�ﻠﯿﭻ :زﺑﺎن ﭘﯿ�ﺴﻞ
* ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﺎﻣﻮری و ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﯽﺴ*
*  ٥دی  ٢٢ -اﺳﻔﻨﺪ *
ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه �ﺮوﻫﯽ "�ﻠﯿﭻ آرت :زﺑﺎن ﭘﯿ�ﺴﻞ" از ﺗﺎرﯾﺦ  ٥دی اﻟﯽ  ٢٢اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﯾ� �ﺎﻟﺮی ﺑﺎوان ﺑﺎ
�ﯿﻮرﯾﺘﻮری ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺎﻣﻮری و ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﯽﺴﭘﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ در  ١١اﭘﯿﺰود ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻪ آﺛﺎر
�ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮ دو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾ� ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ �ﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪدوراز ﺑﺎور ﻋﻤﻮم ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻧﻮﯾﺰ ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ارزش و ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿ�ﺴﻞ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ آﺛﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ �ﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ زﺑﺎن
ﭘﯿ�ﺴﻞ را وادار ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ �ﻨﻨﺪ .ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻓﻦ آوری �ﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻘﺺ در دﺳﺘ�ﺎهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺎﻗﯽﺼ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﺎﻗﺺ و درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ،ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﻧﻘﻮش ﭘﯿ�ﺴﻠﯽ و
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﯽﺳ �ﻠﯿﭻ آرت را ﺗﺸ�ﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﭘﺮوﺳﻪی ﺧﻠﻖ اﺛﺮ �ﻠﯿﭻ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ�ﻨﻨﺪه
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘ�ﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و از ﻃﺮف دﯾ�ﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻗﺮار دارد و ﺿﻠﻊ ﺳﻮم را ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺳﺎزد� .ﻠﯿﭻ آرت �ﻔﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ �ﻪ ﺑﺎ ﺣﺮ�ﺖ از �ﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ﹰﺎ از ﺟﺰ ﺑﻪ �ﻞ ،ﭼﺮﺧﻪای ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﭘﯿ�ﺴﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﭙﺮدازد ٢٧ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﺮ�ﺖ �ﻨﻨﺪه در "�ﻠﯿﭻ آرت :زﺑﺎن
ﭘﯿ�ﺴﻞ" ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از  :آﺑﺎر�ﺎ ،آرش ﻣﻌﺼﻮم ،آرزو رﻣﻀﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺮوز ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،دﯾﻮ ﻓﻨ� ،اﻟﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪی ،ﻋﺮﻓﺎن
ﻋﺎﺷﻮرﯾﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﺴ�ﻮ �ﻮروی ،ﻓﺮا�ﻮ ﭘﺎﻟﯿﻮف� ،ﻠﻨﺎز ﺑﻬﺮوزﻧﯿﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮراﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺎﻣﻮری ،ﻧﺎزﯾﻼ
�ﺮﯾﻤﯽ ،ﻧﺪا دﺳﺖاﻓ�ﻦ ،ﻧﯿ�ﺰاد ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ ،ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮری ،ﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺎ�ﺿﻤﯿﺮ ،ﭘﺮﻧﯿﺎن دﻧﯿﺎری ،رﺿﺎ ﻓﺎﻣﻮری ،راﺿﯿﻪ
�ﻮﺷ�ﯽ ،ﺳﺎﺑﺎﺗﻮ وﯾﺴ�ﻮﻧﯽﺘ ،ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﯽﺴ ،ﺷﺎﻻﻻ ﺳﻼمزاده ،ﺳﯿﻨﺎ �ﯿﺎدﻟﯿﺮی ،ﺷﻬﺎب ﺷﺎهﻋﻠﯽ ،ﺳﺎﺗﻮره و وﺣﯿﺪ
ﻗﺎدری.

اﺳﺘﯿﺘﻤﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ:

�ﺪ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺻﻔﺮ و ﯾ� زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﯾﻪ دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد� .ﺪ ﺑﺎﯾﻨﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎ و
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺗﻤﺎم ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﻧﯿﺎی ﺗ�ﻨﻮﻟﻮژی و اﻃﻼﻋﺎت ،در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻧﺘﻘﺎل �ﺪ ﺑﺎﯾﻨﺮی
ﺻﻔﺮ و ﯾ� ﺟﺎی ﻣﯽ�ﯿﺮد .اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دادهﻫﺎ 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
و ﯾ� ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﺺ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ در ﯾ�ﯽ از ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ارﺳﺎل�ﻨﻨﺪه ،درﯾﺎﻓﺖ�ﻨﻨﺪه و ﭘﺨﺶ�ﻨﻨﺪة دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺤﺴﻮب �ﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ دﯾﺪ�ﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ اواﺧﺮ ﻗﺮن  ٢٠زﺑﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ژاﻧﺮی ﺗﺎزه در دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم �ﻠﯿﭻ ﺷ�ﻞ �ﺮﻓﺖ �ﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﺎ دﯾﺪ�ﺎه زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻧ�ﺮﯾﺴﺖ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
ﺟﻬﺖ �ﻔﺘﻤﺎن و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮﯾﺰ و �ﻠﯿﭻ را ﺟﺪا از ﭘﺮوﺳﻪ ﻣ�ﺎﻧﯿ�ﯽ آن ﻣﯿﺴﺮ �ﺮد .اﯾﻬﺎم ﺷ�ﻞ�ﺮﻓﺘﻪ
در زﺑﺎن �ﻠﯿﭻ دو �ﺎر�ﺮد و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ�ﻨﺪ؛ از ﺳﻮﯾﯽ ﭘﯿ�ﺴﻞ را ﺑﻪﻋﻨﻮان �ﻮﭼ�ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻮﯾﯽﺘ ﻣﺴﺘﻘﻞ و �ﺎر�ﺮد ﺑﯿﺎن ﺟﺪا�ﺎﻧﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ �ﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣ�ﺎن را
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 ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺰﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ �ﻠﯿﭻ ﺑﻪدوراز
ﺟﻬﺎنﺑﯿﯽﻨ ﻋﻤﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻧﻮﯾﺰ ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ارزش و ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿ�ﺴﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
زﺑﺎن ﭘﯿ�ﺴﻞ را در ذﻫﻦ ﻣﺎ ،وادار ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ دوﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯿﺎن زﺑﺎن
ﭘﯿ�ﺴﻞ و زﺑﺎنﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ �ﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ �ﻠﯿﭻ ﺑﺮای اﻣﺘﺪاد ﺣﯿﺎت زﺑﺎن ﺧﻮد از ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻣ�ﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی زﺑﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﻘﻼب ﺗ�ﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده �ﻨﺪ.

