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بوم خبر

هنرمند پیشکسوت سفال و سرامیک:

تسلط به تکنیک از افراد هنرمند نمیسازد

هنرمند پیشکســوت ســفال و
ســرامیک معتقد اســت :هر کسی
که میتواند از تکنیکهای مختلف
در سفال و ســرامیک استفاده کند،
هنرمند نیست .کسی هنرمند است
که توانســته از مواد و تکنیکهای
ســرامیک در بیان شــخصی خود
استفاده کند.
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنا،
یازدهمین دوساالنه ملی سرامیک
ایــران با حذف نــام ســفال از این
دوســاالنه درحالی قرار است آبان
ماه سال جاری برگزار شود که اسفند
سال گذشته را به دلیل شیوع ویروس
کرونا از دســت داد .با ایــن وجود
گفته میشــود حذف سفال در این
دوره به جلسهای بازمیگردد که در
فرهنگستان هنر برگزار شده است.
در این جلســه عنوان شــده بود که
ســفال در زمره ســرامیک تعریف
شــده اســت و در زبان بینالمللی
نیز چنیــن رویکردی رایج اســت
و انجمــن ســرامیک نیــز از آن
تبعیت میکند.

فــرزاد فرجــی (عضو شــورای
سیاستگذاری یازدهمین دوساالنه
ملی سرامیک ایران) دراین خصوص
گفته است :درباره تفاوت سفالگری
و هنر ســرامیک میتــوان گفت،
سرامیک ماده تاریخی است و انسان
برای رفع نیازهــای اجتماعی خود
از آن بهره برده اســت .امروز هم در
بخشهــای مختلــف از هوافضا تا
پزشکی ایفای نقش میکند و این به
سبب مادهپذیری و شکلپذیری آن
است .در فضای هنری نیز به واسطه
همین خواص به هنرمند این امکان
را میدهد که براســاس نیاز از این
ماده بهره برد.
هرچند در بیشــتر مواقع شاهد
همراه شدن نام ســفال و سرامیک
در کنار یکدیگر هســتیم اما اینبار
شاید نیاز باشد در یک تفکیک ،شاهد
برگزاری دوساالنهای به نام سرامیک
باشیم.
در این میــان با توجه بــه آنکه
«خودکاوی» محور ارزیابی آثار این
دور از دوساالنه ســرامیک است که

پس از  ۹سال باالخره شاهد برگزاری
آن هســتیم از ایــن رو میتوان به
بررســی این مهــم از دیدگاههای
مختلف نشست.
منیــژه آرمیــن (از هنرمندان
شــاخص حوزه ســرامیک و عضو
شورای سیاســتگذاری یازدهمین
دوساالنه ملی ســرامیک ایران) با
اشاره به مباحثی که درخصوص واژه
خودکاوی مطرح میشــود ،گفت:
ســرامیک مادهای خاص است که
تکنیکهای بسیار گستردهای را در
اجرا میطلبد و میتوان روی آن اجرا
کرد .وقتی بحــث خودکاوی مطرح
میشــود ،این امکان برای هنرمند
ایجاد میشــود که از تکنیکهای
مختلف برای اجرای ایدههای خود
استفاده کند.
او ادامه داد :در ایــن میان نباید
فراموش کرد کــه تکنیک ،هنرمند
نمیسازد .در بســیاری از کارگاهها
شــاهد فعالیت هنرمندانی هستیم
که تکنیکهای قــوی در اجرا دارند
و به تکنیکهای بســیاری دســت

