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کیارش زند

تجربه تجــدد و نوگرایی در 
هنر ایران در چه مســیری شکل 
گرفته و تا امروز تــا چه اندازه در 
این باره کنکاش شــده اســت؟ 
برخــی صاحبنظــران و فعاالن 
عرصه هنرهای تجســمی ایران 
معتقدنــد که هنــوز و علیرغم 
مطالعات و گفت و شنودها در این 
ارتباط، پیدایــی و تکوین آنچه 
هنر مدرن ایران می خوانیم نقاط 
تاریک بســیاری دارد و چنان که 
باید در این مســیر روشنگری ها 
و تحلیل هــای قدرتمندی ارائه 
نشده است. اما اساساً چرا باید این 

بخش از تجربه های هنری ایرانیان 
را حائز اهمیت به حســاب آورد و 
دســتاوردهای آن را مورد توجه 
قرار داد؟ این دستاوردها را تا چه 
اندازه باید در ارتباط با زمینه های 
فرهنگی مختلف سینما، گرافیک، 
ادبیات و هنر تجســمی را دنبال 
کرد؟ شاید پاسخ این پرسش را در 
فراز و فرودهای حوادث و تحوالت 
اجتماعی و سیاســی قرن حاضر 
باید جستجو کرد. تحوالتی که نه 
تنها در عرصه فرهنگ و هنر، که 
اساساً در عرصه زیست اجتماعی 
ایرانیان در یکصد سال اخیر منشا 
دگرگونی هایی جدی شــدند و 
سودای حیاتی نوین را در اذهان 

پروراندند. امــا این نوجویی ها در 
عرصه فرهنگ و هنر ایران بر پایه 
کدام تکانه های اجتماعی و سیاسی 
ظهور یافته اند و از چه مسیری آنچه 
را امروز هنر مدرن ایران می خوانیم 
شکل داده اند؟ از سوی دیگر جهان 
چه نگاهی بــه پدیده هایی از این 
دست دارد و این دستاوردها را تا چه 
اندازه به رسمیت شناخته است؟ 
چطور می توان به ارتقای جایگاه 
هنر معاصر ایــران در عرصه هنر 
جهانی اندیشــید و در این مسیر 

قدم برداشت؟ 
    

مدت زیادی نیســت که هنر مدرن 
آســیا و خاورمیانه به منابع درســی 

دانشگاه های اروپا راه پیدا کرده و آنچه 
پیش از این در خصوص هنر این منطقه 
طرح می شد تنها جنبه باستان شناسی 
و پیشینه تمدنی این سرزمین ها را در 
بر می گرفت. شــاید کمی بیش از یک 
دهه است که موزه ها و مؤسسات هنری 
کشورهای اروپایی به هنرهای تجسمی 
معاصر کشورهای خاورمیانه و آسیا توجه 
نشان می دهند و تحقیقاتی در این باره 
انجام می دهند؛ روندی که مرتباً در حال 
توسعه اســت و انگیزه ها برای شناخت 
بیشتر از این مقوله در حال شدت گرفتن 

است.
اگر بخواهیم دوره نوجویی هنر آسیا 
و خاورمیانه را در یک مقطع مشــخص 
دنبال کنیم به طور مشخص فاصله بین 
دهه های 30 تا 50 شمســی )50 و 60 
میالدی( را در بر خواهد گرفت و به طور 
مشخص مقصود از هنر متجدد، هنری 
است که پس از جنگ جهانی دوم و در 
آغاز دوره استعمارزدایی در کشورهای 
جهان سوم ظهور پیدا می کند. استقالل 
یابی برخی از کشورهای جهان از جمله 
در آسیا و خاورمیانه در نتیجه بروز جنگ 
جهانی دوم و در صجنــه ژئوپولیتیک 
جهان آنچه را امروز جهان سوم می نامیم 
رقم می زند. در این دوره که همزمان با 
دهه های 50 و 60 میالدی است، ممالک 
عربی، کشورهایی مثل ویتنام و حتی 
کشــورهای آمریکای جنوبی به دنبال 
خلع قدرت از حکومت های استعماری 
غربی به استقالل می رسند و در درون 
همین تحوالت است که هنری نو در یک 

جستجوی تصویری به صحنه می آید 
که اساساً و همیشه با برنامه های فرهنگی 
همراه است و برخالف تاریخ هنر غرب، 
تنها در محدوده نقاشــی و مجسمه و 
معماری نمی ماند و جنبه هایی چون نشر 

