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حراج کریستیز از  ۲نگاه ،در گفتوگو با مایکل ِجها و علیرضا سمیعآذر

نمایشگاهی برای حمایت
از کودکان سرطانی

هنر ،زیر سایه جنگ سرد
پرویـز براتـی :هجدهمیــن فصل فروش حراج کریســتیز در دوبی بازهم بــه نام و کام هنر ایران رقم خورد .شــب
سالنو شمسی ،درهای سالن گودولفین هتل امارات تاورز دوبی یکبار دیگر به روی خریداران و مجموعهداران باز
شــد تا همه  ۲۷اثر ایرانی حاضر در هجدهمین حراج کریســتیز به فروش برســد و سال ۹٤به بهترین شکل ممکن
برای هنرهای تجســمی ایران آغاز شــود؛ ایــن در حالی بود که از میان  ۱۳۱اثر هنرمنــدان عرب و ترک ۳۰ ،اثر هم
به فروش نرســید .عالوهبر فروش صددرصدی ،کســب رکوردهای سوم و چهارم این شب ،فروش چندبرابر قیمت
اولیه چند اثر ایرانی بهخصوص مجســمه بهمن دادخواه ،چهاربرابر تخمین اولیه و نقاشــی حامد صدرارحامی،
جوانتریــن هنرمنــد ایرانی حاضر در این دوره ،ســهبرابر قیمت اولیه و فــروش قابلمالحظه آثار بهمن محصص،
ســونیا باالسانیان ،فرهاد مشیری و ...از جمله موفقیتهای چشمگیر ایرانیان در شامگاه هجدهم مارس در دوبی
بود .اما این ،همه ماجرا نبود .به باور برخی ،مارکت آثار ایرانی در منطقه طی یکی ،دوسال اخیر شاهد افت فروش
و کاهــش خریــدار بوده و دیگر خریداران کالن عرب ،تمایلی به خرید آثار هنرمنــدان ایرانی ندارند .در گفتوگو با
مایکل جها و علیرضا سمیعآذر به بررسی آخرین وضعیت هنر ایران در مارکت هنر منطقه پرداختیم.

»مایـکل ِجها« ۱۳ ،سـال اسـت در مؤسسـه »کریسـتیز«
فعالیـت دارد .جهـا ،فارغالتحصیـل رشـته هنرهـای
زیباسـت .قبـل از تحصیـل هنـر ،در رشـته بیمـه و
سـرمایهگذاری ) (insurance and investmentدرس
خوانـده .بعد از اتمام تحصیالت ،به کریسـتیز پیوسـته و
از آن زمان به بعد در این مؤسسـه مشـغول بـه کار بوده
اسـت .این کارشـناس هنر که اصالتا لبنانی اسـت ،سـال
 ۱۹۷۶بـه دنیا آمده و در حال حاضر بهعنوان مدیر بخش
خاورمیانه مؤسسـه کریستیز در دوبی به فعالیت مشغول
است .خودش میگوید از  ۲۲سالگی در کریستیز کار کرده
و تقریبا در عرصه مبادالت هنری آبدیده شده است.
 سـال  ۲۰۰۸کارهـای ایرانـی حاضـر در حـراج
کریستیز ۳۰ ،درصد کل آثار را شامل میشد ،در حالی
کـه االن این میزان بـه  ۲۰درصد رسـیده و به تعبیری
سـهم ایران کمتر شده اسـت .از طرف دیگر در حراج
هجدهم بیشـتر کارهای ایرانی بـا افت فروش روبهرو
بود و به موفقیت قبل نرسید .این افت را ناشی از چه
میدانید؟
افتــی نمیبینم .فروش آثار ایرانی دو ســال گذشــته
نسبت به ســالهای  ۲۰۱۰ ،۲۰۰۹و  ۲۰۱۱بهتر بوده ،البته
ســال  ۲۰۰۸ســال بســیار خاصی برای هنر ایــران بود و
کارهای منتخب مناســبی ارایه شده .سال فوقالعادهای
بود و هرگز ایران دیگر به فروش آن ســال دست نیافت،
اما روند روبهرشــد دو ســال اخیر پس از افت ســالهای
 ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۱قابل کتمان نیست .در حراج هجدهم همه
 ۲۷اثــر ایرانی حاضر در مزایده به فروش رســید؛ این در
حالــی بود که از میان  ۱۳۱اثر هنرمندان عرب و ترک۳۰ ،
اثر به فروش نرسید.
