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باران راد منش

گیزال وارگا ســینایی متولد 
1944 مجارستان در یک کنسرت 
موســیقی با خســرو سینایی 
فیلمساز شناخته شده ایرانی آشنا 
شد، با او ازدواج کرد و در سال 19۶۷ 
همراه او به ایران آمد. این هنرمند 
که تحصیــات آکادمیک خود را 
در دانشکده هنرهای تزیینی وین 
به پایان رسانده حاال 4 دهه است 
که در ایران مشغول فعالیت هنری 
است. شــرکت در نمایشگاه های 
متعدد انفرادی و گروهی در ایران، 
پاکســتان، ترکیه، اروپا، آمریکا، 
کانادا، گرجستان، چین و دبی از 
دیگر فعالیت های این هنرمند است. 
گیزال وارگا سینایی از یک سو با هنر 
اروپای قرن بیستم پیوند دارد و از 
سوی دیگر جلوه هایی از فرهنگ و 
هنر شرق را از خود بروز می دهد که 
حاصل تجربه زیسته و دریافت های 
او از زندگی در ایران است. اما چنین 
ترکیب و امتزاجی در هنر او چگونه 

پدیدار شده است؟  
    

  گویا ارتباط اولیه شــما با 
فرهنگ ایرانــی از طریق ادبیات 

صورت گرفته است؟ 

آشــنایی من با ادبیات ایران  با آثار  
بزرگ علوی آغاز شد و بعد  با اشعار شاملو 
آشنا شدم. طبیعی است که اوایل به دلیل  
عدم تسلط بر زبان فارسی مطالعه متون 
قدیمی ادبیات ایران برایم خیلی سخت 
و ثقیل بود. خب، به هر حال تالشــم را 
کردم و  ادبیات ایــران را مطالعه کردم. 
حتی زبان خیام که خیلی برایم سخت 
بــود و آن را نمی فهمیدم؛ حــاال برایم 
آشناست. زمانی را به خاطر دارم که با یک 
گروه شاهنامه خوانی می کردیم و حدود 
شش سال خوانش شاهنامه برای ما طول 
کشید. االن هم مدتی است برای حافظ 
خوانی می روم. عاشــق حافظ هستم و 
خوانش اشعارش را دوست دارم. حافظ 
همواره در ستایش طبیعت نوشته است 
در حالی که در دوران سختی هم زندگی 
می کرده که شــاعر بودن در آن دوران 

آسان نبوده است.
 تأثیــر ادبیات ایــران بر 
نقاشی هایتان هم قابل توجه بوده 

است؟
همینطور است. اگر بخواهیم کلی 
نگاه کنیم ادبیات نقــش بزرگی را در 
آثار من بازی می کند. اینطور می توانم 
بگویم که قبل از اینکه نقاش شوم ادبیات 
دغدغه زندگی من بوده اســت. زمانی 
که در مجارستان بودم دلم می خواست 
ادبیات بخوانم اما زمانی که به وین رفتم 

به نقاشی گرایش پیدا کردم. با این حال 
فکر می کنم این هنر ها مثل یک رشته 
مروارید در کنار هم چیده شده اند و هر 
کدام جایگاه خودشــان را دارند. وقتی 
شما هنر را دوست دارید همه این ها را 
در کنار هم دوســت دارید. خب، تأثیر 
ادبیات بر روی من خیلــی زیاد بوده. به 
عنوان مثال من تحت تأثیر اشعار خیام 
و در طول جنگ ایران و عراق مجموعه 
»عروسک های کور« را نقاشی کردم که 
می شود گفت یک جور اعتراض بودند. 
ولی در مجموعه »تخت جمشید« یک 
جور تولد و آشتی را همراه با افکار منفی 
در کنار هم داشتم و آن را دایره ای بزرگ 
می دیدم که در واقع به نوعی از فلســفه 
شــرق نشــأت گرفته بود. مثاًل در آثار 

مولوی نیز این افکار را می بینیم.
  شما در نقاشی هایتان همواره 
یک نگاه جدی به تاریخ داشته اید. 
فکر می کنید این نگاه از کجا نشأت 

