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وحیدخانهساز

سعید امکانی می گوید: واقعا نمی توانیم بگوییم 
در حال رقم زدن اتفاقی هســتیم. سالوادور دالی 
حرف خوبی می زند. او گفته اصوال همه نقاش ها 
از روی دســت یکدیگر نگاه می کنند؛ یعنی مقلد 
هســتند و اهل تقلیدند. اگر به آثار استادان ایرانی 
هم نگاه کنید و آنها را جزیی ببینید، متوجه خواهید 
شد که آنها هم چنین کاری می کرده اند و شیوه و 
آثار سالوادور دالی و دیگر نقاشان سورئال اروپایی 

را مدنظر داشته اند. 
نقاشــان کمی را می توان ســراغ داشت که با 
دغدغه های هنری و بدون توجــه به بازار فروش و 
ســفارش گالری ها و بدون تن دادن به سفارشات 
عامیانه و بازاری مسیر خود ر ادر جهت ارائه آثار با 

کیفیت و فاخر ادامه می دهند. 
ســعید امکانی، نقاش و کاریکاتوریست؛ یکی 
از دغدغه مندان این حوزه است. نگاهی به کارنامه 
و آثار ســعید امکانی بدون هیچ توضیحی گویای 
فعالیت هــای با ارزش اوســت. در پــس آثار این 
هنرمند، تفکر و دغدغه های اجتماعی وجود دارد. 

امکانی که برخی او را به عنوان نقاش می شناسند 
و تعدادی دیگــر او را بــا کاریکاتورهایش به یاد 
می آورند، عالقه بسیاری به سبک سورئال دارد و 
عمده کارهای او بر همین اساس خلق می شده اند. 
وی درباره سبک و سیاق و نحوه فعالیتش در عرصه 

نقاشی و کاریکاتور با ایلنا گفتگو کرد.
    

 میتوانگفتاغلبآثارشمادرسبک
سورئالیستخلقشدهاند.اینسبکخاص
استوهمهفهمنیســت.ظاهرانقاشان
بسیاریدرسبکسورئالفعالیتمیکننداما
خبتفکریپشتآثارشاننیستوصرفابا
قابیمغشــوشومملوازرنگوکنتراست
مواجهیمکهمعناوتفکربااهمیتیپشــت

آنهانبودهاست.
اول اینکه تعدادی از نقاش ها خوب کار می کنند. 
آثار این دسته از نقاشان دارای معناست و تکنیک و 
اجرای خوبی هم دارند. اما باید این موضوع مهم را در 
نظر داشته باشیم که اگر یک نقاش هر کار و اتفاقی 
را دیوانگی خطاب کند و نام آن را سورئال بگذارد، 
دلیل بر خوب بودن آن نیست. در نمایشگاه ها آثار 
خوب کمی را می بینم. تعداد کارهای خوب سورئال 

بسیار کم است. 
 اصوال همه نقاش ها از روی دست یکدیگر نگاه 
می کنند؛ یعنی مقلد هستند و اهل تقلیدند. اگر 
به آثار استادان ایرانی هم نگاه کنید و آن ها را جزیی 
ببینید، متوجه خواهید شــد که آن ها هم چنین 
کاری می کرده اند و شیوه و آثار ســالوادور دالی و 

دیگر نقاشان سورئال اروپایی را مدنظر داشته اند.
 طیدهههایگذشتهتاچهحدبهسبک
سورئالیســتجایگاهدادهایموآنراارتقا

بخشیدهایم؟
واقعا نمی توانیم بگوییم در حال رقم زدن اتفاقی 
هســتیم. ســالوادرو دالی حرف خوبی می زند. او 
گفته اصوال همه نقاش ها از روی دســت یکدیگر 
نگاه می کنند؛ یعنی مقلد هستند و اهل تقلیدند. 

اگر به آثار اســتادان ایرانی هم نگاه کنید و آن ها را 
جزیی ببینید، متوجه خواهید شــد که آن ها هم 
چنین کاری می کرده اند و شیوه و آثار سالوادور دالی 
و دیگر نقاشان سورئال اروپایی را مدنظر داشته اند. 
می خواهم بگویم طی سال ها و دهه های قبل اصال 
اتفاق خاصی در ایران رخ نداده است. بله ما در هنر 
مسیر خوبی را پیش گرفته ایم و رو به رشد هستیم و 
اگر با همین رویه پیش برویم، جایگاه خوب و قبولی 
پیدا خواهیم کرد، اما هنوز اتفاق ویژه ای را رقم نزده 
ایم. عقیده ام این است که یک هنرمند مثال نباید 
قبل از اندی وارهول قرار گیرد؛ بلکه باید پس از او 