 بـه یک تعبیـر ،حراج کریسـتیز در دوبـی با بحران
خریدار مواجه نیست؟
نه ،من در مقام مدیر خاورمیانه کریستیز بهعنوان یک
مشاهدهگر ،نقطهضعفی در این دوره از حراج ندیدم .در
هرحراج ،میتوان شاهد برخی اشکاالت کوچک بود .این
یک موضوع طبیعی اســت .چیز چنــدان غیرطبیعیای
در ایــن حــراج ندیــدم و اگــر هم یکــی ،دو اثــر فروش
نرفــت ،مســئله خیلــی مهم و
فاجعهبــاری نیســت .افــرادی
هســتند کــه بــه اشــتباه تصور
میکننــد رقابتــی بیــن برخــی
هنرمندان وجود دارد؛ در حالی
که در واقع چنین چیزی نیست.
 در کاتالـوگ حـراج
اکتبـر  ۲۰۱۴و مـارس ۲۰۱۵
کریستیز ،کارهای هنرمندان
ایرانـی در صفحـات میانـی
و آخـر درج شـده و خبـری
از تصویـر آثـار روی جلـد یا
پشتجلد کاتالوگ نبود .آیا
این به معنای نادیدهگرفتن
هنر ایران نیست؟
ما ترجیح میدهیم بهترین
آثــار را از بهتریــن هنرمنــدان گزینــش کنیــم؛ آثاری از
هنرمنــدان پیشــرو .دراینبین ممکن اســت یک کشــور
کارهــای خوبی بیاورد و موردتوجه قــرار گیرد .درواقع
اقتصاد هنر پدیدهای نیســت که بر مدار دوستداشتن
ما بگردد .این چیزی اســت که بازار ترجیح میدهد .ما
آثاری انتخاب میکنیم که در بازار رقابتپذیر باشــند و
توجهمان هم بیشــتر به هنرمندان پیشــرو است .برای
انتخــاب آثار به این نــگاه نمیکنیم که فالن اثر از کدام
کشــور آمده .صرفا براســاس تعداد آثار باارزشی که در
هرمنطقه وجود دارد ،دست به گزینش میزنیم .آثاری
ماننــد اثر پرویز تناولــی که در ســال  ۲۰۰۸رکورد زد یا
نقاشــی محمود سعید که در ســال  ۲۰۱۰به رکورد باال
دست یافت ،آثار ارزشمند و باکیفیتی هستند که ممکن
است گران باشند .بااینهمه ،همواره خریدارانی وجود
دارند که آنها را میخرند و این حتی در شــرایط بســیار
دشــوار مالی هم رخ میدهد .همیشــه افرادی هستند
کــه از بهتریــن کارها حمایــت میکنند؛ فــارغ از اینکه
شرایط اقتصادی جهان چگونه باشد.
 برخـی معتقدنـد درمجمـوع ،آثـار ایرانـی با افت
عمومی قیمت روبهرو شده است .به دلیل اشباعشدن
کارهای ایرانی در کلکسـیون اعراب ،مجموعهداران و
خریـداران کالن ،دیگـر رغبتی به خرید آثـار ایرانی از
حراجها ندارند. ...
اینطور نیســت .خریداران ما طیف متنوعی را دربر
میگیرنــد .ما با خریداران جوان روبهرو هســتیم که در
مجموع فروش آثار ایرانی را ارتقا بخشــیدهاند ۲۰۰۷ .و
 ۲۰۰۸سالهای متفاوتی بود .بااینحال ،باید این واقعیت
را در نظر گرفت که کارهای قوی کماکان ارایه میشــود
و این بســیار ارزشــمند اســت .مارکت هنر همزمان هم

در دستان اســتادان خاورمیانه و هم هنرمندان معاصر
است و این هنرمندان عالئق خریداران را به خود جذب
کردهاند .ارزیابی کلی کارها نشــان میدهد کار ایرانیها
امیدآفرین است .البته من همواره گفتهام »کیفیت« برتر
از »ملیت« اســت .تفکیک ملیتی و تقسیم هنرمندان به
ایرانــی ،ترک و عرب در حراج وجــود ندارد و ما حقیقتا
به دنبال بهترین کارها هســتیم .بنابراین اینکه چه اثری
از چــه هنرمندی و از کجا میآید ،اصال مهم نیســت .با
تمام اینها طبیعی است ایرانیها خوشحال باشند چون
یک ایرانی رکورد شکســته و از این نظر احســاس غرور
میکنند.
 بهطور مشخص ،شما چگونه در کریستیز دست به
انتخـاب و گزینش کارها میزنید؟ بهویـژه در انتخاب
آثار ایرانی. ...
