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بهروز فائقیان

تولید هنری در آثار و مجموعه های 
هنرمندان نســل های نــو هنرهای 
تجســمی تا چه اندازه از مســیر ایده 
پردازی هــای آنان قابل شناســایی و 
دریافت اســت؟ فــارغ از تحلیل ها و 
ارزشیابی آنچه به عنوان کیفیت های 
هنری می شناســیم، آفریده های این 
هنرمندان در راه یافتن مخاطب به جهان 
ذهنی و مکنونات درونی شان راهگشا 
اســت؟ واضح اســت که چنین امری 
بسته به قدرت و صراحت هنرمندان در 
بیان و انتقال افکارشان به نسبت های 
مختلف نحوه مواجهــه مخاطب با اثر 
هنری را شــکل خواهد داد. به عنوان 
مصداق هایی در این ارتباط، با نگاهی 
به نمایشگاه های تجسمی که این روزها 
در گالری های تهران برپا است، بخشی از 
ایده پردازی های هنرمندان در مسیر 

تولید هنری را مرور می کنیم.  
تمثیل هایی از جهانی دیگر

مجسمه های مهدی شیر احمدی که 
در  گالری ایرانشهر به نمایش درآمده، 
آشــکارا رجعتی به گذشته دارند. امیر 
مازیار درباره این مجموعه می نویسد: 
الفبا و مــواد و عناصر اولیه ایــن آثار از 

دل صنایع قدیم ایــران و به خصوص 
خاتم کاری می آیند. اما آثار شیراحمدی 
نه تکرار خاتــم کاری و صنایع قدیم اند 
و نه کاربســت صرف آن هــا در ابعاد و 
اشکال جدید. در آثار او فرم های جدید 
عناصر قدیم را به پرســش می گیرند 
و در آن ها تأمــل می کننــد؛ چرا که 
واحدهای خاتم دیگر با آن زمان و مکان 
مألوف و مأنوسشان پیش چشم ما قرار 
نگرفته اند. زمان و مــکان آن ها در هم 
ریخته اســت و نقش ها دیگر در جهان 
منظم و غایتمند خود منزل ندارند و در 
اشکال و حجم هایی جای گرفته اند که 

بی ارجاع و بی کاربرد هستند. 
نسیم داوری در نمایشگاه اخیر خود 
در گالری پروژه هــای آران و با عنوان 
»منطق الطیر«،  در برداشت خود از یکی 
از مهم ترین منظومه های شعر پارسی، 
به الیه های متفاوتی از شــاهکار عطار 
نیشابوری می پردازد؛ بداعت، ویژگی 
غنائی شعر، سمبولیســم و ذکاوت. او 
با جادوی قلم نقاشــی خود و همراه با 
پرندگان شاعر، هنرمند همسفران خود 
را می یابد. برای دســت یابی به عالمی 
باالتر، با بینشی واالتر و در جهانی بینظیر 
که ساخته تخیل سرکش و مثال زدنی 
هنرمند است. تمثیل های نهفته در این 
نقاشــی ها  خاطراتی پنهان در اعماق 
ذهن انسان ها را نشانه می رود. ما شاید 

با هم پرواز کنیم، ولی سفر برای هریک 
متفاوت خواهد بود. هم در شعر و هم در 
این نقاشی ها، بسیاری از موضوعات و 
مسائل زندگی پســا مدرن مورد اشاره 

قرار می گیرند.
بازنمایی چیزها 

امیرحسین اسماعیلی در مجموعه  
آثــارش با عنــوان »روبــه رو« که در 
گالری »این/جا« ارائه کــرده، تجربه 
ای بازنمایانه را پیــش روی مخاطب 
می گــذارد. هنرمند خــود درباره این 
مجموعــه می نویســد: در تمامــی 
طبیعت بی جان هایی که در طول تاریخ 
در زمان ها و فرهنگ های مختلف تولید 
شــده اند، تنها یک امر مشترک است: 
موضوع غالب آن ها اشیاء و میوه هاست؛ 
بنابراین می تــوان این ژانــر را نهادی 
برای نمایش اشتیاق و پرسش گری در 
مورد اشیاء، میوه ها و گل ها و چیستی 
آن ها دانست؛ و اساساً یکی از نیروهای 
اصلی ژانر طبیعت بی جــان، همواره 
آن بوده که اشــیاء و عناصر روزمره را 
به واســطه ی عمل نقاشــانه، از نوعی 
پروردگی، پالودگــی و کیفیت بصری 
برخوردار ســازد. در این روند، تالش 
داشــتم طبیعت بی جــان را به عنوان 
»کارگاهی« جهت آزمودن شیوه های 
مختلف نگریستن به اشــیاء، میوه ها 
و گل ها و برخی وجوه فراموش شــده  

