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کرباس خاکستری

به بهانه نمايشگاه طراحيها از نمايش عجايب المخلوقات

دعوا بر سر يك اسم نيست

عجايب المخلوطات
امين شاهد

گفتوگو با دلبر شهباز
هنرمند مفهومي و نقاش
به بهانه نمايشگاهش در تهران

ايستادن
بر لبه تيغ

عكس :محمدعلی شریفیان

خان��ه طراحي در س��الهاي اخير ،گه��ي تند و گهي
خس��ته و با آزم��ون و خطاهايي ك��ه غالبا به رش��د آن
انجاميده ،در فضايي س��الم و صميمي ب��ه جلو ميرود.
اين خانه براي بسياري از كس��اني كه آن را ميشناسند،
محيطي به دور از فضاهاي سانتي مانتاليستي و باب روز
جامعهاي است كه پس از گذش��ت نزديك به نيم قرن از
ش��روع جريانات مدرنيزم هنوز در تعريف پايههاي اوليه
آن لنگ ميزند و جالبتر آنكه دغدغه تجربه جريانهاي
پست مدرنيستي را در سر ميپروراند.
خانه طراح��ي در نگاه كلي ،بيش��تر از آنك��ه از در و
ديوارها و س��قف و پنجره س��اخته شده باش��د ،با نگاهي
س��يال و درون گرا ش��كل گرفته اس��ت كه تنها در يك
مكان خاص گنجانده نميش��ود .اين مجموعه با برپايي
نشس��تهاي تخصص��ي در زمين��ه طراحي و با ش��عار
«طراحي به مثابه انديش��يدن» و با بهرهگيري از اساتيد
و صاحبنظران در زمينههاي مختلف تجس��مي س��عي
داش��ته تا جدي بودن ح��وزه طراحي را ب��ه هنرمندان
گوش��زد نماي��د .البت��ه اينك��ه بازخ��ورد ي��ك چنين
نشستهايي چه بوده ،مطلبي است كه شامل گذر زمان
ميش��ود .اما كمترين حس��ن چنين فعاليتهايي ،پويا
نمودن ذهنيت هنرجويان اس��ت و ش��ايد تلنگري باشد
حتي براي يك نفر و همين كافي است.
با اين مقدمه ميرويم به نمايشگاهي از برداشتهاي
آزاد هنرجوي��ان اي��ن خان��ه از نمايش«عجاي��ب
المخلوقات» به كارگرداني رضا ثروتي كه در اس��فندماه
 1389به روي صحنه رف��ت .بنا به توضيح��ات «فرهاد
گاوزن» (نقاش ،موس��س و بنيانگذار خان��ه طراحي)
برپايي چنين نمايش��گاهي با هدف آشنايي شاخههاي
مختلف فرهنگ��ي و هنري و حركتهايي بينا رش��تهاي
صورت پذيرفته ،كه ب��ه عنوان يك ايده بس��يار مطلوب
مينمايد اما صحبت از حركتهاي بين رش��تهاي (اينجا
مقصود تنه��ا در حوزه هنر) كه چند س��الي اس��ت نقل
محافل مختلف آموزش��ي و ع��دهاي از سياس��تگذاران
فرهنگ��ي ش��ده ،بيش��تر از اينك��ه نق��اط مش��ترك و
آسيبشناس��ي و وجود خألهاي اساس��ي در بيان آثار را
عنوان نماي��د ،دغدغه گرايش هنرمن��دان و هنرجويان
به مديومهايي است كه احساس ميش��ود ،شايد در آنها
موفقتر عم��ل ميكنند .در صورتي ك��ه چنين تعبيري
از رش��تههاي بي��ن رش��تهاي درس��ت نيس��ت .عنوان
نمايش«عجاي��ب المخلوق��ات» برگرفت��ه از كتابي به
همين نام اس��ت كه در نيمهي دوم قرن شش��م هجري
تاليف شده است .مولف آن را محمد بن محمود بن احمد
طوس��ي س��لماني ميدانند و حكايات و داستانهاي آن
بسيار جالب و سرگرمكننده اس��ت .اگر عجيب را چيزي
تعبير كنيم كه خالف عرف باش��د و هر اثر را به نوبه خود