چندویژگی خیلی خاص مالک عمل ماســت .پیش از
هرچیز ما برای هنرمندان پیشرو یا قدیمیتر که معموال
شناختهشــدهترند ،ارزش قائــل میشــویم .درخصوص
هنرمنــدان جوان و نوظهــور ،به این توجــه میکنیم که
آنها در چــه گالریهایی کارهای خود را عرضه میکنند،
تاریخچــه نمایش این اثــر به کجا بازمیگــردد ،در کدام
مجموعهها قابل دستهبندی و تا چه حد کارهای قویای
هســتند؟ همه این موارد را مدنظر قرار میدهیم .سپس
بــه غربــال این آثار و انتخــاب آثار معاصر و برتر دســت
میزنیــم .ما دنبــال بهترین نمونهها هســتیم که بهترین
فروش را داشــته باشند .درعینحال ،دنبال آثاری هستیم
کــه وجههای بینالمللی دارند تــا بومی و محلی؛ آثاری
که بیشتر مورد پسند کلکسیونرهای بینالمللی باشند.
 چه کسـی حرف آخر را در انتخاب آثار میزند؟ آیا
شما این کار را میکنید؟
مــا یک تیــم متخصص داریم کــه به انتخــاب آثار و
قیمتگذاری آنها میپردازند.
 بهطـور مشـخص کار متخصصان و مشـاورانی که
دارید ،چیست؟
متخصصــان مــا ،روی آثار تمرکز میکننــد و بهدنبال
آثاری هســتند که بیشتر میتوانند فروش کنند و موفقتر
باشــند .مشــاوران هم در امور جانبی کریســتیز که بیشتر
عمومی است نه تخصصی ،به
این حراج کمک میکنند .تالش
برای ارتقای کریســتیز ،انتخاب
مکان و ارتقای سطح فروش و
کمک به معرفی کلکسیونرها،
از وظایف مشاوران است.
 چندسـال پیـش چندنفر از
مسـئوالن حـراج کریسـتیز بـه
تهران آمدنـد تا روی دایرکردن
شعبهای در ایران صحبت کنند،
اما گویا شـرایط مناسـبی برای
ایـن کار نبـود .در جریـان ایـن
مسئله بودید؟
اوال کــه این موضوع مربوط
به خیلی ســال پیش اســت .از
طرف دیگر آن زمان خیلی روی
این موضوع بحث نشــد و طرف خارجــی قادر به جذب
طرف مقابل در تهران نشــد .همیــن االن هم خیلیها از
من میپرســند قرار اســت حراج کریســتیز چه زمانی در
قطــر ،لبنــان یا در مصر برگزار شــود .در پاســخ میگویم
دوبی نقــش مرکزیتری را در منطقه به خود اختصاص
داده است.
 البته ما سیسـتم بانکی موردنیاز را دراینخصوص
نداریم. ...
کریســتیز سیاســتی را پی گرفته و آن ،اینکه دنبال این
نیســت در خیلی مکانها حضور داشته باشد .ما ترجیح
میدهیــم در هرمنطقه در یک مکان مشــخص متمرکز
شــویم .در آمریکا فقط در نیویورک متمرکز هســتیم و با
وجود بزرگی و وســعت این کشــور ،مثال در لسآنجلس
شــعبه نداریم .دوبی هم مرکزیــت خاورمیانه را برعهده
دارد .البته ما با کشــورهای پیرامون درخصوص انتخاب
آثار تعامل داریم.
 درمجمـوع ،ارزیابیتـان از کار هنرمنـدان ایرانـی
بهویـژه جوانـان چیسـت و وضعیـت فـروش آثـار
هنرمندان جوان چگونه را ارزیابی میکنید؟
بســیار خــوب .بهنظر من فــارغ از مســایل مربوط به
خریدوفــروش ،از نظــر هنری آثــار هنرمنــدان ایرانی در
ســطح بسیار باالیی اســت .هدف مهم ما تثبیت حراجی
در ســطح منطقه اســت و گاه این موضوع ممکن است
با عدم ثبات وضعیت هنرمندان جوان مواجه شــود؛ اما
درمجموع موردتوجه حراجها قرار دارند.
 آینـده ایران را در حراجهای خاورمیانه دوبی و در
کل ،در بازار هنر چگونه میبینید؟
بهنظــر مــن بــا رونــدی تدریجی ،ایــران در مســیری
مشخص روبهرشد قرار دارد.