آن ها در نظر بگیرم. مهسا الف مجموعه 
ای از آثار خــود را  با عنــوان »ظرف از 
جنس مظروف« در گالری محسن ارائه 
کرده است. به برپایی چند چیدمان با 
پیش کشیدن رابطه تاریخی و فلسفی 

ظرف و مظــروف پرداخته اســت. در 
یکی هفتصد بشــقاب ساخته شده از 
جنس نان را به شکل عریان آراسته و در 
چیدمان دیگر سی و پنج هزار هسته ی 
ساییده شــده  خرما را انباشته است؛ و 
دست آخر برای اثبات حقانیت سخن 
مقداری گوگرد )سوگند( بر میزی که 
»برکت« از آن ربوده شده، قرار گرفته 
است. خرما و گندم به شکلی پنهان در 
این چیدمان هــای فرایندمحور یک 
روایت منطقه ای و ســنتی برخاسته از 

آن را بازگو می کنند. 
نمایشــگاه آثار نقاشی و حجم رضا 
یار احمدی در گالری ماه  با عنوان » در 
ندانستگی و ســکوت من چیزی است 
که جریان دارد و آن خود من هستم« 
از آدم هایی تهی از جنسیت و هر تعلق 
قومی و نــژادی و آدم هایــی به همین 
دلیل این جهانی ســخن می گوید. اما 
ســوژه های او تنها بــه آدم ها محدود 
نمی شــود. او در توصیف سوژه هایی 
که در آثارش بازنمایی می کند نوشته 
اســت: »گربه برای من یعنی شــاد و 
شوخ،یک حالت اسطوره ای؛ یک فرم 
کاماًل ایستا در اندام، سروگردن، دست 
و پا، و در یک مکث بی نهایت.  سوارکار 
اولین مرکب انسان و اسباب گسترش 
دامنــه حضور انســان بــه طبیعت و 
 تمدن های دیگر و نماد گسترش انسان

 در پهنه گیتی است.« 
دغدغه توصیف انسان امروز

آثار روشنک امین الهی در مجموعه 
اخیر خود که با عنوان »دل شــدگی« 
در گالری اعتمــاد ارائه کرده، از میراث 
ایرانی و فرهنگی غنی سخن می گویند. 
از تفاوت بین افراد، با بازتاب موضوعاتی 
ماننــد عشــق و اثــرات رفتارهــای 
دراماتیک بین انسان ها، که موضوعات 
مشترک جهانی هســتند طبق سنت 
امپرسیونیســت ها با بکارگیری جرم 
رنگ، به بررســی روابــط بین رنگ ها 
پرداخته شــده؛ با اســتفاده از امواج و 

الیه های خمیــری رنــگ در این آثار 
بافت هایی شــکل گرفته کــه باعث 
ایجاد نور و حرکت و برقــراری ارتباط 
با محیط پیرامون شــده اند. »سودای 
اوج مترسک های آقای نقاش« عنوان 
نمایشــگاهِ انفردی نقاشی های  بهنام 
ولدوند در گالری فرمانفرما است. او در 
گزاره هنری خود درباره این نمایشگاه 
می نویســد:»همه چیز در حال تغییر 
اســت ، در حال مرگ و تولد؛ در حال 
پوسیدن و ساخته شدن. و انسان همچو 
مترسکی در حال انسان شدن و انسانی 
در حال مترسکی بی جان شدن. تجسد 
بخشی از وجود انسان است . در این غالب 
زندگی معنا می یابد امــا تکامل ابعاد 
فراتری نیز دارد. در آثارم ســعی کردم 
احساسات عمیق انسانی را برای رهایی 
از کالبد فیزیکی و رشــد معنایی آن را 

تجسم کنم  و بیافرینم«.
نمایشگاه عکس های مژگان خادمی 
راد در گالری ژینوس با عنوان »ملحقات 
و ضمیمه ها« هم روایتی دیگر از آدم ها 
است. هنرمند خود درباره این مجموعه 
می نویسد: آدم ها شکِل رسمِی عالقه ام 
به دیدن دنیا هستند. عکاسی، این رسانه 
در دسترِس همگان، با کلیدواژه های دِم 
دســت خود، خوب می تواند این شکِل 
سطحی و کم عمِق زندگِی ما آدم ها را 
روایت کند .من شــیفته سردستی ها 
هستم؛ شیفته بی دقتی های گیر افتاده 
در نظِم تحمیل شــده روزمره؛ شیفته 
ثبِت لحظــه ای بی اهمیــت، ثبِت رِد 
روغن بر آسفالت خیابان؛ شیفته تصویِر 
مخدوشم در آینه که بی شباهت به من 
و شبیه هزاران تصویر بی کیفیِت خارج 

شده از دوربین ها است.