و گرافیک را نیز در بر می گیرد.
دهه های 50 و 60 میــالدی در آن 
گروه از کشورهای جهان سوم که به این 
شکل دچار تحول می شوند، ایران نقش 
بسیار خاصی بازی می کند. اگرچه ایران 
به سان دیگر کشورهای این مناطق به 
طور مستقیم تحت اســتعمار نبوده، با 
این وجود از حیث تاریخی در تالقی این 
دو موقعیت قرار داشته؛ یعنی در همان 
مقطعی که تجربه نفــوذ بیگانگان را از 
سر می گذراند، از یک حکومت داخلی 
برخوردار است. در چنین شرایطی شاهد 
هســتیم که ایران به همراه کشورهای 
جهان ســوم در کنفرانس »باندونگ« 
شرکت می کند و در ژئوپولیتیک جهانی 
خود را به عنوان یک کشور جهان سومی 
معرفی می کند و همیــن که خود را در 
فهرســت باندونگ قرار می دهد، نشان 
دهنده آن اســت می خواهد از فرصت 
پدید آمدن جهان ســوم استفاده کند؛ 
هرچند از سوی دیگر یک مدل اقتصادی 
و فرهنگی غربی را دنبال می کند. باید 
توجه داشته باشــیم که این تناقض و 
دوگانگــی موقعیت بســیار خاصی به 
ایران می دهد. همین موقعیت پیچیده و 
متناقض و این تالقی و دوگانگی موجب 
شــده تا هنر نوگرای ایران درخشش 
خاصی در میان این کشورها پیدا کند 
و تجربه منحصــر به فــردی را در این 
ارتباط از ســر بگذراند. درســت است 
که در همین مقطع تاریخی در آســیا و 
خاورمیانه، برای مثــال لبنان و عراق و 
چین و آمریکای جنوبــی، هنرمندان 
نقاش و مجسمه ساز بسیار مهمی را هم 
سطح با هنرمندانی چون تناولی و زنده 
رودی و محصص می بینیم که تجربه های 
بسیار ارزشمندی داشته اند و حتی موفق 
شده اند به نوعی به هنر نسل بعد از خود 
هم نفسی تازه بدمند، ولی در این میان 
فضای نقاشی و مجســمه سازی ایران 
در ارتباط با ســینمای موج نو ، تجدید 

حیات موسیقی سنتی در دهه 40 و 50 
شمسی و همراهی با گرافیک و نشر به 
موقعیتی دست پیدا می کند که حقیقتاً 
موقعیتی استثنایی است. این موقعیت 
منحصربفرد زمانی معنی پیدا می کند 
که این ارتباط درخشان و گسترده بین 
زمینه های فرهنگی مختلف ســینما، 
گرافیک، ادبیات و هنر تجسمی را دنبال 
می کنید. اینجاســت که در می یابید 
در ایران دهه 40 و 50 شمســی حجم 
حضور هنرمندان و تنوعات و تصوراتی 
که بین این زمینه های هنری مختلف 
ایجاد می شود از حیث تعدد هنرمندان 
شاخص و درخشان در میان کشورهای 
آسیا و خاورمیانه بسیار چشمگیر است. 

بسیار اهمیت دارد که تاریخ هنر را در 
یک خط ثابت و یک بعدی محدود نکنیم 
و هر اندازه که می توانیم تنوع و تلقی های 
متفاوت را به ایــن مطالعات وارد کنیم. 
حاال روند رو به افزایشی که می خواهد 
هنر مدرن آسیا و خاورمیانه را به رسمیت 
بشناسد و مختصات آن را در تاریخ هنر 
جهان ثبــت کند به مــرور دایره اش را 

بزرگ تر می کند. 
دســت کم امیدواریم کــه چنین 
روندی در پیش باشد و نور تاباندن ها به 
هنرمندان شاخص دیگری از این دوره 
که شاید تا حاال در سایه قرار گرفته بودند؛ 
یا هنرشان مطابق با ذائقه بازار هنر و یا به 
اندازه کافی اگزوتیــک )دیگر جایی( و 

غریب نبوده بیشتر شود. 