اﭘﯿﺰود ١
 ١١ - ٥دی ﻣﺎه ١٣٩٩

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

اﻧﺘﺰاع ﭘﯿ�ﺴﻞ؛ درﺑﺎره �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت راﺿﯿﻪ �ﻮﺷ�ﯽ و وﺣﯿﺪ ﻗﺎدری
ﻫﻔﺘﻪ اول ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه �ﺮوﻫﯽ �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت ﭘﻠﺘﻔﺮم  ١٠١در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻬﺎی ﯾ� �ﺎﻟﺮی ﺑﺎوان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »�ﻠﯿﭻ؛ زﺑﺎن
ﭘﯿ�ﺴﻞ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪﺋﻮآرت راﺿﯿﻪ �ﻮﺷ�ﯽ و وﺣﯿﺪ ﻗﺎدری آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻋﻨﻮان �ﻠﯽ ﭘﺮوژه آﻧﻬﺎ  Vivid Qاﺳﺖ �ﻪ وﺣﯿﺪ ﻗﺎدری ﺑﺮای ﯾ� ﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻟ�ﺘﺮوﻧﯿ� و وﯾﮋوال آن
ﺗﻮﺳﻂ راﺿﯿﻪ �ﻮﺷ�ﯽ در ﻧﻈﺮ �ﺮﻓﺘﻪ و  Pianoiseﻧﺎم 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  ١٣٩١اﺳﺖ 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  ١٣٩٦اوﻟﯿﻦ 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
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻤ�ﻦ اﺳﺖ در ذﻫﻦ او ﻃﺮﺣﯽ از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن
ﻣﻮزﯾ� ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای او ﺷ�ﻞ ﻣﯽ �ﯿﺮﻧﺪ.
راﺿﯿﻪ �ﻮﺷ�ﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸ�ﺎه ﻫﻨﺮ در ﺳﺎل  ١٣٩١اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﯿﻢ وﯾﻦ و داﻧﺸﺠﻮی
داﻧﺸ�ﺎه ﻫﻨﺮ ﻟﯿﻨﺰ اﺳﺖ .ﺣﺪود ﭘﻨﭻ ﺳﺎل اﺳﺖ �ﻪ وﯾﺪﺋﻮ آرت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﻣﯽ �ﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ،ﺗﺪوﯾﻦ و �ﺎرﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و از ﺳﺎل  ١٣٨٩ﺳﺎﺧﺖ وﯾﮋوال ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮا�ﺘﯿﻮ را
ﺷﺮوع �ﺮده اﺳﺖ� .ﻮﺷ�ﯽ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺟﺮا در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان و رﺷﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

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
و ﺑﻪ اﺷﺘﺮا� �ﺬاﺷﺘﻦ آن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ �ﻪ رﺿﺎﯾﺖ �ﺎﻣﻠﯽ از �ﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﯽ
�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
»اﯾﺜﺎر« ﻋﻨﻮان �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت ﻓﺮاﻧ�ﻮ ﭘﺎﻟﯿﻮف در اوﻟﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه �ﺮوﻫﯽ وﯾﺪﺋﻮآرت ﭘﻠﺘﻔﺮم  ١٠١در ﻓﻀﺎی
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  ١٩٨٨در آرژاﻧﺘﯿﻦ و از ﺳﺎل  ٢٠١٤در 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
ﺑﻌﺪی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ او �ﻪ ﺑﺮ أﺳﺎس ﺗﺤﻮل زﯾﺴﯽﺘ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﯽﺒ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺧﻠﻖ �ﺮده ﻣﺘﻤﺮ�ﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ او در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﯽﺘ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ در آﻣﺮﯾ�ﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد.ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺧﻂ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﺎﻟﯿﻮف را �ﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روی �ﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی ﺗﻮﺳﻂ او دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺪف او ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﻮد دروﻧﯽ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ.
ﭘﺎﻟﯿﻮف از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺮی دی ﺑﻠﻨﺪر ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺠﻢ ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و رﻧﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ �ﻨﺪ .ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم او ﺗﻼش 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 ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ �ﻨﺪ.

اﭘﯿﺰود ٢
 ١٨ - ١٢دی ﻣﺎه ١٣٩٩

* ﻋﺮﻓﺎن ﻋﺸﻮرﯾﻮن *
* دﯾﻮ ﻓﺎﻧ� *

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
در ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه �ﺮوﻫﯽ �ﻠﯿﭻ؛ زﺑﺎن ﭘﯿ�ﺴﻞ ﺑﻪ �ﯿﻮرﯾﺘﻮری ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺎﻣﻮری و ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﯽﺴ در ﻣﻨﻬﺎی ﯾ�
�ﺎﻟﺮی ﺑﺎوان ﺑﺮ ﺧﻮد دارد .آرﺗﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮآرت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﻮژه ای ﻣﺘﻼﯽﺷ
ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻏﻮل آﺳﺎی ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺳﺖ .ﻏﻮل ﺳﺘﺒﺮی از ﺣﺮوف و ﻧﻤﺎد ﻫﺎ �ﻪ ﻫﺮ روز در ﺗﻼش 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.
ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ ﺑﺮای ﻋﺸﻮرﯾﻮن و ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮار از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،از اﯾﻦ ﺣﺮوف ﺷﺪ�ﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
واژ�ﻮن واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮژه ای ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯿ� اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ زاوﯾﻪ ی دﯾﺪ از �ﺎرا�ﺘﺮ ﺧﻨﯽﺜ و
ﻣﺸﺎﻫﺪه �ﺮ ﺑﻪ درﯾﭽﻪ ی ﻧ�ﺎه ﺳﻮژه ی ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ �ﻮﻧﻪ ای �ﻪ اﻧ�ﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ
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 .ﺗﻼش
ﺷﺪه اﯾﻦ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺗﺪاﻋﯽ �ﺮ ﺣﺎﻻت �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 ﺗﻼش �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  ١٣٧٤از اﺻﻔﻬﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻋﺸﻮرﯾﻮن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی اﺳﺖ �ﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
آﻫﻨ�ﺴﺎزی و اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ �ﻨﺪ .او ﺑﺎ اﻟﻬﺎم �ﺮﻓﺘﻦ از ﻃﺒﯿﻌﺖ،
اﺷ�ﺎل ار�ﺎﻧﯿ� و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم زوال را در اﺷ�ﺎل اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺮای ﻋﺸﻮرﯾﻮن ،در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮ� ﺑﻌﺪ از ﺷ�ﻞ�ﯿﺮی اﯾﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت �ﻠﯽ و ﺑﺮرﯽﺳ ﻧﻈﺮ�ﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا�ﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻫﺎﻟﻪای از دﯾﺎﻟﻮ�ﻫﺎ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا اﻓﺘﺎده �ﻪ
�ﻤﭙﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻓﺮم اوﻟﯿﻪ اﯾﺪه ﺧﻄﻮط ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ� ﺷﻌﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮم
در اداﻣﻪ ﺑﺎ
ﹺ
و ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮی ﻻﯾﻨﻔ� ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻀﺎ ﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،ﺷ�ﺎف و اﺗﺼﺎﻻت ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر �ﻪ در
ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٧٤در 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  ١٦ﺳﺎﻟ�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
�ﹸ ﻨ� و ﹶﺑﻢ و ﺳﻮ�ﻮاراﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺠﻮاﯾﯽ �ﻪ ﻓﺮد ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﯾﯽ دارد ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ�ﺬارد �ﻪ در
ﻧﻔﺲ ﻓﺮد در
�ﺎﺳﯽﺘ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در ﺣﺲ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻘﯿﺮ
ﺳﻮ�ﻮاری ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ :ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﺰل و
ﺷﺪن ﹺ
ﹺ
ﹺ
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
 ١٠١در 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 ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﺧﻼق �ﺮاﯾﺶ داﺷﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ �ﻪ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ژاﻧﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎ ﺗﺮ�ﯿﺐ ﺳﺒ�
�ﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻫﺎ و ﺗ�ﻨﯿ� ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭼﯿﺰی ﻧﻮآوراﻧﻪ و
ﹰ
�ﻨﺪ .او ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع �ﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽ �ﻨﺪ؛ ﺣﯽﺘ ا�ﺮ ﺑﺪون ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ،
ﺑﯿﻨﺶ او ﺗﻐﯿﯿﺮ �ﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ �ﻪ در ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎری از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت �ﺎر ﻣﯽ �ﻨﺪ ،دﯾﻮﻓﺎﻧ� ﯾ� ﺧﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺎﻻﯾﺶ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺣﻔﻆ �ﺮده اﺳﺖ .او ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻨﺮ و �ﺎر او از اﺷﺘﯿﺎق و ﺟﺎه ﻃﻠﯽﺒ ﻧﺎب او
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 ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﻠﻖ داﺳﺘﺎن
دارد و ﻗﺼﺪ دارد روزی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ و �ﺎر�ﺮداﻧﯽ �ﻨﺪ.

اﭘﯿﺰود ٣
 ٢٥ - ١٩دی ﻣﺎه ١٣٩٩

* ﺷﺎﻻﻻ ﺳﻼم زاده *
* ﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺎ� ﺿﻤﯿﺮ *

ﺗﺠﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؛ درﺑﺎره �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت ﺷﺎﻻﻻ ﺳﻼم زاده
ﺷﺎﻻﻻ ﺳﻼم زاده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻃﺮاح ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺳﺎ�ﻦ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ وﯾﺪﺋﻮ آرت ”زوروان“ در ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه
�ﺮوﻫﯽ »�ﻠﯿﭻ؛ زﺑﺎن ﭘﯿ�ﺴﻞ« ﭘﻠﺘﻔﺮم  ١٠١ﺷﺮ�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
از ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی ،ﺑﯽ ﻃﺮف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪون ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺳﻼم زاده در ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ
ﻫﻤﭽﻮن زﻣﺎن ،ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮدن ،ﺟﻨﺴﯿﺖ واﺧﻼق ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻣﻔﻬﻮم آﺷﻨﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
ﺳﻼم 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.
ﺳﻼم 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
ﻣﯽ ﺷﻮد�.ﺎرﻫﺎی او ﯾ� آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم و ﺟﺴﺘﺠﻮی روش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ �ﻪ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ �ﺬارد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾ� ﺟﺴﻢ زﻧﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ دو�ﺎﻧ�ﯽ ﺑﺮای ﺳﻼم زاده ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﺑﺨﯽﺸ از او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨ� ﺳﻨﯽﺘ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه،
وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل �ﺎرﻫﺎی او �ﺎﻣ ﹰﻼ ”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 ﺳﻼم زاده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ� ﺧﺎﻟﻖ در ﺧﻠﻖ ﯾ�
وﯾﺪﺋﻮآرت اﺳﺘﻔﺎده �ﻨﺪ.
ﻫﺪف ﺳﻼم زاده ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨ� ﺳﻨﯽﺘ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم و ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی
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.
ﺳﻼم زاده در اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق ﺗﺄﻣﻞ �ﻨﺪ و ﻫﺪف او ﺧﻠﻖ ﯾ� اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤ�ﻦ
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
ﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺎ�ﺿﻤﯿﺮ در �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت »رﻗﺺ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻣﻬﺘﺎب« از ﭼﺮخ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﻣﺎﺷﯿﻦزد�ﯽ و
ﻋﻨﺼﺮی از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در
ﻗﺎﻟﺐ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ �ﻮﺗﺎه اﻣ�ﺎن ﭘﺬﯾﺮ �ﺮده اﺳﺖ .اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،و اﯾﺠﺎد ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘ�ﯽ و
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی �ﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮای ﭘﺎ�ﺿﻤﯿﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺮ�ﯿﺐ دو واﻗﻌﻪ
�ﻼﺳﯿ�-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  ،١٣٦٧ﻃﺮاح ﻟﺒﺎس و ﻫﻢ ا�ﻨﻮن در رﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ .او در اﯾﻦ �ﻠﯿﭻوﯾﺪﺋﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﺮ�ﯿﺐ ﯾﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی �ﻼﺳﯿ� و ﻣﺪرن درون ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ،و ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮدی ﻏﺮﯾﺐ و ﺑﻌﯽﻀ
اوﻗﺎت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ،اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﻠﻪ ﺷﺨﯽﺼ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ در�ﯿﺮی اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﻨﯽﺘ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای در
ﺑﺮای ﭘﺎ�ﺿﻤﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺲ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾ�
ٔ
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 اﺻﻼح 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

 ٢٦دی  ٢ -ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩

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

درﯾﭽﻪ روح؛ درﺑﺎره�ﻠﯿﭻوﯾﺪﺋﻮآرت ﻧﺪا دﺳﺖ اﻓ�ﻦ و ﭘﺮﻧﯿﺎن دﻧﯿﺎری
ﻣﻮﺿﻮع اﺛﺮ دﺳﺖاﻓ�ﻦ و دﻧﯿﺎری ﭼﺸﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻨﻮان اﺛﺮ آﻧﻬﺎ  jrtاﺳﺖ �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 �ﻠﯿﭻوﯾﺪﺋﻮی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد.
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور �ﻬﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ �ﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ درﯾﭽﻪ ی روح اﻧﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾ� اﺛﺮ ﺷﺨﯽﺼ وﻟﯽ
ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل اﺳﺖ �ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺪف دﺳﺖ
اﻓ�ﻦ و دﻧﯿﺎری ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽﺷﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری �ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻀﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫﻢ در آﺛﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﯿﺎن ﺻﺎدق؛ درﺑﺎره �ﻠﯿﭻوﯾﺪﺋﻮآرت ﭘﺮوﻟﻮ� از ﺑﻬﺮوز ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮراﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﭘﺮوﻟﻮ� ﻋﻨﻮان �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت ﺑﻬﺮوز ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮراﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه �ﺮوﻫﯽ »�ﻠﯿﭻ؛ زﺑﺎن
ﭘﯿ�ﺴﻞ« ﭘﻠﺘﻔﺮم  ١٠١در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻬﺎی ﯾ� �ﺎﻟﺮی ﺑﺎوان اﺳﺖ .در ﭘﺮوﻟﻮ� ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮر ،ﻣﻪآﻟﻮد�ﯽ و
ﺗﺎرﯾ�ﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ و ﭘﻮراﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای
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.
آرﺗﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﺛﺮ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ و اﻧﻔﺠﺎر ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ،ﻋ�ﺲﻫﺎﯾﯽ از ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن
ﺟﻨﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳ�ﻦ ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه�ﯿﺮی از روشﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﺨﯽﺼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮﻣﯿﺮ و
آﯾﻮداﺳﯿﯽﺘ اﺳﺘﻔﺎده �ﺮدهاﻧﺪ.
در اﺳﺘﯿﺘﻤﻨﺖ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ و ﭘﻮراﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﻣﺪه ،داﺳﺘﺎن ﭘﺮوﻟﻮ� ﺑﻌﺪ از ﺷ�ﻞ �ﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮد اﺛﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .اﺑﺘﺪا ﯾ�
ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ از ﻃﺮف ﺑﻬﺮوز ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﺎز �ﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت �ﺪ ﻫ�ﺰ  HEX CODEﺑﻪ ﯾ�
ﺳﺮی رﺷﺘﻪ ﻋﺪد و ﺣﺮف رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﺮوف ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ازای ﺟﺎﯾ�ﺎه ﻫﺮ ﺣﺮف در اﻟﻔﺒﺎی اﻧ�ﻠﯿﯽﺴ اﻋﺪاد
ﺟﺎﯾ�ﺬاری ﺷﺪﻧﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ١=Aو  .( ٢=Bدر اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻂ رﺷﺘﻪ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺷ�ﻞ زﯾﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ:
٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٥٣ ٤٦ ٥٤ ٤٤ ٩٠ ٥٢ ٤٢ ٠٠٠٠٠٧٤٠٠
ﺳﭙﺲ ﯾ� ﻓﺎﯾﻞ �ﺮادﯾﺎﻧﺖ از ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺸ�ﯽ ﻋﻤﻮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮرس ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﺠﺎد �ﺮدﻧﺪ و در ﻧﺮماﻓﺰار
ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ رﺷﺘﻪ اﻋﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺗﺮﺟﻤﻪ �ﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾ� ﻓﺎﯾﻞ  ١٣دﻗﯿﻘﻪ ای وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
�ﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷ�ﻔﺖ آوری ﺑﺪون �ﻮﭼ�ﺘﺮﯾﻦ دﺧﺎﻟﯽﺘ �ﺎﻣﻼ 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
ﺧﻮاﻫﯿﻢ �ﺮد و ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،آرﺗﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﺮوﻟﻮ� وﯾﺪﺋﻮ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﭘﺎرت ﺗﻘﺴﯿﻢ
�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 اﻻن 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 :ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده
”در ﺣﺎﻟﯽ �ﻪ ﺑﻪ �ﻮﺷﻪ رﯾﻨ� اﻓﺘﺎدی ،ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﯿﺮه ﻣﯿﺸﻮی و از رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺮق ﺑﻪ داﺧﻞ ﻻﻟﻪ �ﻮﺷﺖ ﻟﺬت
ﻣﯿﺒﺮی .ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ زﻧﺪ�ﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ” :اﻏﻮا�ﻨﻨﺪه و ﭘﻮچ“ اﻣﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﯽﺘ از ﺣﻀﻮرت“.
زﻧﺪ�ﯽ در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ �ﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ .ﻣﺮدﻣﯽ �ﻪ ﻫﺮ روز آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪی
ﺷ�ﻮﻫﻤﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻼﯽﺷ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن و در اداﻣﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن دارﻧﺪ .ﭘﯿﺮوزی ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ
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
 ٩ -٣ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩

*ﻧﯿ�ﺰاد ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ *
* ﺳﺎﺑﺎﺗﻮ وﯾﺴ�ﻮﻧﯽﺘ *

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

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻟﺪ؛ درﺑﺎره �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮی اﺗﻮژﻧﺰ ﻧﯿ�ﺰاد ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ
ﻧﯿ�ﺰاد ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ ﯾ� ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای ﺳﺎ�ﻦ دن ﻫﺎ� )ﻻﻫﻪ( ﻫﻠﻨﺪ اﺳﺖ �ﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺎﯽﺷ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﻣﻮﻟﺪ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ �ﻨﺪ .ﻧﯿ�ﺰاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را از ﺳﺎل  ٢٠٠٠آﻏﺎز �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 � ١٠١ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮی ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺗﻮژﻧﺰ« در
ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻬﺎی ﯾ� �ﺎﻟﺮی ﺑﺎوان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ در اﺳﺘﯿﺘﻤﻨﺖ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم
اﺗﻮژﻧﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ �ﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﺗﻮژﻧﺰ ) (Autogenesisﻧﻮﻋﯽ 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
�ﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ آرﺗﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻨ�ﺎم ﻧﻘﺎﯽﺷ از داده ﻫﺎی اﻟ�ﻮی ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﯽﻨ اﺗﻮژﻧﺰ و
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 .ﻻزم 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 اﺳﺘﻘﻼل 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 دﻻﯾﻞ 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 داﺋﻤﺎﹰ 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
اﻟ�ﻮﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ �ﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز داده ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
اﻣ�ﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز داده ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت 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
ﻣﺠﺎور ﺗﺸ�ﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت دروﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد �ﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
�ﻨﺪ و از ﯾ� ﻋﺎﻣﻞ �ﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ”ﺧﻮد
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 دﻗﯿﻘ ﹰﺎ 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
ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺪاﻫﻪ ﭘﺮدازی ﺑﺼﺮی و ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ �ﻪ از ﺗﺮ�ﯿﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ”ﺑﺼﺮی-ﺻﺪا“ و
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
در ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻟﺤﻈﻪ ای دﯾ�ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﯽﻨ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ �ﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﯿﺶ از آﻧ�ﻪ ﺻﺮﻓ ﹰﺎ ﯾ� ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻨﺮی ﻋﯿﯽﻨ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ �ﻪ روی دﯾﻮار ﻏﺮﻓﻪ ﻣﻨﻌ�ﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ �ﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﯽﺘ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﭘﻮﯾﺎ و
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
 ١٦ - ١٠ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩

*آرش ﻣﻌﺼﻮم *
* ﻧﺎزﯾﻼ �ﺮﯾﻤﯽ *

�ﻠﯿﭻوﯾﺪﺋﻮ آرت ﻧﺎزﯾﻼ �ﺮﯾﻤﯽ
”ﺧﻮاب ﺳﯿﺰده“
ﺳﯿﺰده ﻧﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ دروﻧﯽ ﺳﺖ �ﻪ ﺑﻪ ﻓﺮدی �ﻪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد ،ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.ﺧﻮاب ﺳﯿﺰده ﺑﺎ اﻟﻬﺎم و
ﺷﻬﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و از ﻗﺪرت اﺳﺮار آﻣﯿﺰی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺧﻮاب ﺳﯿﺰده ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾ�ﯽ،
ﻧﯿﺮوی ﺧﻼق 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 ﻧﻘﻄﻪی 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 اﻃﻼﻋﺎت 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 اﯾﻦﻣﺴﯿﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻣﺘﺎﺗﺮون از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﭘﺎرﺗﯿ�ﻞ ﻧﻮد ٣ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺷ�ﻞ�ﯿﺮی ﻧﻈﻢ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
�ﻬﻦاﻟ�ﻮﻫﺎ ،ﭘﺘﺮن ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮ�ﺘﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ژوﻟﯿﺎ در ﺷ�ﻞ�ﯿﺮی اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﻨﺎور اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ آرﺗﯿﺴﺖ
ﺑﻮده و او ﺗﻼش �ﺮده ﻧﺸﺎﻧ�ﺮ وﺟﻮد ﻧﻈﻢ در ﻋﯿﻦ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺼﻮم ﻣﺘﺎﺗﺮون را در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ،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 ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺣﺮ�ﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ اﻣﺎ ﺣﺮ�ﺖ ﻧﻤﯽ�ﻨﺪ.

