بودن، برابری عصر اینترنت و ارتدو�یس (به معنای پایبندی به 

هنجارها  به ویژه در دین) باعث افزایش تف�ر شود.
سالم زاده در آثار خود به روانشنایس انسان در عصر دیجیتال، فناوری رایانه و مسائل اجتماعی عصر سایبری می 
پردازد. هنر او شامل هنر دیجیتال است �ه از طریق ام�انات چندرسانه ای مانند فیلم، ع�س و چیدمان خلق 
به  را  آن  تا  �ذارد  می  تأثیر  فناوری  بر  �ه  است  هایی  روش  جستجوی  و  مداوم  آزمایش  ی�  او  شود.�ارهای  می 

عنوان ی� جسم زنده نشان دهد.
مسئله دو�ان�ی برای سالم زاده همیشه مهم بوده و در واقع بخیش از او همیشه به فرهن� سنیت وفادار مانده، 
ولی در عین حال �ارهای او �امالً ”دیجیتالی“ است. شخصیت حقیقی زوروان با ی�ان�ی زمان، فراتر از �لیشه ها 
و بین تاری�ی و نور در بی نهایت بودن همراه است؛ نمادی پویا برای سالم زاده تا به عنوان ی� خالق در خلق ی� 

ویدئوآرت استفاده �ند.
های  فناوری  جهانی  عصر  و  مردم  ملی  هویت  سنیت،  فرهن�  بین  سازش  برای  راهی  یافتن  زاده  سالم  هدف 
دیجیتال است. برای او، �لیچ آرت راهی برای انتقال ”تحریف“ دوران مدرن و ارائه فناوری به عنوان ی� �البدی زنده 

با نتایج غیرقابل پیش بیین است.
اثر هنری تا حد مم�ن  ابتدا می خواست در مورد موضوعات فوق تأمل �ند و هدف او خلق ی�  سالم زاده در 
نزدی� به انتظاراتش بود. در این فرآیند، برخی از عناصر به عنوان مثال چرخاندن پی�سل ها و از بین رفتن قسمت 

هایی از مینیاتورها نتیجه و تصمیم فناوری �لیچ است �ه در خلق ویدئوآرت زوروان به �ار �رفته شد.

ابزار تخریب؛ درباره �لیچ ویدئوآرت پریسا پا� ضمیر

و  ماشین زد�ی  نماد  عنوان  به  خیاطی  چرخ  از  مهتاب»  در  ماشین  «رقص  ویدئوآرت  �لیچ  در  پا� ضمیر  پریسا 
عنصری از صنعت بهره برده است. او با استفاده از رسانه هنرهای جدید دیجیتالی، انتقال مفهوم مد نظر خود را در 
و  ریخت�ی  بهم  ایجاد  و  تصویر،  ضبط  برای  دیجیتال  ابزارهای  است.  �رده  پذیر  ام�ان  �وتاه  ویدیویی  قالب 
واقعه  دو  تر�یب  نمایش  برای  ای  وسیله  پا� ضمیر  برای  �امپیوتری  افزارهای  نرم  با  تصویری  تخریب 
�السی�-مدرن و انتقال تصویری فرآیند خلق آشفت�ی بصری و صوتی برای خوانش هر چه نزدی� تر مخاطب 

شده است.
پریسا پا� ضمیر متولد سال ١٣٦٧، طراح لباس و هم ا�نون در رشت مستقر است. او در این �لیچ ویدئو معتقد 
است عدم تر�یب یا انطباق فرمت های �السی� و مدرن درون یا بر روی هم، و خلق موجودی غریب و بعیض 

اوقات ناپسند، الهام بخش ساخت این اثر بوده است.
برای پا� ضمیر این حس هم می تواند ی� مسٔیله شخیص باشد و هم در�یری اتفاقات سنیت و پیشرفته ای در 
بستر اجتماع را نشان دهد. اهداف متعالی در� بیننده اثر از ن�رش صاحب اثر به اتفاقات و واقعیات پیرامون آن 
است، و به رسمیت شناختن این موجود خلق شده و تربیت و اصالح آن برای تعامل و همزیسیت است. این اثر شاید 
نقطه آغازی برای �فتمان صاحب اثر و مخاطبین برای بیان دید�اه های شخیص با زبان پی�سل آرت و �ویش 

�لیچ آرت باشد.



اپیزود ٤ 
٢٦ دی - ٢ بهمن ماه ١٣٩٩

* بهروز فراهانی و حسین پوراسماعیل *
* ندا دست اف�ن و پرنیان دنیاری *

دریچه روح؛ درباره �لیچ ویدئوآرت ندا دست  اف�ن و پرنیان دنیاری

موضوع اثر دست اف�ن و دنیاری چشم ها هستند. عنوان اثر آنها jrt است �ه ریشه در زبان مصری �هن دارد به 
معین چشم و هم آوای واژه «انجام دادن» یا «عمل» نیز هست. دست اف�ن و دنیاری معتقدند عناصر نمایان در 
اثرشان، چشم ها و نقطه ها هستند. استاپ موشن، ایجاد �لیچ دسیت به وسیله ی نقطه ها روی صورت و نرم افزار 

های ساخت ویدئو بنیان �لیچ ویدئوی آنها را می سازد.
آنها معتقد بر این باور �هن هستند �ه چشم ها دریچه ی روح اند. این اثر برای آنها بیشتر ی� اثر شخیص ولی 
را در خود نشان می دهد. هدف دست  جهان شمول است �ه بر اساس آن چشم ها باقی می ماند و همه چیز 
اف�ن و دنیاری بیان احساسات درونی شان است به طوری �ه بتوانند امضای خودشان را هم در آثار خود داشته 

باشند.