مدرنیسم در هنر ایران از چه مسیری می گذرد؟

تجربه منحصر به فرد هنر نوگرای ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

برپایی یازدهمین دوره نمایشگاه 
مجسمه های کوچک 

هومن ســلیمی، دبیر نمایشگاه مجسمه های 
کوچک گفت: نمایشگاه مجســمه های کوچک 
قدیمی ترین و مهم ترین نمایشگاه انجمن هنرمندان 
مجسمه ســاز ایران اســت که روند برگزاری آن 
همچنــان تــداوم دارد. نخســتین نمایشــگاه 
مجسمه های کوچک با همت محمد حسین عماد 
و دیگر اعضا هیــات مدیره آن دوره برپا شــد. این 
نمایشگاه در دوره های نخست در خانه هنرمندان 
و برای اعضای انجمن در مکان و زمان مشخص برپا 
شد و به تدریج در سال های بعد به دلیل اهمیت آن 
در گالری های خصوصی و با دعوت از همه هنرمندان 
برگزار شد. او افزود: در ابتدا رویکرد انجمن از برپایی 
این نمایشگاه ارائه آثار با ابعاد کوچک و فراهم کردن 
شــرایط فروش این آثار بود. به دلیــل پدید آمدن 
آرت شاپ ها و مغازه هایی که مجسمه های کوچک 
در آن ها عرضه و فروخته می شد، برگزارکنندگان 
این نمایشــگاه به فکر تغییر در رویه برگزاری این 
نمایشــگاه افتادند. این عضو هیات مدیره انجمن 
هنرمندان مجسمه ساز ایران افزود: در یازدهمین 
دوره برگزاری نمایشــگاه مجســمه های کوچک 
گالری شیرین بیشترین همکاری را با انجمن داشته 
است و شیوه برگزاری این نمایشگاه پس از10 دوره 
که به صورت سنتی برگزار می شد، تغییر کرده تا روح 
تازه به نمایشگاه دمیده شود و هنرمندان برای این 
نمایشگاه اثر خلق کردند و در این رویداد دیگر شاهد 
نمایش آثار تکراری نیستیم. او درباره روند برگزاری 
یازدهمین دوره نمایشــگاه مجسمه های کوچک 
گفت: در اولین مرحله داوری یازدهمین نمایشگاه 
ساالنه مجسمه های کوچک تعداد 43۸ اثر از۲4۷ 
هنرمند به دبیرخانه انجمن رســید و تعداد 141 
اثر که واجد شرایط نمایشگاه بودند بررسی شدند. 
کارهایی که بر اساس فراخوان طراحی و اجرا شده اند 
و شرایط نمایشگاه را رعایت کرده باشند؛ با در نظر 
گرفتن این که آثار دیگر بر روی پایه قرار نمی گیرد و 
هنرمند از دیگر امکانات نصب برای اثرش در فضای 
گالری استفاده می کند. کوروش گلناری، بهرنگ 
صمدزادگان و بهداد الهوتی در مرحله اول تعداد 54 
اثر را برای بازبینی و داوری نهایی انتخاب کردند.  این 
نمایشگاه در اول آذر افتتاح خواهد شد و تا 13 آذر در 

گالری شیرین برپا خواهد بود.
    

نمایش عکس های کودکان از 
روستایی در سیستان و بلوچستان

نمایشگاه گروهی عکس »قصه های سیدبار« 
با نمایش عکس های کودکان از یکی از روستاهای 
دورافتاده سیستان و بلوچستان از روز جمعه ۲4 آبان 
در گالری تابستان خانه هنرمندان افتتاح می شود. 
نمایشگاه گروهی عکس »قصه های سیدبار« شامل 
50 قطعه عکس است که توسط بچه های روستای 
سیدبار جدگال در اســتان سیستان و بلوچستان، 
شهرســتان چابهار، بخش پالن عکاسی شده در 
گالری تابستان به نمایش گذاشته می شود. تمامی 
عکس ها در فضایی روستایی از نگاهی کودکان ثبت 
شده و تمامی عواید فروش عکس ها برای به اتمام 
رساندن پروژه ساخت و تجهیز مدرسه توسعه پایدار 
استفاده خواهد شد. همچنین قصه ها و داستان های 
کودکان که توسط شرمین نادری نویسنده و... جمع 
آوری و ویرایش شده در نمایشگاه به تصویر کشیده 
می شود. مدرسه روستا به عنوان مدرسه توسعه پایدار 
توسط پویش ایران من ســاخته شد و در آذر 9۸ به 
بهره برداری می رسد. همزمان با ساخت مدرسه پروژه 
توانمندسازی اقتصادی به عنوان »بانوک« در روستا 
شروع به کار کرد. بانوک صندوق توسعه زنان و جوانان 
روستای سیدبار است که از فروش هنر سوزن دوزی 
کسب درآمد می کنند و ســود حاصل از کار صرف 
بهداشت و آموزش اهالی روستا می شود. نمایشگاه 
قصه های سیدبار روز جمعه ۲0 آبان از ساعت 1۷ در 
گالری تابستان خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد و 
عالقه مندان می توانند تا 5 آذر هر روز از ساعت 14 تا 

۲1 از این نمایشگاه دیدن کنند.