اﭘﯿﺰود ٧
 ٢٣ - ١٧ﺑﻬﻤﻦ 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  ،١٠١وﯾﺪﺋﻮآرت آرزو رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ �ﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪ .اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺗﺠﺮﺑﯽ �ﻠﯿﭻ آرت رﻣﻀﺎﻧﯽ ”�ﻤﺮاﻫﯽ �ﻮد� درون“ ﻧﺎم دارد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮآرت ﺗﻼﯽﺷ �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.
رﻣﻀﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮ ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ �ﻠﯿﭻ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او ﯾ�ﯽ از
ﻋﺮوﺳ� ﻫﺎی دوران �ﻮد�ﯽ اش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﮋه ی ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾ� اﻧﺘﺨﺎب �ﺮده و ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ از آن ﻓﯿﻠﻢ
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.
آرزو رﻣﻀﺎﻧﯽ اﻧﯿﻤﺎﺗﻮر و ﻧﻘﺎش �ﻪ در ﺳﺒ� ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻘﺎﯽﺷ ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت 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 اﻃﻼﻋﺎت 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«.

وﯾﺪﺋﻮآرﺗﯿﺴﺖ �ﻤﺮاﻫﯽ �ﻮد� درون از �ﻠﯿﭻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن �ﻮد� درون و روح ﺧﺴﺘﻪ ی
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
ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ �ﻨﺪ .او در ﻫﺮ ﺳﺒ�ﯽ �ﻪ �ﺎر ﻣﯽ �ﻨﺪ ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ دارد �ﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ را
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.

ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر �ﻨﺪ؛ درﺑﺎره �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت ﻓﺮاﻧﭽﺴ�ﻮ �ﻮروی
در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه �ﺮوﻫﯽ »�ﻠﯿﭻ؛ زﺑﺎن ﭘﯿ�ﺴﻞ« ﭘﻠﺘﻔﺮم  ،١٠١وﯾﺪﺋﻮآرت ﻓﺮاﻧﭽﺴ�ﻮ �ﻮروی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
�ﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ» .ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻫﺎی داﯾﺮه ای« ﯾ� اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻻﯾﻪ 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.
اﯾﻦ �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺖ آن از ﺗﻮاﺑﻊ
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 ﺧﻼﻗﯿﺖ 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
اﺳﻼﻣﯽ 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 اﻃﻼﻋﺎت 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 اﻃﻼﻋﺎت 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 دﻗﯿﻘ ﹰﺎ 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 � -١ﺎﻟﺮی ﺑﺎوان ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ٢٣ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٩٩ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داد.

اﭘﯿﺰود ٨
 ٣٠ - ٢٤ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩

*ﺷﻬﺎب ﺷﺎه ﻋﻠﯽ *
* ﺳﺎﺗﻮره *

د�ﺮدﯾﯽﺴ ﻓﺮﺷﺘﻪ�ﻮن-دﯾﻮ�ﻮن؛ درﺑﺎره �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت ﺷﻬﺎب ﺷﺎه ﻋﻠﯽ
در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه �ﺮوﻫﯽ »�ﻠﯿﭻ؛ زﺑﺎن ﭘﯿ�ﺴﻞ« ﭘﻠﺘﻔﺮم  ،١٠١وﯾﺪﯾﻮآرت ﺷﻬﺎب ﺷﺎه ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
» «Telecommunicationﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ.
 Telecommunicationﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻢ از �ﻠﻤﻪ ،ﻋ�ﺲ ،وﯾﺪﯾﻮ ،ﺻﺪا و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ .در وﯾﺪﺋﻮآرت ﺷﺎه
ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺣﺠﻢ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﺮا�ﻨﺪ�ﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ �ﻪ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﻓﺮاد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ�ﻨﻨﺪ .در
اﯾﻦ اﺛﺮ اﺑﺘﺪا اﻧﺴﺎن و ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ از اﻟﻤﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اﺳﺘﯿﺘﻤﻨﺖ ﺷﺎه ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم  ١٠١آﻣﺪه اﺳﺖ �ﻪ»:اﻣﺮوزه اﯾﻨ�ﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ درﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻓﺮد در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﯾﻨ�ﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﻣﯿ�ﯿﺮد) .ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و …( در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺎرازﯾﺖ و ﻧﻮﯾﺰ روی �ﺎرا�ﺘﺮ و دﻧﯿﺎی اﻃﺮاﻓﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿ�ﺬارد .ﺑﻌﯽﻀ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت 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 ﺑﺎﻻی ﺳﺮ �ﺎرا�ﺘﺮ ﯾﺎدآور ذات ﯾ�ﺎﻧﻪ ی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ �ﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺷﺎره دارد«.
ﺷﻬﺎب ﺷﺎه ﻋﻠﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٧٢ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان( دارای ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ .او در ﺿﻤﯿﻨﻪ ی �ﺎر�ﺮداﻧﯽ ،ﻣﻮﺷﻦ
�ﺮاﻓﯿ� ،ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺑﺼﺮی و ﻧﯿﻮﻣﺪﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ �ﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎل  ٢٠١٥ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﯿﻄﻪ ی ﻫﻨﺮ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪ ی ﻫﻨﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻬﺮان ) (TADAEXدر ﺳﺎل ﻫﺎی  ٢٠١٧و  ٢٠١٨ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻤ�ﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه �ﺮوﻫﯽ ﻧﺨﺘﻪ ) (NOXTEدر
�ﺎﻟﺮی ﻣﺤﺴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه
 Tehran Contemporary Soundsدر ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮ�ﺖ �ﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺎهﻋﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺲ در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﻌﯽ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺣﯽﺴ اﻧﺘﻘﺎل داده
ﺷﻮد ،ﺻﺮﻓﺎ ﯾ� اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ و ﻧ�ﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ �ﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﻮﺷﯿﺎلﻣﺪﯾﺎﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم
آرﺗﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ �ﻪ آﻧﺮا ﯾ� ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.