بیان صادق؛ درباره �لیچ ویدئوآرت پرولو� از بهروز فراهانی و حسین پور اسماعیل

زبان  «�لیچ؛  �روهی  نمایش�اه  در  پوراسماعیل  حسین  و  فراهانی  بهروز  ویدئوآرت  �لیچ  عنوان  پرولو� 
پی�سل» پلتفرم ١٠١ در فضای منهای ی� �الری باوان است. در پرولو� ما با عناصری همچون نور، مه آلود�ی و 
را به عنوان مقدمه ای برای  تاری�ی مطلق مواجه هستیم. فراهانی و پور اسماعیل می خواهند مخاطب، تصاویر 
لقاء و تولد در نظر داشته باشد. با انتشار تصاویر، پهنای بازی میان حیات و فنا در �نار فضاسازی و تغییرات زیادی 

پیش چشم مخاطب نمایان می شود.
آرتیست ها برای خلق اثر از تصاویر ویدئویی ناسا از خورشید و انفجار ستاره ها، ع�س هایی از لحظه به وجود آمدن 
و  پرمیر  نظیر  ابزارهایی  از  استفاده  با  شخیص  تجربی  روش های  از  بهره �یری  با  مغز  اس�ن  همچنین  و  جنین 

آیوداسییت استفاده �رده اند.
ابتدا ی�  ایجاد شد.  اثر  از ش�ل �رفتن خود  در استیتمنت فراهانی و پوراسماعیل آمده، داستان پرولو� بعد 
HEX CODE  به ی�  فایل صوتی از طرف بهروز فراهانی ساخته شد و بعد با باز �ردن فایل به صورت �د ه�ز 
اعداد  ان�لییس  الفبای  در  حرف  هر  جای�اه  ازای  به  آمده  دست  به  حروف  برای  رسیدند،  حرف  و  عدد  رشته  سری 

جای�ذاری شدند (برای مثال A=١ و B=٢ ). در ادامه به چندین خط رشته عدد به ش�ل زیر رسیدند:
 ٠٠٠٠٠٧٤٠٠ ٤٢ ٥٢ ٩٠ ٤٤ ٥٤ ٤٦ ٥٣ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ 

نرم افزار  در  و  �ردند  ایجاد  تصویری  سورس  عنوان  به  را  عمودی  مش�ی  به  سفید  از  �رادیانت  فایل  ی�  سپس 
پریمیر رشته اعداد به دست آمده را ترجمه �ردند. بعد از این مرحله ی� فایل ١٣ دقیقه ای ویدئویی به دست آمد 
�ه به طرز ش�فت آوری بدون �وچ�ترین دخالیت �امال با فایل صوتی هماهن� بود. در واقع این ویدئو بیان�ر 
صادق همان لحظه بوجود آمدن موزی� است بدون هیچ �م و �اسیت و از آنجا �ه این برش از زند�ی با این 

فرض این�ه “ جزء خود �ل است“ تمام زند�ی را در بر می �یرد.
این ویدئو بیان�ر تمام پیچ و خم هایی ست �ه همه ما آن ها را در طول زند�ی تجربه �رده ایم و همچنان تجربه 
را به پنج پارت تقسیم  خواهیم �رد و برای نشان دادن هر چه بیشتر این موضوع، آرتیست های پرولو� ویدئو 

�ردند �ه هر پارت �وشه ای از این فراز و فرود ها را نمایند�ی می�ند.
پارت ی� : پرولو�

”نوری �ه تو را وسوسه می �ند و به سمت خودش می �شاند. تو وادار می شوی �ه �اری �ین و درست زمانی 
�ه دست به �ار می شوی غیب می شود.“

پارت دو: ساخت و ساز
”در این پارت تو خود را وسط مهل�ه می بیین و دست به ساختن چیزی می زنی و اطراف را برای خودت تعریف می 

�ین؛ چرا �ه از در� �امل محیط، بیزار و ناتوان هسیت!“
پارت سه: تخریب

”در اینجا تو تصمیم می �یری هر آنچه �ه تا االن ساخیت را خراب �ین و ذهنت را از زنجیر هایی �ه خود وصل 
�ردی رها �ین!“

پارت چهار: هیچ شدن
”بازهم به نقطه ی روشین نمی ریس، هیچ می شوی،  پوچ می شوی!.“

پارت پنج: تالش های بیهوده
از ریخته شدن عرق به داخل الله �وشت لذت  ”در حالی �ه به �وشه رین� افتادی، به اطراف خیره میشوی و 

میبری. میفهمی زند�ی همین بود : ”اغوا�ننده و پوچ“ اما پشیمان نیسیت از حضورت.“
فرآیندی  بینیم  می  را  آنها  روز  هر  �ه  مردمی  شنویم.  می  �ه  است  صداهایی  بنیادین  مسئله  لحظه  در  زند�ی 
بر  سیاهی  پیروزی  دارند.  ماندن  زنده  ادامه  در  و  آمدن  دنیا  به  برای  مذبوحانه  تالیش  حال  عین  در  و  ش�وهمند 

روشنایی، بزر�ترین امید ناامیدی است �ه مفهوم �لی پرولو� را ش�ل می دهد.
آرتیست های پرولو� ساختن آن مفهومی �ه از تولید اثر هنری بدون �ار�رد فردی و اجتماعی منشاء �یرد را 

مردود می دانند و در نهایت پرولو� را جزوی از مسیر زند�ی می دانند.





اپیزود ٥ 
٣- ٩ بهمن ماه ١٣٩٩

*نی�زاد عربشاهی *
* ساباتو ویس�ونیت *

�لیچ ویدئو آرت ساباتو ویس�ونیت

روزهای اول بهار / تمام روز برف باریده است / فردا قفل شدن شروع می شود( زمان توقف تجارت غیر ضروری) /  
متولد  ع�اس  ویس�ونیت  ساباتو  است.  خانه  موضوع   / �رفت  دیافرا�م  درعوض   / هستم  سبزم  �ارت  منتظر 
برزیل، سا�ن ایاالت متحده است. او از سال ٢٠١١ تالش �رده تا ن�رش سنیت از ع�ایس را برای دوران پسا اینترنت 

بازسازی �ند..

سیستم مولد؛ درباره �لیچ ویدئوی اتوژنز نی�زاد عربشاهی
 

هنرهای  نقایش،  زمینه  در  �ه  است  هلند  (الهه)  ها�  دن  سا�ن  ای  رشته  میان  هنرمند  ی�  عربشاهی  نی�زاد 
مولد و رسانه های جدید فعالیت می �ند. نی�زاد فعالیت حرفه ای خود را از سال ٢٠٠٠ آغاز �رده و تا�نون چندین 
نمایش�اه از آثار خود را در نمایش�اه های هنری، نمایش های تئاتر و چیدمان های چندرسانه ای در سراسر جهان 

به نمایش �ذاشته است.
در هفته پنجم نمایش�اه �روهی «�لیچ؛ زبان پی�سل» پلتفرم ١٠١ �لیچ ویدئوی عربشاهی با عنوان «اتوژنز» در 
مفهوم  درباره  خود  هنری  اثر  استیتمنت  در  عربشاهی  است.  درآمده  نمایش  به  باوان  �الری  ی�  منهای  فضای 

اتوژنز بیشتر �فته است:
اتوژنز (Autogenesis) نوعی پروژه هنری مولد است �ه در آن مخاطب سیستم مدل شده ذهن هنرمند و طیف 
وسیعی از تغییرات را در بین سه موقعیت (نظم ، پیچید�ی و بی نظمی) در آثار هنری بصری و صوتی تجربه می 
و  اتوژنز  ذهین  و  جسمی  های  ال�وی  های  داده  از  نقایش  هن�ام  طراحی  برای  آرتیست  راستا  همین  در  �ند. 
ال�وریتم های سیستم هسته طراحی استفاده می �ند و مدل شبیه ساز شده روش او توسط نرم افزار �د�زاری 

خود�ار تولید می شود.