روايتي مس��تقل بدانيم ،آي��ا ميتوان هر اث��ر را عجيب
دانست؟! در اين نمايشگاه ،برخورد و نگرشهاي متفاوت
هنرجويان خان��ه طراحي در برداش��تي ك��ه از نمايش
داش��تند ،بس��يار جالب بود .اي��ن نمايش��گاه را در واقع
ميتوان كانس��پتي در قالب يك اثر اجرايي نيز دانست.
اثري به كارگرداني «فرهاد گاوزن» با اجراي هنرجويان
خانه طراحي.
بررس��ي تك تك آثار با توجه به تعداد زي��اد آنها در
نمايش��گاه ،از حوصله نگارنده و خواننده خارج است اما
ميتوان ب��ه صورت اجمال��ي به بعضي از آنه��ا پرداخت.
ع��دهاي از هنرجوي��ان با نگاه��ي «كاميك» دس��ت به
كاراكترس��ازي زدند كه از آن جمله ميتوان به كارهاي
لطفعلي خان��ي ،ايماني ،علي اصغرزاده ،س��يما يزداني و
آذين ش��اه محمدي اش��اره كرد و از همي��ن جا ميتوان
مس��ير فك��ري آنه��ا را ح��دس زد و دغدغههايش��ان
را ش��ناخت .س��يدمهدي موس��وي ام��ا ب��ا چيدم��ان
طراحيهاي مختلف كه هر يك س��از خ��ود را ميزدند،
در نهايت به يك انسجام كلي ميرس��ند اما ذهن بيننده
را از فضاي دروني خود دور ميكند و س��ولماز س��امي با
برخوردي صادقانه روي كاغذه��اي كالك در قطع A4
مرا به ي��اد خلوص تابلوهاي آرش��يل گورك��ي انداخت.
جالب اينجاس��ت كه بعضي از آثار به ص��ورت انتزاعي و
بعضي ديگر واقع گرايانه به نوعي تصويرگري با مضموني
مشترك دست زدند كه گاهي مرز بين هنر تصويرسازي
و طراح��ي محض را ميش��كنند ،در جايي ب��ا هم پيوند
ميخورن��د و گاه��ي يكديگ��ر را نف��ي ميكنن��د .مثل
برخورد امين تيم��ار كه خط قرمز بزرگ��ي روي ارايه اثر
به شيوههاي معمول ميكشد و حس و حال درونياش را
نميتواند در كادري محدود بيان نمايد .همچنين اس��ت
دو اثر زهرا ميراش��رفي كه با وسواس��ي زنان��ه اين كار را
انجام ميدهد .س��حر اس��ماعيل تهراني ،حسين طادي
و محمدرضا جديري با برخوردي كامال مينيماليس��تي
با موضوع ،در سبك و س��ياق ژان فوتريه و ايو كالين قلم
ميزنند و آثار س��ونيا بختيارجم با طنزي پوچ گرايانه در
قالب فيگور ،ح��س و حال آثار ژان دوبوف��ه و در جاهايي
پرويز ش��اپور را زن��ده ميكن��د .فرزانه افش��اري و مينا
هنردوست با فيگورهايي شاخص و قوي طراحي خود را
به نمايش ميگذارند ،سامان اسطلخي با وسواسي خوب
دس��ت به س��اخت و س��از در حال و هواي سورآليستي
ميزند و به نظر ميرسد ش��روين بحري با طراحي قوي و
قدرتمند خود در فضاي طراحيهاي كاميك غرق ش��ده
اس��ت .دو اثر رضا گرامي قالبي س��اختمانگرا و ذهني
محاس��بهگر را نش��ان ميدهد كه با بقيه آث��ار متفاوت
است سولماز نباتي با ذهنيت س��يال و تبحر در تكنيك،
فضاسازي چش��مگيري را به نمايش ميگذارد كه قابل
تحس��ين اس��ت .از آثار ديگ��ر هنرجويان ميت��وان به
آثار زهرا حي��دري ،ثمانه معيني ،زين��ب بهبودي ،امير
محمدزاده ،ساناز پسنديده ،محمد نورايي ،آزيتا صفوي
و فاطمه سعيدالذاكرين نيز اشاره كرد.

