
46

                  
مبتكر : 

محمد کردي 
استاد راهنما :

آقاي يوآف دارش   
مؤسسه همكار :
دانشگاه تهران 

چکیده طرح :

ر                                     بتكا ا دوم  رتبه 

       درک فتوريســم، آغاز وي ژه اي اســت براي درک هنر امروز و هنر امروز هنري 
اســت که به مسايل انسان امروز مي پردازد. يک اثر هنري ايراني، اثري است که از 
انســان زنده ايراني با همه ي خصائل و نیازهاي او، با زباني جهاني سخن مي گويد. 
حرکت، ســرعت و شــتاب، نیاز، خصیصه و رؤياي انســان امروز است. دستي که 
ضربه مي زند، پاهايي که از خط پايان مي گذرند، يا دوچرخه اي که در پیچ آخر از 
ديگران پیشي مي گیرد، بهانه هاي زيبايي هستند براي عنوان اين سرعت. ساخت 
مجسمه از رقابت هاي ورزشي به عنوان يكي از سالم ترين دلبستگي هاي بشر، عمل 
مناســبي است براي بیان اين طراوت و پويايي. در اين مجموعه مجسمه با نگاهي 
خالصه گر و با اســتفاده از فرم ها، تكرارها، بافت و مواد به جوهر اين پديده يعني 
پويايي پرداخته شده است. شهر پاريس میزبان هر ساله ي دوچرخه سواراني است 
که فرانســه را دور مي زنند و از کنار رود سن مي گذرند. ديوار کهن چین امسال با 
دوچرخه هاي سبک ورزشكاراني از هر نژاد پیموده شد و تصاوير آن را ديده ايم. من 
پاريس را از نزديک نديده ام اما در يكي از زيباترين شــهرهاي دنیا به دنیا آمده ام 
که کوير رؤيا سازش را هیچ  دوچرخه سواري رکاب نمي زند. رود سن را نديده ام اما 
زاينــده رودي را ديده ام که نصف جهان را نصف مي کند، اما رکاب زن ها و دونده ها 
اطرافش مسابقه نمي دهند. مخاطب اين طرح در هر نقطه از اين دهكده جهاني به 
ظرفیت هاي ايران خواهد انديشید. و کالم آخر، مجسمه هاي هر کشوري، عالوه بر 

ارزش هاي هنري، در خود پیغام ديگري هم دارند.
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