بنابراین آنچه قبل از مشاهده �ننده به تصویر �شیده می شود، نتیجه ی� سیستم مولد است �ه تصویر نهایی 
و صدای ترمینال را به صورت خود�ار در اتوژنز در زمان واقعی ایجاد می �ند. اول از همه برای روشن شدن بیشتر 
نحوه عمل�رد اتوژنر و مروری بر تعریف �لی هنر تولیدی، نسخه صفر و ی� باید داشته باشیم. الزم به ذ�ر است 
�ه رشته ای از هنر �ه در آن هنرمند از سیستمی برای تولید آثار هنری استفاده می �ند، هنر تولیدی نامیده می 

شود.
این سیستم تلفیقی از زبان طبیعی، برنامه نوییس رایانه یا سایر سازو�ارهای ابت�اری مرتبط است �ه قادر به ارائه 
سطحی از استقالل به طور جزئی یا در �ل فرآیند ساخت آثار هنری است. وجود سیستم اصلی باید به �ونه ای 
طراحی شود تا بتواند �ار ترمینال را به صورت خودمختار مدیریت �ند. در نتیجه، هنر مولد به نحوه �ار سیستم 
اصلی و روند ایجاد آثار هنری اشاره دارد. بنابراین، برای �شف پیوند آن با دالیل تولید و در� محتوای آن در ابتدا 
باید ال�وریتم های تولید �ننده سیستم را برریس �نیم؛ زیرا علی رغم این واقعیت �ه سیستم اصلی دائماً پنهان 

است، این قسمت اسایس و سازنده اثر نهایی هنری است.
سیستم مر�زی اتوژنز ی� سیستم پیچیده است؛ �ه برای طراحی ال�وریتم ها، تجزیه و تحلیل سی�نال های 
حاصل از رفتار فیزی�ی دست ها ، حر�ات مفاصل و فر�انس های امواج مغزی هنرمند هن�ام نقایش خلق شده 
است. در آن داده ها توسط چندین حس�ر ثبت می شوند و سپس با ال�وریتم دی�ری �ه قادر به بازسازی عناصر 
زبان بصری هنرمند است و روش تر�ییب آنها را مدل می �ند، جذب می شوند. نتیجه نهایی این تحقیق تر�ییب از 
هنری  آثار  پیدایش  برای  نهایی  داده  ساز  شبیه  موتور  طراحی  آنها  بوسیله  �ه  است  اطالعات  تولید  برای  ال�وها 

ام�ان پذیر می شود؛ این موتور شبیه ساز داده نقش اطالعات سیستم مر�زی را بازی می �ند.
به طور �لی، سیستم های پیچیده از مجموعه ای از قطعات و اجزای متقابل با نوع خود و سایر اجزای متناظر و 
سازماندهی  را  خودش  بتواند  سیستم  �ه  شود  می  باعث  درونی  انفعاالت  و  فعل  این  اند.  شده  تش�یل  مجاور 
”خود  هایی  سیستم  چنین  به  دلیل،  همین  به  باشد.  نیاز  بی  خارجی  مدیریت  و  �نترل  عامل  ی�  از  و  �ند 
سازماندهی“ نیز �فته می شود. برای نشان دادن سیستم های پیچیده، مغز انسان می تواند به عنوان نمونه ای 
از ی� سیستم پیچیده معمولی همانطور �ه زیست شناسان آن را توصیف می �نند و روان�اوان آن را در یافته 

های تحقیق خود توضیح می دهند عمل �ند.
چرخه خسته �ننده، جمعیت حیوانات در داخل ی� ا�وسیستم ، ژن هایی �ه در مقابل ی�دی�ر قرار دارند و 
منجر به ت�امل �ونه می شوند، امپراتوری های در حال ظهور و سقوط، فرهن� های ش�ل �رفته و در حال رشد 
و موارد دی�ر شامل اجزای مختلف مانند سلول ها، �روموزوم ها، شهروندان و غیره �ه به ی� ساز�اری می 

رسند با تعامل با دی�ر اجزای هم�ن و همسایه ، ساختار و ش�ل را در طول زمان ایجاد می �ند.
اتوژنز دقیقا مانند مثال فوق برای مغز، توسط برنامه نوییس مولد رایانه ایجاد شده است. سیستم هسته ای توسط 
برنامه نوییس مولد رایانه ایجاد شده است و دقیقاً مانند مثال مغز فوق، مجموعه بزر�ی از اجزا را در خود دارد و ٣٠ 
بار در ثانیه با ی�دی�ر تعامل می �ند. این شب�ه از صدها ملحفه مانند تش�یل شده است و از آنجا �ه تعداد 
قابل توجهی از متغیرهای غیر خطی در هر ی� از این ملحفه ها وجود دارد، هیچ ال�وی ی�سانی با ال�وی قبلی 
ایجاد نمی شود. هر ی� از این ملحفه ها شامل اجزای سازنده ای هستند و دستورات را از هوش مر�زی به عملیات 
خاص تبدیل می �نند و خصوصیات عملیات را به شب�ه اصلی اضافه می �نند. عمل�رد خروجی این سیستم 
پویا مجموعه ای از سی�نال های قابل تصور بینایی است �ه توسط ی� موتور رندر در زمان واقعی به تصویری با 

تر�ییب مداوم و ت�رار نشدنی تبدیل می شوند.
مفهوم تصویری این اثر هنری در پیوست�ی آثار قبلی هنرمند، آمیخته ای از نقایش، طراحی و طراحی صدا است. در 
این روش، به جای این�ه ی� تصویر ثابت به عنوان ی�ی از ”لحظه ها“ باشد و ی� ام�ان در بین ذهنیت های بی 
و  ”بصری-صدا“  متغیرهای  تر�یب  از  �ه  است  صوتی  و  بصری  پردازی  بداهه  هنری  اثر  این  باشد،  هنرمند  پایان 

ایجاد تر�ییب متوالی از آنها استفاده می �ند.
در این شرایط، آثار هنری نقطه شروع مشخیص ندارند و نمی توان نقطه پایانی برای آن تصور �رد. ی� لحظه قبل 
همین  به  نیست.  بیین  پیش  قابل  دی�ر  ای  لحظه  هیچ  و  است  بیننده  حافظه  در  اما  است  نشده  ثبت  جایی  در 
اندیشه  از  بازتابی  باشد،  عیین  هنری  قطعه  ی�  صرفاً  آن�ه  از  بیش  هنری  آثار  �ه  داشت  اظهار  توان  می  منظور، 
آثار هنری پویا و  با  هنرمند است �ه روی دیوار غرفه منع�س شده است. هدف این است �ه تجربه همزیسیت 
تف�ر در مورد دنیایی از ام�انات صداها و تصاویر را �ه هر لحظه ایجاد می شود، جلوی بینند�ان داشته باشید.