ﺳﻪ �ﻠﯿﭻوﯾﺪﺋﻮ آرت از ﺳﺎﺗﻮره
از ﻣﺰارع ذرت اﯾﻠﯿﻨﻮی �ﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺷﯿ�ﺎ�ﻮ ،ﺳﺎﺗﻮره ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی اﺳﺖ �ﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،ﻋﻤﻠ�ﺮد ﺑﺎزی ﻫﺎ و
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
 ٧ - ١اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ١٣٩٩

*ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮری *
* آﺑﺎر�ﺎ *

ﺗ�ﺮار زوال؛ درﺑﺎره �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮری
در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه �ﺮوﻫﯽ »�ﻠﯿﭻ؛ زﺑﺎن ﭘﯿ�ﺴﻞ« ﭘﻠﺘﻔﺮم  ،١٠١وﯾﺪﺋﻮآرت ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻮم
)ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه( ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸ�ﻼت و �ﻠﯿﭻ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در رﻓﺘﺎر و �ﺎرا�ﺘﺮ ﻫﺎی ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﺮﺧﻪ ی ﺗ�ﺮار ﻣﻮﺿﻮع اﺛﺮ ﻣﻨﺼﻮری را ﺗﺸ�ﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﺣﺴﺎن ﻣﺴﻌﻮدﯾﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺻﻮﺗﯽ اﯾﻦ
وﯾﺪﺋﻮآرت را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﺳﺘﯿﺘﻤﻨﺖ وﯾﺪﺋﻮآرت ﻣﻨﺼﻮری آﻣﺪه اﺳﺖ �ﻪ »:ﻣﺎﻧ�ﻦ ] � ﹶ [ )ﻓﺮاﻧﺴﻮی  ،ﹺا( :ﭘﯿ�ﺮه ای ﺑﻪ ﺷ�ﻞ اﻧﺴﺎن �ﻪ از
ﭼﻮب و ﺟﺰ آن ﺳﺎزﻧﺪ و درﺧﯿﺎطﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﻓﺮوﯽﺷ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎﺷﺎ �ﺬارﻧﺪ)از
ﻻروس(.
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 ﭼﺮخدﻧﺪه ای در ﺣﺎل ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪن و زوال اﺳﺖ .ﯾ�ﯽ از ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻧ�ﻦ ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ �ﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺻﺪ در ﺻﺪی وﺟﻮه ﺷﺊ ﺑﻮدن ،ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻣﺎﻧ�ﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮد�ﯽ و زوال در �ﻮﺷﻪ ای ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دوران ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺪم �ﺎرﺑﺮد
اﺑﺰار�ﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﻣﻨﺼﻮری �ﻪ وﯾﺪﺋﻮآرت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗ�ﻨﯿ� ﻓﻼش 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
وﯾﺪﯾﻮ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی
آﺑﺎر�ﺎ �ﺎر�ﺮدان ،ﻋ�ﺎس و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ� .ﺎرﻫﺎی او ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮزﯾ�
ٔ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ  ،ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ.
 SONOSLUXآﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻨﺮی اوﺳﺖ .در آن ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺼﺮی و ﺻﻮﺗﯽ از ﻓﻨﺎوری ،ﻓﯿﺰﯾ� و وﺿﻌﯿﺖ روان ﭘﺮﯾﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ SONOSLUX .ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯽ زﻣﺎن اﺳﺖ �ﻪ ﻣﺎده در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد Sonos .از واژه ﻻﺗﯿﻦ
 Sonusﺑﻪ ﻣﻌﯽﻨ ﺳﺮ و ﺻﺪا و  Luxﺑﻪ 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
ﯾ� ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﭼ�ﻮﻧﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای
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�.
اﺳﺘﻘﻼل؛ اﺳﺘﻘﻼل �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
 ١٤ - ٨اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ١٣٩٩

*ﺳﯿﻨﺎ �ﯿﺎدﻟﯿﺮی *
* اﻟﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪی *
*�ﻠﻨﺎز ﺑﻬﺮوزﻧﯿﺎ *