پرويز براتي

عليرضا اميرحاجبي

از زماني كه هنرمن�دان نهضت پاپ آرت اقدام ب�ه تركيب هنر و
زندگي روزمره كردهاند ،سالهاست كه ميگذرد اما گويا زندگي
خس�تهكننده هر روزه ،براي هنرمندان كهنه و نخنما نميشود.
حال مق�والت جديدي نيز ب�دان اضافه ش�ده اس�ت .موقعيت
انس�ان به عنوان يك م�رد يا ي�ك زن .تنهاييها ،افس�ردگي و
بس�ياري ديگر از فاكتورهاي زندگي مدرن به هن�ر معاصر وارد
ش�دهاند.هنر مفهومي ،در اين زمينه جلودار نهضتهاي هنري
اس�ت .موضوعات متنوع و جالب توجهي در اين هن�ر بازنمايي
ميشود كه از ديدگاهي ش�خصي بيانگر هراسها ،دلواپسيها،
اضطرابها ،تبعيضها و تراژديهايي است كه گرداگرد هنرمند
ميچرخد.دلبر ش�هباز نيز از همين دس�ته هنرمندان است كه
مانند يك حس�گر با جذب تمامي اي�ن چالشها ب�ا بياني كامال
قدرتمند نقطه نظرات و ايدههاي خود را به مخاطب ارايه ميدهد.
هنر شهباز بدون اغراق است ،درخشان ،ساده با رنگ مايههايي
از فانتزيهاي كودكانه كه مخاطب را به وجد ميآورد.نمايشگاه
اخير شهباز در گالري حنا ،فرصت مناسبي بود تا در گفتوگويي
صريح ،تمايالت و آرزوهايش را نه از طريق هنرش بلكه از طريق
كالمشبشنويم.
گس�تره رس�انههايي كه از آنها بهره ميگيريد وسيع است.
از چيدمان گرفته تا ويديو آرت ،عروسكس�ازي ،مجس�مه
و نقاشي .دليل اين تنوع چيس�ت؟ چرا بر يك رسانه تمركز
نداريد؟

اين يك ن��وع انتخاب اس��ت .بايد دي��د براي ي��ك موضوع
مش��خص چه رس��انهاي بهترين جواب را خواهد داد .هر رس��انه
ويژگيه��اي خ��ود را دارد .وقتي به س��راغ فرش��تهها رفتم بايد
مشخصا از حجم اس��تفاده ميكردم .انتخاب رس��انه در كار من
بسيار مهم است .روي هيچ رس��انهايي هم نميشود تمركز كرد
چون روشها متنوع هستند و نكته بعد اينكه به هيچ وجه دنبال
اين نيستم كه نقاش باش��م يا مجسمهساز ،هدف من انجام و ارايه
يك كار هنري است.
به طور مث�ال ،اگر مجموعه  Deja vuرا عكاس�ي ميكرديد
تاثيرگذاريكمتريداشتتاچيدمان؟

در پ��روژه  Deja vuقصد م��ن نش��ان دادن فضاي محصور
و كادربندي ش��ده مقوله عروس��ي بود .يعني ب��ا ازدواج كردن،
انس��انها وارد يك چارچ��وب ويژه ميش��وند .چارچوبي كه هم
واجد لذت اس��ت و هم رنج .انتقال اين مفهوم براي شخص من با
يك چيدمان قابل اجرا بود .از خودم صدها بار س��وال ميكنم كه
عكاسي كنم بهتر اس��ت يا چيدمان ،ويديو بهتر است يا نقاشي .تا
در نهايت به پاسخ قطعي ميرسم.
ايدهها و موضوعات براي ش�ما از ابتدا در ذهنتان با رس�انه
پيونددارديابعدابهرسانهميرسيد؟

خير ،در ابت��دا با يك دغدغه با يك مفهوم آغاز ميش��ود .يك
درگيري ذهني با يك مفهوم شروع همه چيز است.
آيا تا به حال اين اتفاق برايتان افتاده كه از انتخاب يك رسانه
پشيمانشويد؟

خير ،چون قب��ل از انتخ��اب نهايي ب��ا روش آزم��ون و خطا

زه�را توس�لي :طي چن�د س�ال اخي�ر ،نقاش�ي فيگوراتيو به
رس�انهاي مناس�ب براي بي�ان مس�ايل اجتماعي و ش�هري
تبديل ش�ده اس�ت و با وجود برخي آثار ن�ازل و كمارزش در
حيط�ه نقاش�ي فيگوراتي�و ،جوانان�ي در اي�ن زمينه خوش
درخش�يدهاند .محمد طباطبايي با اينكه هنوز جوان اس�ت
و راه دورودرازي را پي�ش رو دارد ،از همين اولين نمايش�گاه
انف�رادياش ثابت كرد ك�ه ميتوان�د در نقاش�ي فيگوراتيو
حرفها براي گفتن داش�ته باش�د .به بهانه برپايي نمايشگاه
انفرادياش با عنوان «حركت س�گي» ( )Dog Motionكه
تا  20ارديبهش�ت در گالري دي برپاس�ت گپي با او زدهايم كه
ميخوانيد.