اپیزود ٦ 
١٠ - ١٦ بهمن ماه ١٣٩٩

*آرش معصوم *
* نازیال �ریمی *

�لیچ ویدئو آرت نازیال �ریمی
 

”خواب سیزده“
الهام و  با  با آن آشنایی دارد، قدرت می بخشد.خواب سیزده  سیزده نشان معرفت درونی ست �ه به فردی �ه 
از قدرت اسرار آمیزی برخوردار است. خواب سیزده نقطه تعادل بین روشنایی و تاری�ی،  ارتباط بوده و  شهود در 
نیروی خالق و مخرب، بهشت و زمین است �ه به طور هم زمان پایان و شروع محسوب می شود. خواب سیزده 
نمادی از آشوب آغازین قبل از آفرینش و شروع دوباره زند�ی است، �ه در عین حال نشان دهنده زایش و تولد 

دوباره است. مفهوم پایان ی� دوره و شروع دوره ی جدید را تداعی می �ند.
•

”حفره خا�ستری“
حفره خا�ستری نقطه ی بدون باز�شت است. مرز ی� منطقه از مغز �ه پس از ورود به آن، نمیتوان از آن خارج 
شد. ی� مرز به شدت آشفته �ه اجازه ی نشت اطالعات از درون مغز  را به بیرون نمی دهد. حفره خا�ستری نقطه 
ای بی باز�شت پیرامون ی� تخریب است، جایی �ه هر چه از آن ب�ذرد، دی�ر راه باز�شیت نخواهد داشت. حفره 
خا�ستری جاییست �ه فضا و زمان آن چنان تابیده و پیچیده می شوند �ه هیچ چیز را یارای �ریز از آن نخواهد 

بود



نظم خلقت؛ درباره �لیچ ویدئوآرت متاترون آرش معصوم

متاترون وا�اوی مبحث تعادل میان ابعاد مختلف خلقت بر مبنای مر�زیت انسان است، اما از نظر آرش معصوم 
�یمیا�ری و تئوری دیپلمایس منع نفوذ، باعث عمل�رد غیر معقول و به وجود آمدن �لیچ در این مسیر شده 

است. در متاترون از ماشین خلق پارتی�ل نود٣ برای خلق ش�ل �یری نظم خلقت استفاده شده است.
آرتیست  الهام بخش  شناور  نقاط  این  ش�ل �یری  در  ژولیا  مجموعه  فر�تال  و  طبیعی  های  پترن  �هن ال�وها، 

بوده و او تالش �رده نشان�ر وجود نظم در عین بی نظمی باشد.
معصوم متاترون را در همه مقیاس ها، سفسطه ای نهفته می داند و این مفهوم را در همه و هیچ�دام متصور 
است. او معتقد است چیزی بزر�تر همه را می چرخاند؛ چیزی �ه می چرخاند ولی چرخانده نمی شود؛ حر�ت می

 دهد اما حر�ت نمی �ند.



اپیزود ٧ 
١٧ - ٢٣ بهمن ماه ١٣٩٩

*آرزو رمضانی *
* فرانچس�و �وروی *

جن� بی پایان درون انسان؛ درباره �لیچ ویدئو آرت آرزو رمضانی
 

در هفته هفتم نمایش�اه �روهی «�لیچ؛ زبان پی�سل» پلتفرم ١٠١، ویدئوآرت آرزو رمضانی به نمایش �ذاشته 
شد. انیمیشن تجربی �لیچ آرت رمضانی ”�مراهی �ود� درون“ نام دارد. به اعتقاد او این ویدئوآرت تالیش �ه 
بشر برای هوشیار ن�ه داشتن و آ�اه ساختن خودش در برابر دنیای پر هیاهو و مخدوش امروزی دارد را نشان می 

دهد.
از  ی�ی  او  است.  ساخته  بعدی  دو  صورت  به  �لیچ  انیمیشن  ویدیو،  های  الیه  از  استفاده  با  را  اثر  این  رمضانی 
فیلم  آن  از  سایه  و  نور  بازی  با  و  �رده  انتخاب  نوستالژی�  ی  ابژه  عنوان  به  را  اش  �ود�ی  دوران  های  عروس� 
برداری �رده است. سپس �ار را انیمیت �رده و در نهایت جلوه های صوتی به آن اضافه شده تا به اعتقاد او فضای 

تصویری و خیالی بهتری رو به مخاطب القا �ند.
است.  فعالیت  به  مشغول  جوهر  با  نقایش  ویژه  به  مختلف  های  سب�  در  �ه  نقاش  و  انیماتور  رمضانی  آرزو 
تحصیالت او در زمینه ارتباط تصویری و فوق لیسانس انیمیشن از دو دانش�اه هنر تهران و بورنموث ان�لستان می 
باشد. او پس از ساخت اولین انیمیشن تجربی خود بیشتر در این سب� فعالیت دارد. در حال حاضر او پاد�سیت با 

نام ”آرزو آرت“ در زمینه انیمیشن و هنر دارد و مصاحبه با هنرمندان شاخص  در این زمینه انجام میدهد.
رمضانی معتقد است:« همه ی ما �اه و بی �اه از �ود� درون خودمان غافل می شویم. در جهانی زند�ی می 
�نیم �ه بمباران داده ها و اطالعات ما را بیش از حد مشغول می �ند تا جایی �ه �ه اصل وجود انسان، ارزش 

ها و حقیقت درونی خود را فراموش �رده ایم و مسیر بازیابی آن با پس زدن پارازیت ها سخت تر شده است».