علیرضا سمیعآذر ،مدرس و کارشناس هنر ،پس از تحصیل
در رشـته معمـاری در دانشـگاه تهـران ،در سـال ۱۳۷۵
دکتـرای خـود را از دانشـگاه مرکـزی انگلسـتان دریافـت
کـرد .او از سـال  ۱۳۷۷تا  ۱۳۸۴ریاسـت مـوزه هنرهای
معاصـر تهـران را برعهـده داشـت؛ سـالهایی کـه تحت
عنـوان »دوران طالیـی مـوزه هنرهـای معاصر« شـناخته
میشـود .او صاحب کتابهای متعددی است؛ ازجمله دو
کتاب ترجمه »مفاهیـم و رویکردها در آخرین جنبشهای
هنری قرن بیسـتم« و »جهانیشـدن و هنـر جدید« )هردو
از نوشـتههای ادوارد لوسـی اسـمیت( که توسط نشر نظر
انتشـار یافته اسـت .همچنین تالیف دو کتاب »اوج و افول
مدرنیسـم« و »انقـالب مفهومـی« از مجموعـه »تاریخ هنر
معاصـر جهـان« در کارنامهاش دیده میشـود .سـمیعآذر
سـال  ۱۳۸۲از سوی باشگاه ملی هنرهای آمریکا موفق به
دریافت نشـان طال شد و در سال  ۸۶نشـان شوالیه هنر و
ادبیات دولت فرانسه را دریافت کرد.
 مایـکل جهـا میگویـد آثـار ایرانی با افـت فروش
مواجه نشـده .معتقـد اسـت سـالهای  ۲۰۰۸و ۲۰۰۹
شـرایط دیگری حاکم بود و االن شـرایط عوض شده و
فروش کارهای ایرانی به ثبات رسـیده .شـما این گفته
را قبول دارید؟
کامال.
 امـا عـدهای از گالـریداران معتقدنـد در حـراج
هجدهم کریسـتیز ،تنها  ۱۰تا  ۲۰درصـد کل آثار متعلق
به ایرانیان بود .بسـیاری از آنها به دیـده انتقاد به این
قضیه نگاه میکردند .دلیلش چیسـت؟ آیـا این اتفاق
بدی است؟
ایرانیهــا ســهم کمتری از حجم کلــی مارکت دارند.
چون کریســتیز نگاه میکند که کدام کار خریدار بیشــتری
دارد.
 نمیتوان از زاویهای دیگر به صورت کیفی به ماجرا
نگاه کرد؟
یک راهش این اســت که ببینیم رکوردها را چه کسانی
میزنند .در حراج هجدهم رکوردهای اول تا سوم متعلق
بــه عربها و چهــارم ایرانیها بود .از طــرف دیگر از نظر
حجم کلی فروش ،آثار ایرانیها
 ۲۰درصــد کل حــراج را شــامل
میشــد .البتــه اگــر بهتنهایــی
حساب کنیم ،ایرانیها بهتنهایی
از همه کشــورها بــا فاصله زیاد
ایســتادهاند .امــا در ســال ۲۰۰۸
تعــداد آثار ایرانی در این حراجی
برابر با تعداد آثار  ۲۰کشور دیگر
منطقه بود.
 نمیتوان نتیجه گرفت که
االن شـرایط واقعیتر اسـت
و شـاید آن زمـان هیجاناتـی
وجود داشـته و االن به ثبات
رسیده است؟
االن شــرایط ،منطقیتــر و
واقعبینانهتــر اســت .آن زمــان
مارکــت خیلی هیجانــی بود .اما بعضــی از واقعیتها را
نمیشــود منکر شد ،اینکه در ســال  ۲۰۰۸خریداران عرب
کارهای ایرانی بیشتری میخریدند.
 دلیلش چه میتواند باشد؟
دالیــل متعــددی دارد .میتواند بهدلیل اشباعشــدن
کارهــای ایرانی در کلکســیون اعراب باشــد و اینکه دیگر
مایل به خرید نیستند .اما دلیل مهمتر این است که فضای
سیاســی کلی منطقه طوری اســت که شرایط روانی برای
اینکه غیرایرانیها کار ایرانی بخرند ،خیلی مهیا نیست.
 چرا شرایط روانی در مارکت منطقه اینقدر اثرگذار
است؟ آیا در مارکت غرب هم اینطور است؟
فضای مارکت غرب ،فضای مسالمتآمیزی است ،مثال
بین یک انگلیســی و آلمانی ممکن اســت با همه جنگی
که با هم داشــته باشــند ،تعارضی برای خرید آثار یکدیگر
نداشته باشند ،چون سالها در فضای مسالمتآمیز زندگی
کردهاند و االن در حال تهدید هم نیســتند؛ همینطور بین
آمریکا و اروپا .در نتیجه کشورهای مختلف کارهای هم را
استفاده میکنند و مارکت سالهاست که از نفوذ سیاست
فاصله گرفته و سیاســت هم وضعیــت تهدیدآمیزی بین
کشورهای مختلف ندارد .اما در منطقه ما اینطور نیست.
