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روزبه صدر

از میان نمایشــگاه های هنرهای 
تجسمی که این روزها در گالری های 
تهران برپا شده، چه رخدادهای قابل 
تاملی را می توان شناسایی کرد که در 
رویکردی تجربه گرایانه به بیان ایده های 
شخصی خود پرداخته اند؟ در این ارتباط 
بجز اینکه با تماشای آثار این هنرمندان 
می توان به کم و کیف این تجربه ها واقف 
شد، ایده ها و ذهنیت هنرمندان در این 
آفرینش ها گویای آنچه اســت که این 

رخدادها را شکل داده است. 
  جسمیت بخشیدن 
به جدال های روزمره

نمایشــگاه نقاشــی های سیمین 
کرامتی کــه با عنوان »ســپوکو« در 
گالــری اعتماد به نمایــش درآمده با 
الهام از یک مفهوم شرقی ایده  مرکزی 
این نمایشگاه را شکل می دهد. سپوکو 
به مــرگ خودخواســته  ژاپنی گفته 
می شــود که به خاطــر حفظ حرمت 
شــخصی و یا خانوادگی اجرا می شده 
است. هنرمند در این مجموعه که آن را 
به طور سمبولیک سپوکو نامیده است، 
به نوعی سعی در جسمیت بخشیدن به 
جدال های هر روزه  فردی و اجتماعی 
داشــته اســت. زن هایی که او در این 
مجموعه به تصویر کشیده، فرشته خو 

یا پلید، زنده یا جان باخته هستند، اما 
قطعاً همه شان نبردی سنگین را پشت 
سر گذاشته اند و بال هایشان از غرور و 

شجاعتشان حاصل شده است. 
هنرمند در بیان عواطفی که او را 
به آفرینش ایــن مجموعه رهنمون 
شده می نویســد: تو انگار کن که من 
با خود تو حــرف می زنم، تــو انگار 
کن به تماشای داســتانی پر از رنگ 
نشســته ای. من می دانــم که از یک 
ناکجا آویزانم، که بر لبه  ابرها به تعلیق 
دچارم. می دانم این رطوبت ناپایدار 
ابرهاست که در امتداد عبور از تارهای 
صوتی من چیزی شبیه به کلمه خلق 
می کند. از این لبه  محو شــونده، به 
آســمان که خیره می شوم تصویری 
از تــو می بینم که از خــود حقیقیت 

پررنگ تر است.
امروز، اکنون، اینجا 

نمایشــگاه آثار هفت هنرمند زن 
مجسمه ساز در گالری پروژه های آران 
یکی دیگر از این تجربه ها است که آثار 
هر یک با روش و زبان خــاص خود با 
مخاطب سخن می گویند. »با ریشه های 
پوشیده در خاک تیره انرژی خورشید 
و گوهر مــاه را در خود جــذب کردند 
خیس از باران و شبنم، آن ها فهمیده 
بودند...« عنوان این نمایشگاه است و 
تکثر آثار در این مجموعه نشان از روحیه 

مقاوم و پرتالش ایــن هنرمندان را که 
هریک برای خود قالب خاصی را تجسم 
کرده و در آن مســیر حرکت می کنند 
نشــان می دهد. عنوان نمایشــگاه از 
کتاب »ذرت سرخ« اثر نویسنده شهیر 
چین »مویان« وام گرفته شــده است. 
در صفحه دوم این کتاب، نویســنده 
شــهر »گاوومی« را که محــل وقوع 
حوادث این رمان اســت به این شکل 
توصیف می کند: »به راحتی زیباترین و 
مهوع ترین، عجیب ترین و عادی ترین، 
مقدس ترین و فاســدترین، همزمان 
قهرمانانه و بزدالنه، در یک آن هم مرکز 
عیش و نوش و هم عاشقانه ترین محل 

است.«
آثار ایــن نمایشــگاه زاده  امروز، 
اکنون و این مکان هســتند، جایی که 
در آن خوشــحال ترین و در عین حال 
نگون بخت ترین هستیم. سرزمینی که 
مدام در وضعیت تغییر است. جایی که 
شرایط غیرعادی همیشه عادی است. 
در بستری این چنین است که خلوص 
اندیشه و تالش مداوم متاعی گران بها 
است و ارزش دیده شــدن و تحسین 

را دارد.
زندگِی بدون مرز!