می گیرد؟ 
همانطور که گفتم شاید برای این 
باشــد که من به عنوان یک نظاره گر 
از بیــرون برای نمونــه عظمت تخت 
جشــمید را مشــاهده کردم. تخت 
جمشید شاید برای یک ایرانی یا فردی 
که در نزدیکی آن زندگی می کند  خیلی 
عادی باشد،  اما برای من خیلی شکوه و 
جلوه داشت. باید یک نکته دیگر در این 

ارتباط بگویم؛ اینکه  تخت جمشــید 
یا چهل ستون متعلق به همه بشریت 
است. در مجموعه »دیوار ها« هم این 
نگاه و این فلسفه دنبال می شود.  با این 

تفاوت که موضوع آن متفاوت اســت؛ 
چون مجســمه یک قالب دراماتیک 
دارد ولــی در دیوار ها خصوصاً در دوره 
رضا عباسی آثار مینیاتور بر روی دیوار 
بزرگ نمایــی شــده اند. در مجموعه 
»دیوار ها« زندگی و نابودی را در کنار 
هم گذاشتم و این را با پاک کردن نشان 
دادم. مثاًل یک صحنه عاشــقانه را به 
تصویر می کشیدم و با پاک کردن آنچه 
کشــیده بودم، تنها یک جفت چشم و 
یک گیاه باقی می ماندند و همه به من 
می گفتند؛ تو با قلم مویت انگار که شعر 
گفته ای!  شاید هم اگر بر زبان فارسی 
مسلط بودم ادیب می شدم.  در دیوار ها 
فلسفه جمع اضداد به کار برده شده و 
مرگ و زندگی در کنار هم قرار گرفته اند. 
من در طول سالیان متمادی این آثار 
را می دیدم و مرمت شــدن آن ها را نیز 
دیده بودم که هر بار یک الیه بر روی این 
آثار اضافه می شد و یک نقاشی جدید 
بر روی این الیه ها شــکل می گرفت و 
می شد دید که سه یا چهار الیه بر روی 
هم آمده اند و روی هر الیه یک اثر نقش 
بسته است. این فلسفه زندگی است که 
یکی دیگری را پاک می کند و دیگری 
او را. البته جای تأســف است که از این 
آثار به خوبی نگهداری نشده است. در 
مجموع می توانم بگویم این نوع نگاه، 
به خلق مجموعه دیوار ها کمک کرد. 
در مجموع هفت دوره در نقاشی هایم 
دارم و دوره گل و مرغ ششــمین دوره 
آن ها است. هفتمین دوره نقاشی هایم 
هم »سفرنامه« اســت که در حقیقت 
داستان زندگی خودم را روایت می کند.
  چه جنبه هایی از نقاشی ایرانی 
یا همان مینیاتــور را در مجموعه  

آثارتان دنبال کرده اید؟
برای نمونه  برداشت من از »گل و مرغ« 

گاهی به این شکل بوده که عناصری مثل 
کالغ را جایگزین آن کرده ام که برداشتی 
تازه از مینیاتورها است. کنتراست کالغ 
و فضاي بهشــتي گل و مرغ برایم جالب 
توجه بود. همچنیــن عناصر دیگری را 
هم به این تجربه ها وارد کــرده ام که در 
کنار نقاشي هایم به فضای هنرمفهومي 
نزدیک شده است. در گذشته چاقوها و 
دشــنه هایي را می دیدم که روي دسته 
آن ها گل و مرغ نقاشي شده بود. درحالي 
که با همین اسلحه ها است که بهشت و 
زندگي آرام آدمیان دچار خدشه و آسیب 
مي شــود. من این ایده را در چند تابلو به 
تصویر درآورده ام. در چیدمان ها هم به 
جاي دسته ها روي تیغه هاي تیز و برنده 
چاقو و اره گل و مرغ نقاشــي کردم.  در 
همه این فعالیت ها در این چهار دهه بر 
روي موضوعات ایراني تمرکز کرده ام و 
برایم سوژه هاي ایراني اولویت داشته اند. 
در واقع آنچه در ایران دیــده ام همواره 
بهانه و دستمایه هاي جدید براي خلق 
اثر هنري ام بوده است. اما مثل همیشه 
از نگاه و دریچه جهان بیني خودم به این 
موضوعات پرداخته ام و حرف خودم را در 

این قالب بیان کرده ام.