بوم خبر

نشست خبری ششــمین دوساالنه طراحی 
گرافیک سرو نقره ای با حضور محسن سلیمانی 
دبیر سرو نقره ای، مسعود سپهر عضو هیئت مدیره 
انجمن صنفی طراحان گرافیک و مسئول واحد 
صنفی، مهرداد احمدی شیخانی عضو هیئت مدیره 
انجمن، مهردخت دارابی دبیر انجمن، فاطمه کرکه 
آبادی رئیس انجمن طراحــان گرافیک، مازیار 
زند مسئول واحد فرهنگی و عضو هیئت مدیره و 
مهدی فاتحی مدیر هنری سرو نقره ای روز دوشنبه 
۲0 آبان برگزار شد. در ابتدای این نشست فاطمه 
کرکه آبادی گفت: ســرو نقــره ای محل نمایش 
کارهای دو سال گذشــته اعضای انجمن و فقط 
مختص اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک 
اســت. در ابتدا قرار بود این رویداد هر سال برگزار 
شود اما چهار دوره اســت که به شکل دوساالنه 
برگزار می شود. با توجه به اینکه نمایشگاه ویژه آثار 
اعضای انجمن است تغییرات محتوایی چندانی در 
آن وجود ندارد اما شورای سیاست گذاری در هر 
دوره با توجه به رویکردهای خود مسائلی را در آن در 
نظر می گیرند. محسن سلیمانی دبیر سرو نقره ای 
در ادامه گفت: ششمین دوســاالنه سرو نقره ای 
همانند دوره های پیشین محفلی است که بتوانیم 
آثار طراحان گرافیک عضو انجمن صنفی را که در 

دو سال اخیر کار کرده اند، در یک نمایشگاه عرضه 
کنیم. هر هنرمندی برای عرضه کردن اثرش باید 
جای ویژه ای داشته باشــد تا دیگران آن کارها را 
ببیند و وقتی این آثار در کنار هم قرار بگیرند باعث 
تقویت ســلیقه و ذوق افراد دیگر می شوند. قبال 
دوســاالنه های دیگری در زمینه گرافیک وجود 
داشــت اما از زمانی که انجمن استقالل پیدا کرد 
تصمیم گرفت خودش دوساالنه گرافیک را برگزار 
کند، بنابراین چند سالی است که انجمن صنفی 
گرافیک به صورت مستقل دوساالنه گرافیک را 

برگزار می کند.
ســلیمانی ادامه داد: انجمن صنفی طراحان 
گرافیک جــزء اولین انجمن هایی اســت که به 
صورت صنفی در وزارت کار ثبت شده است. یکی 
از وظایف انجمن رســیدگی به امور صنفی اعضا 
است و برگزاری رویدادهایی مانند هفته گرافیک 
و دوساالنه گرافیک برای عرضه و نمایش آثار این 
طراحان است. آنچه اهمیت دارد مسئله اقتصاد 
هنر اســت که متاسفانه این ســال ها با توجه به 
شرایط اقتصادی که در جامعه شاهد آن هستیم، 
به طراحان گرافیک حرفه ای هم آسیب وارد شده 
است. ما سعی داریم با برگزاری دوساالنه ها بتوانیم 
مؤسســات، مردم و کســانی که نیاز به گرافیک 

