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بهروز فائقیان

عکاســی مســتند اجتماعی چه 
جنبه هایی از زیست انسانی و حیات را در 
بر می گیرد و از چه طریق چشم اندازهای 
مورد نظــرش را با مخاطــب خود به 
اشتراک می گذارد و نظر او را به خود جلب 
می کند؟ از سوی دیگر این شیوه از ثبت 
و ضبط جلوه ها و رخدادهای پیرامونی تا 
چه اندازه در تولیدات تصویری عکاسان 
امروز ما جایگاه یافتــه و به آن پرداخته 
می شود؟ اهمیت جنبه های پژوهشی، 
مردم نگارانه و تاریخ نگارانه عکاســی 
مســتند اجتماعی امروز برای ما تا چه 
اندازه روشن اســت و مستندنگاری در 
عکاســی ما به عنوان کارکــردی ویژه 
در ثبت و ضبط مختصــات فرهنگی و 

اجتماعی جایگاه خود را یافته است؟ 
زنگ خطر به صدا درآمده است

علیرضا کریمــی صارمی، هنرمند 
عکاس و از مدیران پیشین حوزه عکس 
انجمن سینمای جوانان ایران، در ارتباط 
با وضعیت عکاســی مستند اجتماعی 
این ســال ها می گوید: امــروز یکی از 
بحران های جدی حوزه عکاسی وجود 
دارد این است که عکاسان جرات عکاسی 
از حوزه اجتماعــی را ندارند و این یکی 

از چالش های جــدی در حوزه این هنر 
است. اگر این بحران بر طرف نشود، به 
جرات می توان گفت در سال های آینده 
هیچ سند تصویری معتبری از زندگی 
اجتماعی امروز نخواهیم داشــت. باید 
در این زمینه حساس بود، اگر عکاسی 
نتواند عکسی از شهر خود برای آیندگان 
به عنوان اسناد تصویری بر جای بگذارد، 
آیندگان در شــناخت وضعیت نحوه 
زندگی اجتماعی امروز به بیراهه خواهند 
رفت. برای کارهــای تحقیقاتی نیز به 
مستند سازی اجتماعی نیاز داریم و اگر 
در زمینه حل بحران عکاســی مستند 
اجتماعــی، اقدامی صــورت نگیرد، 
کارهای تحقیقاتی بــا چالش مواجه 
خواهند شــد. سال ها اســت که هیچ 
عکســی که در خور توجه بــه زندگی 

شهری باشد، وجود ندارد این یک خطر 
برای جامعه است. 

عدم اقبال فضای دانشگاهی به 
عکاسی مستند

پیمان هوشمندزاده، هنرمند عکاس، 
درباره وضعیت عکاسی مستند در این 
سال ها می گوید: اینطور به نظر می آید 
که بعد از درگذشــت بهمن جاللی که 
دغدغه های جدی در این زمینه داشت، 
جامعه عکاسی ما گویی یک حامی بزرگ 
را از دســت می دهد و عکاسی مستند 
اجتماعی ما هم روبــه افول می گذارد. 
موجی که آمده است و عکاسی مستند 
را کنار زده، می تواند به دنبال عدم اقبال 
دانشگاه ها و گالری ها به عکاسی مستند 
باشد. به نظر می رســد اغلب اساتیدی 
که در دانشــگاه ها تدریس می کنند؛ 

دانشجو ها را ســوق می دهند به سمت 
نوعی عکاســی که بیشتر جنبه هنری 
دارد، یا حتی زمانی که روی عکاســی 
مستند کار می کنند به سمتی کشیده 
می شــود که جنبه اجتماعی عکاسی 
مستند از بین می رود و یک نوع عکاسی 
آرام و لطیف شــکل می گیردکه هیچ 
افشــاگری در آن نیســت. ظاهراً همه 
دوست دارند به عنوان هنرمند شناخته 
شــوند تا عکاس؛ چرا که وجهه هنری 
پررنگ تر از عکاس بودن شــده است. 
بنابراین هنرمند نسبت به اتفاقاتی که 
در جامعه می افتد بی تفاوت می شــود 
و کارش مدام انتزاعی تر می شود.البته 
وضعیت اجتماعی مان هم باعث شده 
که دیگر چیزی به اسم عکاسی اجتماعی 