اتفاقی را رقم بزند.
 اساستدریسوآموزشاغلبهنرهادر
ایرانمرادومریدیاستومعموالاستادان
شاگردانرامقلدتربیتمیکنند.اینمسئله
بههنرمنداننوپاوجدیداجازهجسارتو

ابرازخالقیتنخواهدداد.
بله متاسفانه آنچه می گویید درست است. اینکه 
هنرمند خط و مشی خودش را به شاگردان القا کند 
اتفاق خوبی نیست. متاسفانه استادان کالسیک 
ما با همین رویه به تربیت شاگردانشــان پرداخته 
و می پردازند. چنین فضایی آسیب های بسیار در 
پی دارد که مقلد بــودن و ارائه آثار تکراری و به دور 
از خالقیت یکی از آن هاست. این مدل کار کردن 

ایجاد فساد می کند. 
  منظورازفسادچیست؟

منظور این است که ما نباید به هنرمند بگوییم 
فقط آنچه که من می گویم درســت است و تو هم 
همان را انجام بده! هنر مقوله ای بســیار بسیط و 
گسترده است و اصال لزومی ندارد چنین رفتارهایی 
داشته باشــیم. چنین رفتارهایی را خودخواهانه 
می دانم و نباید در مقوله آموزش به شاگرد بگوییم 
شما فقط این مسیر را برو! ما استادان خوبی داریم 
اما می آیند برای شاگردان مسیر تعیین می کنند 
و خب خروجی خوبی هم ندارند. چنین شاگردانی 
نمی توانند آثار ماندگار خلق کنند. ما به عنوان استاد 
باید اصول را بگوییم و به دور از خودخواهی به شاگرد 

اختیار عمل دهیم. 
 یکیازدالیلیکهدرهمههنرهاباآثار
بدیــعوخالقانهوغیرکلیشــهایمواجه

نمیشویمهمینروحیهاست.
چرا وقتی به نمایشگاهی می رویم از روی آثار 
می توانیم تشــخیص دهیم که هنرمند مربوطه 
شاگرد کیست؟ چنین شاگردی به طور مشخص 
همان مسیر قبلی را می رود و اتفاقات مورد توجهی 
را رقم نخواهد زد. این درســت نیست که هرکس 
هرچه خورد و آن را باال آورد ما برش داریم و همان 
را بخوریم! پس اینکه بگوییم اتفاق و سبک خاصی 
را رقم زده ایم، خیر اینطور نبوده اســت. البته این 
موضوع را یادمان باشد که دست هنرمندان ما در 
ارائه آثار به دلیل وجود قوانین و چهارچوب ها بسته 
است. در چنین فضایی نمی توان هر کاری کرد و هر 

حرفی را زد. 
 درنهایتسهراهمیماند.یاهنرمندباید
خودسانسوریکندیابراساسترفندهاو
تمهیداتیخالقانهحرفشرابزند.راهسومتن

دادنبهکارهایسفارشیاست.

درست است و گاه هنرمند نمی تواند حرفش را 
بزند یا در رابطه با اتفاق و موضوعی نظر بدهد. 

 البتهبایداینموضــوعراهممدنظر
داشتهباشیمکههنرمندانماآنطورکهباید
درجریانجزییاتســبکهانیستندو

شناختجامعیازآنهاندارند.
بله. مثال هنر انتزاعی ما هم همین است. طرف 
نمی داند معنای انتزاع چیست و اینگونه است که با 
انواع مناظر انتزاعی، میوه ها و اشیا انتزاعی مواجهیم. 
اینکه ما بر سر مدرن یا نبودن فالن سبک ها و فالن 
آثار حرف می زنیم به چه معناست؟ ما باید از هنر 
مدرن فراتر برویم. تا زمانی که عقیده و فکر و عمل ما 
یکی نباشد فایده ای نخواهد داشت. نمی توانیم هر 

نامی می خواهیم به روی آثارمان بگذاریم.

 برخیمعتقدندسبکبندیهاودرمیان
آثارهنرمنداندنبالسبکگشتنرااتفاقی
مثبتنمیدانند.امابههرحالتحلیلهراثر
بایدبراساسجریانوعقبهایایجادشودو
خبهیچهنرمندیخارجازســبکهای
موجودکارنمیکند.برهمیناساسسوال
ایناستکهشمابهجزسبکسورئالکدام
سبکهارادنبالمیکنیدوشایدازآنها

تاثیرگرفتهاید؟
و  کسپرسیونیســم«  »ا عاشــق  مــن 

»امپرسیونیسم« هستم. 
 اینعالقمندیرامیتواندرآثارتان
یافتوشایدبتوانگفتآثارتانمخاطبرابه

