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گفتوگوی »شرق« با »راب جانوف« ،طراح لوگوی اپل

»استیو جابز« فقط لبخند زد

نقاش مبتال بهاُتیسم
در زیرزمین دستان

ﺗﻮﺭﺝ ﺻﺎﺑﺮﻯﻭﻧﺪ
ﻃﺮﺍﺡ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ
اسـتیو جابـز و »واز« در پارکینـگ خانهشـان کار میکردنـد و از »راب جانـوف« که
دیزایـن خوانده بود ،خواسـتند لوگویی را برای نخسـتین محصوالت اپل طراحی
کند .جانوف با اتود نهایی کار پیش استیو جابز رفت .جابز فقط لبخند زد و سرش را
تکان داد و چیز زیادی نگفت .همهچیز بهسادگی تمام شد ،تصویر سیب گاززده از
چهاردهه پیش ،لوگوی »اپل« شد و حاال معروفترین لوگوی جهان .رنه ماگریت،
یکی از نقاشـان مهم سوررئالیسم ،در پاسـخ به سؤال »پشت تابلو شما چیست؟«
گفته بود» :پشـت آن هیچچیز نیسـت .پشـت رنگهای تابلو ،بوم اسـت و پشت
بوم ،یک دیوار و پشـت دیوار .«...تالش برای معنادادن و تفسـیرکردن بسیاری از
نشـانها و نشانهها نهتنها در هنر و سیاسـت و رویدادهای اجتماعی که در جهان
گرافیک هم بسـیار اسـت .گاززدهبودن سـیب اپل یکی از همینهاست .برخی با
طرح دالیلی میخواهند بیمعنایی تحملناپذیر این گاز معروف را با داستانهایی
جبران کنند؛ از اشـاره به گناه نخسـتین بشـر در بهشـت گرفته ،تا ماجرای سـیب
نیمهخوردهای که »آلن تورینگ« را کشـته بود .تورینگ ،پدر علم محاسـبه نوین و
کامپیوتر بود که باالی سر جسدش سیبی آغشته به سیانید پیدا شده بود و کسانی
اعتقاد دارند که گاززدهبودن لوگوی اپل برای بزرگداشت اوست ،اما طراح لوگوی
اپل روایت دیگری دارد» :برای شباهت بیشتر لوگو به یک سیب و نه میوههای گرد
دیگر ،کاری که هر کسـی با سـیب میکند را انجام دادم ،یک گاز از آن برداشـتم«.
این سـیب گاززدهای که حاال سـوژه کارتونیسـتها و طراحان پوسـتر شده ،با آن
شـوخی میکنند ،از آن الهام میگیرند ،پشـت ماشینشـان میچسـبانند و آنقدر
از آن کپـی میکنند که شـاید بتوان گفـت هیچ لوگوی دیگری تا ایـن میزان ،کپی
و سـوار جنسهای بنجل نشده اسـت».راب جانوف« جوان آنروزها ،هیچوقت
تصوری از این نداشـت که آن برند ،گرانتریـن برند جهان خواهد بود و آن لوگو،
شناختهشـدهتر از لوگوی کوکاکوال و گوگل؛ اما هرچه بود ،جانوف ،بعد از گذشـت
 ۴۰سـال هنوز بـه آن لوگو افتخار میکنـد و ترجیح میدهد لوگـو همانطوریکه
هسـت بماند .جانوف در کالیفرنیا به دنیا آمده و ایـن روزها دوران نقاهت بعد از
جراحی سـتون فقراتش را همانجا پشتسـر میگـذارد .در مصاحبه و ایمیلها،
سـاده و صمیمیسـت .در وبسـایتش جز همین یک طرح ،طـرح دیگری در کار
نیسـت .بهنظر میرسـد طراحی سـیب گاززدهای که از تمام سـیبهای درسـته
جهان شناختهشـدهتر است ،برای سابقه کاری یک طراح ،کافی باشد .گفتوگو با
جانوف به دلیل دوری مسـافت و نبود امـکان گفتوگوی رودررو ،با اینترنت و از
مسیر ایمیلهای پیدرپی انجام شد.
 یادتان هست تابهحال چند لوگو طراحی کردهاید؟
واقعا یادم نمیآید ،اما بگذارید بگویم دهها لوگو.
 بهترین لوگویی که طراحی کردهاید ،درواقع معروفترین آنهاست؟
بله ،هیچکدامشان به لوگوی اپل نمیرسد.
 میتوانید حدس بزنید چند نفر این لوگو را دیدهاند؟
تقریبا  ۴۰ســال پیش بود که لوگوی اصلی برای نخستینبار نمایش داده شد
و من حتی حدس هم نمیتوانم بزنم چند نفر آن را دیدهاند .سال پیش ،لوگوی
اپل ،افتخار شناختهشدهترین لوگوی جهان را به دست آورد ،بیشتر از کوکاکوال و
گوگل .من هم به آن افتخار میکنم!
 پیشتـر گفته بودید وقتی لوگو را طراحی کردید ،به گیالس هم شـبیه بود.
پس یک گاز از آن برداشـتید تا شبیه سـیب باشد ،اما داستانها و روایتهای
بسیار متفاوتی درباره آن گفته میشود. ...
مثــل خیلــی چیزهای دیگــر ،داســتانها در بازگویی ،به نحــوی تغییر پیدا
میکنند .من هیچوقت فکر نمیکردم که لوگو شــبیه گیالس به نظر میرســد.
من دنبال سیلوئت )طرح سیاه( یک سیب بودم ،اما برای شباهت بیشتر آن به
یک ســیب و نه میوههای گرد دیگر ،کاری که هر کسی با سیب میکند را انجام
دادم ،یک گاز از آن برداشتم .درخشانترین بخش این پروژه لوگو دیزاین ،وقتی
بود که من شــروع کردم به خواندن داســتانهایی دربــاره اینکه چطور لوگو را
طراحی کردهام ،حدود  ۱۰سال بعد از آن بود .داستانها جذابتر از آن منطقی
بــود که مــن در دیزاین انتخاب کرده بودم .داســتانها گفته میشــوند و مردم
آنهــا را باور میکننــد و فرهنگ به پیش میرود .همه اینها قبل از شــبکههای
اجتماعی هســتند .این واقعیت که مردم داســتانهایی را در مورد لوگوی اپل
بــاور میکننــد ،به من میگوید که مردم در پس عشــقی که به محصوالت اپل
دارنــد ،احســاس ارتباط خاصی هم بــا لوگوی آن دارند کــه این محصوالت را
زیباتر هم میکند.
 از استیو جابز پرسیدید چرا اسم برند خود را سیب گذاشته؟
نــه ،نه واقعا .من میدانســتم کــه او دورهای میوهخوار بــوده و اینکه زمانی
در شــمال کالیفرنیا در یک دامداری یا مزرعه زندگی میکرده که یک باغ ســیب