نداشته باشیم. 
 افول مستندنگاری 

در حوزه عکاسی
روشــن نوروزی، هنرمند عکاس، 
معتقد است: در اواسط دهه 70 و فعالیت 
عکاسان در مطبوعات و خبرگزاری ها، 
عکاســی مســتند اجتماعی از دوره 
طالیی خــود فاصله گرفت. عکاســی 
مستند اجتماعی در دهه  60 تا اواسط 
دهــه 70 دوران درخشــانی را به خود 
دید. در اواســط دهه 70 بســیاری از 
عکاســان قدرتمند در حوزه عکاسی 
مســتند اجتماعی به سمت روزنامه ها 
و خبرگزاری ها رفتند و حوزه مســتند 

خیلی ناگهانی جایش را با حوزه عکاسی 
خبری عوض کرد. خیلی از عکاسان به 
دلیل غم نان و فضای نامناســب مالی و 
اقتصادی جذب عکاسی خبری شدند 
و همین مسئله باعث شد که در مقطعی 
عکاسی مستند به شــدت دچار رکود 
و افول شود. شــهرت و پول بیشتر در 
عکاسی خبری موجب شد عکاسان ما به 
این حوزه گرایش بیشتری داشته باشند. 
زرق و برق، ســر و صدا و بازتابی که در 
عکاسی خبری هست در عکاسی مستند 
وجود ندارد. با اینکه عکاسی خبری هم 
ســختی ها و ویژگی های خاص خود را 
دارد اما پیچیدگی های عکاسی مستند 
اجتماعی، این حوزه را از سایر حوزه های 

عکاسی متمایز کرده است. 
امکان های ارائه عکس های 

مستند محدود است
جــواد ثابتی، هنرمند عــکاس، در 
ارزیابی خود از وضعیت عکاسی مستند 
می گوید: متاســفانه به دلیل وضعیت 
بد اقتصادی و نبود عرصه و بازاری برای 
عکس های مستند تولیدات تصویری 
از این دست بسیار محدود است .اکنون 
هیچ بازاری برای عکس های مســتند 
وجود ندارد بنابراین چه عکاسان قدیمی  
و چه عکاسان جوان تر به سمت عکاسی 

صحنه آرایی گرایش پیدا کرده اند. 

نمایشگاه ها هم به سمت عکس های 
فانتزی و عکاســی صحنه آرایی روی 
آورده اند چــرا که در داخــل و خارج از 
کشور فروش خوبی دارد. چندی پیش 
تصمیم گرفتــم در قالب پــروژه ای به 
همراه چندتن از عکاســان مستند از 
قلعه های ایران عکاسی کنیم و این آثار را 
به ثبت برسانیم؛ اما متاسفانه هیچ کدام از 
دوستان مستندنگارم حاضر به انجام این 
پروژه نشدند. بنابراین به روشنی می توان 

دید خأل بزرگی در این زمینه ایجاد شده 
است.پیش از این عکاسان برای مثال به 
ثبت آثار تاریخی و به طور کلی مستند 
نگاری اهمیت می دادند. بی شــک در 
چنین شرایطی که شاخه ای از هنر به 
بن بست می رسد به حامیانی  نیاز است 
تا از به حاشیه رفتن آن جلوگیری شود. 

 ضرروت مستندنگاری 
مدام بازتولید می شود

حســن غفــاری، عــکاس حوزه 
مســتندنگاری که ســال ها بر زندگی 
عشــایر ایران متمرکز بوده، در ارتباط 
با زمینه های عکاسی مستند در ایران 
می گوید: از همان اوائل پیدایش عکاسی 
در ایران، یعنــی از دوران قاجار بوده اند 
عکاسانی که نســبت به زندگی مردم 
عالقه نشان داده اند. مثالً خود ناصرالدین 
شاه در سفرهایش عکاسی می کرد و در 
برخی موارد دستور به عکاسی می داد. 
یا آنتوان سوریوگین که در مناطق ترک 
نشین، کردنشین و لرنشین در آن سال ها 
با آن دوربین های ســنگین عکاســی 
کرده است. همچنین عکاسان زیادی 
در محدوده جغرافیایی شهرهای خود 
به زندگی مردم بومی خود پرداخته اند. 