مراقبه بسیار �ند؛ درباره �لیچ ویدئوآرت فرانچس�و �وروی
 

نمایش  به  �وروی  فرانچس�و  ویدئوآرت   ،١٠١ پلتفرم  پی�سل»  زبان  «�لیچ؛  �روهی  نمایش�اه  هفتم  هفته  در 
�ذاشته شد. «باینری های دایره ای» ی� اثر هنری الیه ای است �ه در طول ی� زمان مشخص پیچ و خم های 

پیچیده ای از خطوط به دنبال هم با ساختارهایی تصادفی همراه با موسیقی ایجاد می �ند.
توابع  از  آن  ساخت  مواد  تمام  است.  شده  ساخته  صوتی  و  تصویری  رسانه  دو  از  استفاده  با  ویدئوآرت  �لیچ  این 
ریایض با ابزارهای برنامه نوییس ساخته شده اند. روی�رد تر�یب بندی آن مستقل از ی� جدول زمانی است �ه در 
آن فرایند آغاز شده دارای ی� مدت زمان بی نهایت است، بدون این�ه هر�ز ت�رار شود و ی� ت�امل غیر روایی 

است �ه بیننده را به غوطه وری در ی� حالت مراقبه دعوت می �ند.
فرانچس�و �وروی(نسو) هنرمند دیجیتال مستقر در رم ایتالیا است. زبان وی به شدت تحت تأثیر ضرورت طراحی 
سیستم های پیچیده ای است �ه �زینه های �سترده ای از خالقیت های نامتعارف را ارائه می دهند. از دید�اه 
وی، برنامه نویس / مجری با نرم افزار تأثیر�ذار بر رفتار آن در طول زمان �فت�ویی مداوم دارد و نه تنها برخی از 

پارامترها بل�ه ساختار خود ال�وریتم را نیز مدیریت می �ند.
�وروی انتخاب و نحوه استفاده از تصاویر و صداهای انتزاعی را نایش از مشاهده نقوش هندیس در هنر مجازی 
اسالمی و همچنین از غنای زیاد معنایی و ار�انی� بودن آن نمادها �ه قابل استفاده برای توابع ریایض هستند 
می داند. این �ار در دوره انزوای آرتیست خلق شده است و نایش از تمایل او به غوطه ور شدن در حالت هایی قابل 

تأمل با مشاهده سیستم هایی با تغییرات بسیار �ند،در تقابل با جریان بسیار سریع اطالعات از رسانه ها است..
این �ار برای �وروی ی� �ام مهم در جستجوی بعد متف�رانه در تر�یب ال�وریتمی بود. متفاوت از �ارهای 
قبلی او �ه تصاویر و صدا به طور مداوم بین ابعاد آشفته و انبوه اطالعات جدید در حال ت�امل بودند. �وروی 
وقیت طرحی را طراحی می �ند سعی دارد بدون تعریف ساختارهای دقیق و بدون وضع قوانین از جذابیت شروع 
�ند. نتیجه نهایی از �فت�وی مداوم بین آرتیست و ال�وریتم همانند هم�اری با ی� انسان حاصل می شود. او 
سعی نمی �ند ابزاری ایجاد �ند �ه دقیقاً همان �اری را �ه دستور می دهد انجام دهد، بل�ه ی� منبع الهام 

است �ه در �نار آرتیست �ار می �ند و ام�انات جدید و راه های آینده را پیشنهاد می دهد.
�لیچ ویدئو آرت «باینری های دایره ای» در قالب نمایش�اه �روهی «�لیچ؛ زبان پی�سل» به �یوریتوری محمد 
علی فاموری و صادق مجلیس در فضای ١- �الری باوان تا پنج شنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٩ به نمایش خود ادامه خواهد 

داد.

از �لیچ به عنوان المانی برای نشان دادن �ود� درون و روح خسته ی  ویدئوآرتیست �مراهی �ود� درون 
افراد �ه در دنیای امروزی پر از پارازیت و اختشاشات �م شده است، استفاده �رده است و معتقد است خاطراتی 
�ه می توانند در طول �ذشت زمان تغییر پیدا �نند و ساخته و بازسازی شوند، ا�رچه از بین رفته اند با این حال 

ما �ما�ان به آنها چن� می زنیم.
از نظر رمضانی این انیمیشن �لیچ، دنیای رویایی از �شم�ش درونی انسان و نبرد بین تاری�ی و روشین در درون 
ما، در حالی �ه سعی بر هوشیار بودن و بازیابی آن �ود� درون در جهان پرهیاهوی امروزی را داریم را نشان می 

دهد.
هنر برای آرزو رمضانی به عنوان ی� زبان بین المللی و بدون مرز است و او از ت�نی� های مختلفی برای رسیدن به 
را  مخاطب  درونی  احساسات  �ه  دارد  این  بر  تالش  �ند  می  �ار  �ه  سب�ی  هر  در  او  �ند.  می  استفاده  هدف 
بران�یخته �ند و در آنها حیس را زنده �ند. رمضانی معتقد است دراین انیمیشن �لیچ هم به �م� جلوه های 

�لیچ و موسیقی این حس را در �ار تشدید �رده است.





اپیزود ٨ 
٢٤ - ٣٠ بهمن ماه ١٣٩٩

*شهاب شاه علی *
* ساتوره *

د�ردییس فرشته �ون-دیو�ون؛ درباره �لیچ ویدئوآرت شهاب شاه علی
 

عنوان  با  علی  شاه  شهاب  ویدیوآرت   ،١٠١ پلتفرم  پی�سل»  زبان  «�لیچ؛  �روهی  نمایش�اه  هشتم  هفته  در 
«Telecommunication» به نمایش درآمد.

Telecommunication به معنای انتقال اطالعات اعم از �لمه، ع�س، ویدیو، صدا و غیره است. در ویدئوآرت شاه
 علی موضوع اصلی حجم، سرعت و پرا�ند�ی اطالعاتی است �ه در طول شبانه روز افراد دریافت می �نند. در 

این اثر ابتدا انسان و سپس اطالعات دیجیتالی از المان های اصلی محسوب می شوند.
در استیتمنت شاه علی برای پلتفرم ١٠١ آمده است �ه:«امروزه این�ونه اطالعات در هر ثانیه درحال انتقال هستند و 
از این�ونه اطالعات قرار می�یرد. (فضای مجازی و …) در این ویدیو این اطالعات به صورت  فرد در میان انبوهی 
پارازیت و نویز روی �ارا�تر و دنیای اطرافش تاثیر می�ذارد. بعیض از این اطالعات مانند: محیط زیست و حیوانات 
در این سیستم ترند شده و نظر بسیاری را به خودشان جلب �رده �ه در ویدیو بصورت سن�، �یاه و شاخ �وزن 
نشان داده شده است. هاله ی باالی سر �ارا�تر یادآور ذات ی�انه ی انسان است. دوربین مدار بسته در قسمت 