 شـما همـه انرژیتـان را روی گرافیک اطالعرسـان
گذاشتهاید ،آیا معنیاش این است که اگر سفارشهایی
در زمینههای دیگر داشته باشید ،آن را نمیپذیرید؟

نوارهای رنگی ،اصلیترین تفاوت اپل را تصویرسازی میکردند.
بهویژه وقتی در عرصه رقابت مقایسه میشدند .اما کارکرد مهمتری
هم داشت .فکر کردم یکی از بزرگترین چالشهای من در طراحی،
ساختن یک لوگو بود برای کامپیوتری که به اندازه کافی دوستانه باشد
تا مردم آن را به خانههای خود ببرند و همه اعضای خانواده از آن
استفاده کنند.
 اساسا سلیقه مشتری چه نقشی در کار شما دارد؟
من معموال از مشــتری میپرســم چه لوگویی را میپسندد و چرا .بعد تالش
میکنم که سلیقهشان را به ویژگیهای محصوالت و خدماتشان ترجمه کنم که
لوگو قرار است آنها را بازنمایی کند.
 لوگویی که شـما طراحی کرده بودید ،نوارهای رنگی داشـت تا رنگیبودن
مانیتورهای اپل را نشان دهد .قرار بود مخاطبها آن را متوجه شوند؟
نوارهــای رنگی ،اصلیتریــن تفاوت اپل را تصویرســازی میکردنــد .بهویژه
وقتی در عرصه رقابت مقایســه میشــدند .اما کارکرد مهمتری هم داشت .فکر
کــردم یکی از بزرگترین چالشهای من در طراحی ،ســاختن یک لوگو بود برای
کامپیوتری که به اندازه کافی دوستانه باشد تا مردم آن را به خانههای خود ببرند
و همه اعضای خانواده از آن اســتفاده کنند .کامپیوترها ،قبل از آن سابقه ذهنی
بد و منفی داشتند و من پیش از هرچیزی میخواستم برای کامپیوترهای اپل یک
حس گرم و مثبت بسازم.
 فکر میکنید لوگوی اپل چه تأثیری در موفقیت برند اپل داشته است؟
موفقیت اپل ،عمدتا مدیون انگیزه و تالش اســتیو جابــز در یافتن چیزی بود
که مردم از دســتگاه میخواســتند ،پیش از آنکه بداننــد چهچیزی میخواهند.
همینطور اســتانداردهای بســیار باالی کیفیتی اســتیو در دیزایــن و کارکرد یک
فاکتور بســیار مهم بود .من فکر میکنم این لوگو خیلی به این قضیه کمک کرد.