گیزال سینایی، هنرمند نقاش در گفت وگو با »توسعه ایرانی«

نظاره گری بیرونی به تاریخ ایران بوده ام 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

درخشش عکاسان ایرانی در 
جشنواره های بین المللی بابل

عکاسان ایرانی در مجموعه جشنواره های عکس 
بابل که در قالب چهار جشنواره در چهار کشور اسپانیا، 
فرانسه، بلژیک و لوکزامبورگ برگزار می شود، جوایزی 
را کسب کردند. در این مجموعه جشنواره عکاسان 
عضو کلوپ عکس فوکوس )نمایندگی فیاپ در ایران( 
 Le جوایزی را به شرح زیر کسب کردند. در جشنواره
Catalan فرانسه، عکس »به ســوی بی نهایت« 
 ،GPU از عرفان ربیعی دســتجردی مدال طالی
عکس »کوره« از بهنام نصری مدال برنز CEF و عکس 
»شادی کودکانه« از علی سامعی دیپلم افتخار ISF را 
کسب کردند. در جشنواره Ripollet اسپانیا، عکس 
»نگاه« از حمید رضا هاللی مدال طالی فیاپ و عکس 
»تنها« از وی دیپلم افتخار Afocer، عکس »مردم و 
گل ها« از سید احسان مرتضوی  روبان فیاپ و عکس 
 CEF شکوه بیابان« از بابک مهرافشار دیپلم افتخار«
را کسب کردند. در جشنواره لوگزامبورگ نیز عکس 
»مردم و گل ها« از سید احســان مرتضوی  دیپلم 
افتخار ISF را کسب کرد. در این جشنواره آثاری از 
عکاسان ایرانی شامل بهنام نصری، امین دهقان، بابک 
مهرافشار، امیدرضا پورنبی، امیر علی نواده شهال، سید 
احسان مرتضوی، سید رضا جوادی، ابراهیم بهرامی، 
احســان جزینی، حمیدرضا هاللی، عرفان ربیعی 
دستجردی، فرزین ناظم زاده، مسعود مطلبی، وحید 
شریفیان، امیرحسین هنرور، رضا برادران اصفهانی، 
رضا عاملی پور، علی ســامعی، محمد علی شمس 
الدین، هوتن باباپور، ریحانه شاداب جوپشتی، عرفان 
آقابابائی و محمد علی شمس الدین در بخش های 
مختلف پذیرفته شدند. فدراسیون بین المللی هنر 
عکاسی )فیاپ( که به عنوان تنها مؤسسه بین المللی 
در زمینه عکاسی از طرف یونسکو به رسمیت شناخته 
شده است، در سال ۱۹۴۶ پایه گذاری شد و از آن سال 
تاکنون واسطه ای برای برقراری ارتباط بین مؤسسات 
ملی عکاسی در کشورهای مختلف جهان بوده است. 
این فدراســیون به عنوان عضو اجرایی با مؤسسات 
ملی عکاسی در سراسر جهان همکاری نزدیک دارد 
که تعداد آنها به بیش از ۹۰ مؤسســه ملی در ۵ قاره 
می رسد. فیاپ در هر کشور تنها یک دفتر دارد که در 
حال حاضر نماینده رســمی فیاپ در ایران »کلوپ 

عکس فوکوس« است.
    

90  سال زندگی استاد پیشکسوت 
در نمایشگاه »روزگار محبوب«

دومین نمایشــگاه نگارخانه مهرسان با عنوان 
»روزگار محجوب«  به ۹۰ ســال زندگی اســتاد 
پیشکسوت و صاحب نام هنر معاصر حسین محجوبی 
می پردازد. این نمایشگاه مروری بر آثار و نکوداشت 
استاد حسین محجوبی نقاش، معمار، طراح و سازنده 
پارک های مطرح ایران و از چهره های بین المللی هنر 
نقاشی است و مجموعه ای از آثار قدیم و جدید استاد 
که اخیرا نشان عالی »هنر برای صلح« را از آن خود 
کرده دربرمی گیرد. جشن امضای کتاب و برگزاری 
کارگاه عملی از بخش های این رویداد ارزشــمند 
هنری است که از آخرین جمعه آذرماه در نگارخانه 
مهرسان آغاز می شود. حســین محجوبی متولد 
۱۳۰۹ هجری شمسی در الهیجان است. از نوجوانی 
به نقاشی روی آورد. در دانشکده هنرهای زیبا نقاشی 
خواند سال ۱۳۳۸ از این دانشکده فارغ التحصیل شد. 
محجوبی و آثار نقاشی او در ایران و جهان شناخته شده 
هستند. عالقه مندان برای شرکت در آیین افتتاح این 
رویداد می توانند ســاعت ۱۶ روز جمعه 2۹ آذرماه 
۱۳۹۸، مهمان نگارخانه مهرسان واقع در پردیس 
فرهنگی هنری مهرسان شوند تا در آستانه ۹۰ سالگی 
استاد حسین محجوبی و همراه با مهربانی همیشگی 

او، آثار ماندگارش را به نظاره بنشینند.