پایین تصویر به �نترل تمام این اطالعات توسط سیستم اشاره دارد».
موشن  �ار�ردانی،  ی  ضمینه  در  او  است.  سینما  لیسانس  دارای  ایران)  تهران،   ١٣٧٢ (متولد  علی  شاه  شهاب 
هنر  ی  حیطه  در  تدریس  به   ٢٠١٥ سال  از  همچنین  و  �ند  می  فعالیت  نیومدیا  و  بصری  های  جلوه  �رافی�، 
به   ٢٠١٨ و   ٢٠١٧ های  سال  در   (TADAEX) تهران  دیجیتال  هنر  ی  ساالنه  نمایش�اه  در  او  است.  پرداخته  دیجیتال 
عنوان هنرمند و عضو تیم اجرایی هم�اری داشته است. عالوه براین در نمایش�اه �روهی نخته (NOXTE) در 

�الری محسن و همچنین نمایش�اه
Tehran Contemporary Sounds در برلین شر�ت �رده است.

داده  انتقال  حیس  تا  نشده  سعی  اثر  این  در  است  معتقد  لذا  نیست  موافق  هنری  آثار  در  حس  انتقال  با  شاه علی 
شود، صرفا ی� اتفاق با خوانش و ن�اه خود به تصویر �شیده شده است. اینترنت و سوشیال مدیاها منبع الهام 

آرتیست برای خلق این اثر بوده است �ه آنرا ی� مسئله جمعی و جهانی می داند.



سه  �لیچ ویدئو آرت از ساتوره
 

از طریق انیمیشن، عمل�رد بازی ها و  ایلینوی �رفته تا شهر شی�ا�و، ساتوره هنرمندی است �ه  از مزارع ذرت 
مدل سازی احساساتی را ایجاد می �ند. او معتقد است عناوین هر ویدیو، آنها را به خوبی توصیف می �نند:

”در امواج می آید“
”به دنبال لبه“

”سیاهی هایش را می ش�ند و می �شد“





اپیزود ٩ 
١ - ٧ اسفند ماه ١٣٩٩

*نیما منصوری *
* آبار�ا *

ت�رار زوال؛ درباره �لیچ ویدئوآرت نیما منصوری
 

مرحوم  عنوان  با  منصوری  نیما  ویدئوآرت   ،١٠١ پلتفرم  پی�سل»  زبان  «�لیچ؛  �روهی  نمایش�اه  نهم  هفته  در 
و  فردی  های  �ارا�تر  و  رفتار  در  موجود  حقیقی  های  �لیچ  و  مش�الت  است.  درآمده  نمایش  به  شده)  (مفقود 
این  صوتی  آفرینش  مسعودیان  احسان  دهند.  می  تش�یل  را  منصوری  اثر  موضوع  ت�رار  ی  چرخه  و  اجتماعی 

ویدئوآرت را برعهده داشته است.
): پی�ره ای به ش�ل انسان �ه از  اِ َ ] (فرانسوی ،  در استیتمنت ویدئوآرت منصوری آمده است �ه :«مان�ن [ � 
چوب و جز آن سازند و درخیاط خانه ها و مغازه های لباس فرویش، نمونه های لباس را به معرض تماشا �ذارند(از 

الروس).
با صنعیت شدن جوامع، بشر به ابزاری در دست ابزار های قدرتمند تر تبدیل �ردیده است؛ به صورتی �ه از حالت 
موجودی دارای روح و احساس تبدیل به یشء ای �اربردی �شته است. این یشء در چرخه ی سیستم های زند�ی 
مدرن چون چرخ دنده ای در حال فرسوده شدن و زوال است. ی�ی از تمثیل های ملموس در این رابطه مان�ن ها 
هستند �ه عالوه بر داشتن صد در صدی وجوه شئ بودن، شباهت زیادی به ظاهر انسانی دارند؛ در این شباهت 
مان�ن ها با فرسود�ی و زوال در �وشه ای بال استفاده رها می شوند و انسان های دوران  ما نیز با عدم �اربرد 

ابزار�ونه در این چرخه فراموش می شوند».
منصوری �ه ویدئوآرت خود را با استفاده از ت�نی� فالش و هایپرلپس ساخته معتقد است هر رسانه ای مخاطب 
خود را دارد و با جهانی شدن اینترنت همه �یری در حال فرا�یری است و با ی� لین� همه چیز قابل پخش است.

بیان احساسات و عقیده در قالب هنر برای منصوری مهم است و اعتقاد دارد تاثیر این اثر در مرور زمان و به صورت 
فردی صورت می �یرد و مم�ن است �یس در ناخودآ�اهش از وجود در میان این چرخه پی ببرد.



داستان ادغام فناوری و طبیعت؛ درباره �لیچ ویدئوآرت آبار�ا
 

های  نمایش  ویدٔیو،  موزی�  تولید  تبلیغات،  شامل  او  �ارهای  است.  هنرمند  و  ع�اس  �ار�ردان،  آبار�ا 
تلویزیونی ، فیلم های صنعت مد و تولید محتوا است.

 SONOSLUX آخرین پروژه هنری اوست. در آن تفسیری بصری و صوتی از فناوری، فیزی� و وضعیت روان پریش 

از واژه التین   Sonos SONOSLUX فضایی بی زمان است �ه ماده در آن وجود ندارد.  جامعه مدرن را می بینیم. 
Sonus به معین سر و صدا و Lux به معنای نور آمده است.

در آغاز، فقط تاری�ی وجود داشت.
آبار�ا عمدتا در �ارهایش ی� نور سفید را به ش�ل خطوط، شب�ه ها و امواج در برابر سیاه و سفیدی فضا ترسیم 
�رده و از صدا به عنوان مزاحمی برای دنیای خود استفاده می �ند. �ار آبار�ا با دوربین فیلمبرداری شروع می 
شود. ثبت موارد خایص �ه مربوط به دنیای او است. سپس فیلم را تغییر می دهد و به صورت دیجیتالی شروع به 
خراب�اری می �ند تا جایی �ه در واقع با عناصری �ه برایش مانده است نقایش ب�شد. هن�امی �ه طرحی را 
�ه مد نظرش است ترسیم می �ند، آن را از محیط های مختلف عبور می دهد تا بتواند آن را از بین ببرد و از این 
طریق �لیچ های طبیعی ایجاد �ند. سپس به سمت طراحی صدا می رود و در آنجا موسیقی متن فیلم اصلی را 