تمام گزينهه��ا را امتحان كردم و در نهايت ب��ه يك جواب قطعي
رسيدم .در ويديو آرت «هايكو ،زني كه گفتها» كه در آشپزخانه
تصويربرداري ش��د ،رس��انه ويديو بهترين راه براي نمايش دادن
تنهايي ،قالبهاي زندگي روزمره و محصورش��دگي اين زن بود.
بخش��ي از زنان .هفتاد درصد زمان زندگي را در آشپزخانه سپري
ميكنند .من تلويزيون را در يك ديگ گذاش��تم و تصوير از درون
آن پخش ميشد كه مفهوم محصور شدن را تشديد كند.
روش ش�ما در بي�ان موضوعات ي�ك روش انتقادي اس�ت.
مثال نقد به موقعيت زن�ان در جوامع امروزي .ام�ا نوع انتقاد
كردنتان پرخاشجويانه و عصبي نيس�ت .يعني خيلي آرام
انتقاد ميكني�د ،آيا اي�ن آرامش در بي�ان ،تاثيرگ�ذاري را
كاهشنميدهد؟

قبول دارم كه كارهاي��م آرام و لطيف هس��تند .دليلاش هم
كاراكتر خودم اس��ت .من با عصبي��ت و داد و فري��اد نميتوانم به
هدفم برس��م .من ب��ا پررويي ح��رف نميزنم ،يعن��ي نميتوانم
حرف بزنم .نكته ديگر اينكه م��ن نميخواهم در موضوعي اغراق
كن��م .نميخواهم چيزي را به زور در چش��م مخاط��ب فرو كنم.
يك دغدغهاي��ي وجود دارد ك��ه آن را ارايه ميدهم .آش��پزخانه
يك واقعيت اس��ت .يا آخرين كارم در گالري حن��ا .اينها واقعيات
تاريخي و اجتماعي ما هستند .زن در برخي جوامع فقط نظارهگر
اس��ت يك موجود منفعل .خوب اين يك واقعيت است كه بدون
اغراق و ژستهاي عصبي هم ميتوان آن را نشان داد.

آوردم ت��ا زندگي مادي را تجرب��ه كنند .روزمرگي براي فرش��ته
جذاب است .آنها براي اولين بار عاشق ش��دند ،آرايش كردند ،به
خود در آينه نگاه كردند و  ...در چني��ن وضعيتي تعريف و تصوير
جديدي از روزمرگي به دست ميآيد.
يك مساله مناقش�هبرانگيز در هنر و به طور كلي در زندگي،
موضوع قضاوت اس�ت كه در آثار ش�ما هم ك�م و بيش ديده
ميشود.اينمسالهراچگونهتفسيرميكنيد؟

گويا جامعه اين ح��ق را به خود ميدهد ك��ه مرتبا به قضاوت
در قبال زنان بپردازد .همه قاضي هس��تند .ي��ك قدرت و توانايي
نانوشته است .در منزل ،در محل كار ،در جمعهاي دوستانه .اين
روش قضاوت كردن آزاردهنده شده است.
باقضاوتمخاطبآثارتانموافقهستيد؟

كامال موافق��م .با قضاوته��اي مخاطبان بس��ياري از نكات
برايم روش��ن ميش��ود .در هنر ،قضاوت مخاط��ب اهميت دارد.
كار ميكنيم تا در مع��رض ديد و قضاوت قرار گيري��م .با ارايه كار
من يك بح��ث را به ميان ميكش��م .در عرصه زندگي ش��خصي
قضاوتها آزاردهنده هستند اما در عرصه كار هنري لذتبخش.
در ويديو آرت آش��پزخانه يا هم��ان هايكو ،زن از ط��رف ديگران
قضاوت ميشود و مجبور اس��ت توضيح دهد اما هيچكس حرف
اورانميفهمد.

يعني انس�انها با نوعي «زبان نفهمي عام» روبهرو هستند.
هيچكس حرف ديگري را نميفهمد .رسانههاي هنري زباني
اس�ت كه با حرف و كلمه كمت�ر س�ر و كار دارد و تصوير جاي
پس ميتوان ح�دس زد ك�ه موقعيت تاريخ�ي و اجتماعي
كلمات و ح�رف را ميگيرد .ش�ما چقدر
زنان مهمترين دغدغه ش�ما و محور
توانس�تهايد آن چيزهايي را كه با كالم و
آثارت�ان هس�تند .آي�ا اي�ن حدس
در شهري زندگي ميكنيم كه به
مكالمه گفته و ديگران نفهميدند با هنر
درستاست؟
شدت بيرنگ و خاكستري است.
انتقالدهيد؟
خير .هيچ اصراري بر تمركز روي اين

مقوله ندارم .من به موجها و ايس��مهاي
منطقهاي و جهاني نگاه نميكنم .هويت
شخصي خودم محور اصلي است؛ فكرها،
زخمها ،آرزوها .من وارد دامها و تلههاي
كالمي نميش��وم .هويت هر انس��ان بر
پايه جنس��يت اوس��ت .نگاه جنس��يتي
دارم اما در گونهبنديهاي عقيدتي قرار
نميگيرد.