»تَْرْک، گذاشــتن و رفتن« عنوان 
نمایشگاهی از ثریا کیانی است که در 
گالری »این جا« برپا شده است. هنرمند 

در این مجموعه سفالینه هایی را ساخته 
که از آشتی او با طبیعت در همراهی با 

خیال هایش نشأت گرفته است. 

هنرمند در خود در توصیف شکل 
گرفتن این مجموعه می نویسد: »یک 
وقت برمی گردی و زندگی خود را نگاه 
می کنی و می بینی که کلیشــه های 
 درســت زندگی کردن چگونه دست و 
پایت را بسته اند. تو در چارچوب زندگی 
هستی و همه  چیزهایی که به زندگی 
پیوندت می دهند، با طناب های نامرئی 
محــدودت می کننــد. آن روز بود که 
تصمیم گرفتم همه  آن خوشبختی های 
تجویز شده را کنار بگذارم، بُبرم و دوباره 
شــروع کنم. رؤیاهایم را زندگی کنم 
بدون هیچ کلیشــه ای. زندگِی بدون 
مرز! شجاع باشم و از حریم امن بیرون 
بیایم و تجربه کنــم. حریم امنی پویا، 
در حرکت و جدیدی را پیدا کنم؛ یک 
جای دور، یک جای بکر، جایی که بتوانم 
همه چیز را دور بریزم و خودم باشــم. 
بسازم؛ با دست های خودم، با رؤیاهای 
خودم و از دل خاک. آن روز هیچ تصوری 
از جایی که امروز هستم نداشتم؛ آن  روز 
می رفتم که رها بشوم. باید عادت هایم 
را کنار می گذاشــتم و باورهایم را باز 

می آموختم. «
جهانی که محور آن انسان نیست

نمایشــگاه گروهی 10 هنرمند در 
گالری نگر با عنوان »آنیمیسم« که با 
گردآوری یلدا جمالی شکل گرفته از 
دیگر نمایشگاه هایی است که بر مبنای 
تجربه گرایی حول یک ایده  مشترک 

شکل گرفته است. 
آنیمیســم یا روح باوری از ریشــه  
التین آنیما یعنی جان و روان می آید. 
جان گرایی که در این مجموعه به عنوان 
مفهوم مرکزی در نظر گرفته شده اشاره 
به آیینی دارد که کــه تمامی عناصر 
طبیعــت را دارای روح و جان می داند. 
منظور از این واژه، قائل شدن روح و روان 
و جان برای همه  موجودات حتی اشیا 

است. غالباً این ارواح و جان ها به گیاهان 
و حیوانات نسبت داده می شود و مبتنی 
بر تخیالت و اوهام بشر اولیه است. در 
این تفکر جهان سرشــار از شخصیت 
است که انسان ها تنها بخش کوچکی 
از این شخصیت های جان دار را تشکیل 

می دهند. 
واقعیت های شخصی و اجتماعی

نمایشــگاه مرجــان قربانــی در 
فضــای هنری هــم رس نمایشــگاه 
دیگری اســت که بر پایه دغدغه هایی 
شخصی شکل گرفته است. مجموعه 
پیش رو، بازنمایی های ذهنی هنرمند 
از واقعیت های شــخصی و اجتماعی 
روزگار او است. تصاویری که گرچه برای 
حیاتشان دست به دامن پرتره شده اند، 
اما تداعی های رازآلودی هستند از همه  
آنچه که او را به عنوان یک انسان معاصر 
می سازد و برمی انگیزد، باز می دارد و رها 
می کند. به تصویر کشیدن واقعیتی که 
خود را در زیر الیه های ظاهری صورت 
پنهان کرده اســت، دل مشغولی او در 
شکل گیری این مجموعه بوده است. 
تک تک ما، در هر لحظه از ارتباطمان 
با اجزای جهان و رویدادهایش، آن ها 
را در ذهن خــود بازنمایــی و در واقع 
بازســازی می کنیم، هیچ یک از این 
تصاویر بازنمایی شــده با واقعیت آن 
رویداد یکسان نیستند، به عبارت دیگر، 
هیچ چیز به انــدازه  یک تصویر ذهنی 
یا یک خاطره جمعی، انتزاعی نیست. 
بازسازی ذهنی آن خاطره یا رویداد یا 
شخص، درواقع مجموعه ای از تصاویر 
ذهنی ما است؛ موقعیتی است که تصویر 
ذهنی را از یک تصویر به اصطالح واقعی 

جدا می کند.