نگاهی به چند نمایشگاه تجسمی در گالری های تهران

هنرمندان معاصر و واگویه های تصویری 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پرفورمنس »شنا در دریاچه 
خشک بختگان« 

انجمن تمدن ســبز هنرمندان حامی محیط 
زیست، پرفورمنس هنری شنا در دریاچه خشک 
بختگان را طی سه روز اجرا کردند. پرفورمنس هنری 
شنا در دریاچه خشک بختگان، توسط یکی از اعضای 
انجمن تمدن سبز هنرمندان حامی محیط زیست و 
با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
فارس با هدف جلب توجه افکار عمومی و رسانه ها 
به موضوع خشک شدن دریاچه بختگان انجام شد. 
این اجرای هنرمندانه با هدف حمایت از دریاچه های 
بزرگ ایران از جمله دریاچه بختگان در استان فارس 
اجرایی شده است. علی رستگار عضو انجمن تمدن 
سبز هنرمندان حامی محیط زیست در این ارتباط 
گفت: موضوع خشکسالی این دریاچه موجب شد تا 
طرحی با عنوان »شنا در دریاچه خشک بختگان« 
را با انجمن در میان بگذارم و پس از موافقت اعضای 
انجمن و با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان فارس به اجرای این پرفورمنس بپردازم. وی 
که اجرا کننده پرفورمنس هنری شــنا در دریاچه 
خشــک بختگان بود، افزود: این اجرا حاوی طنز 
تلخی است که توجه افکار عمومی و رسانه ها را به 
خشک شــدن دریاچه های ایران معطوف خواهد 
کرد. رستگار مسیر هشتاد کیلومتری طول دریاچه 
بختگان را به مدت سه شبانه روز و روزی چهار ساعت 
درون محفظه شیشه ای پر از آب شنا کرد! این برنامه  

سه روزه از 23 تا 25 آبان ادامه داشت.
    

 نمایش خط نگاره های 
ابراهیم حقیقی

نقاشی خط های ابراهیم حقیقی با عنوان »خط 
نگاره ها« از جمعه 2۴ آبــان به مدت یک هفته در 
گالری آرت ســنتر واقع در بلوار اندرزگو، سلیمی 
شــمالی، پالک ۱۴5، باغ انجمن خوشنویسان 
به نمایش درآمده است. امیر ســقراطی در متن 
استیتمنت این نمایشــگاه نوشته اســت: » در 
گرافیک ایران هنرمندان محــدودی بوده اند که 
دانش گرافیک و زیربنای اصول زیباشناســی آن 
را با هنرهای تجسمی پیوند زده و از مرزهای این 
هنر گذر کرده باشند. ابراهیم حقیقی از هنرمندانی 
است که به واســطه معرفت و دانش عمیق اش از 
هنرهای تجسمی و آزمودن خالقۀ دستاوردهای 
بصری و احاطه و اشــرافش بر »تصویر« این کار را 
امکان پذیر کرده است. او هنرمندی چندوجهی 
است و چندساحتی بودن اش را در خط نگاره هایش 
به رخ می کشد؛ در خط نگاره ها با دوگانگی ای روبرو 
هستیم که ابراهیم حقیقی آن ها را به خوبی به هم 
پیوند می زند: پیوند سنت و مدرنیسم، گرافیک و 
نقاشی، ادبیات و تصویر. این بار ابراهیم حقیقی در 
نمایش خط نگاره هایش آثاری لطیف تر و مالیم تر 
از کارهای یک دهه اخیرش را به نمایش گذاشته 
است: آن غوغای درونی و شورانگیزی خط، جایش 
را به لطافت رنگ و رازآمیزی خوشنویســی داده 
است. در مجموعه اخیر که نمایش دستاوردهای 
هنرمند در ۷۰ ســالگی اســت، گذر خاطرات و 
مخاطرات با همۀ تلخ و شــیرین اش، پیش روی 
مخاطب است: تیله ها، عکس های کودکی هنرمند، 
تصویر مادر هنرمند و عکس هایــی از آلبوم های 
خانوادگی و نمایش کلمــات و جمالتی همچون 
»یــاد بــاد آن روزگاران«، »به کجای این شــب 
تیره«، »ابرهای همه عالم شــب و روز... .«، »من 
دلم سخت گرفته اســت...«، »وقتی که من بچه 
بودم...« تاکیدی بر این خاطرات پراکنده اســت. 
کارهای اخیر ابراهیم حقیقی در اینجا، بیشــتر 
نقاشی هستند تا »نقاشــی- خط« )و یا به قول او 
خط نگاره(. زبان نقاشــی های اخیر بی واسطه تر 
از گذشــته اند و محملی برای القای احساس های 
متفاوت هنرمند شده اند. ایجاز در استفاده از عناصر 
بصری، ترکیب نوشته ها با رنگ و میل به ناخوانایی، 
انتزاع خوشنویسی و غلبه هیجانات رنگ بر مفهوم 
ادبِی خط، تفکر هنرمند و تاکید او را بر ایده اصلی 