رقابتهای شدید سیاســی وجود دارد .بعضی کشورهای
عربی و ایران فضایشان مانند یک نوع جنگسرد است .در
این شرایط ،انتظار نداشته باشید پولدارهای عرب کارهای
ایرانی را خریــداری کنند همانطور که هیچ ایرانیای هم
ایــن کار را نمیکنــد و کارهــای اعــراب را نمیخرد .برای
کریستیز خیلی مهم است که این مارکت بینالمللی شود
و کشورهای مختلف کارهای یکدیگر را خریداری کنند ،اما
متأســفانه برخالف فضایی که در سالهای  ۲۰۰۷و ۲۰۰۸
وجود داشــت ،اعراب کارهای ایرانیهــا را کمتر میخرند

در حالــی که ایرانیهــا اصال کارهای اعــراب را خریداری
نمیکنند.
 بـه نظرتـان توافق ایـران بـا  ۵+۱شـرایط را تغییر
میدهد؟
ممکن است شــرایط مارکت را بهتر کند ،اما نمیشود
چیزی را پیشبینی کرد ،چــون این توافق مخالفان زیادی
در منطقه دارد و ممکن اســت بعد از این توافق ،شــرایط
نارضایتمندانهتــر شــود .مخالفان این توافق ،بیشــتر در
منطقه هســتند نه در کشــورهای غربی و میتواند فضای
ســرد حاکم را تشــدید کنــد و بر حوزه فرهنــگ و هنر هم
تأثیرگذار باشد .بنابراین احتمال دارد با نزدیکشدن نسبی
ایران به غرب ،در منطقه حساســیتهای بیشــتری نسبت
بــه ایران بــه وجود بیاید .اما عالوه بر مســائل سیاســی و
فرهنگی ،شــرایط مالی ایرانیها هم خیلی مشــکل شده.
وقتی قیمت دالر در برابر ریال ســهبرابر شد ،به این معنی
بود که قیمت آثار ایرانی در خارج از ایران ســه برابر گران
شــده بنابرایــن ایرانیها ترجیح میدادنــد در داخل ایران
خرید کننــد و غیرایرانیهــا میفهمیدند قیمــت کارهای
ایرانــی یکباره بهخاطر کاهش ارزش ریال ســقوط خواهد
کــرد .مشــکالت فنی هم وجــود دارد که بر اثــر تحریمها
بــوده اســت؛ اینکه پرداخت پــول به ایرانیها در شــرایط
حاضر حساســیتهایی را به وجود میآورد و عدهای فکر
میکنند این کار میتواند مشمول تحریمها شود .در حالی
که تحریمها دربرگیرنده مواد فرهنگی ،هنری و آموزشــی
نیســت چــه تحریمهای ســازمانملل و شــورایامنیت و
چه تحریمهایی که دولــت آمریکا علیه ایران وضع کرده،
شــامل اقالم فرهنگی و هنری نمیشــود ،اما تا یک شعبه
بانــک این را بفهمد و قبول کند ،خیلیها ممکن اســت از
ترس جریمههای احتمالی علیهشــان ،از هرگونه معامله
بانکی با ایران حتی در حوزه هنر هم اجتناب کنند .بنابراین
خیلیها فکر میکنند اگر کارهای ایرانی را خریداری کنند،
خــالف تحریم و ممکن اســت مورد مؤاخذه قــرار گیرند.
ممکن اســت این شــرایط بعد از عقد قرارداد هستهای تا
حد زیادی تعدیل شــود .بنابراین مســائل به بعد فرهنگی
و هنری مربوط اســت و باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.
درمجمــوع ،میتوانــم بگویم مســئوالن کریســتیز فضا را
مثبت تلقی میکنند.
 کـدام کار ،را بهتریـن اثـر
ایرانـی در حـراج هجدهـم
میدانید؟
بهنظرم بهترین اثــر ایرانی
تابلــو ســقاخانه زنــدهرودی
بــود؛ دو اثر که جفتشــان یک
متــن بودند کــه بر پیکره ،ســر
بریده و دســتهای قطعشــده
یــک شــهید کــه میتوانــد به
دســتهای حضرت ابوالفضل
اشاره داشته باشد ،نقش بسته
بودند .ایــن نمونه اولیهای بود
که کریم امامی با تأکید بر اینها
واژه سقاخانه را که تنها سبک
هنر ایرانی اســت ،ابــداع کرد.
بنابرایــن اهمیت تاریخ هنری این اثــر فوقالعاده زیاد بود
ضمن اینکه کاری قدیمی بود .از منظر تاریخ هنر ایران این
کار مهمترین اثر این حراج و یک کار موزهای بود؛ در حالی
کــه کارهای دیگر جنبه تجاری دارنــد .این کار حدود ۳۰۰
هزار دالر به فروش رفت.