می �یرد و دوباره آن را به صورت دیجیتالی تخریب می �ند.
آبار�ا معتقد است �ه در خلق اثر از چیزهای �ونا�ون الهام �رفته است. به خصوص این�ه چ�ونه ما به عنوان 
انتقال به نقطه ای  ی� جامعه بیشتر و بیشتر به فناوری وابسته می شویم. چ�ونه ذهن ما به سرعت در حال 
بدون باز�شت است. او ف�ر می �ند هنرش آن داستان را باز�و می �ند؛ ادغام فناوری و طبیعت با نتیجه ای 

تاری�.
استقالل؛ استقالل �امل و �امل

این هدف نهایی او به عنوان ی� هنرمند است. تا بتواند بدون هیچ �ونه تداخلی خلق �ند. خواه در �ارش به 
عنوان ی� فیلمساز، خواه به عنوان ی� هنرمند دیجیتال باشد. آبار�ا می خواهد آزادی تمام روزش را صرف �ار بر 

روی هنر خود �ند. او روزهایش را با یاد�یری مهارت های جدید یا خلق چیزهای جدید می �ذراند.
خلق �ار آبار�ا در طول زمان تغییر ش�ل می دهد. بدیهی است �ه با ایده اصلی شروع می �ند اما جایی در 
میانه، اتفاقی می افتد �ه تمام حواس او با �ارهای هنری اش هماهن� می شود و بدون جهت �ار را شروع می 

�ند تا زمانی �ه به نقطه ای می رسد �ه احساس می �ند درست است. آن وقت است �ه دست برمی دارد.





اپیزود ١٠ 
٨ - ١٤ اسفند ماه ١٣٩٩
*سینا �یادلیری *

* الناز محمدی *
*�لناز بهروزنیا *



آینه �شف خویش؛ درباره �لیچ ویدئوآرت دیو از الناز محمدی
 

به  دیو  عنوان  با  محمدی  الناز  ویدئوآرت   ،١٠١ پلتفرم  پی�سل»  زبان  �روهی«�لیچ؛  نمایش�اه  دهم  هفته  در 
نمایش درآمد. فربد حامدی مسئولیت آفرینش صوتی این اثر را بر عهده داشته است.

درون آدم ها دنیایی چند وجهی حیات دارد. خوی دیوصفیت وجهی پررن� و نهفته در این دنیا است. تصویر ذهین 
ما از دیو، پهنه ای به وسعت شاهنامه تا دنیای دیزنی را شامل می شود؛ �ه با �شید�ی و انقطاء در �نتراست 

بافت تصویری این اثر برای ما نمایان تر می شود.
حال  عین  در  است.  �ذاشته  آزاد  مر�زی  محوری  حول  چرخش  در  دیوها  چهره  خوانش  در  را  مخاطب  محمدی 
به  تصویری  شخص  هر  درون  تاری�ی  داند.  می  شخیص  درونی  احساسات  و  خشم  تخلیه  را  اثر  این  خلق  هدف 

همراه نویز می سازد �ه قابلیت آیینه �ون برای �شف پلیدی خویشتن دارد.

�شا�ش فرمی طبیعت؛ درباره �لیچ ویدئوآرت �لناز بهروزنیا
 

در هفته دهم نمایش�اه �روهی «�لیچ؛ زبان پی�سل» پلتفرم ١٠١، اثری از �لناز بهروزنیا آرتیست سا�ن فرانسه 
با عنوان «تنش های مورفوژنی�ی» به نمایش �ذاشته شد.

موضوع اثر او ارتباط بین المان هایی است �ه در محیط اطراف ما وجود دارند. از ماهیت زمین شنایس مواد معدنی 
مانند سن� �رفته تا المان های ار�انی� و جانداری مانند �یاهان و از طرفی دی�ر المان های صنعیت و دست 
ساخته های انسانی و تبادل بین این المان ها و اتفاقاتی �ه در این حین می تواند بوجود آید، ساختار ویدئوآرت 

بهروزنیا را تش�یل می دهند.
مسئله اصلی �ه آرتیست در این اثر روی آن �ار �رده، تنش هایی است �ه بین المان هایی �ه ماهیت متفاوتی 
دارند می تواند روی دهد. از �لیچ برای نشان دادن سی�ل نابودی ساختار این المان ها استفاده شده است. خلق 
این اثر از دغدغه شخیص آرتیست درباره آینده نشات می �یرد؛ این�ه می خواهیم در آینده زمین همزیسیت بین 
المان های طبیعی، جانوری و انسانی چ�ونه باشد. �لیچ در اثر بهروزنیا نشان می دهد در این سی�ل چ�ونه 

هر مفهومی ش�ل �رفته، پا می �یرد، نابود می شود و دوباره پدیدار می �ردد.
بهروزنیا با مدیا های مختلفی �ار می �ند. از رسانه های سنیت تا رسانه های دیجیتال جدید و ادغام آنها در خلق 
اثر برای او �اربرد دارند. او در این اثر با مدل سازی زدبراش، اف�ت های افتراف�ت و نرم افزار مونتاژ پرمیر �ار �رده 
است. تدوین هنری این اثر توسط رمی بولنوا فیلمساز و تدوین�ر فرانسوی انجام شده و همچنین صدای پروژه 

توسط ما�سیم �وربیل پرون آرتیست �انادایی طراحی شده است.
بهروزنیا معتقد است مخاطب در مواجه با آثارش باید سه بعدی سازی را رها �ند و وارد سوژه شوند. �لیچ سازی 
برای او وسیله است تا دغدغه ایجاد سوال در ذهن مخاطب را ایجاد �ند. بهروزنیا سال هاست بر روی موضوعاتی 
نظیر ا�وسیستم، بیولوژی و محیط زیست و وابست�ی های آنها مشاهده و مطالعه می �ند. از نظر او پاسخ به 
نیاز هنرمند برای بیان و خلق �ردن و استفاده از زبان مخصوص برای این بیان و خلق، اهداف متعالی هنرمند را می 

سازند.