من نیز وقتی وارد فضای دانشگاهی 
شدم عکاسی را از طوایف ایل بویراحمد 
شــروع کردم و رفته رفته جغرافیای 

موضوعی عکاســی از ایالت وعشایر را 
گســترش دادم و در طول این روند با 
تعاریف علوم اجتماعی هم آشنا شدم. 
بنابراین پیش از ما چنین فعالیت هایی 
صورت گرفتــه و بعد از ما هــم ادامه 
خواهد داشــت؛ چرا کــه تغییرات در 
بافت اجتماعی و شــیوه های زیست و 
رفتارهای انسانی همیشه وجود دارد 
و ضرورت عکاســی را مــدام بازتولید 

می کند. 

کنکاشی در کارکردهای اجتماعی عکس ها 

عکاسی مستندنگارانه؛ حاشیه یا متن؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پایان یازدهمین نمایشگاه 
»مجسمه های کوچک« 

مراســم اختتامیه یازدهمین دوره نمایشگاه 
مجســمه های کوچک بــا قدردانــی از برگزیده 
این رویداد، سه شــنبه ۱۳ آذر در گالری شــیرین 
برگزار می شود. هومن ســلیمی، دبیر نمایشگاه 
مجسمه های کوچک، گفت: نمایشگاه مجسمه های 
کوچک روز ۱۳ آذر بــه کار خود پایان می دهد و در 
مراسم اختتامیه این رویداد سعید شهالپور، کورش 
گلناری، بهــداد الهوتی و بهرنــگ صمدزادگان 
سخنرانی خواهند داشــت. وی بیان کرد: در این 
دوره ۴۳۸ اثر از ۲۴7 هنرمند به دبیرخانه انجمن 
رســید و تعداد ۱۴۱ اثر که واجد شرایط نمایشگاه 
بودند، مورد بررســی قرار گرفتند و درنهایت پس 
از داوری ۵6 اثر از۴۵ هنرمند به نمایشگاه راه پیدا 
کردند. ســلیمی گفت: کوروش گلناری، بهرنگ 
صمدزادگان و بهــداد الهوتی داوری ایــن آثار را 
برعهده داشتند و پس از داوری نهایی یک اثر به عنوان 
برگزیده این نمایشــگاه انتخاب شد که در مراسم 
اختتامیه تندیس این رویداد به او اهدا خواهد شد. 
دبیر این نمایشگاه توضیح داد: نمایشگاه مجسمه 
های کوچک قدیمی ترین و مهمترین نمایشــگاه 
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران است که روند 
برگزاری آن همچنان تداوم دارد. در یازدهمین دوره 
برگزاری نمایشگاه مجســمه های کوچک گالری 
شیرین بیشترین همکاری را با انجمن داشته است 
و شیوه برگزاری این نمایشگاه پس از۱0 دوره که به 
صورت سنتی برگزار می شد، در این دوره تغییر کرد. 
گالری شیرین در خیابان سنایی، کوچه ۱۳، پالک 

۵ واقع شده است.
    

 دومین هفته دیزاین تهران 
در برج آزادی

دومین هفته دیزاین تهــران با همت کمپین 
#من_طراحم و انجمن های صنفی فعال در حوزه 
دیزاین از ۲۲ تا ۲۹ آذرماه ۱۳۹۸ در مجموعه برج 
آزادی تهران برگزار خواهد شــد. این رویداد که با 
همکاری انجمن صنفی طراحان گرافیک، انجمن 
صنفی طراحان صنعتی، جامعه مهندسان معمار، 
انجمن صنفی طراحان لبــاس و پارچه، و انجمن 
طراحی گرافیک متحرک برگزار می شود، شامل 
برنامه های مختلفی از جمله نمایشگاه آثار شاخص 
دیزاین، نشســت های آموزشــی، و مجموعه دور 
همی های شب طراحان است. در پایان این هفته نیز 
پنجمین همایش کمپین #من_طراحم با حضور 
طراحان موفق و پیشکســوتان طراحی باهدف به 
اشــتراک گذاری تجربیات دیزاین و بحث درباره 

دغدغه های شغلی طراحان برگزار می گردد.
به گفته حامد بیدی مؤسس کمپین من طراحم، 
نخستین هفته دیزاین تهران در سال ۱۳۹۱ به همت 
اساتید و فعاالن رشته طراحی صنعتی در دانشگاه 
هنر برگزار شده بود و پس از آن متأسفانه این رویداد 