کارها یعنی »نمایش خاطره« نشان می دهد.«

بوم خبر

روزبه صدر

آیا ابزار و رسانه های جدید هنری و مشخصاً 
آنچه هنر دیجیتال می نامیم الزاماً با پیشرو بودن 
و نوآوری در هنر همراه اســت؟ واقعیت امر این 
است که هنر دیجیتال و این شیوه خلق هنری در 
نقاط دیگر جهان هم اگرچه امروزه به نظام های 
دانشگاهی و آکادمیک ورود پیدا کرده، اما هنوز 
هم دارای سرفصل های معین و مشخصی نیست. 
از این جهت بخش زیادی از هنرمندانی که به این 
روش کار می کنند در حقیقت به نوعی تجربه گری 
و آزمایش گری می کنند. اما وقتی لزوم حرفه ای 
شدن را احساس کردند در رشته خودشان از اهل 
فن کمک می گیرند و یا از افرادی که مسلط به این 
تکنیک ها هستند بهره می گیرند. در واقع رسانه 
دیجیتال یک تکنیک و یک ابزار و نه یک نوع هنر 
از بیان هنری است. در ارتباط با وابستگی رسانه 
دیجیتال و هنرهای تجسمی باید اذعان کرد این 
درست است که در تولیدات دیجیتال تا حد زیادی 

از مبانی هنرهای تجسمی استفاده می شود، اما 
این مبانی برای مثال در »دیجیتال پینتینگ« و 
»دیجیتال فوتوگرافی« بسیار فاحش تر است. ولی 
در عرصه هایی چون »دیجیتال ویدئو« یا »ویدئو 
گیم« طبعاً حضور سینما، فیلم و مبانی آن رسانه ها 
است که تسلط بیشــتری دارد. وقتی می گوییم 
دیجیتال آرت همه این عرصه ها را شامل می شود 
و به تناسب اینکه پیشینه آنچه را که از آن حرف 
می زنیم در نقاشی یا سینما و یا عکاسی بوده، از 
مبانی آن هنرها استفاده می کند. واقعیت امر این 
است که خود مبانی هنرهای تجسمی  هم امروز 
مورد تردید جدی قرار گرفته و آن تعین داشتن و 
مطلق و جهانی بودن را از دست داده است. قبالً فکر 
می کردیم هر اصل از مبانی هنرهای تجسمی  در 
همه جای دنیا و در همه زمان ها قابل اطالق است 
و صدق می کند. امروز طبعاً اینطور نگاه نمی کنیم 
و به همین نســبت که این مبانی از آن قطعیت 

گذشته برخوردار نیست. 
امروز تصاویر اساساً تا حد زیادی دیجیتالی 

شده است. بخش بزرگی از عکاسی دیجیتالی 
شده، در نقاشی هم اســتفاده از تکنیک های 
دیجیتال چه در اســکن کردن تصاویر اولیه ، 
چه در مونتاژ آن ها و در نهایت نقاشی کردن یا 
اساساً نقاشی مستقیم بر روی مانیتور و امثال 
آن رواج دارد. اما اگــر بخواهیم به لحاظ کمی 
به این مقوله  نگاه کنیم در بعضی عرصه ها این 
تأثیر بیشتر بوده اما در مجموع به این دلیل که 
تعداد زیادی از هنرمندان امروز اساساً تصاویر 
را دیجیتالی می بینند، می شود در این ارتباط 
از تأثیر قابل مالحظــه دیجیتال بر دنیای هنر 
هم ســخن گفت. اما در نهایت مهم این است 
که هنرمند چه چیزی را می خواهد بیان کند و 
متناسب با آن ابزار ویژه خودش را به کار ببرد؛ 
و اگرچه عموماً خود ابزار در محتوی و فرم هم 
تأثیر می گذارند، اما الزاماً جدیدترین تکنولوژی 
دلیل بر نو بودن هنر یا آوانگارد و پیشرو بودن آن 
محسوب نمی شود. هنر دیجیتال در ماهیت و 
ذاتش، هنری زاییده فن آوری های دیجیتال و 