 از کارهای دیگر میتوان به کار کوروش شیشهگران
اشـاره کرد که ظاهرا برای حراج کار شـده .همسوبودن
آرتیسـتها با یک رخـداد اقتصادی -هنـری را چطور
میبینیـد؟ تعـدادی از کارهـا اینطور اسـت کـه برای
حراج تولید شدهاند .آیا این اتفاق در جاهای دیگر هم
میافتد؟
بلــه ،وقتی هنرمندی مارکت قــویای پیدا کند ،به این
معنی اســت که آثــاری را خلق میکند کــه بالفاصله در
حراج ارائه میشــود .نمونه خیلــی معروف این اتفاق در
مارکــت هنــر کارهای جف کونز اســت که اندکــی قبل از
حراج خلق شــده و بالفاصله به حراج گذاشته میشوند؛
قبــل از اینکــه در نمایشــگاهی بــه نمایــش دربیاینــد و
چندســالی از عمرشان بگذرد ،به حراج گذاشته میشوند.
این اتفاق بهدلیل قدرتگرفتن مارکت اســت .در گذشــته
مارکــت متعلق بــه آثاری بود که مدتی از آنها گذشــته و
ارزش تاریخــی در کنار ارزش هنری پیــدا میکردند ،البته
کوروش شیشــهگران که یک آرتیست تثبیتشده است ،اما
هنرمندان جوانی هســتند که کارهایشان به قیمت خوبی
بــه فروش میرســد .ایمــن بعلبکی یکی از رکــوردداران
کریســتیز هجدهم بود با ســن کمتر از  ۴۰ســال که گاهی
چندماه قبل از حراج کارهایش را تولید میکند .این خیلی
خوب است ،چون نشــان میدهد شانس فقط متعلق به
کارهــای هنرمندان قدیمی نیســت و هنرمندان جوان هم
میتوانند از چنین مارکتی بهرهمند شوند.

شـرق :نهمیــن نمایشــگاه نقاشــی
نوجوان )شــش
هنرآمــوزان کودک و
ِ
تا  ۱۶ســال( تــارا بهبهانی ،بــا عنوان
»پیغامی دوستانه«  ۲۷و  ۲۸فروردین
از ســاعت  ۱۶تا  ۲۰در مؤسسه خیریه
محــک برگــزار خواهــد شــد .در این
نمایشگاه دوروزه  ۶۷نفر از هنرمندان
کــودک و نوجــوان خالق ایرانــی آثار
نقاشی خود را بهنفع کودکان مبتال به
سرطان محک به فروش میرسانند تا
همراهی و حمایت خود را از دوستان
کوچکشــان در محــک نشــان دهند.
تارا بهبهانی ،نقاش و پژوهشــگر هنر
و فرزنــد اســتاد طاها بهبهانی اســت
کــه با برگزاری این نمایشــگاه ،مشــق
کمک بــه همنوع را همراه بــا زیبایی
هنــر با هنرجویــان کوچکــش تمرین
میکند .نمایشــگاه امســال بــا عنوان
»پیغامی دوســتانه« برگزار میشــود
و هــدف آن جلبتوجــه کــودکان و
نوجوانــان ایــن مرزوبوم بــه حمایت
از همنوعــان و همســاالن مبتــال بــه
ســرطان و نیز رســاندن پیام دوستی و
مهربانی کودکان و نوجوانان به همه
انساندوســتان در جهــان اســت .این
نمایشــگاه تاکنون هشتبار در محک
برگــزار شــده و تمامــی عوایــد آن به
کــودکان مبتال به ســرطان اختصاص
خواهد یافت.
محــک تــالش دارد در کنار هدف
اصلی خــود که حمایــت همهجانبه
درمانــی و رفاهی از کــودکان مبتال به
سرطان است ،به ترویج اندیشه واالی
کمک به همنوع بپردازد .در راســتای
ایــن هدف ،کــودکان و نوجوانان یکی
از مهمتریــن گروههایــی هســتند که
محــک تالش میکند بــا درنظرگرفتن
روشهای جلب مشــارکت و برگزاری
برنامههایی ویژه آنها ،نیکاندیشــی را
بــه زندگی آنــان که امید بــه آیندهای
زیباتر را ممکن میکنند ،پیوند دهد.