ادامه نیافته است. 
وی با بیان اینکه کمپین #من_طراحم با ۹۲00 
عضو طراح، یکی از معدود جوامع فراگیری اســت 
که همه رشــته های طراحی را در برگرفته است، 
خاطرنشان کرد ایده برگزاری دومین هفته دیزاین 
تهران در نشســت هم اندیشــی با اساتید کمپین 
#من_طراحم و نماینــدگان انجمن های صنفی 
دیزاین مطرح شد و امسال برای اولین بار در ایران 
شاهد هم افزایی و برگزاری رویدادی مشترک توسط 

این انجمن ها خواهیم بود.
 نمایشــگاه هفته دیزاین تهران جمعه ۲۲ آذر 
در برج آزادی تهران افتتاح خواهد شــد و در طول 
آن نشست های آموزشــی مختلفی برای طراحان 

برگزار خواهد شد. 

بوم خبر

سعید ذابحی

واژه »کیوریتــور« ازجمله واژه های نســبتا 
جدیدی ســت که چند سالی اســت در ادبیات 
هنرهای تجسمی ما وارد شده است. کیوریتور، 
نمایشگاه گردان یا هنرگردان، کسی است که از 
طریق تخصص، اطالعات و ذوق شخصی، اقدام 
به گردهم آوری و برگزاری نمایشــگاه برای آثار 
هنری )عمدتاً تجسمی( می کند. لزوماً کیوریتور 
کار چند هنرمند را دور هم جمع نمی کند بلکه 
کیوریتور می تواند کار یک هنرمند را به نمایش 
بگذارد.نمایشــگاه گردان بودن احتیاج به انجام 
دادن وظایف گوناگون به طور همزمان دارد. زیرا 
این حرفه شامل داشتن مسئولیت های گوناگونی 
می شود؛ از جمله؛ انتخاِب نوِع هنری که قرار است 
در نمایشگاه به نمایش گذاشته شود، سازماندهی 
نمایشگاه های هنری در گالری ها و یا مکان های 
عمومی، تحقیق دربارۀ هنرمنــدان و تنظیم و 
نوشتن کاتالوگ ها و مقاالت.کیوریتورها افرادی 

هستند که در کنار هنرمند قرار می گیرند تا راه 
را برای تحقق ایده های او همــوار کنند. ممکن 
اســت در موزه باشــند )که در آن صورت آنها را 
موزه دار و حرفه شــان را موزه داری می گوییم(، 
یا در نمایشــگاه )که آنها را نمایشــگاه گردان یا 
نمایشگاه دار می گوییم(، یا در نگارخانه ها و حتی 
مکان هایی که موقتاً برای نمایش آثار هنری برپا 
می شوند. دایره  شمول این حرفه، البته از این موارد 
هم بســی فراتر می رود، تا جایی که از گزینش و 
سفارش اشیا و ابزار کار، تا تهیه  فهرست مهمانان 
یک نمایشگاه هنری را در بر می گیرد. کیوریتوری 
از آن حرفه هایی اســت که، همســنگ دانش و 

تخصص، به تجربه نیاز دارد.
متعاقب رونق روزافزون این فن در غرب و پر و 
بال گرفتن شاخه های آن، واژه  کیوریتور در زبان 
فارسی هم پربسامد شده است، اما به نظر می رسد 
هیچ یک از معادل های موجود نمی تواند شمول 
معنایی الزم را بدان ببخشــد. اهل هنر در گفتار 
بیشــتر با کاربرد همان واژه ی انگلیسی افاده ی 

معنی می کنند اما مشکل در نوشتار پیدا می شود. 
این کلمه که بیشتر با عنوان »نمایشگاه گردان« 
یا »هنرگــردان« در ایران ترجمه شــده یکی از 
مهمترین موضوعات در حوزه هنر معاصر است.