بوم خبر

علیرضا کمالوند

در زمینة هنرهای نوظهور، پژوهش ها بسیار محدود بوده 
و از حیث منابع و فعالیت های دانشگاهی در این مورد ضعیف 
عمل شده است. بدیهی است که هنرهای نوظهور وارداتی و 
به شّدت وابسته به تکنولوژی هستند. از آنجا که تکنولوژی به 
سرعت تغییر می کند طبیعتاً شکل های مختلف این هنرها 
نیز به ســرعت در حال دگرگونی است. به منظور همراهی و 
تعامل با این جریان ضروری است که ابتدا یک جایگاه مستقل 
برای خود تعریف کنیم. این استراتژی به طور قطع نیازمند 
پژوهش اســت چراکه در غیر این صورت آثار تولید شده در 
این بستر صرفاً و لزوماً به صفت تقلیدی متصف خواهند بود. 
برای شناخت این پدیده ها از دو گزینه می توان بهره جست: 
سیستم آموزشی و منابع در دسترس. سیستم آموزشی کنونی 
هیچ گونه حمایتی از هنرهای نوظهور به عمل نمی آورد. بر 
اساس اطالعات، آخرین بازبینی ســیالبس های درسی در 
زمینة  هنرهای تجسمی در سال ۱۳۶۷ انجام شده است. البته 
در یکی دو سال اخیر نیز بازبینی دیگری صورت پذیرفته است 
که نه تنها منجر به بهبود اوضاع نشده بلکه شرائط را نابسامان تر 

کرده اســت و البته در همین بازنگری جدید نیز ردپایی از 
هنرهای نوظهور دیده نمی شود. این معاصریت باید به نحوی 
در سیستم لحاظ شود اما متأســفانه تاکنون در برنامه های 
دانشگاهی دیده نشده است. در واقع هنرهای جدید به رغم 
تمام اهمیتی که دارند نه تنها از سوی سیستم دانشگاهی بلکه 
از طرف هیچ نهاد ذی صالحی اعم از دولتی یا غیردولتی نظیر 
گالری ها و مراکز هنری حمایت نمی شوند.  وضعیت منابع از 
گزینة اول نیز حادتر است. آثار ترجمه در عین انگشت شمار 
بودن حاوی اشــکاالت متعدد بوده و چه بسا مطالعه و درک 
منبع اولیه به مراتب معضالت کمتری داشته باشد. مشکل 
دیگر در این زمینه ضعف ارتباط و تبادل هنری در ســطح 
بین المللی است که تبعات سوئی از حیث دانش مورد نیاز هنر 
کشور به همراه دارد. در واقع دوران تولید اثر بر مبنای حس 
درونی و انگیزه های شخصی سپری شده و پژوهش و مطالعه 

برای خلق اثر هنری ضرورت به شمار می آید. 
هنرهای نوظهور محصول بســط قابلیت های هنرهای 
سنتی و ارتباط آن با یک سری مدیوم-های جدید هستند. 
نقاشی از کارکردهای اجتماعی و محدود قرن نوزدهم فراتر 
رفته و به تئاتر، سینما، تلویزیون و شهر وارد شده و تلقی های 

سنتی و عمومی از آن دســتخوش دگرگونی گشته است. با 
محو مرزهای جداکننده شــاهد بروز مجموعه ای از هنرها 
ذیل عنوان چند رسانه ای هستیم. اما در آموزش دانشگاهی و 
آموزش هنر ما به طور تأسف باری از این هنرها غفلت شده  است 