عشــق مردم به محصوالت اپل با عشــق مردم به لوگوی اپل یک رابطه نزدیک
بههم دارند .اگر مردم لوگو را دوست نداشته باشند ،آن را پشت شیشه ماشینشان
نمیچسبانند!
 فکـر میکنید لوگوی دیگری هسـت کـه تأثیر مهمـی در موفقیت برندش
داشته باشد؟
من فکــر میکنم برندهای عالی و لوگوهای درخشــان بههم ربط دارند .یک
محصــول ضعیف را نمیتوان با یــک لوگوی بینظیر کمک کرد .همینطور ،یک
محصول خوب با یک لوگوی بســیار فراموششــدنی نمیتواند جلب توجه الزم
برای موفقیت را داشته باشد.
 سؤال بعدی در مورد گرافیک و ویژگیهای تصویری لوگو است .مهمترین
ویژگی بصری یک لوگوی موفق چیست؟
فکــر میکنــم مهمترین ویژگــی بصری یک لوگو ،ســادگی آن اســت .اغلب
ســفارشدهندهها فهرســت بلندباالیــی از چیزهایــی دارند که بایــد در لوگو به
نمایش دربیاید .تا جایی که میدانم ،این روش یک دستورالعمل شکستخورده
اســت .لوگو باید ساده باشــد و خاص .در غیر این صورت در یادها نخواهد ماند.
تکــرار دیدهشــدن یک لوگو ،ویژگی بســیار مهمــی در موفقیت لوگو اســت .این
واقعیت که لوگوی اپل گوشه مانیتور همه محصوالت اپل بود ،به جهانیشدن و
دوستداشتنیشدن لوگو کمک کرد.
 آیـا از نظـر شـما بیـن لوگوهای کسـبوکارهای کوچـک و بـزرگ تفاوتی
هست؟
از لحــاظ دیزایــن نــه ،اما از لحــاظ مالــی تفاوتهایی وجــود دارد .معموال
شــرکتهای بزرگ پول زیادی برای هزینهکردن دارنــد و اغلب هم نتایج بهتری
میگیرند.
 آیا در دانشگاه یا در دفترتان آموزش هم میدهید؟
من دیگر تدریس نمیکنم ولی کالسهای طراحی گرافیک داشتم.
 ابراهیـم حقیقـی یکـی از گرافیسـتهای شناختهشـده ایـران اخیـرا در
مصاحبـهای گفتهاند» :آنهایی که رشـتههای غیرمرتبـط خواندهاند ،گرافیک
را بیشـتر از آنهایـی کـه گرافیک خواندهاند ،میدانند« .آیا در کشـور شـما هم
همینطور است؟
تصور میکنم طراحان خودآموخته زیادی در ایران هســتند .اما فکر نمیکنم
گرافیکخواندن در دانشگاه درکل چیز بدی باشد .همه دانشها قدرتمند هستند.
دیــدن اینکه گرافیکدیزاین چطور از نقاشــی روی دیوار غارها تا دیزاین دیجیتال
توســعه پیدا کرده ،فوقالعاده اســت .دیدن توسعه طراحی لوگوی کالسیک ،در
مورد فرهنگ و ســبکهای گرافیک هر زمان با ما حرف میزند .یادگرفتن اصول
گرافیک خیلی مهم است .من در دانشگاه گرافیکدیزاین خواندهام و فکر میکنم
جواب خوبی از آن گرفتهام.
 اینروزهـا همهچیز میرود که مینیمالیسـتی و سـاده شـود .فکر میکنید
لوگوی اپل چگونه میتواند سادهتر باشد؟
لوگوهــا مثل مد با زمان تغییــر میکنند .طرح لوگوی اپــل دههها به همین
شکل باقی مانده اگرچه حتی رنگ و اجرای آن در طول زمان تغییری هم داشته.
االن ســلیقه به سمت سادگی میرود ،چهکســی میداند سلیقه فردا چهچیزی
خواهد بود؟ اما اگر از من میپرســید ،پاســخم این اســت که خیلی خوشــحال
خواهم بود اگر لوگوی اپل به همین شکل باقی بماند.