حرفه ای دارند را با این آثار آشنا کنیم و باعث تقویت 
سلیقه مردم باشیم دبیر سرو نقره ای افزود: عده ای 
میگویند دوساالنه ای که انجمن صنفی گرافیک 
برگزار می کند با توجــه به اینکه مختص اعضای 
انجمن است، ممکن است نماینده کل گرافیک 
ایران نباشــد. ولی ما در انجمن تالش می کنیم 
حرکتی داشته باشیم و تاثیری در گرافیک کشور 
به وجود بیاوریم و امیدواریم با برگزاری این چنین 
دوساالنه ها به چشم انداز خود برسیم. برای رسیدن 
به اهداف خود نیاز به همراهی سازمان ها، ارگان ها 
و همه نهادهایی که در زمینه تجسمی با ما همسو 
هستند داریم تا یکپارچه شویم و بتوانیم تاثیرگذار 
باشیم. در ادامه این نشست مسعود سپهر گفت: 
تعداد اعضای انجمن صنفــی طراحان گرافیک 
بیش از 1۷00 نفر است و امیدواریم تعداد زیادی 
از آنها در دوســاالنه گرافیک شــرکت کنند. در 
سال های گذشته حدود 50 تا 60 درصد از اعضای 
انجمن آثار خود را به سرو نقره ای ارائه کردند. دلیل 
آن که سایر اعضا در این رویداد شرکت نمی کنند 
شاید این باشد که در طول دو سال گذشته اثری 
که آن را جزو بهترین کارهای خود بدانند طراحی 
نکرده باشند، زیرا گرافیک یک روزمرگی دارد و 
گرافیست نمی تواند همه آثار خود را در سطح باال 

بداند. سلیمانی هم در ادامه این موضوع گفت: یکی 
از شرایطی که در فراخوان اعالم کردیم این بود که 
آثار حتماً باید سفارش دهنده داشته باشند، زیرا 
در بحث صنفی اعتقاد بر این است که آثار گرافیک 
باید کاماًل حرفه ای و بر اساس سفارش خلق شده 
باشند. در گرافیک مثلث سفارش دهنده، طراح و 
مخاطب وجود دارد، بنابراین وقتی سفارش دهنده 
در یک کاری حضور داشته باشد نقش مهمی در 
آن دارد و ممکن است اثری به وجود آید که کامال 
مطابق سلیقه خود طراح نباشد. سلیمانی افزود: 
امسال تنها بخشــی که حضور سفارش دهنده را 
از آن حذف کردیم بخش تایپ فیس اســت و از 
هنرمندان خواستیم به جای سفارش دهنده، یک 
استیتمنت داشته باشند. به همین دلیل در این 
بخش تعداد شرکت کنندگان بیشتر است و اگر 
سفارش دهنده را از کل فراخوان حذف می کردیم 
تعداد شرکت کنندگان سرو نقره ای بیشتر می شد. 

گرافیک یک حرفه کاربردی است و باید میان آن و 
سایر رشته های هنری فاصله بگذاریم. در گرافیک 
مسئله تأثیرگذاری بیشتر مطرح است، بنابراین 
شناخت ســفارش دهنده اهمیت زیادی دارد و 
اگر ســفارش دهنده آگاه باشد و شناخت بصری 
بیشتری داشته باشد باعث می شود آثار بهتری خلق 
شوند. درعین حال با توجه به اینکه خانه هنرمندان 
محدودیت هایی برای تعــداد آثار نمایش دهنده 
دارد اگر قرار بود همــه اعضای انجمن آثار خود را 
در این نمایشگاه شرکت دهند قطعاً با کمبود فضا 
مواجه می شدیم. گفتنی است؛ بر اساس آمارها 
در 10 ســال اخیر 3 میلیون نفر فارغ التحصیل 
هنرهای تجسمی از دانشگاه ها بیرون آمده است 
که در این میان 4۸0 هزار نفر در رشــته گرافیک 
فارغ التحصیل شده اند.  ششمین دوساالنه طراحی 
گرافیک »سرو نقره ای« جمعه ۲۲ آذر 9۸ در خانه 

هنرمندان ایران گشایش می یابد.

در نشست خبری دوساالنه سرو نقره ای مطرح شد

سودای ارتقای سلیقه عمومی در مواجهه با هنر گرافیک

گزارش

بیش از یک دهه است که 
موزه ها و مؤسسات هنری 

کشورهای اروپایی به 
هنرهای تجسمی معاصر 

کشورهای خاورمیانه و 
آسیا توجه نشان می دهند 

و تحقیقاتی در این باره 
انجام می دهند؛ روندی که 
مرتباً در حال توسعه است 

و انگیزه ها برای شناخت 
بیشتر از این مقوله در حال 

شدت گرفتن است

فضای نقاشی و 
مجسمه سازی ایران در 

ارتباط با سینمای موج نو، 
تجدید حیات موسیقی 

سنتی در دهه 40 و 
50 شمسی و همراهی با 

گرافیک و نشر به موقعیتی 
دست پیدا می کند که 

حقیقتاً موقعیتی استثنایی 
و  منحصربه فرد است
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