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ﺍﺗﺎﻕ ﺭﻭﺷﻦ
چند سطر درباره عکسهای فتومونتاژ مهرداد عسگری

توهم جاودانشدن
ﺣﺴﻴﻦ ﮔﻨﺠﻰ  .ﻋﻜﺎﺱ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ
ارنســت گامبریج در مؤخــره تاریخ هنر خود مینویســد» :دانش
تاریخی ما هیچگاه کامل نیســت .همــواره واقعیات جدیدی در حال
کشفشــدن هســتند؛ واقعیاتی که میتوانند تصویر ما از گذشــته را
دگرگــون کننــد .«...و این جمله بهصورت دیگــر نیز میتواند صادق
باشــد ،یعنــی دانش کنونــی ما نیــز هیــچگاه کامل نبــوده .همواره
واقعیــات جدیــدی در حال کشفشــدن اســت که میتوانــد تصویر
دریافتی ما را نهتنهــا از تاریخ ،بلکه از امروزمان دگرگون کند .یا بهتر
بگویــم بهنوعی میتواند ما را به واقعیتی برســاند که بهتر حالوروِز
رفتــار امروزمــان را ببینیم؛ همــان کاری که خیلی وقتهــا ،البته در
مشاهده ظاهر ،آینه برعهده دارد؛ کاری که امروزه عکس و نوع زاویه
هوشــمندانهاش به انســان ،میتواند برعهده بگیرد .فرض کنید آینه
پیشرویتان نیســت و شــما دســت به موهایتان یا ابرویتان میکشید
و از حســی که ناشــی از لمس اســت ،پیــش خودتان تصویرســازی
میکنیــد که موهایتــان مرتب یا بههمریخته اســت .خب ،این انگاره
ذهنی حاصل توهم یا یک احســاس غیرواقعی است .زمانی حقیقت
آن مشــخص میشود و میتوانید بهعینه مشاهده کنید که موهایتان
در چه وضعیتی بهســر میبــرد که به آینه مراجعه کنید .انســان در
طول زمان هم همینگونه است .زمانی میتواند بفهمد کجا ایستاده
اســت و چه تغییری کرده که به تاریخ نگاهی زیرکانه داشــته باشد.
نمایشگاه عکسهای فوتومونتاژشده مهرداد عسگریطاری انسان را
به همین مکاشــفه میکشــاند؛ جایی که زمان گم میشــود .با اینکه
عکسهای درون هرقاب خاصه برای دو یا چنددوره زمانی هســتند،
ولی انــگار از یکماهیت و یکدرونمایــه برخوردارند؛ چیزی که اگر
عکس نبود تصورش ســخت بود .در تصور ذهنی و متوهمانه انسان
معاصر این اســت که از صدسال پیش به اینسو یا نه همین  ۱۰سال
پیــش به اینســو ،خیلی تغییر کرده اســت ،ولی ایــن تغییر با وجود
ســرعت تکنولوژی در ظاهر بوده است و در معنا چیزی تغییر نکرده
اســت .نوع نگاه به محیط و دیگر انسانها همانگونه است که بوده
و همچنان خشونت و قلدرمآبی و بازیگری اجتماعی و دیگر معایب
انســانی وجود دارد؛ فقط در لباســی دیگر و به شکلی دیگر .ماهیت
ماجــرا و چیزی که اتفــاق را میتواند تغییر دهد ،تغییر نکرده و فقط
ظرف زمانی و رنگولعاب زمانیاش شــکل و شمایل دیگری به خود
گرفته است.

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩﺍﻯ

دیدار نوروزی
سینماییها با مدیران
شرق :خانهسینما شــنبه  ۲۲فروردین
میزبــان علــی جنتی ،وزیــر فرهنگ و
ارشــاد اســالمی ،حجــتاﷲ ایوبــی،
رئیــس ســازمان ســینمایی و علــی
ربیعــی ،وزیــر کار ،تعــاون و رفــاه
اجتماعی بود .دیــداری نوروزی که با
حضور جمع کثیری از اهالی این خانه
برگزار شــد .علی جنتی که نخســتین
حضــورش را در خانهســینما تجربــه
میکرد ،با ابراز خوشــحالی از حضور
در مکانی که روزگاری مهروموم شده
بــود ،گفــت» :از نظر قانونــی آمادگی
داریــم تا قوانیــن و مصوبات دولت را
پیگیری کرده و حدود مرزها بین حوزه
حاکمیتی ،صنوف و بخش خصوصی
را مشــخص کنیــم .دولــت پیــش از
این هــم تأکید کــرده بود کــه وظیفه
سیاســتگذاری ،حمایتــی و نظارتــی
دارد و کار را برعهده بخش خصوصی
و اصناف میگذارد«.