رودي باور در گفتوگو با »رنگمگزین«:

ﻫﻴﭻ ﭘﺮﻭژﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺩﻫﻢ
من کار پوســتر ،کتاب ،طراحی جلــد و ...هم انجام
میدهــم ،ولی طراحی جلد و کتــاب را خیلیها انجام
میدهند .دوســت دارم کارهایی انجــام دهم که کمتر
به آنها پرداخته شــده و کمتر دربارهاش صحبت شــده
است .میخواهم احساسات و شاعرانگی را به کارهایم
پیوند و کنجکاوی آدمها را در این مورد پاسخ دهم .در
دنیــای امروز ،ارتباط بین مــردم و خالق اثر کامال تغییر
کرده و موضوع مهم دیگر برای من ،مشارکتداشــتن و

سهیمبودن افراد در این اطالعات است.
 مثال اگر برندی مثل سامسـونگ به شما مراجعه کند
و سـفارش یک پکیـج برای گوشـی جدید دهـد ،قبول
میکنید؟
هرازگاهــی چنین کارهایی را قبول میکنم .برایم جالب
اســت که موضوع را مورد ســؤال قرار دهم و بتوانم در آن
تغییر ایجاد کنم .درواقع دوست دارم سفارشدهنده چیزی
بخواهــد ولی چیــزی نخواهد! یعنی دســتم باز باشــد که
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»رودی بـاور« یکی از میهمانان خارجی هفته گرافیک سـال
 ۹۴بـود» .بـاور« متولـد  ۱۹۵۶در پاریس اسـت .او طراحی
گرافیـک را در »زوریـخ« خوانـده و در دوران تحصیـل
بههمراه یکی از همکالسـیهایش روی پروژههای مختلفی
کار میکرده اسـت .باور سـال  ۱۹۸۰اولین استودیو خود را
در »لیون« فرانسـه تأسـیس کرد و از همـان ابتدا تمرکزش
بـر بخشهـای فرهنگی مثـل موزهها ،گالریهـا و معماری
بوده اسـت .با گسـترش کار و انجام پروژههـای بزرگتر ،او
و همکارانـش دفتر خـود را به پاریس منتقـل کردند» .موزه
لـوور«» ،مـوزه پیکاسـو« و »مجموعـه پومیـدوی پاریـس«
تعدادی از مراکزی هستند که »رودی باور« و گروه »انتگرال«
بـا آنها همـکاری داشـتهاند .او عالقـه ویژهای بـه گرافیک
اطالعرسـان دارد و سـعی میکنـد با همـکاری و همفکری
همسـرش ،نـگاه جامعهشناسـانه و متفاوتـی بـه طراحی
گرافیـک داشـته باشـد» .بـاور« معتقـد اسـت برندینـگ و
یکسانسازی به شیوه بعضی نامهای بزرگ ،روش درستی
نیسـت ،چون نوعی مهرزدن اسـت که محتـوا و پسزمینه
محصولهای مختلـف و خصوصا فضاها را کمرنگ میکند.
او که عالوه بر کار در زمینه گرافیک ،در دانشگاه هم تدریس
میکنـد ،در دفتـر خودش بـه نـام »انتگـرال« همکارانی از
کشـورها و فرهنگهـای مختلـف دارد .شـهاب اشـتري بـا
ترجمه افـروز رضوي از سـایت »رنگمگزین« ،گفتوگویي
بـا این طـراح گرافیـك انجام داده کـه بخشهایـي از این
گفتوگو ميآید:

آنجا داشتند .او فکر میکرد سیب یک غذای کامل است .من هم میدانستم که
هردو ما عاشــق موزیک بیتلز بودیم )اسم شرکت ناشر آن اپلریکوردز بود( .آنها
فهرســتی از اسمها برای شرکتشــان داشتند و مجبور بودند فردای آن روز یکی
از آن اســمها را برای امضای سربرگها و اوراق تجاریشان انتخاب کنند .سیب،
محبوبترین گزینه فهرســت بود و اگر نمیتوانستند اسم بهتری را انتخاب کنند،
قرار بود ،اپل گزینه انتخابی باشد .حتی »واز« ،فکر میکرد که شرکت اپلریکوردز
از آنها شکایت میکند .آنها اسم بهتری پیدا نکردند ،پس اسم اپل انتخاب شد و
من خیلی از این بابت خوشحالم.
 پس جواب او تأثیری روی کار شما نمیگذاشت؟
نه .اما زمانی که نخستینبار این کار را گرفتم ،فکر کردم این یک اسم درخشان
غیرمنتظره است برای نامگذاری یک چیز پیچیدهای مثل کامپیوتر .یک میوه ساده.
 زمانـی که لوگو را ارائه کردید ،واکنش اسـتیو جابز چه بـود؟ چه کرد و چه
گفت؟
او فقط لبخند زد و ســرش را تکان داد و چیــز زیادی نگفت .من اجباری
نداشــتم کــه ایــده را بــهزور بفروشــم .ما هــردو آن را دوســت داشــتیم و
میدانستیم انتخابمان درست است.
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بتوانم آن را تغییر دهم .اگر این امکان را داشــته باشــم که
چیز جدیدی ارائه دهم ،چرا نه؟ ســفارش را قبول میکنم
و میتواند جالب باشــد؛ به شرط آنکه بفهمم پتانسیل این
بســتهبندی چیست و چه کاری میتوان با آن انجام داد که
نتیجه جدیدتر و بهتری داشته باشد .برایم مهم است کسی
که ســراغ من میآید ،امکان کار به من دهد ،همانطور که
شــما امکان حرفزدن را به من دادهایــد .از چنین فرصتی
استفاده میکنم تا مواردی را که مدنظرم است ،منتقل کنم؛
اگر نتوانم ایــن ارتباط را برقرار کنم ،پروژه را ادامه نخواهم
داد .در حــال حاضر افتراقی بین گرافیک تجاری و فرهنگی
ایجاد شــده اســت و این نگرش گاهی طراح را به ســمتی
میبرد که فقط یکی از این دو شاخه را انتخاب کند.
 تصور ما این است که طراحگرافیک باید بتواند برای
هر چیزی راهکار پیدا کند .شما چطور فکر میکنید؟
با شــما موافقم .من به هر دو زمینه عالقه دارم و فکر
میکنــم ما به عنــوان طراح ،باید بتوانیم و این مســئولیت
را داریم که برای هر نوع سفارشــی ،طراحی کنیم .مسلما
چیزی که مورد عالقه ماســت ،همیشــه تأمین نمیشــود،
وقتی من مشــغول پروژه پاریس هســتم ،فکر میکنم کار
خوبی اســت ولــی یک مورد رؤیایی نیســت و مثــال برایم
جذابتر اســت که برای یک موسســه فرهنگــی کار کنم.
این موضوع شــبیه یک کشمکش اســت ،اگر چیزی برایم
قانعکننده باشــد سعی میکنم به روش خودم آن را انجام
دهم و به چیزی که میخواهم ،تبدیل کنم؛ مثال برای مورد
بســتهبندی که در سؤال قبل پرســیدید ،تالش خواهم کرد
آن را به فضای کاری خودم نزدیک کنم .احتماال به همین
دلیل چنین سفارشهایی به من داده نمیشود] .با خنده[
ادامه در صفحه ۱۱

