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علیرضابخشیاستوار

»روایت های کف خیابان« روایت هایی در خود 
فروپاشیده اند.آیینه ای از آشفتگی زیست امروز 
ما، بی آن که هنرمند بخواهد به این موضوع اشاره 
داشته باشد. روایت های نســترن صفایی از کف 
خیابان آن قدر شــخصی است که تعمیم پذیری 

آن برخالف آن چه در استیتمنت نمایشگاه آمده 
است، غیرقابل باور یا نشدنی است.

این اتفاق ها در وهله نخست نشانگر آن است 
که هنرمنــد در ابتدا فهم دقیقی از شــهر و ابعاد 
مختلف شــهر ندارد. شــهر برای هنرمند نه یک 
عنصر ناشناخته از سر رازآمیزی؛ بلکه عرصه ای 
ناشناخته به دلیل عدم ارتباط او با خود شهر است. 

فرض را بر این می گذاریم کــه او در روایت هایش 
تالش می کند، شهر را به عرصه ای تقلیل دهد که 
ساختارهای ارتباطی آن برای شهروندانش مناسب 
نیست یا شهروندان نمی توانند با آن ارتباط برقرار 
کنند، اما پیش از هر چیز حاصل نمایشگاه نشان 
می دهد که این شهروند است که نتوانسته خود را 
درون این شهر بیابد.درحقیقت مشکل نه به خود 

شهر، بلکه به انسانی مربوط می شود که به دلیل 
عدم شناخت خود نتوانسته محیطی برای زیست 

خود بسازد یا فراهم کند.
صفایی به عقیده خــود می خواهد به چنین 
اتمســفر فکری یورش ببرد. او با این پیش فرض 
که شهر چه در ســاحت فیزیکی و چه در ساحت 
اجتماعی کمترین تعلق را به شهروندانش دارد، 
می خواهد کاهش حضور شهروندان در شهر را به 
باد انتقاد بگیرد. او در این راه معتقد است به زنان به 
واسطه جنسیت شان در طراحی شهری اجحاف 
شده و به حق شــهروندی آن ها بی توجهی شده 
است. او می خواهد با حضوری فعاالنه این موضوع 
را به چالش بکشــد، اما او چه موضوعی را انتخاب 
کرده و چگونه می خواهد چنین مفهومی را برای 

ما نمایان کند؟
ما در نمایشــگاه به چهــار مجموعه برخورد 
می کنیم. مجموعه »به تهران« که شــامل ویدئو 
و تمبری است که او از عکس خود در آن استفاده 
کرده اســت. در ویدئو می بینیم کــه او نامه ای به 
شهر می نویسد و با تمبر خود این نامه را که وجهی 
گالیه آمیز دارد به صندوق پســتی می اندازد. در 
مجموعه »انقالب آزادی-آزادی انقالب« او سینی 
خرمایی در دســت دارد و به مــردم خرما تعارف 
می کند. در مجموعه دیگر که »پاشنه بلند« است او 
دوربین »گو پرویی« را دور گردن خود انداخته و از 
زاویه ای نامتعارف که مثال زاویه ای هم چون سر به 
زیر انداختن است تصویری را به ما نشان می دهد که 
اروتیسم در آن در سطح باالیی منعکس می شود. 
او در این چیدمان کفش های پاشــنه بلند خود را 

در برابر این ویدئو گذاشته و در آن تعداد متلک ها 
و یا به قولی مزاحمت های خیابانی که با آن مواجه 
بوده را شمارش می کند. و درنهایت در مجموعه 
آخر او با جمع آوری اشیای بی مصرفی که در سطح 
شهر بوده؛ آن ها را در مسیر تکنیک آثار سابقش 

آگراندیسمان کرده و به نمایش در آورده است.
در هیچ یــک از این مجموعه هــا نکته ای که 
استیتمنت نمایشگاه می خواهد به دست ما بدهد 
نمایان نیست. ما با روایت های تکه پاره ای مواجه 
هستیم که نمی توانیم درنهایت آن ها را کنار هم 
قرار داده و به یک روایت یکسان یا بهتر بگوییم کالن 
روایت برسیم. یا به یک معضل یا مسئله مشخص. 
برای همین عنوان گمراه کننده »تجربه شخصی 
پرسه زنی های هنرمند در ســطح شهر«، بر این 

روایت ها سایه انداخته است.
نمایشگاه نسترن صفایی و آن چه که ارائه شده 
است در باالترین سطح یک شــوی بازارپسند با 
سویه های فمینیستی است. آن هم نه فمینیسم 
در قامت یک اندیشه، بلکه به عنوان یک کالبد که 
تنها ظاهری دارد و البته با یک تسامح فقط می توان 
آن را هنر موردپســند اروپایی هــا و آمریکایی ها 
 دانســت، که از زن خاورمیانه ای توقــع دارند یا 

از او می خواهند.
در نمایشــگاه نســترن صفایی ظرفی داریم 
که نه تنها محتوایش به هم نمی خــورد، بلکه از 
گنجایش آن بیشــتر بوده و بیرون ریخته است. 
نمایشگاه او از فرط زیاده گویی و فریادی که می زند 
تبدیل به واژگانی شده که شنیده نمی شوند. در 
حقیقت او انگار اصوات بی معنایی تولید کرده که 

فقط فضا را پر می کنند و هیــچ کارکرد دیگری 
ندارند.

این نکته را می توان از نمایشگاه نسترن صفایی 
دریافت که به واقــع یک هنرمند بــرای این که 
هنرمند شــود چه اقداماتی را نبایــد انجام دهد. 
نســترن صفایی در نمایشگاهش نه تنها مواجهه 
یا زاویه دید جدیدی به مــا نمی دهد، بلکه حتی 
نتوانسته مشکالت خودش با شهر را نمایان کند 
و به همین دلیل خود را دست به دامان مفاهیم و 
شعارهایی کرده که بیشتر از دیگر مفاهیم جلب 
توجه می کنند. او با این مفاهیم که هوشــمندانه 
هم انتخاب شــده ما را به سوی خودش می کشد، 
اما نه تنها به سویی نمی برد؛ بلکه فقط مواجهه ما با 
شهر را ناکارآمدتر و آشفته تر می کند. درحقیقت او 
نشانی غلط می دهد و دلیل این اتفاق آن جاست که 
نسترن صفایی خود نیز بی آن که بداند نشانی دقیق 
کجاست با هیاهوی گوش پر کن ما را به سمت آن 

فرامی خواند.
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