جنتی در بخشی از صحبتهایش
به لزوم ســاخت فیلمهای شادیآور
در ســینما نیز اشــاره کرد و افزود» :ما
نیاز داریم تا فیلمهای شادیآفرین در
سینما ساخته شود و فضای موجود در
جامعه تغییر کرده و روحیه جامعه و
جوانان به سمتوسوی کار و توسعه
فضــای کاری و کارآفرینی ســوق پیدا
کند .همه ما باید دســت به دست هم
دهیــم تا ایــن راه را ادامــه دهیم و با
توجه به فرمایش مقاممعظمرهبری
که امسال را سال همدلی و همزبانی
مردم و دولت نامیدهاند ،امیدوارم این
همدلی و همزبانی نهتنها میان دولت
و ملــت بلکــه میــان اقشــار مختلف
جامعه نیــز ایجاد شــود« .حجتاﷲ
ایوبی ،رئیس سازمان سینمایی نیز به
یکی از نگرانیهای اهالی ســینما که
فروش پایین فیلمهای نوروزی امسال
بود ،اشاره کرد و گفت» :همزمانشدن
بــا ایــام فاطمیــه و نبــود تبلیغــات
تلویزیونــی در روزهــای اول نــوروز
باعث شــد تا مخاطبان کمتر به سینما
بروند ،اما با آغاز تبلیغات در تلویزیون
فروش فیلمها بــاال رفت و ما متوجه
شــدیم که تبلیغــات تلویزیونی تا چه
انــدازه میتوانــد در فــروش فیلمها
تأثیرگذار باشد«.

فوتومونتاژ بهترین شکلوشــیوه برای نشــاندادن ایــن بازه کوتاه
مفهومی و معنایی اســت که ما متوهمانه فکر میکنیم بســیار بزرگ
اســت .عسگریطاری دست بر نقطه خوبی گذاشته و دو کلیدواژه را
به چالش کشیده است؛ یکی توهم جاودانگی انسان و دیگری توهم
فاصلــه زمانی و دوره و به یک معنا تاریخ را .شــاید بیراه نیســت که
میگویند تاریخ یک دروغ بزرگ اســت .هرچند عمر عکس و عکاسی
تغییر نکرده ،ولی در همیندوره کوتاه زمانی و در تکتک شــاتهای
تصویری درون قابهای نمایشــگاه عســگریطارمی بهخوبی نشان
داده شــده اســت که مثل لحظههایی که توســط عکاس شکار شده
و کشــته میشــوند ،انســانهای درون عکسها نیز کشــته شده و از
بیــن میروند .در این صورت نــه از جاودانگی به معنایی که دنبالش
بودنــد ،اثــری میماند و نه خبــری از تغییر روش و منش انســان به
معنــای پررنگترین عنصری که تاریخ درباره او و زاده خیال اوســت،
چیزی مشاهده میشود.
این عکسها که در گالری »راه ابریشــم« به نمایش گذاشته شده،
از یک ایده کلی و یکدســت سرچشمه میگیرد و هیچگاه از این ایده
جز در برخی معدود قابها عدول نکرده اســت .این یکدســتی هم
حســن این نمایشــگاه محســوب میشــود و هم عیب .حسنش این
اســت که بازدیدکننده تکلیفش از ابتدا دستش میآید که با چهچیز
مواجه است و عیب آن اینکه تکرار یک حرف هرچقدر هم مهم ،او را
خســته میکند و بعد از دیدن چندعکس حتی اگر به بهترین شیوهها
خــودت را مجهز کرده باشــی ،دیگر همراهت نمیآید .سورئالیســم
اقواکنندگی دارد ولی اگر همراه با تنوع خردهایده نباشــد ،خودش را
تکــرار میکند و تکرار مثل تاریخ گاهی ماللآور میشــود .عکسها،
انســان را با یک واقعیت نهان به صورت اســتعارهگونه آشنا میکند،
ولی بعد از آن ،دست به رجزخوانی میزند و مدام همان ایده را داد
میزند و به نمایش میگذارد و قاببهقاب از استعاره دور میشود و
واقعیتی که نشان داده را کمرنگوکمرنگتر میکند.
روالن بارت بهدرســتی در کتاب »اتاق روشــن« اشاره میکند که
»عکس باید ســاکت باشــد .این مســئله به موســیقی برمیگردد«.
در ایــن عکسهــا قــدری خشــکی و یکنواختــی و رجزخوانی دیده
میشــود که از یکجایی بهبعد تو را آزار میدهد .اما گشودن دست
توهــم جاودانگــی چیزی نیســت کــه بتوانیم از کنارش بهســادگی
عبور کنیــم .این عکسها توهم تغییر و توهم جاودانشــدن بعد از
بهتصویردرآمدن و البته وجــود فاصله مفهومی میان دوپاره زمانی
و تاریخی را برای همیشــه تاریخ به ما نشــان داده است و این گوهر
ناب خفته در میان این تصاویر است؛ تصاویری که میتواند هربیننده
را به فکر وادارد و این شاید بهترین لذتی است که هنرمند میتواند
از آن برخوردار شــود و احساس کند تالشــش بینتیجه نبوده است
که نیست.