شـرق :نقاشــي که مبتال بــه بیماري
اُتیســم اســت ،حاصــل فعالیــت
یكســال گذشــته خــود را در گالري
دســتان به نمایــش ميگذارد.محمد
کاظــمزاده ،هنرمنــد جوانــی اســت
که آثــار طراحــی و نقاشــی او از ۲۲
خــرداد در گالری زیرزمین دســتان به
نمایش گذاشــته میشــود .او نقاشي
اســت که با وجــود ابتال بــه بیماری
اُتیســم ،هنرهای مختلفــی از جمله
طراحــی ،نقاشــی ،مجسمهســازی و
نوازندگــی پیانــو را آموختــه و دنبال
میکند .علی کاظــمزاده ،پدر محمد،
درباره پســرش و فعالیتهای هنری
او به هنرآنالین گفت» :محمد دیماه
ســال  ۱۳۷۰به دنیا آمد و مدتی پس
از تولد ،ناتوانیهای او خود را نشــان
داد .هنــگام ورود بــه دبســتان در
آزمــون ورودی ایــن مقطع رد شــد و
به مدرسه کودکان استثنایی فرستاده
شد ،سپس او را به یک مدرسه مرزی
ویــژه کــودکان مبتال بــه بیماریهای
خاص فرســتادیم و تا سوم راهنمایی
در این مدرســه درس خوانــد .در این
دوران بــود که تصمیــم گرفتیم او را
دیگــر به مدرســه نفرســتاده و تحت
آموزشهــای هنــری قــرار دهیم«.او
ادامــه داد» :از ســال  ۸۸خانم مریم
طاهریانفر آموزش هنرهای تجسمی
و بهویژه نقاشی به محمد را آغاز کرد.
او کــه در کودکی بــه بیماری مننژیت
مبتــال شــده بود ،در شــش ســالگی

عمل قلب داشــت و در ۱۴سالگی به
دلیــل چرخــش ســتونفقرات تحت
دو عمل جراحی ســنگین قرار گرفته
بود ،با نقاشــی توانایی تــازهای پیدا و
دنیای جدیــدی را کشــف کرد«.علی
کاظــمزاده بــا بیــان اینکه نخســتین
نمایشگاه انفرادی نقاشیهای محمد
در ســال  ۸۹در گالــری مهرین برگزار
شــد ،افزود »:در اســفندماه سال ،۹۰
آثار محمد بــرای نمایش به کپنهاگ
دانمارک فرستاده شد و در همان سال
او بهعنوان یکی از  ۱۰برگزیده مسابقه
»کنش فکری  «۲که از سوی مؤسسه
ماه مهر برگزار شــده بود ،انتخاب شد
که آثــار این  ۱۰نفــر در برلیــن نیز به
نمایش گذاشته شد«.
کاظــمزاده در مــورد رونــدي کــه
پســرش طــي کــرده اســت ،گفــت:
»آشــنایی بــا محمدحســین عمــاد،
مجسمهســاز معاصــر و همینطــور
علیرضا جدی ،هنرمنــد نقاش ،باعث
شــد که آموزشهــای هنــری محمد
جدیتر شــود و آنچه از  ۲۲خردادماه
در گالــری زیرزمین دســتان به نمایش
گذاشته خواهد شــد ،حاصل فعالیت
یکسال اخیر اوست«.
او در مورد آثار این نمایشگاه عنوان
کرد» :محمد برای این نمایشــگاه ۶۷
اثــر آماده کرده بود کــه آقای عماد و
آقای جــدی ۲۷ ،اثر را بــرای نمایش
انتخــاب کردنــد؛ ســه اثر نیــز به این
 ۲۷کار اضافــه شــد تــا در نهایت ۳۰
نقاشــی و طراحی از محمد در گالری
زیرزمین دســتان به نمایش گذاشــته
شــود .در این مجموعه او از پاســتل،
اکریلیــک و مدادرنگــی روی کاغــذ و
مقوا استفاده کرده است« .کاظمزاده
افزود »:نمایشــگاه آثار محمد »دنیای
مــن« نــام دارد و او حقیقتــا دنیــای
خاص خود را در کارهایش به تصویر
میکشــد .او تجسم خاص خودش را
دارد و درخــت یا آدمی کــه طراحی
میکنــد از ذهــن او عبور کــرده و به
این شــکل درآمده است .به عالوه به
گفته معلمانش او تناسبات و رنگها
را نیز به شــکل ناخودآگاه میشناسد
کــه موجــب بهترشــدن کارهایــش
شــده اســت« .نمایشــگاه طراحیها
و نقاشــیهای محمــد کاظــمزاده
با عنــوان »دنیــای مــن« از  ۲۲تا ۲۶
خردادماه در گالری زیرزمین دســتان
به نشانی خیابان فرشته ،خیابان بیدار،
پالک  ۶برگزار ميشود.

