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 گزیده

 آب و سمبل های باغ در هنر معاصر

ای هبرای یافتن تأثیرات آب و سمبل های باغ در هنر معاصر، با به انجام رساندن پروژه  در پژوهش دوره دکترا، تالشی

 ،داختپرمی بررسی و مشاهده رابطه آب و بدن، آب و چشم انداز عاطفی و آب و باغ صوتی )مولتی مدیا( که به بصری

 .پیدا کردگسترش 

رسی به عنوان منشأ توانایی خلق و بر« هیچ»خالقیت و طرح های پیشنهادی این پروژه های تحقیقاتی هنری، مبنی بر ایده 

، در دتأکید دارسوژها « پدیدار شدن و ناپدید شدن»به عنوان انرژی ناپیدای ماهیت چیزها که بر « انرژی فضای خالی»و 

 مطالعه شد. های مختلف تحقیق و مینهز

 هک نانوتکنولوژی، علم، فلسفه و هنر استفن آوری  مانندچهارچوب طرح های چندمنظوره ای  این تحقیقات  براساس 

بررسی یک ذهنیت باز و جدید برای فکر کردن  این مطالعاتهدف اصلی  های نظری و عملی توسعه پیدا کرد.در زمینه 

 و فضای تلویحی است که در پروژه های هنری توسعه پیدا می کند.و در ارتباط بودن با کیفیت زمان ناپایدار 

 مطالعات و تحقیقات با بررسی اندیشه های زیر جمع آوری شد:این 

(، مکانیک سیاالت، تئوری 9919-9191کیتارو)(، مفهوم تجربه خالص نیشیدا9911)کوانتوم مکث پالنک  زیبایی شناسی

من گمان بأیاندیشه های ز(، اندیشه های هایدگر درباره بودن و حس بودن، 9191فضا و مواد )های بچالرد در مورد 

(، اندیشه های خاویر مدروئلو درباره باغ 9111) مفهوم نگاه مایعی در جوهره چیزها )هنر مایعی یا مدرنیته مایعی(درباره 

اموتو کبا بیان اکیکوسور اندیشه های تائو ( و بازنگری هایش درباره هنر و طبیعت، مفهوم موئی شیزن د9111مثل هنر )

بی در سوفیسم ابن عر در باب شناخت وجودی ده هایی در حوزه های فلسفه، عرفان و متافیزیک( و همچنین نویسن9111)

 قرن سیزدهم و تائوییسم الئوتسه و زونانگزی قرن ششم.

نه که به نوعی در زمیرا ان ایرانی، ژاپنی و غربی مطالعات نظری و خلق پروژه های هنری، آثار هنرمند در راستایهمچنین 

کردند بررسی و بازنگری کردم. در طول مدت این کنند یا میهای باغ در هنر معاصر فعالیت می مشابه، آب و سمبل

آب را با توجه به ویژگی شفافیت، نرمی و گذرا بودن به عنوان موضوع اصلی انتخاب کردم. در این  عنصرتحقیقات، 

رفتن گو درونی حسی بدن بشری با در نظر مرز بین چشم انداز بیرونی ایجاد ارتباط درری و مشاهدات تالش من، بازنگ

این تحقیقات در سه دوره اقامت تحقیقاتی هنری در آمریکا،  مرتبط باانرژی پتانسیل آب بوده است. پروژه های هنری 

 ایران و ژاپن انجام شد.

دن این تجربه ها در این مطالعات، شرکت کردن به نوعی در توسعه آگاهی جمعیان از طریق روانگیزه اولیه برای بوجود آ

که بتواند سهمی در ترویج اعتدال رابطه میان طبیعت و زندگی شهری امروزه  است خالقیت ها و ایده های هنری بوده

 ال داشته باشد.یآرتیفیش

ط را برای و شرایتواند روشی برای کشف معنویت معاصر باشد  که هنر می تجربه ای که در این راه کسب کردم این بود

غام تکنولوژی برای اد روشیبرانگیزاند. بنابراین هدف من از ارائه این نگرش در این تحقیقات، پیشنهاد  حساسیت بشری

 دهد.ما را به سمت دهکده جهانی سوق میو سنت فرهنگی است، که پیشرفته با میراث 
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