كمبود رنگ داريم .دوست دارم
وقتي مخاطب وارد نمايشگاه من
ميشود لذت ببرد .اين تجربهايي
بود كه در هر دو نمايشگاهم در
گالري گلستان داشتم و مخاطبان
خيلي از رنگها لذت بردند .آرزو
دارم روزي اجازه اين كار را داشته
باشم كه ديوارهاي شهرمان را
رنگآميزي كنم ...

زندگ�ي روزم�ره از چندي�ن و چند
دهه پيش مورد توجه انديش�مندان
و هنرمندان بوده اس�ت .از لوازم و اش�يا يا كنشها و عادات
روزمره .زندگ�ي روزمره چيز زيبايي نيس�ت ،چون تكراري
اس�ت .اين روند تبديل روزمرگي به س�وژه هنري چگونه در
ذهن و كنشهاي ش�ما ش�كل ميگيرد؟ از روزمرگي خسته
ميشويد؟

مس��لما من هم مثل هم��گان در لحظاتي از اش��يا و زندگي
تكراري و محيط خس��ته ميشوم .در نمايش��گاه آثارم در گالري
گلستان در«هبوط يك فرشته» روزمرگي رابه مخاطبان و خودم
يادآوري كردم ،ك��ه ميتوان نگاهي جديد به زندگي داش��ت .به
همين دليل بود كه مجموعهايي از فرشتگان را به عرصه عمومي

در قالب هنري موفقتر هس��تم تا در
صحبت كردن .در مكالمه رودررو طرف
مقابل حال��ت دفاعي به خ��ود ميگيرد
ام��ا در برابر يك اثر هن��ري كمتر چنين
واكنشهايي را ش��اهد هستيم.در قالب
آثار هنر كل يك موضوع ارايه نميش��ود
بلكه يك جز از كل ماجرا بيان ميش��ود.
اي��ن ب��ه درك راحتتر موض��وع كمك
ميكند .كار كردن براي من درست مثل
حرف زدن است.

در برخي موارد ايده آنق�در قوي و تاثيرگذار اس�ت كه روي
زيبايي اثر منف�ي ميگذارد يعن�ي به نحوي زيباي�ي فداي ايده
ميشود.برايشماكداميكاهميتبيشتريدارد؟

اولويت با مفه��وم و ايده اس��ت .زيبايي خيل��ي تعريفهاي
متعدد ،متكثر و شخصي دارد .حتما زيبايي مورد نظر خودم را در
اثر رعايت ميكنم .اما ام��كان دارد مخاطب جور ديگري فكر كند
و كار را زيبا نبيند .يك اثر ميتواند گروتس��ك باشد تلخ و دردآور
باشد اما زيبا هم باشد.
رنگ و تنوع رنگي در آثار شما به وضوح ديده ميشود .دليل
اينانفجاررنگچيست؟

با محمد طباطبايي به بهانه نمايشگاهش در گالري دي

دنياي سفيد و سياه

حتما .براي خودم كه اينچنين است.

اما كارهاي شما افسرده نيست .با اينكه انتقاد داريد .موافق
هستيد؟

درست است .در نهايت دوس��ت دارم مردم خوشحال شوند و
خودمهمهمينطور.
به همين دليل هنر ش�ما ن�ه كاملا واقعگرايانه اس�ت و نه
آرمانگرا .درست حدس زدم؟

بله ،هميشه دوست داش��تم آثارم تركيبي باشند از حقيقت
خيالي و حقيقت واقعي كه در بيرون ميگذرد .نزديك كردن اين
دو فاكتور بهترين تعريف براي هنر من است.
تعداد نمايشگاههاي شما نس�بتا زياد است .فعاليتهايتان
همهمينطور.دليلاينپركاريچيست؟

شايد در اين دوره اينطور شده .زياد كار ميكنم .دو سال است
كه فشرده كار ميكنم .شايد در آينده نتوانم حرف بزنم.
چرا؟