آﯾﻨﻪ �ﺸﻒ ﺧﻮﯾﺶ؛ درﺑﺎره �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت دﯾﻮ از اﻟﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪی
در ﻫﻔﺘﻪ دﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه �ﺮوﻫﯽ»�ﻠﯿﭻ؛ زﺑﺎن ﭘﯿ�ﺴﻞ« ﭘﻠﺘﻔﺮم  ،١٠١وﯾﺪﺋﻮآرت اﻟﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﯾﻮ ﺑﻪ
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 ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺨﺎﻃﺐ را در ﺧﻮاﻧﺶ ﭼﻬﺮه دﯾﻮﻫﺎ در ﭼﺮﺧﺶ ﺣﻮل ﻣﺤﻮری ﻣﺮ�ﺰی آزاد �ﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻫﺪف ﺧﻠﻖ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺸﻢ و اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﺷﺨﯽﺼ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺗﺎرﯾ�ﯽ درون ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ
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  ،١٠١اﺛﺮی 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
 ٢٢ - ١٥اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ١٣٩٩

*ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﺎﻣﻮری *
* رﺿﺎ ﻓﺎﻣﻮری *
* ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﯽﺴ *

ﺗﻀﺎد و ﺗﺸﺎﺑﻪ؛ درﺑﺎره �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت رﺿﺎ ﻓﺎﻣﻮری
در ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸ�ﺎه �ﺮوﻫﯽ »�ﻠﯿﭻ؛ زﺑﺎن ﭘﯿ�ﺴﻞ« ﭘﻠﺘﻔﺮم  ،١٠١وﯾﺪﺋﻮآرت رﺿﺎ ﻓﺎﻣﻮری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»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
ﺑﺨﺸﺪ و دﯾ�ﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ زاﯾﺶ ﻧﺎﺑﻮد �ﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﯾ�ﯽ ﺑﻪ رﻧ� ﺳﭙﯿﺪی ﻫﺎﺳﺖ و دﯾ�ﺮی ﺧﺎ�ﺴﺘﺮ
�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
در ﺣﺎل رﯾﺰش و ﺣﺮ�ﺖ اﺳﺖ ﺗﺼﻌﯿﺪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ �ﻪ اﯾﻦ دو اﺳﻄﻮره ﺑﺮ ﻫﻢ دارﻧﺪ،
ﺗ�ﻨﯿ� ﻣﻮﺷﻦ ﭘﯿ�ﺴﻞ و ﺗﺤﺮ� ﻣﻮاج �ﻮﻧﻪی اﯾﻦ ﭘﯿ�ﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺗﻮﻫﻢ و اﺧﺘﻼل در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﮋه
ی اﺛﺮ ﻣﯽ�ﺮدد.
رﺿﺎ ﻓﺎﻣﻮری ﻣﺘﻮﻟﺪ ١٣٧٣ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ �ﺎرﺷﻨﺎﯽﺳ ﻋ�ﺎﯽﺳ از داﻧﺸ�ﺪه ﻫﻨﺮوﻣﻌﻤﺎری واﺣﺪ ﺗﻬﺮانﻣﺮ�ﺰی
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  ،١٠١وﯾﺪﺋﻮآرت ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﯽﺴ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ« ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ �ﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮات ﺑﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
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 ﺑﺎﻻ رﻓﺘﯽﻨ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ.
ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﯽﺴ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،١٣٦٨ﻃﺮاح �ﺮاﻓﯿ� و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ �ﻪ ﻫﻢ ا�ﻨﻮن در رﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﯽﺴ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﯿﻮﻣﺪﯾﺎ آرت ،رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﻮ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن دﯾﺪ�ﺎه ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ
ﻫﺎی �ﻼﺳﯿ� 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 ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود.
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.

ﻫﻨﺪﺳﻪ آﺷﻨﺎ؛ درﺑﺎره �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت ﻣﺮ�ﺎﺑﺎ از ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺎﻣﻮری
ﻣﺮ�ﺎﺑﺎ ﯾ�ﯽ از رﻣﺰ راز ﻫﺎ در ادﯾﺎن ﺳﺎﻣﯽ اﺳﺖ �ﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻗﻮه ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ �ﻨﺪ .اﯾﻦ
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.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻓﺎﻣﻮری در ﺑﯿﺮون از ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی رﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮ�ﺎﺑﺎ اﺷﺎره �ﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در درﯾﺎی ﻣﺮده و ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﯾﻬﻮدی �ﻪ ﺑﻪ ﺗﺎز�ﯽ �ﺸﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮ�ﺎﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻘﯽ از ﻫﻔﺖ ﻻﯾﻪ ﺑﻬﺸﺖ �ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺷﺘ�ﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اراﺋﻪ
�ﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮد دارای ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ 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 ﻻﯾﻪ
ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﻻ روﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ �ﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮاج دارای ﻣﻨﺒﻊ ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدی
دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺷﺶ روز ﻣﺴﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ در �ﺸﻒﺧﻠﻘﺖ 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.

* ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﮋوﻫﯽﺸ :آرت رﯾﺴﺮﭼﺮ ،راﻣﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن
* ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻤ�ﺎر ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ :وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﻨﺮ�ﺮدی
* ﻋ�ﺲ ﻫﺎ� :ﯿﻮان ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮری
* وﯾﺪﯾﻮ ﺳﺎﻧﺪ:
 ﻓﺮﺑﺪ ﺣﺎﻣﺪی )ﺑﺮای �ﻠﯿﭻ وﯾﺪﺋﻮآرت ﻧﺎزﯾﻼ �ﺮﯾﻤﯽ ،آرش ﻣﻌﺼﻮم ،ﺳﯿﻨﺎ �ﯿﺎدﻟﯿﺮی( اﺣﺴﺎنﻣﺴﻌﻮدﯾﺎن )�ﻠﯿﭻوﯾﺪﺋﻮ آرت رﺿﺎ ﻓﺎﻣﻮری،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺎﻣﻮری ،ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮری( -ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﯽ )�ﻠﯿﭻوﯾﺪﺋﻮ آرت ﻋﺮﻓﺎن ﻋﺸﻮرﯾﻮن(