ﺑﻴﻠﺒﻮﺭﺩ
نقدی بر »نگارخانهای به وسعت یک شهر«

تهران برف آمده
ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻣﻴﺮﻓﺮﺷﻰﻧﮋﺍﺩ
خبر را از یکی از دوستان غیرهنریام شنیدم .پرسیدم چه شده ،گفت:
»تهران برف آمده یعنی مثل وقتی شده که برف میآید .صبح میبینی
شهر عوض شده ،سپید شده ،نفس کشیده .همه بیلبوردهای تبلیغاتی
را برداشــتند و بهجــای آن آثار هنری گذاشــتند .گفتم خوشنویســی و
مینیاتور؟ گفت نه از این خارجیها هم هست .زیر همه آنها هم نوشته:
»نگارخانهای به وســعت یک شهر« آرم شهرداری هم هست .«...تلفن
را قطــع کردم .دورادور درباره این طرح قدیمی که ســالها قبل مطرح
شــده بود ،میدانستم ،اما درباره چندوچون آن خیر .راهی تهران شدم.
هنگام ورود ،من هم یخ کردم ،دوستم راست میگفت تهران برف آمده
بــود ،برفــی که عنقریب ممکن بــود روی آن لیز خــورده ،تعادلم را از
دست بدهم.
بعدازظهر تا پاســی از شــب را به گذار در خیابانهــا و اتوبانهای
شــهر مشــغول بودم .آثاری از بروگل ،براک ،هاکنــی ،پتگر ،محصص،
پیکاســو ،مانه ،روتکو ،مافی و بســیار نقش دیگــر از طرح ،رنگ و خط
روی ســفال ،فرش ،دیوار ،چــرم ،قلمدان و پارچــه ،روی بیلبوردهای
شــبزده با نوشــتههای ناخوانا رژه میرفتند همان که بســیار به آنها
میبالیــم ،همــان که تمدن پارســی را رقــم زده ،همان کــه آن طرف
آب آن را مایــه غــرور و افتخار خود میدانند و الســاعه در موزهای به
آرامش ،خاک غربت میخورند .شــهرداری کارســتان کرده و چه جای
زبــان از تحریم گرفته بهجای طرحهای بیمخاطب
عجب که پول بی ِ
و بیمحتوای زیر پلها ،صرف نگاه مسافران و مسافرکشان شهر شلوغ
تهران شــده؛ تجربــهای در نوع خود منحصربهفرد کــه از ابتدای اجرا
نقل زبان مجالس و محافل و رســانهها شــده؛ طرحــی که از تولد آن
ســالها میگذرد .بازتــاب اجرای این طــرح در رســانههای مختلف،
هجمهای چندســویه داشت ،ســویی تعریف ،تمجید و تکریم با چاپ
انواع و اقســام بیانیههــای طرفدارانه در تأییــد و حمایت از آنکه در
بعضی موارد به خطاهایی در اجرا و جانمایی هم اشــاره شــده بود و
ســویی انتقاد و تقلیل و تخفیف شهرداری و بعضا شهردار که صدای
آن تا خیلیجاها هم شنیده شده .سویه سنگینتر این نقد ،سیاسیبودن
یا شــدن این طرح اســت .به عبارتی شــهردار یا شــهرداری با استفاده
از امکانــات و منابع مالی و انســانی و با اجــرای این برنامه میخواهد
در دل خلــق خدا جایی بــرای خود باز کند یا بســتری را برای انتخاب
احتمالی خود در ســطحی از ســه قــوه فراهم کند .از نظــر اینجانب
بدون شک این نقد مردود است چراکه وقتی میتوان با مبالغی بسیار
کمتــر از این ،راهروهای  ۲۰متری را در کســری از ثانیــه طی کرد ،چرا
هزینــه برای هنر یا اهالی هنر ،آن هم در پایتخت که تجربه ثابت کرده
نقشــی حداقلی در تغییرات سیاســی دارد .به نظرم ســنگینتر از وزن
سیاســی ،نقش اقتصادی این طرح اســت .کســانی که در رشــتههای
مربوط به بازاریابی یا تبلیغات فعال هســتند ،میدانند که برای فروش
محصول ،بهترین تدبیر تبلیغات غیرمستقیم یا به عبارتی ذهنیتسازی
اســت .زمانی که شــما در یک برنامه تلویزیونی دستور پخت شیربرنج
را آمــوزش میدهید ،اگر برنجفروش باشــید ،بهتر اســت برنج خود را
بیــن برنامه شــیربرنج تبلیغ کنید ،یا اینکه فرض کنید هوا بســیارگرم و
ترافیک ســنگین است و نوشیدنی خنکی روی تابلوی عظیم تبلیغاتی
دل شــما را به لرزه میاندازد .شما به احتمال بسیارزیاد از اولین بقالی
یک نوشیدنی خنک تهیه کرده و نوش جان میکنید اما نه لزوما همان
برندی که در اتوبان دل شما را لرزانده .نوشیدنی موردنظر ،همان است
که عباسآقای بقال به شما پیشنهاد میکند .پرسش غریب و دقیق در
اینجا شــکل میگیرد ،تقارن باشکوه میان فصل بهار ،نمایشگاه کتاب و
حراجهای هنری در تهران با اجرای طرح نگارخانهای به وســعت یک
شهر چگونه محقق شده است؟ این تقارن اتفاقی است یا عمدی ،خدا
عالم اســت اما به یقین موج مناســبی است برای اینکه بازار جهتدار
هنر ،در این موقعیت حداکثر اســتفاده را در جهت تحقق اهداف خود