نميدانم .بايد قبول كرد كه نميتواني��م آينده را پيشبيني
كنيم .روي لبه تيغ راه ميرويم .وضعيتمان ناپايدار است .تا وقت
داريم بايد كار كنيم ،چون در حال حاض��ر دغدغههاي مان زياد
است.
فضاي هنرهاي تجسمي در ايران را چگونه ترسيم ميكنيد؟
ازهنرهايديگرجلوتراست؟

نميتوان��م دقيق بگويم جلوتر اس��ت يا عقبت��ر .اما در حال
حاضر فض��اي خوبي ب��راي هنرهاي تجس��مي به وج��ود آمده.
فعاليت هنرمندان بسيار زياد ش��ده .هنر ايران در جهان شناخته
شدهتراست.
حراجها در اين ميان كمك كردند .اين استقبال جهاني باعث
ايجاد انگيزه ميشود .براي مردم ايران هم مقوله هنر جا افتادهتر
شده ،يعني شغل هنري مورد قبول مردم اس��ت 10 .سال پيش
براي خانواده اي اصال پذيرفته نبود كه فرزندش مثال نقاش باشد.
تعداد گالريها زيادتر شده و بازار هنر تجسمي رونق گرفته است.
درزمينههنرهايمفهوميچهفكريميكنيد؟

در حوزه مفهومي هم اتفاقات بس��يار خوبي افتاده .در جهان
به خوبي از آثار مفهومي ايراني اس��تقبال ميش��ود .اميدوارم كه
اقتصاد و هنر در بخش مفهومي هم تكان��ي بخورد .ويديو آرتها
نيز فروش داشته باش��د .در عرض يك سال گذش��ته خريداران
جهاني به س��راغ ويدي��و آرتهاي ايران��ي آمدهان��د .اين خيلي
پيشرفت بزرگي اس��ت .موقعيتهاي جديدي به وجود آمده كه
اميدوارمهنرمندانبتوانندازآنهااستفادهكنند.
نميشود و تنها ظاهر ،مالك ارزيابي شخصيت قرار ميگيرد.
م��ا در خيابان براس��اس لب��اس ،كف��ش و پيراه��ن ارزيابي
ميشويم.
دليل گرايشتان به نقاشي فيگوراتيو چيست؟

از آنجا كه هميش��ه با انس��انها در رابطه هستم ،به سمت
اين نوع نقاشي كشيده شدم .از ميان بيشمار پديده و عنصر،
احساس ميكنم انسان ،سوژه مناسبتري است.

ميتوانيد از اساتيدتان نام ببريد؟

در دوران هنرس��تان از محضر آقايان اندرز و موسوي بهره
بردم و در دانش��گاه از حضور اس��اتيدي چون حميد شانس،
ش��هالپور ،ايرج محمدي ،هليا دارابي ،بهنام كامراني ،كامبيز
صبري و آقاي گلناري.
ش�ما مجسمهس�ازي خواندهاي�د ،چ�را در اولي�ن
نمايشگاهتان روي نقاشي تمركز كرديد؟

آيا خواستهايد نقدي را مطرح كنيد؟

چرا سگها را وارد تابلوها كرديد؟

پس اين نوعي رنگ درماني يا هنر درماني است؟

از زماني كه كار نقاشي را شروع كردم ،به نقاشي كالسيك
عالقه داشتم .انعطاف رنگروغن برايم مهم است.

اين نقاش��يها از لباسهاي بدون بدن ش��روع ش��د و بعد
حيوان وارد اثر ش��د .طي مش��اهداتام در جامع��ه ،پي بردم
عمدتا توجهي به ش��خصيت و هويت زن نميش��ود و نگاهي
س��انتيمانتال وجود دارد .بنابراين برخي زنها هويت واقعي
خود را پش��ت پوششش��ان پنهان ميكنند كه اين حاكي از
نگاه مردهاست.

به خاط��ر دوخصلت اصلي س��گ ،يكي صداق��ت و ديگر
وفاداري .ش��ايد رواج رويآوري زنها به اين حيوان ،بهخاطر
همين صداقت و وفاداري است.

چه رنگهايي؟

صورتي ،سبز ،قرمز ،زرد ... ،زرد جيغ (خنده)

تكنيك كارها اغلب رنگروغن روي بوم اس�ت .چرا اين
تكنيك را انتخاب كرديد؟

در اي�ن  20اث�ر ،ش�اهد فيگوره�اي حيوان�ي و انس�اني
هستيم .ماجراي آنها از كجا شروع شد؟

نگاه انتقادي در كار بوده ،ولي ن��ه يك نگاه انتقادي صرف.
گاهي زيباييشناسي حاصل از يك تصوير هم برايم مهم بوده
است.