نگاهی به چند نمایشگاه تجسمی در گالری های تهران

تجربه های همزمان در فضای شخصی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 نمایشگاه نقاشی از آثار زنان 
دارای اختالل اعصاب و روان

»بازتابها«
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان »بازتاب ها« 
که گزیــده ای از آثار زنان با اختــالالت اعصاب و 
روان اســت در خانه هنرمندان ایران برپا شد. این 
نمایشگاه که گزیده ای از آثار توانخواهان »مرکز 
شبانه روزی درمانی و توانبخشــی مهر«  واقع در 

شهرستان ارومیه را به نمایش گذاشته است.
نمایشگاه »بازتاب« با هدف کمک به بیماران 
اختالالت اعصاب و روان بــا تکنیک هنر درمانی 
برگزار شده است. سازمان بهزیســتی با رویکرد 
تغییر حالت توانبخشی به توانمندسازی، با توجه 
به اینکه اختالالت اعصاب و روان تمامی جنبه های 
شــخصیتی یک فرد را درگیر نمی کند و هر بیمار 
توانایی هایی خاص فردی دارد و ایجاد انگیزه جدید 
برای زندگی، این پروژه نمایشگاهی را برنامه ریزی 

و اجرا کرده است.
ســعید فریور ،مدیر کل بهزیســتی اســتان 
آذربایجان غربی در جریان بازدید از این نمایشگاه با 
اشاره به اهمیت و تأثیر هنر در روند درمانی بیماران 
اعصاب و روان گفت:تأثیر هنــر بر توانمندی ها و 
استعدادهای بیماران روانی به وضوح در آثار این 
مددجویان مشخص است و خوشبختانه استقبال 
بی نظیری که از این نمایشگاه شــده است، ما را 
امیدوار کرده اســت تا بتوانیم برنامه هایی از این 

دست را افزایش دهیم.
 وی افزود: توانمندســازی و اشتغالزایی برای 
بیماران روانی از این راه نیز از دیگر زمینه هایی است 
که عالوه بر عوامل روانشناسی و هنری در آثار این 

عزیزان، می شود برای آن برنامه ریزی کرد.
فریور با اشاره به برگزاری مراسمی برای تقدیر 
از هنرمندان این نمایشگاه گفت: قرار است تمامی 
درآمد حاصل از این نمایشگاه طی مراسم تقدیر به 

هنرمندان تقدیم شود.

مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان غربی در 
ادامه افزود: از همکاران عزیزم در سازمان بهزیستی 
کشور درخواســت می کنم اعتبارات بیشتر به  ما 
اختصاص دهند تا بتوانیم بــرای دعوت مربیان و 
گســترش هنر درمانی  و آموزش هــای هنری به 
مددجویان خــود اقدام کنیــم. همچنین حدود 
۵00 نفر بیمار روانی در سطح استان  پشت نوبت 
پذیرش در مراکز هستند که به ظرفیت های جدید 

و یا افتتاح مراکز جدید در استان نیازمندیم.
وی در پایان ســخنانش از همــکاری خوب و 
ثمربخش معاونت توانبخشــی بهزیستی کشور 
و تمامی همکاران پر تالش  بهزیســتی اســتان 
آذربایجان غربی در برپایی این نمایشــگاه تقدیر 

کرد.
  کنترل استرس در بیماران روانی 

با تمرکز بر خلق آثار هنری
همچنین در این بازدید مریم گشایش، مربی 
هنری مرکز درمانی و توانبخشــی مهــر نیز در 
خصوص نحوه آمــوزش در مرکز، گفــت: آثار به 
نمایش درآمده دراین  نمایشگاه  توسط توانخواهان 
در گروه سنی ۳0 تا ۴۵ ساله طراحی  شده است و 
مدت دو سال است که آموزش های هنری و نقاشی 
به زنان این مرکز آغاز شــده است که شش ماهه 
اول  صرف ارتباط با توانخواهان مرکز شــده و یک 
سال و نیم بعد نیز به تولید آثار حرفه ای اختصاص 

یافته است.
وی افزود: توانخواهان این مرکز از بیماری هایی 
همچون افسردگی، اختالالت خلقی و شخصیتی، 
اسکیزو فرنی، و... و. رنج می برند که با تمرکز بر روی 
کارهای هنری و نقاشی به آرامش عمیقی دست 
می یابند و استرس و پرخاشــگری در آنها به نحو 