پیدا کردهاند اما هنرمند نیســتند.
میتوان گفت هر کسی که میتواند
از تکنیکهای مختلف در ســفال
و سرامیک اســتفاده کند ،هنرمند
نیســت .کســی هنرمند است که
توانســته از مــواد و تکنیکهــای
ســرامیک در بیان شــخصی خود
اســتفاده کند .بیان شخصی است
که اهمیت دارد .تکنیکها محفلی
هســتند تــا هنرمند بتوانــد بیان
شــخصی خود را از طریق آن بیان
کند.
این هنرمند با اشــاره بــه واژه
خودکاوی ،اظهار کرد :شاید در نگاه
نخست ،خودکاوی به نظر فردگرایی
و فردیت به نظر بیاید امــا این واژه
معانی چند بعدی دارد .از یک ســو
هنرمند را به خویشتن بازمیگرداند
و از دیگر سو خود تنها به معنای فرد
هنرمند نیست؛ بلکه من اجتماعی،
سیاســی و تاریخی نیز در در ابعاد
مختلف بروز میکند .خودکاوی
به معنای از دورن جوشــیدن
اســت و ایدهای که از درون

در گالری کاما به نمایش درمیآید

هفتاد ماسک نقاشی شده از
هفتاد هنرمند

هنرمند بجوشد ،جایی برای تقلید و
کپی کاری ندارد.
آرمین در پاسخ به این سئوال که
در عصر حاضر با توجه به گسترش
تکنولوژی و ظهور هنرهای مختلف
از نقاشــی گرفته تا هنرهای جدید،
ســرامیک چه ابعادی بــرای بیان
هنری ایدههای نو در اختیار هنرمند
میگــذارد ،گفــت :ســرامیک به
لحاظ تکنیک اجرا بســیار متنوع
و فوقالعاده اســت .مــن کارهای
زیادی را از این طریق انجام دادهام.
سرامیک و ســفال که البته تفاوتی
بین آنهــا نمیبینم و حتــا معتقد
هستم سفال جنبه تاریخی خاصی
در پــس خــود دارد ،امکاناتی رادر
اختیار هنرمند قــرار میدهند که
او بتواند با اســتفاده از تکنیکهای
موجود برای بیــان هنری ایده خود
استفاده کند.
او تصریــح کــرد :هرچند طی
سالیان ســال،از این حوزه به عنوان
یکی از هنرهای کاربردی یاد شــده
اما یکــی از اهداف دوســاالنه ملی
ســرامیک ایران آن است که سفال
و سرامیک را به هنر محض برساند.
هنر محض اســت که اهمیت دارد.
هرچند نقدی به هنر کاربردی نیست
اما معتقد هستم ،هنر محض باید به
این حوزه نیز اشراف داشته باشد .به
این معنا که حتا اگــر یک ظرف در
قالب قوری شــکل میگیرد ،باز هم
میتواند جنبه هنری داشــته باشد
به شرط آنکه روی آن نظارت هنری
انجام شود .این هنرمند پیشکسوت
سفال و سرامیک درخصوص ورود
مدرنیتــه و صنعت به
حوزه ســرامیک
و آنچــه امروزه
از ایــن عرصه
د ر ذ هــن
عموم جامعه

هنر محض است که اهمیت
دارد .هرچند نقدی به هنر
کاربردی نیست اما معتقد
هستم ،هنر محض باید به
این حوزه نیز اشراف داشته
باشد .به این معنا که حتا
اگر یک ظرف در قالب
قوری شکل میگیرد ،باز
هم میتواند جنبه هنری
داشته باشد به شرط آنکه
روی آن نظارت هنری
انجام شود
شکل گرفته اســت و بیش از آنکه
جنبههای هنری ایــن مهم را نمود
دهد جنبههــای صنعتی آن را را در
ذهن تداعی میکند ،گفت :شــاید
در دوساالنه ســرامیک بتوانیم به
پاســخهای خوبی درخصوص این
سئوال دست یابیم.
هرچند  ۹سال وقفه در برگزاری
این دوســاالنه شــاهد بودیم که از
نظر ما خــوب نبود اما شــاید این
وقفه شــرایطی را ایجاد کرده باشد
که هنرمندان و فعــاالن این عرصه
تمرکــز بیشــتری درخصــوص
جنبههــای هنــری و خلــق آثار
جدید داشته باشند ۹ .سال سکوت
سرامیک میتواند عاملی برای وقوع
انفجاری هنری در این عرصه باشد.
این دوســاالنه میتوانــد نمایانگر
وجه هنری ســفال و ســرامیک در
ایران باشد .آرمین یادآور شد :یکی
از ویژگیهای ســفال و ســرامیک
آن اســت که به دلیل متفاوت
بــودن تکنیکها و ارتباطی
که هنرمند بــا آن برقرار
میکنــد  ،میتو ا نــد
آثاری بسیار متفاوتی را
ارائه دهد.