در شهري زندگي ميكنيم كه به شدت بيرنگ و خاكستري
اس��ت .كمبود رنگ داري��م .دوس��ت دارم وقتي مخاط��ب وارد
نمايش��گاه من ميش��ود لذت ببرد .اين تجربهايي بود كه در هر
دو نمايش��گاهم در گالري گلستان داش��تم و مخاطبان خيلي از
رنگها لذت بردند .آرزو دارم روزي اجازه اين كار را داشته باشم كه
ديوارهاي شهرمان را رنگآميزي كنم ....

در تابلوها دو رنگ سياه و سفيد برجستگي دارد .اين امر
دليل خاصي دارد؟

در اين دو رنگ ،صداقت هست .سياه و سفيد كنار هم معنا
مييابد ،سفيد نماد صداقت است و س��ياه نماد شر .من آنها را
كنار هم آوردم تا معنا را برس��انم .فكر ميكن��م دنياي ما هم
همين اس��ت .دنيا در خوبي خالصه نميش��ود ،در بدي و شر

هم معنا مييابد .البته منظورم از شر ،بدي و تباهي نيست ،من
به مقوله شر ،همچون يك بدي شيطنتآميز نگاه ميكنم.
برخي تابلوها ،لباسهاي�ي بدون بدن و خال�ي از اندام را
بازنمايي ميكند .فلسفه اين كارها چيست؟

دليل خالي بودن لباسها همان مس��الهاي اس��ت كه در
ابتدا اش��اره ك��ردم .هيچ توجه��ي به ش��خصيت و هويت زن

در هنرس��تان عالقه ش��خصيام به نقاش��ي بود ،ولي در
دانش��گاه احس��اس كردم بايد س��راغ مدياي ديگ��ري بروم.
هيچوقت مجسمهس��ازي برايم جذابيت نقاش��ي را نداشته.
مجسمهس��ازي براي��م راهي ب��راي تجرب��ه بود .ش��ايد اگر
مجسمهس��ازي نميخواندم ،نميتوانس��تم در نقاشي رشد
كنم .مجسمهسازي ،نگاهم را بازتر كرد.
از چه چيزهايي ايده ميگيريد؟

تبليغ��ات ،تجارت ،م��د و هر چي��ز ديگ��ر .همانطور كه
خودتان ميدانيد ،نگاهم رئال اس��ت و واقعيتها براي من در
صدر اهميت و توجه قرار دارند.

