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دنبالهفيس بوکباالترينايميلچاپ

ھفت سال بيشتر نداشت که يک روز يکی
از بستگانش بستهای به او ھديه داد که

مسير زندگیاش را رقم زد. داخل آن بسته
به جز چند مداد رنگی چيز ديگری نبود،
ولی تنھا لمس آنھا کودک خردسال را به

دنيای جادويی، شگفتانگيز و خيالی
رنگھا برد؛ جايی که سالھای سال او را

در خود نگاه داشت و به خود مشغول
کرد؛ جايی که او رموز نھفته در زيبايی
ھستی را در قالب شکل و حروف و اعداد

پيگرفت و به جستجوی جان کلمات جادويی در کھکشانھا پرداخت.

درشاين چنين بود که فرھاد سلطانی در کودکی پا به دنيای نقاشی گذاشت. خود میگويد که دايی ما
د کهکه نقاش زبردستی بود، اولين بار استعداد و شيفتگی او را به نقاشی کشف کردهاست. ھم او بو
 رنگمدادرنگیھا را به او بخشيد و ھم او بود که فنون رسم و تناسب و جدولبندی سنتی و نيز فنون

و ترکيببندی را به او آموزاند. آموزشھايی که بر جان او نشست و تا سالھا با او بود.

او که در دورۀ دبيرستان مجسمهسازی ھم میکرد، شروع به فروش برخی از نقاشیھايش کرد. خود
میگويد، در آن زمان پيرو سبک خاصی نبوده و سعی میکرده افکارش را با ترکيبات و رنگھا و
طرحھای مختلف به اجرا درآورد. ولی چه آن زمان و چه ھماکنون، وجود تهمايهھايی از کارھای

هنقاشان سوررئاليست و گاه انتزاعی ابتدای قرن بيستم را در کارھايش میتوان مشاھده کرد. گا
ھمانند بعضی ھنرمندان سرآمد دھۀ چھل و پنجاه ايران که کارھايشان عبارت از گسترش يک

لبنقشمايه واحد بوده، بعضی از کارھای حجم، نقاشی و طراحی اخير وی نيز بر اساس جان و يا قا
يک کلمه قرار گرفتهاست. کارھای متمايل به سوررئاليسم او در آن سالھا تحت تأثير تراوشھای

ضمير ناخودآگاھش و ارتباط آن با جامعۀ آنروزی ايران بود.

زدپس از اتمام دبيرستان و پس از طی کردن دورۀ دوسالۀ مھندسی راه ساختمان و نيز دورهھايی ن
الدکتر کارولين ورجاوند، نقاش و معمار، فرھاد فنون حکاکی روی شيشه را آموخت و در آخر در س

 برای ادامۀ تحصيل به انگلستان آمد و در دانشگاه گلد اسميت و در رشتۀ معماری به تحصيل١٩٧۵
پرداخت؛ رشتهای آميخته به ھنر و مھندسی.

 وی در شمار زيادی از نمايشگاهھای گروھی ھنرھای تجسمی و١٩٨٣ تا سال ١٩٧٧از سال 
معماری شرکت جست و از آن به بعد نيز ضمن کار در اين حوزه، ھشت نمايشگاه انفرادی برای

نمايش آثارش ترتيب داد که نمايشگاه آخرش "جوھر وجود" يا "پروژۀ حق" که ماحصل جستجوھای
 فروردينماه)٢٨ تا ٢٢چندينسالۀ سلطانی در حوزۀ حجمسازی است، از يازدھم تا ھفدھم آوريل (

امسال در لندن بر پاست.

زهھاھمانطور که فيبو ناچی، رياضيدان و مھندس ايتاليايی قرنھا پيش در پی کشف رمز زيبايی اندا
ش وو تناسبات پی به وجود سلسلهای طاليی از اعداد و ارقام برد و ھمان گونه که تناولی با گستر
ادامۀ ساخت حجمھای "ھيچ"اش در سه چھار دھۀ اخير در ايران، تعبيری جديد از ھستی را با

حجمھای فلزیاش ارائه دادهاست، به نظر میرسد فرھاد سلطانی ھم قصد دارد تعبيری
زيبايیشناسانه و عرفانی از جھان پيرامونش با فـُرمھای "حق"گونهاش به نمايش بگذارد.

 برای نصب نرم افزار فلش اينجا را کليک کنيد.
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