یادرنهمگریتمیاندازد.
از مقایسه تان ممنونم. بله نگاهم به رنه مگریت 

نزدیک است. 
 باتوجهبهاینکهتاثیرگرفتنهنرمندان
نقاشراازیکدیگرامــریناگزیرمیدانید
خودتانازمگریتودیگرنقاشانهمسبک

تاثیرگرفتهاید؟
نمی توانم بگویم تاثیری وجود نداشته؟! مگر 
همچین چیزی امــکان دارد؟ مگر تحت تاثیر رنه 
مگریت و سالوادوردالی قرار گرفتن مگر کم اتفاقی 

است؟ 

 ناصرالدین شــاه دید بســیار خوبی داشته و 
مسلما سورئالیســت کار خوبی هم بوده است. او 
شاید نمی دانسته سورئالیست چیســت، اما در 
نقاشی هایش برای زنان سبیل گذاشته! این شاه 
قاجار تفکری طنازانه داشته که چنین کارهایی 

می کرده است. 
 طنزیکهدرآثارشماستبهنوعیدر
بخشهاییبرگرفتهازادبیاتاستوادبیات

عامهرامیتواندرآثارتاندید.
کارهای من به شــدت با ادبیات عجین است. 
مثال در مجموعه آخرم در رابطه با زنان، یکی از آثارم 
برگرفته از شعر »قوم تیپا خورده رنجور« مهدی 

اخوان ثالث است.
 شایدادبیاتوبسیاریدیگرازمولفهها
درهمهآثــاربرایتاناهمیــتدارد.اما
مجموعههایشمابهلحاظنوعنگاهوشیوه
استفادهازمقوالتمختلفهنریواجتماعی
بسیارباهمتفاوتدارند.چرااینگونهاست؟

من خودم را نقاشــی می دانم که در کارهایم 
بسیار جهش دارم. من می گویم یک نقاش نباید تا 
آخر عمر صرفا یک موضوع را جلو ببرد. به طور مثال 
مجموعه »سران« من اثری موفق بوده و به نوعی 
برای من برند شده و شاید برخی مرا با این مجموعه 
به یاد می آورند، اما این دلیل نمی شود که همچنان 
به خلق و ارائه چنین آثاری بپردازم. چه کسی گفته 
من به عنوان نقاش مثال فقط باید درباره زنان خلق 
اثر کنم؟! اگر مخاطب نمایشگاه های قبلی مرا دیده 
باشد و به دیدن مجموعه جدیدم بنشیند با خودش 
می گوید چطور ممکن است چنین اتفاقی در ذهن 
این آدم افتاده باشد؛ که از طراحی های قبلی به آثار 

فعلی برسد؟! 
با گالری ها قرارداد نمی بیندم. من نقاش هستم 
و نمی توانم برده باشم و تن به سفارش های بازاری 
بدهم. البته هنرمنــدان زیادی با ایــن رویه کار 
می کنند و من آن ها را مورد قضاوت قرار نمی دهم 
و حتی حق دارند چنین کاری کنند. شاید اگر من 
هم نیاز مالی داشتم همین روند را پیش می گرفتم. 
 ایناتفاقیکــهازآنبهعنوانجهش
هنرمندنقاشیادمیکنیدچگونهبرایتان
حاصلمیشود؟بهلحاظهنریومارکتینگ
اینرویهدرایراناتفاقیریسکگونهاست.

متوجه منظورتان هستم. می دانید چرا در کارم 
جهش دارم؟ به این دلیل که بــا گالری ها قرارداد 
نمی بیندم. من نقاش هستم و نمی توانم برده باشم 
و تن به سفارش های بازاری بدهم. البته هنرمندان 
زیادی با این رویه کار می کنند و من آن ها را مورد 
قضاوت قرار نمی دهم و حتی حق دارند چنین کاری 
کنند. شاید اگر من هم نیاز مالی داشتم همین روند را 
پیش می گرفتم. این سفارشی کار کردن باعث شده 
اگر به دیدن آثاری در قالب نمایشگاه می روم صرفا 
به خاطر رفاقتم با آن نقاشان باشد وگرنه دیدن آثار 
تکراری لطفی نخواهد داشت. هنرمند باید کارهای 
جدید خلق کند و دغدغه اش بر اساس شرایط روز 
جامعه باشد. مشکل هنرمندان بسیار این است که 
با گالری ها وارد قرار داد می شــوند و زمانی که این 
اتفاق می افتد یعنی تن به سفارش داده ای. من هنوز 
با این مسئله مواجه نشــده ام و بعید هم می دانم با 
روحیه ای که دارم چنین اتفاقی رخ دهد. ممکن 
است نیاز آدم را به چنین کاری وادار کند، به همین 
دلیل هرگز هنرمندانی که با این رویه کار می کنند را 
نمی کوبم، چون ممکن است فردا روزی خودم هم 
با مشکالتی مواجه شوم و مجبور باشم با گالری ها 