مدير دفتر هنرهاي تجس��مي در يك نشس��ت
خبري برنامههاي اين مركز را در س��ال  90تشريح
كرد .در مي��ان صحبتهاي محمود ش��الويي -كه
سه سال است س��كان هدايت نهاد تجسمي كشور
را برعهده داش��ته -اظهار نظري عجيب به چش��م
ميخورد .در اين نشس��ت خبرنگاران از ش��الويي
راجع به دخالت همهجانبه دفتر هنرهاي تجسمي
در برگزاري دوساالنهها و واگذاري دوباره برگزاري
اي��ن دوس��االنهها ب��ه انجمنه��ا س��وال كردند و
ش��الويي جواب داد« :همه ما با هم هس��تيم و قرار
اس��ت در كنار هم اين دوس��االنهها را برگزاركنيم.
اين رويدادها سرش��ار از دوس��تي و مودت اس��ت و
چيز ديگري مطرح نيس��ت ،اما گاه دعوا بر سر يك
اس��م اس��ت ».محض اطالع مدير كل محترم مركز
هنرهاي تجس��مي بايد يادآور ش��د ،آقاي شالويي!
دعوا بر سر يك اسم نيست؛ چراكه وضعيت موجود،
خالف آن را نش��ان ميده��د .يكي از آس��يبهاي
ج��دي بخش تجس��مي در ط��ي اين چند س��ال،
افول جاي��گاه انجمنها ب��ود .اص��وال انجمنهاي
فرهنگي -هنري و انجمنه��اي صنفي به ضرورت
و براس��اس ش��رايط فرهنگي ،اجتماعي و همگام با
سياس��تهاي دولت طي يكي دو ده��ه اخير يكي
پس از ديگري شكل گرفتهاند .اساسنامه انجمنها
هم بر پايه قوانين كش��ور و ضوابط حاكم بر تاسيس
موسس��ات و مراكز فرهنگي -هنري تدوين ش��ده
و با مجوز رس��مي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي
اين تش��كلها به نهادهايي قانوني تبديل شدهاند.
استقالل انجمنهاي هنري از جمله مواردي است
كه در اساس��نامه آنها ،صراحتا ذكر شده ولي دفتر
هنرهاي تجسمي به اين اصل قايل نيست و همين
امر به افول جايگاه انجمنها و خصوصا نابس��اماني
و كمبود در دوساالنهها ،رويارويي پنهان انجمنها
و دفت��ر هنره��اي تجس��مي و ...انجاميده اس��ت.
اس��تعفاي دستهجمعي ش��وراي ارزشيابي انجمن
خوشنويسان از ديگر نتايج ناديده انگاشتن جايگاه
انجمنها در سال 1387بود .انجمن خوشنويسان
ايران ،نخس��تين تش��كل و نه��اد مدن��ي در حوزه
هنرهاي تجس��مي ايران اس��ت كه نزدي��ك به 60
س��ال از تاس��يس آن ميگذرد .در حال حاضر ،اين
انجمن به لح��اظ كميت ،پرجمعيتترين تش��كل
هنري ايران محسوب ميش��ود ،اما متاسفانه بيش
از دو دهه اس��ت كه هرگ��ز روي آرام��ش ،تفاهم،
همدلي و همگرايي را به خود نديده است .يا در مورد
انجمن نگارگران ،در حالي كه هفت سال از رسميت
يافتن اين انجمن سپري ميشود ،اين انجمن فاقد
بودجه مش��خص بوده و حتي در حالحاضر بيجا
و مكان است! انجمن نگارگران بيش��تر از  300نفر
عضو رسمي دارد ،اما همچنان وعده مسووالن براي
اختصاص يك ساختمان به اين انجمن تحقق نيافته
اس��ت .اگر به نقش و مقبوليت هن��ري انجمنها در
برپايي دوس��االنهها و نمايشگاههاي مختلف اذعان
كني��م ،آن وقت نتيج��ه ميگيريم ك��ه كاش دفتر
هنرهاي تجس��مي ش��رايطي را فراه��م ميكرد تا
صنف هنرمندان در ش��رايط بهتري فعاليت كنند
و حضور قدرتمندي در دوس��االنهها داشته باشند؛
دوس��االنههايي كه مهمترين اجتم��اع هنرمندان
ارزيابي ميشود .اواخر سال گذشته ،رييس انجمن
هنرمندان نق��اش در گفت و گو با ش��رق گفتهبود
كه وزارت ارش��اد تمايل زيادي دارد تا تصديگري
دوساالنهها را خود راس��ا بر عهده بگيرد و اصرار آنها
باعث ش��ده اين انجمن در برپايي اي��ن رويدادهاي
هنري نقش��ي نداش��ته باش��د .عمده حساس��يت
انجمنها در مورد دوس��االنهها ،كيفيت برپايي اين
رويدادهاي دوس��اله اس��ت .حتي انجمن نقاشان
س��ال گذش��ته به مدت چهار ماه روي فراخوان اين
دوساالنه كار كرد تا فراخواني دايمي صورت بگيرد
كه كيفي��ت آن باال ب��رود .هنرمندان تجس��مي و
انجمنها معتقدند دفتر هنرهاي تجسمي ميتواند
مجري دوس��االنه يا حامي آن باش��د؛ نه آنكه تمام
س��از و كار آن را بر عهده بگيرد؛ ولي نظر مسووالن
مربوطه ،چيز ديگري است.

مكعبسفيد
نقاشيهاي ماني غالمي
و پرفورمنس حسيني در فروهر

ش�رق :نمايش��گاه نقاش��يهاي ماني غالمي با
عنوان «مردس��وم» همراه با پرفورمنس محس��ن
حس��يني س��اعت  16روز جمعه نهم ارديبهشت
در گالري فروه��ر افتتاح ش��د .مانيغالمي در اين
نمايش��گاه مجموعهاي از آث��ار جديد خ��ود را به
نمايش گذاش��ته ك��ه بر اس��اس فيلم س��ينمايي
«مردسوم» به كارگرداني كارول ريد و نويسندگي
گراهام گرين خلق ش��دهاند .اين نمايش��گاه تا 25
ارديبهش��ت از س��اعت  12تا  20در گالري فروهر
به نش��اني بلوار آفريقا ،نبش كوچه گلستان ،پالك
 2داير خواهد بود .پرفورمنس محس��ن حس��يني
نيز ع�لاوه ب��ر روز افتتاحيه در روزه��اي  16و 23
ارديبهشت برگزار خواهد شد .ساعت بازديد از اين
نمايش��گاه در روزهاي پنجشنبه از س��اعت  12تا
 18و جمعه  18تا  20اس��ت .گالري فروهر روزهاي
سهشنبه تعطيل است.