بهنام صدیقی:

عکاس و مدرس عکاســی گفت :بیشــتر
عکاسان در مدت شیوع کرونا آنقدر به دنبال
بیماری و حواشــی آن بودند که نتوانستند
رمزهای موجود در این اتفاق را بازگشــایی
کنند.
ســرویس تجســمی هنرآنالین :بهنام
صدیقی ،دربــاره فعالیتهــای اخیر خود
گفــت :در دوران شــیوع کرونا بــه دنبال
تعریف پــروژه خاصی برای عکاســی با این
موضــوع نبودم ،امــا به طور شــخصی و در
زندگــی روزمــره عکاســیهایی مرتبط با
شــرایط فعلی انجام دادم .با این حال بیش
از عکاســی ،به فکر و تحلیل ماجرا و بررسی
تأثیرات آن پرداختــم و چیزهایی که تا آن
زمان کمتر مــورد توجه قــرار میگرفت را
بررسی کردم.
صدیقــی ادامه داد :ما عکاســانی که کار
مســتند انجام میدهیم همیشــه با فضای
بیرون ارتبــاط داریم ،اما وقتــی محدود به
فضای خانه و قرنطینه شدیم ،مجبور بودیم

نمایشگاه «تکهای از من»
در برج آزادی

بیست اثر نقاشی و
تصویرسازی در گالری
اقواممجموعهفرهنگی
هنــری بــرج آزادی
به نمایش گذاشــته
میشود .به گزارش هنرآنالین ،نمایشگاه نقاشی و
تصویرسازی«تکهایازمن»از 20تیربهسرپرستی
سحر امینی در گالری اقوام برج آزادی برپا میشود.
ایننمایشگاهگروهیبا 20اثردرسایزهایمختلف
ک آزاد در گالــری اقوام مجموعه
با ســبک و تکنی 
فرهنگی هنری بــرج آزادی به نمایش گذاشــته
خواهدشد.
عالقهمندانمیتوانندتا 27تیرماههمهروزهبجز
شنبهازساعت 9تا 17ازایننمایشگاهبازدیدکنند.