پیش بینی های تکنیکی آن در عرصه هایی چون 
تصویر، صدا و نور است. تعلق و وابستگی این هنر 
به تکنولوژی های نوین، بیش از هرچیز مدیون 
نرم افزارهایی اســت که در جهت گســترش 
امکانات و قابلیت های دیداری و شــنیداری، 
عموماً نســخه های جدیدتری از نرم افزارهای 
پیشین را با قابلیت های بیشتر ارائه می دهند. 

اگرچه اشباع تکنیکی و موازی بودن رقابت های 
تجاری مــدرن، کمتر مجال بــروز پدیده های 
تکنیکی شاخصی را می دهد، اما هر از چند گاهی 
تحول و امکانی بی سابقه و منحصربه فرد، اعتباری 
ویژه به این فن آوری ها می بخشد. اما هنر دیجیتال 
امکانات و قابلیت های بیشــمار ابزار دیجیتال را 
متناسب با ایده هر اثر هنری گزینش می کند و یا 
ترکیب و تلفیقی مبتکرانه این امکانات را به نمایش 
می گذارد. این در شرایطی است که فن آوری ها 
لزوماً بــرای اســتفاده های هنرمندانه طراحی 
نمی شوند و در قالبی تجاری و بیشتر در ساخت و 

تولید محصوالت صنعتی شکل می گیرند. 
این قابلیت ها نقش همــان عناصری را دارند 
که هنرمنــد از پیرامون خود گزینــش کرده و 
دســتمایه خلق اثر هنری اش قرار می دهد. اگر 
هنرمند دهه های پیشین، امکاناتی چون ویدئو و 

اینستالیشن را به عنوان ابزارهای نوظهور اختیار 
کرده بود، امروز این نرم افزارهای رایانه ای هستند 
که در ســازگاری بی حد و اندازه شان با مدیا های 
دیگر چون صدا و نور آخرین قابلیت ها و تاثیرات 
هنری را پیشــنهاد و به نمایش می گذارند.  هنر 
دیجیتال زمانی که به طور کامــل در کامپیوتر 
ساخته شده باشد که نمونه بارز آن »فراکتال«  ها 
هستند که با الگوریتم های ریاضی انجام می شوند، 
یا اینکه مواد اولیه آن از منابع دیگری مانند عکس ها 
و تصاویر اســکن شده و یا توســط ماوس یا لوح 
گرافیکــی "graphics tablet" با نرم افزارها 
اجرا شده باشند، به طور مشخص محصول فنآوری 

نرمافزارهای دیجیتالی محسوب می شوند. 
آثار هنری دیجیتالی اکنون به عنوان ابزار و 
واسطه ای قابل قبول پذیرفته شده اند، موزه ها 
و گالری های معتبر به نمایش این آثار پرداخته 
و فعالیت هنرمندان دیجیتال توانسته از طریق 
هنر اینترنتی"net art"  -هنر یا اثر فرهنگی 
که از اینترنت به عنــوان اصلی ترین ابزار خود 
 software"سود برده است- و هنر نرم افزاری
art"  یعنــی آثاری کــه بر پایــه قابلیت های 
نرم افزاری بنا شــده اند- محبوبیت یافته و از 

موقعیت مستحکم تری برخوردار شود.

نسبت هنر پیشرو و رسانه های جدید در چیست؟

هنرهای تجسمی و قابلیت های جهان دیجیتال

یادداشت

 هنرمند در مجموعه »ظرف 
از جنس مظروف« به برپایی 

چند چیدمان با پیش 
کشیدن رابطه تاریخی و 
فلسفی ظرف و مظروف 
پرداخته است. در یکی 

هفتصد بشقاب ساخته شده 
از جنس نان را به شکل 

عریان آراسته و در چیدمان 
دیگر سی و پنج هزار 

هسته  ساییده شده  خرما را 
انباشته است

هنرمند در بازخوانی و 
برداشت شخصی خود  

از یکی از مهم ترین 
منظومه های شعر پارسی، به 
الیه های متفاوتی از شاهکار 
عطار نیشابوری می پردازد؛ 
بداعت، ویژگی غنائی شعر، 

سمبولیسم و ذکاوت. او با 
جادوی قلم نقاشی خود 

و همراه با پرندگان شاعر، 
هنرمند همسفران خود را 

می یابد
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