و بالطبع ارتباط الزم با آن ها برقرار نشده است.
در حالی که تلقی ما از گرافیک به بســته بندی و طراحی 
لیبل، و از آموزش نّقاشی به کار بر روی بوم خالصه می شود و 
هنوز رشته نّقاشی دیواری در وزارت علوم نداریم، در بسیاری 
از کشورها آثار در سطح شهر در معرض دید عموم قرار گرفته، 
و گرافیک و نّقاشــی به عنوان عناصر اصلی مبلمان شهری 
به کار می روند. تعاریف جزیــره ای از هنرها کاربرد خود را از 
دست داده و حوزه ها چنان در هم تنیده شده اند که عماًل هنر 
خالص معنا ندارد. هنر نحوی از رسانه است و رسانه هم نحوی 
از هنر. مطالعات آکادمیک در دانشــگاه های کشور ما از این 

موارد غفلت ورزیده اند.
امــروزه پژوهش  در چــه جنبه هایی از آمــوزش هنر از 
ضرورت بیشتری برخوردار است؟ این سؤال از پرسش های 
بحث برانگیز است. اگر بپرسید انتظار ما از آموزش دانشگاهی 
هنر چیست، پاسخ چنان که از قدیم مرســوم بوده تعلیم و 
تربیت هنرمند است که البته در این رابطه مسائل گوناگونی 
مطرح است: معیار جذب دانشجو )شامل پذیرش از رشته های 
دیگر(، واحدهای آموزشــی تدریس، آیندة شغلی، امکان 
آموزش خالقیت و تربیت هنرمند، نیاز جامعه به خیل عظیم 

خروجی های دانشــگاه و مواردی از این قبیل که در پاســخ 
به آن ها هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. دانشــگاه های ما نه 
هنرمند بلکه کارشناس تربیت می کنند و البته برخی از این 
کارشناسان ممکن است هنرمند شوند اما هنرمند شدن این 

افراد به واسطه آموزش های دانشگاهی نیست. 
این ارتباط زمانی اصالح می شود که آموزش متناسب با 
نیازهای هنری فردی )مهارت تفکر کردن، خلق ایده  کردن، و 
مهارت های اجرایی و ارتباطی( و اجتماعی طراحی و تنظیم 
شــوند. در همین راســتا، نبود آمار دقیق از وضعیت شغلی 
دانشجویان هنر )که برخی هنرمند، بعضی منتقد یا معلم، و 
عده ای نیز به عنوان کارشناس هنری در ادارات و مراکز دولتی 
و غیر دولتی و یا در رشته های غیرمرتبط مشغول به کارند( از 
معضالت بسیار جدی و نیازمند توجه و پژوهش است. عدم 
اطالع از میزان بازدهی و کارایی آموزش، نظام آکادمیک هنر 
را همچنان در حد تقلید و کپی از تلفیق ســازمان نیافته ای 
از کشــورهای غربِی گوناگون نگه می دارد و مانع از تعریف 
مســتقلی برای آن در نســبت با سیاســت کالن فرهنگی 
آموزشی می شود. ســهم بودجه های بسیار باالی پژوهشی 
در کشورهای توســعه یافته ناظر به این باور است که عمل 
باید مبتنی بر نظر باشد. این باور در جامعه ما جایگاه چندانی 
ندارد و دانشگاه همچنان با پدیدة مدرک گرایی )حصول یک 
جایگاه اجتماعی نه ارتقای سطح رفاه اجتماعی(، دست به 

گریبان است.

آکادمی ها چه نسبتی با هنر امروز دارند؟

ضعف پژوهش در حوزه هنرهای جدید

یادداشت

 در فعالیت هنری سوژه هاي 
ایراني برایم اولویت داشته اند. 
آنچه در ایران دیده ام همواره 

بهانه و دستمایه هاي جدید 
براي خلق اثر هنري ام بوده 

است. اما مثل همیشه از نگاه 
و دریچه جهان بیني خودم 

به این موضوعات پرداخته ام 
و حرف خودم را در این قالب 

بیان کرده ام

من به عنوان یک نظاره گر از 
بیرون جلوه هایی از تاریخ 
و برای نمونه عظمت تخت 
جشمید را مشاهده کردم. 
تخت جمشید شاید برای 
یک ایرانی یا فرد دیگری 
که در نزدیکی آن زندگی 
می کند  منظره ای خیلی 
عادی باشد،  اما برای من 

خیلی شکوه و جلوه داشت
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