شهرستان قرچک میزبان
جشنواره نقاشی کودکانکار شد

خبر

در عکسهای کرونایی تأثیر فاصلهگذاری اجتماعی دیده میشود

نمایشگاه «ماسک
بــزن» بــا اشــاره به
پاندومــی کرونــا با
نمایش هفتاد ماسک
نقاشی شــده از هفتاد
هنرمنددرگالریکامابرپامیشود.بهگزارشایلنا،
نمایشگاه «ماســک بزن» با نمایش هفتاد ماسک
طراحی شــده از هفتاد هنرمند به کوشش شهال
همایونیودستیاریغزالکاظمیاز ۲۰تا ۳۱تیرماه
درگالریکامابرپامیشود.
موناخوشاقبالدربارهبرپایینمایشگاه«ماسک
بزن»درگالریکامامیگوید:مجموعهکاماتصمیم
گرفت با تمرکز بر ذات ناب و اصیل هنر و فارغ از هر
حاشیهاینمایشگاهیباموضوعکرونابرگزارکندکه
محور آن «هنر برای هنر» باشد و در همین راستا از
هنرمندانشاخصهنرمعاصرایرانواستعدادهای
نویافته تقاضا کرد آثار فاخر خــود را بر روی مدیوم
ماسکتنهابهعنوانسمبلاینپاندومیخلقکنند
وهمچنینازآنهادرخواستکردیمکهامضایخود
رابهجایرویاثردرپشتآنوپنهانازدیدمخاطب
قراردهند.
درنمایشگاه«ماسکبزن»آثارهنرمندانیچون
حسینمحجوبی،رضابانگیز،احمدوکیلی،نصرت
اهللمسلمیان،همایونسلیمی،ایرجاسکندری،کاوه
نجم آبادی،بهزاد شیشهگران ،حسین ماهر ،علی
ندایی ،اکبر نیکانپور ،رضــا هدایت ،رضا رینهای،
احمدنادعلیان،و...بهنمایشدرمیآید.
نمایشگاه «ماسک بزن» از ۲۰تا  ۳۱تیرماه در
گالری کاما برپاست عالقمندان برای بازدید از این
نمایشــگاه میتوانند همه روزه بجز یکشنبهها از
ساعت ۱۱تا ۱۹بهاینگالریمراجعهکنند.

فضای اطراف خود و چیزهای تکراری که آدم
شناخت زیادی از آنها دارد اما به دلیل مشغله
زیاد به آنها توجه نکرده است را دوباره ببینیم
و از آنها عکاسی کنیم.
این عکاس ادامــه داد :در رفتوآمدهایی
که در شهر داشــتم نیز به عکاسی پرداختم
و آنچــه در فضای شــهری بیشــتر توجه
مرا جلب کــرد ،آدمهــا و شــکل ظاهری
مراقبتهایی بود که برای پیشگیری از کرونا
انجام میدادند.
این روزها در فروشــگاهها ،تاکســیها،
پوشــش مردم و ...انواع پوشــشها و لوازم
مراقبتــی را میبینم که شــکل آنهــا برایم
مهم است ،چون احســاس میکنم اینها به
لحــاظ فرهنگی ویژگیهــای خاصی دارند
که ممکن اســت در کشــورهای دیگر و یا
حتی در شهرهای مختلف ایران تغییر شکل
دهند .به عنوان مثال عــدهای از لوازم آماده
بهره میگیرند و عده دیگر خود به ســاخت
لوازم محافظ میپردازند.

نخستین جشنواره
نقاشــی کودکان کار
در شهرستان قرچک
برگزار شد .به گزارش
هنرآنالین ،نخستین
جشنواره نقاشی کودکان کار  ۱۲تیرماه (با حضور
کودکان کورههــای آجرپزی) با عنوان دســتم را
نگیربهمدیریتودبیریسینانورائیدرشهرستان
قرچک برگزار شد .این جشنواره که به نوعی اولین
جشنواره نقاشــی کودکان کار با شرکت کودکان
کورههای آجرپزی به حساب میآید ،در روز والدت
امام رضا (ع) برگزار شــد .در این جشــنواره که با
رعایتکاملپروتکلهایبهداشتیبرگزارشد60،
کودک در سنین مختلف شرکت کرده و آثار خود را
با موضوعهای «بهشت من» و آزاد ،با تکنیکهای
آبرنگ ،مداد شمعی و ماژیک  ،به تصویر درآوردند.
پسازاتمامرقابتکودکاندراینجشنواره،بهترین
آثارانتخابوجوایزبهنفراتبرتراهداشد.
از جمله مجموعههایی که نورائی را در برگزاری
این جشنواره همراهی کردند میتوان به اورژانس
اجتماعیارادهبهزیستیشهرستانقرچکومجتمع
خدماتیبهزیستیطلوعسبزاشارهکرد.
شایانذکراستآثارهنرمندانهاینکودکان،نیمه
دوممردادماهدرقالبیکنمایشگاهنقاشیسهروزه
درنگارخانههنرهایتجسمیکهفیدرمعرضدید
هنرمندانوبازدیدکنندگانخواهدبود.