اپیزود ١١ 
١٥ - ٢٢ اسفند ماه ١٣٩٩

*محمد علی فاموری *
* رضا فاموری *

* صادق مجلیس *

تضاد و تشابه؛ درباره �لیچ ویدئوآرت رضا فاموری
 

با عنوان  ١٠١، ویدئوآرت رضا فاموری  در هفته یازدهم و پایانی نمایش�اه �روهی «�لیچ؛ زبان پی�سل» پلتفرم 
«تصعید» به نمایش درآمد. فاموری در این اثر به برریس فرم شنایس مابین دو اسطوره و نماد غایی ی�ی از فرهن� 
غرب الهه ی ونوس(الهه زیبایی) و دی�ری از شرق الهه ی شیوا (خدای مر�) می پردازد. ی�ی زیبایی و عشق می 
خا�ستر  دی�ری  و  هاست  سپیدی  رن�  به  ی�ی  هست.  هم  �ننده  نابود  زایش  بر  عالوه  دی�ری  و  بخشد 

�ورستان را به تن �رده است تا به ما نشان دهد مر� واقعییت است در �نار زند�ی .
از تلفیق و تطبیق تصاویر دو اسطوره بر هم و تبدیل آن از ع�یس دو بعدی به تصویر ویدئویی سه بعدی و پویا �ه 
دارند،  هم  بر  اسطوره  دو  این  �ه  پوشانی  هم  بر  عالوه  است.  شده  خلق  تصعید  است  حر�ت  و  ریزش  حال  در 
ت�نی� موشن پی�سل و تحر� مواج �ونه ی این پی�سل ها باعث ایجاد حس توهم و اختالل در شناسایی ابژه

 ی اثر می �ردد.
تهران مر�زی  واحد  هنر و معماری  دانش�ده  از  ع�ایس  �ارشنایس  فارغ التحصیل  متولد١٣٧٣  فاموری  رضا 
دانش�اه آزاد و در حال حاضر دانشجوی ارشد پژوهش هنر است. فرم سازی و روح موجود در مجسمه های دو 
هزار سال �ذشته در دو نقطه ی هند و یونان باستان و اشترا�ات میان الهه های خلق شده مهم ترین منابع الهام 

بخش برای خلق این اثر توسط فاموری بوده اند .



تمثال باران؛ درباره �لیچ ویدئوآرت صادق مجلیس
 

در هفته یازدهم و آخر نمایش�اه �روهی «�لیچ؛زبان پی�سل» پلتفرم ١٠١، ویدئوآرت صادق مجلیس با عنوان « 
جا  همه  در  و  هستند  باران  قطرات  مانند  ها  انسان  شد.  �ذاشته  نمایش  به  هستند»  باران  همانند  ها  انسان 

پرا�نده شده اند ، �اهی سیل و ویران می �نند ، �اهی باران و ش�وفا می شوند.
عنصر بصری این اثر برای مجلیس  نمایش هبوط یا سقوط باران و بهم ریخت�ی دیداری از منظر قطره های باران و 
در ب� �راند �نایه از دژاوو یا عالم ذر است. عنصر شنیداری آن نیز صدای شرشره باران و هیاهوی بیرون و اجتماع 

و ازدحام انسانی و در نهایت خلسه ای و صعود و باال رفتین معنوی است.
است.  مستقر  رشت  در  ا�نون  هم  �ه  جدید  های  رسانه  هنرمند  و  �رافی�  طراح   ،١٣٦٨ متولد  مجلیس  صادق 
مجلیس  معتقد است نیومدیا آرت، رسانه ای نو برای بیان دید�اه های نسل جدید است، چون در این رسانه قالب

 های �السی� و مدرن با بیانی جدید به سمع و نظر مخاطبین می رسد. در این رسانه �ه اغلب اوقات با فضای هنر 
دیجیتال آمیخته است از ت�نی� های رایانه برای ساخت اثر استفاده می شود.

متون عرفانی و صوفی �رایانه الهام بخش مجلیس  برای ساخت این اثر بوده است، این �ه انسان روزی از جای�اه 
رفیع هبوط می �ند و پس از طی طریقی به جای�اهی رفیع تر صعود و انسان نیز همانند قطرات باران جنس از آب 

و در هن�امه صعود چون بخار آب سب� به باال می رود.
اهداف متعالی آرتیست در این �ار خلق ی� اثر و رشد صاحب اثر و رسیدن به زبانی شیوا و زیبا برای بیان اف�ار و 
ایده ها است. مجلیس  اعتقاد دارد این اثر نیز به مانند آثار دی�ر او پل ارتباطی او و بینند�ان ذهنیت و ایده های او 

است.





 * تولید محتوای پژوهیش: آرت ریسرچر، رامین سعیدیان
* پلتفرم هم�ار برای انتشار پژوهش ها: وب سایت هنر�ردی

* ع�س ها: �یوان یوسفی، نیما منصوری
* ویدیو ساند:

- فربد حامدی (برای �لیچ ویدئوآرت نازیال �ریمی، آرش معصوم، سینا �یادلیری)
- احسان مسعودیان (�لیچ ویدئو آرت رضا فاموری،محمدعلی فاموری، نیما منصوری)

- محمد صاحب زمانی (�لیچ ویدئو آرت عرفان عشوریون)

هندسه آشنا؛ درباره �لیچ ویدئوآرت مر�ابا از محمدعلی فاموری
 

از رمز راز ها در ادیان سامی است �ه در قالب هندسه قوه خلقت خداوند نمود پیدا می �ند. این  مر�ابا ی�ی 
عنوان به این دلیل انتخاب شده است �ه این اثر مراحل شش �انه خلقت آسمان و زمین را تا قبل از خلقت انسان 

در روز هفتم برای ما تمثیل می �ند.
�رده اند.  اشاره  مر�ابا  عرفان  به  نیز  آخرالزمانی  نوشتارهای  ربانی،  نوشتارهای  از  بیرون  در  فاموری  اعتقاد  به 
نوشتارهای یافت شده در دریای مرده و نوشتارهای عرفانی یهودی �ه به تاز�ی �شف شده اند به این مسئله 
اشاره دارند. نوشتارهای مر�ابا توصیف دقیقی از هفت الیه بهشت �ه توسط فرشت�ان محافظت می شوند ارائه 
�رده اند. باالترین الیه بهشت خود دارای هفت مرحله است و در باالترین مرحله آن عرش خداوند قرار دارد �ه 
توسط فرشت�ان احاطه شده است. پیروان عرفان مر�ابا اعتقاد داشتند �ه قادرند معراج انجام داده و از این الیه

 های بهشت باال روند. مشخص نیست �ه این تجربه های معراج دارای منبع یهودی هستند یا منابعی غیریهودی 
دارند. این اثر شش روز مسیر روحانی در �شف خلقت تا قبل از روز هفتم تصویر می �ند.

این شش پرده تصویر شده در این اثر با ریزیش �ه در تصویری از فر�تال موجود در طبیعت بوجود می آورد آن 
تصویر را به حر�ت می اندازد. چون این تصویر نمودی از هندسه خلقت بر روی زمین است حیت وقیت دچار ریزش 

می شود حر�ات آن برای ناخواد�اه و قرنیه مخاطب آشنا به نظر می رسد.