که مهمترین آنها فروش اســت ،ببرد .این عمل شــهرداری برخوردی
تبلیغــی با نوعی کاال به نام هنر اســت و هماکنون جمعیت زیادی از
شــهر تهران با کاالیی به نام هنر آشنا شــدهاند .تصاحب این کاال فقط
بــا مراجعه به صاحبان این صنعت یا به عبارتی صاحبان این منفعت
امکانپذیر اســت .اگر هم چنین نبوده و قصد شهرداری صرفا قصدی
فرهنگــی بوده که عجبا از اینگونه اجرا و ارائه .برای تشــنه در بیابان،
لنگهکفشــی غنیمت اســت .هماکنون هم میتوانیم برای شــهرداری
تهران دست بزنیم ،هورا بکشیم و ذوق کنیم از اینکه پس از تقریبا ۴۰
ســال ،سازمانی ،نهادی یا شــخصی پیدا شده و رأی به برائت هنر داده
و نتیجه آن را برای عبرت هنرســتیزان و مخالفان فرهنگ بر در و دیوار
شــهر به تماشا گذاشته .از اهالی هنر ،علم ،فرهنگ و دانشجو ،مدرس
و معلم ،دلجویی کرده و در نهایت شاید خواسته بگوید که فقط توان
ما در حمایت از فرهنگ و هنر این اســت .اما در این صورت با تأســف
باید گفت بیتالمال را یک ســر برای تجربهای کودکانه به دور ریخته.
تجربهای که بدونشــک در آن منابع انسانی و مالی بسیار صرف شده
اســت .هرچه میکشــیم از گلهای خورده یــا زده در  ۱۰دقیقه پایانی
اســت .برادران و خواهران عزیز در شــهرداری ،مشــاوری در این شهر
مییافت نشد که به شما درباره نحوه دیدن یک اثر هنری ،پنج دقیقه از
روی اجبار مشــاوره بدهد ،درباره نوع کاغذ ،چاپ یا نور مناسب و برای
دیدن یک اثر در فضای خارجی؟ اساســا انتخــاب آثار با چه رویکردی
صورت گرفته است؟ امپرسیونیســم ،کوبیسم ،ایرانی ،فرنگی ،چرا آثار
خودمــان که در انبار موزههــا خاک میخورند به نمایــش درنیامدند،
چــرا این طرح صرفا در پایتخت به اجــرا درآمده و چرا فضاهای دیگر
شــهری که درخور چنین رویدادی هستند ،مشارکت نکردند؟ اثری ۱۲
متــری چگونه در یک بیلبورد هشــت متری نمایش داده میشــود ،با
چه زاویهای؟ بعضی از تصاویر کوچک و با کیفیت بسیاربد چاپ شده
بودند و بعضی به لحاظ محتوا و فرم بسیار تقلیل داده شدند .با همه
این اوصاف من این طرح را دوست داشتم و اجرای آن را قدم مؤثر اما
نامحکمی در جهت ارتقا و اعتالی ســطح فرهنگی ،هنری و اقتصادی
شهر تهران میدانم.