محسوسی کاهش می یابد.
گفتنی اســت »مرکز مهر« از سال 1۳۸۲ و با 
هدف ارائه خدمات پزشکی، پرستاری، روانشناسی، 
حرفه آموزی، توانمندسازی و... و. به بیماران روانی 
آغاز به کار کرده اســت و در حال حاضر با ظرفیت 
اســمی 100 نفر در گروه ســنی 1۸ تا ۶0 سال 

خدمات ارائه می کند.
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مهدی خانکه

ما در حوزه  فرهنگی و هنری ایران در عرصه 
نوشتار الزام داریم؛ یعنی امری نیست که بتوانیم 
راه گریزی از آن داشته باشــیم. الزام داریم که 
بتوانیم زیبا بنویسیم. مخاطب ما در ایران وقتی 
متنی را می خواند، آن متن حتمــاً باید زیبایی 
خاصی داشــته باشــد. به بیان دیگر مخاطب 
فرهنگ ایرانی به دنبال این است که بتواند متنی 
را بخواند که این متن یک آهنگ زیبا داشته باشد. 
بنابراین فکر می کنم ما به عنوان نویســنده در 
شرایط فعلی باید نگاهمان به نوشتار در مورد آثار 
هنری تا حدی نگاه ادبی باشد. اگر هنرمند راجع 
به اثرش بنویسد، ممکن اســت آن تفسیر را در 
مخاطب خودش اثری جدای از اثر هنری بگذارد. 
نظریه  مرگ مؤلف مدت هاست که طرح شده و 
هنرمند آن موقع که قلمــش را زمین می گذارد 
یا می شــکند دیگر حق دخالت در پروسه  خلق 

اثر هنری را ندارد، ولی باز به عنوان یک مخاطب 
ِسِره شناخته می شــود چون مخاطبی است که 
در فرآیند زایمان اثر هنری حضور فعال داشته؛ 
بنابراین نظر هنرمند حتماً متفاوت از نظر دیگر 

مخاطبان است. 
در نمایشگاه های مدرنیستی دهه های ۴0 و 
۵0 مخاطب خیلی سرگشته بود و نمی دانست 
چگونه باید اثر را ببیند ولی در حال حاضر بیانیه ها 
به مخاطب در این زمینه کمــک می کنند. این 
تاییدی است بر روایت؛ ما چه بخواهیم و چه نه، 
۶ یا 7 هزار سال تاریخ روایی هنر داریم، بنابراین 
ناگزیریم  به این روایت پایبند باشــیم وجریان 
پست مدرنیســم این اجازه را به ما داده اســت. 
وقتی شما از روایت یا تکس در ابتدای نمایشگاه 
استفاده می کنید، یعنی آدمی به روز هستید و این 
نگاه کانسرواتیو نیست. شاید هم بد نیست اجازه 
بدهیم ابتدا مخاطب ارتباطــش را بگیرد و بعد 
بگوییم که قرار بوده این حرف را بزنیم، چقدر تفکر 

شما و این فرصتی که برای تأمل در آثار هنری به 
شما داده شده به چیزی که نیت من هنرمند بوده 
نزدیک اســت. این هم راهکاری است که شاید 
باعث شود مخاطب از نمایشگاه سرگشته خارج 
نشود.  دو زمینه و بستر تاریخی در کشور ما وجود 
دارد که می توان از دالیل شیوع استیتمنت نویسی 
در ایران به حسابشان آورد. اولین بحث این است 
که اصوالً هنر ما هنر روایی است و تاریخ هنر ایران 
اساساً تایخ روایت اســت. اگر یک اثر تصویری یا 
حتی موسیقایی نتواند روایتی را برای شما تعریف 
کند پذیرا نخواهید بود. در همه  حوزه های هنر 
اصوالً هنر ما هنر روایی است یعنی عادت داریم 
در اثر هنری برایمان روایتی گفته شود. این روایت 
هم ریشه در تاریخ ما دارد؛ دریچه و دروازه تفکر 
در فرهنگ ما ادبیات اســت؛ ما از دریچه ادبیات 
فکر می کنیم؛ یک مصرع شعر می تواند ساعت ها 
ذهن ما را مشغول کند، بنابراین نوشتار و ادبیات و 