کیوریتوری که تخصصی بینارشــته ای اســت 
می تواند در نوع نگرش جامعه به مقوله فرهنگ و 
هنر تغییر ایجاد کرده یا موجب ایجاد حرکت های 
هنری نو شود. در تمام دنیا دقیقا برخالف کشورما، 
معموالً پژوهشگران هنر و علوم اجتماعی و گاه 
هنرمندانی که توانایی  آن را دارند؛ به این شــغل 
مشغولند. پس بجاســت که از پژوهشگران هنر 
انتظار داشته باشیم تا شرایط آکادمیک این رشته 

را در کشور مهیا کنند. 
کیوریتوری دانشی ست که براساس آن شخص 
کیوریتور نمایشگاهی را برپا کرده و سبک آن را 
تعیین می کند. در همین رابطه کیوریتور کاتالوگی 
را تنظیم یا اگر الزم باشد نقد و بررسی هایی را درباره 
جریان آن نمایشگاه تدارک می بیند. در ایران به 
غلط این واژه به معنی نمایشــگاه گردان ترجمه 
شده و نمایشگاه گردانی معنای جامعی برای این 
واژه نیســت. کیوریتور شخصی است که در یک 
جریان مسئولیت تعیین ســبک و شیوه دارد یا 
اینکه براساس آن شیوه نمایشگاه را برگزار می کند. 

همچنین تعیین می کند چه اشخاصی در ارتباط 
با آن نقد بنویسند. تمام این تدارکات و تمهیدات 
برعهده کیوریتور اســت و دانشــی که در واقع 
کیوریتور ارائه می کند در رابطه با آن نمایشگاه، 
دانش کیوریتوری است. کیوریتور هدایت کننده 

جریان های هنری است.
 در خــارج از ایران در خیلی از کشــورها این 
یک رشته دانشگاهی اســت و در مقطع دکتری 

مطالعات در این رشته فعال تر است. 
کیوریتوری یک مفهوم بینا رشــته ای است؛ 
این رشــته در حوزه بینارشته ای بین رشته های 
تجسمی، دراماتیک و نمایشی و تئاتر هم تعیین 
شــده و فعالیت هایی نیز در ایــن زمینه انجام 
می دهد. در حقیقت کیوریتوری فقط شامل رشته  

تجسمی نیست. 
این حرفه از لحاظ آکادمیک از مدت ها پیش 
در بسیاری از کشــورها انجام می  شده اما چیزی 
که در ایران بسیار رواج دارد شامل استانداردی که 
برای یک کیوریتور درنظر گرفته اند، نمی شوند. 
این رشته به دلیل اینکه در حال رشد و شناخته 
شدن اســت یک جریان فرهنگی زنده و بالنده 
اســت و درکنار فعالیت های فرهنگی دیگر باید 
پیشرفت کند. اولین و مهم ترین بخش کار دقیقاً 

کاری پژوهشی است. او به دنبال یک مساله است، 
مساله ای که در عرصۀ هنر کشورش اهمیت داشته 
باشد، پس درست مثل یک محقق باید مسئله ای 
داشته باشد، اهمیت آن برایش روشن باشد، هدفی 
روشن از طرح آن داشته باشد و در نهایت آن را در 

قالب یک پروپوزال بنویسد و ارائه کند.
در ارتباط با فعالیت های کیوریتور نقدهایی 
در حال حاضر به آن وارد اســت. بعضی معتقدند 
کیوریتور در مواقعی خود تصمیم گیرنده است 
و عملکرد او حتی گاه منطبق باخواسته هنرمند 
نیست. به همین دلیل اشکالی که پیش می آید 
این است که موسسه ای در برخورد با فعالیت هایی 
از این دست ممکن است جانب هنرمند را بگیرد. 
اما درواقع فعالیت های سازمانی که خود منتقد، 
کیوریتور، امکان نمایش آثار را دارد در آینده ای 
که در پیش می بینیم فعال تر خواهد بود. شــاید 
کیوریتوری در ایران هم پا و نزدیک به اتفاقاتی که 
در جهان است پیش برود، اما نکته مهم این است 
که مسائل مربوط به اقتصاد هنر در کشور ما اولویت 
دارد و بیشتر تعیین کننده است تا فعالیت های 
پژوهشی و علمی؛ و به همین دلیل به نظر می رسد 
در ایران کیوریتوری بیشتر هم پای جریان های 

اقتصادی پیش خواهد رفت.

تأملی بر یک مفهوم جدید در هنر معاصر

دانش هنرگردانی
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