روایت جزء الینفک تمام هنرهای ما است. 
در چهار پنج دهه گذشــته مفاهیم زیادی 
در حوزه هنرهای تجســمی وارد کشور ما شده  
که بخشــی از هنرمندان و روشــنفکرانی که 
سنســورهای حساس تری داشــته اند این ها را 

جذب و استفاده کرده اند. اما استیتمنت نویسی 
از نظر من اتفاق بی نظیری است و آن قدر سریع 
رشد پیدا کرده که در هر نمایشگاه و با هر کیفیتی 
نمونه ای از آن را می بینید. دلیل این اقبال عمومی 
همان بحث روایت است. مخاطب ایرانی دهه های 
۴0 و ۵0 می رفت و کار جلیل ضیاپور یا هنرمندان 
انتزاعی را می دید و نمی فهمید و سرگشته بیرون 
می آمد. نقاشان سقاخانه نوشته گذاشتند کنار 
تابلو تا هنر را با مخاطب آشــتی بدهند و بتوانند 
در یک کانتکست مشترک با مخاطب صحبت 
کنند. اما با دیدن اســتیتمنت در گالری ها انگار 
مخاطب خیالش راحت می شــود و می داند که 
در اثر هنــری دنبال چه چیزی بایــد بگردد. به 
عنوان زمینه تاریخی می توان گفت در هنر ایران 
کانتکست نویســی و بیانیه نویســی در مدخل 
نمایشگاه های هنر مدرن که پدیده ای متفاوت و 
جذاب برای فرهنگ ما است، خیلی مورد توجه 
قرار گرفته و مخاطب آن را می پســندد.  بحث 
دیگر در ضرورت استیتمنت نویســی، اتفاقات 
پست مدرنیسم اســت.  مهم ترین چیزی که از 
پست مدرنیسم منتج و استخراج می شود، بحث 
تفرد است. پست مدرنیسم اصوالً در تفرد خالصه 

می شود؛ در اهمیت پیدا کردن فرد و همه هنرمند 
شدن، همه شاعر شــدن، همه مخاطب شدن و 
همه سیاسی شــدن. در حال حاضر هر انسانی 
در هر نقطه از دنیا می تواند تئوریسین سیاسی 
باشد و این زاییده پست مدرنیسم است. فرد فرد 
آدم ها در پس  مدرنیســم اهمیت پیدا می کنند 
و مهم ترین تجلی آن هم در »ســلفی« ها است. 
میلیاردها اثر هنری در لحظه در تمام دنیا در حال 
تولید است و از طریق آن مردم »ایندیویژوالیته« 
و فردیت خود را به نمایش می گذارند. این تفرد 
و پراکندگــی گرفتاری هایی هم ایجاد می کند. 
در دوره مدرن به عنوان نمونه یک کانتکســت 
داشتیم به اسم امپرسیونیســم  و مشخص بود 
که هنرمندان امپرسیونیســت چه می گویند و 
با چه تکنیکی کار می کنند. بنابراین در جریان 
پست مدرنیســم ضرورت استیتمنت نویســی 
احساس می شــود، چون تفرد هنرمند از طریق 
تکست منتقل می شــود؛ مِن فرِد هنرمند این 
حرف را می خواهم بزنم و این حــرف ویژه را در 
قالب تکست در مدخل نمایشگاه می گذارم. این 
دو حوزه است که از ضرورت استیتمنت نویسی 

در فرهنگ ما می گویند. 

تًاملیدرادبیاتهنرهایتجسمی

یادداشت

سیمین کرامتی در 
نمایشگاه »سپوکو« سعی 
در جسمیت بخشیدن به 
جدال های هر روزه  فردی 
و اجتماعی داشته است. 

زن هایی که به تصویر 
کشیده، فرشته خو یا پلید 
هستند، اما قطعاً همه شان 

نبردی سنگین را پشت سر 
گذاشته اند و بال هایشان از 
غرور و شجاعتشان حاصل 

شده است 

در نمایشگاه آثار هفت 
هنرمند زن مجسمه ساز 

در گالری پروژه های آران، 
تکثر آثار نشان از روحیه 

مقاوم و پرتالش این 
هنرمندان دارد که هریک 
برای خود قالب خاصی را 

تجسم کرده و در آن مسیر 
حرکت می کنند. آثار این 

نمایشگاه زاده  امروز، 
اکنون و این مکان هستند
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