قرارداد ببندم و تن به سفارتشان دهم. 
 آثارشــمابهنوعیسیاســیهم

هستند.خودتاناینراقبولدارید؟
مگر می شود هنرمند به سیاست بی اهمیت 
باشد. مثال در مجموعه »سران« آثارم مفهوم 
سیاسی دارند. جدا از این ما در مقطعی رشد 
کرده ایم و به گونه ای بزرگ شــده ایم که 
از اول یاد گرفته ایم سیاسی باشیم. مغز و 

تفکرمان اینگونه رشد کرده و چطور می توانیم 
سیاسی نباشیم و این مقوله در آثارمان نباشد؟! 

 یکیدیگرازموضوعاتقابلمشاهده
درآثارتانایناستکهطنزرابرایتلطیف
مفاهیمبهکارنبردهایدوقصدتانهمخنده

گرفتنازمخاطبنبوده.

بله آثار من خنــده ایجــاد نمی کنند بلکه 
مخاطب را به فکر فرو می برند و این موضوع برایم 
دارای اهمیت است. مخاطب در ابتدا لبخندی 
می زند اما بعدش تفکر می کنــد. طنز آثار من 

طنز تلخ است. 
 حتیمیتوانگفــتگاهآثارتانبه
گروتسکنزدیکمیشودوخندهایهمراه
بادلهرهدرمخاطبایجادمیکند.موضوع
دیگراینکهباوجودتفاوتمجموعههایتاندر
نوعمفهومواجراوتلفیقات،اماامضایشما
رادارند.یعنیاگرکسیشمارابشناسند
اینکههنرمندچهکسیاستبرایشقابل

پیشبینیخواهدبود.
اگر اینطور باشد خوشحال می شوم و ممنونم که 

چه چنین نظری دارید.
مجموعه »ســران« برایم یک پروژه پژوهشی 
بوده است. سران در واقع کاری تحقیقاتی بود که به 

بررسی آن پرداختم و انجامش دادم.
  فضایسورئالچگونهدرآثارشمانمود
پیداکرده.برایشــماسرچشمهزایش
سوژههادرونیاستکهشماآنهاراعینی
میکنید؟یااینکــههمهچیزبهموقعیتو
وقایعپیرامونربطدارد؟برایبیانراحتتر
موضوعیکیازمجموعههایاآثارتانرامثال

بزنید.
به طور مثال مجموعه »سران« برایم یک پروژه 
پژوهشی بوده است. سران در واقع کاری تحقیقاتی 
بود که به بررســی آن پرداختم و انجامش دادم. 
شــخصا اعتقادم بر این است که یک نقاشی لزوما 
نباید بر اساس پژوهش شــکل گیرد و خلق شود. 
گاه باید دیوانگی در کار باشد و واقعا یک کار هنری با 

ارزش اینگونه خلق می شود. 
  ازآثارومجموعههایــیبگوییدکه
متعلقبهخودتاناستاماپژوهشمحور

نیست.
بله اتفاقا چنین مجموعه ای دارم که اساس 
آن پژوهش نیست، اما مسائل اجتماعی روز در 
شکل گیری آن تاثیر مستقیم داشته. این پروژه 
درباره زنان است. من در این مجموعه به کاستی 
و کمبودها و نادیده انگاری بانوان و فشارهایی که 
از جوانب مختلف روی آن هاست، توجه داشته ام. 
از سویی به این موضوع تاکید دارم و معتقدم که 
تمام آرامش و قدرت یک خانه و آشیانه با وجود 
زنان به وجــود می آید و خانــواده این اجتماع 
کوچک نمونه کوچکی از یک جامعه است. در آثار 
جدیدم مسائلی را بازگو کرده ام که ابعاد بزرگ و 

وسیع تری دارند. 
 قبالنیزهنرمندانگرافیستونقاش
رویمقولهزنانوکمبودهاوکاســتیهای

اجتماعیآنهاکارکردهاند.
بله صد درصــد همینطور بــوده و روی این 

موضوع کار شده اســت. اما به هرحال در دنیای 
امروز شــرایط و موقعیت ها بنا به دالیلی تغییر 
می کند و همین موضوع به تغییر شکل و سیاق 
کمبودها و حق وحقوق زنان و البته همه مردم 

می انجامد. 
 بههرحالهنرمندفرزندزمانهخویش
استووظیفهداردبهدغدغدههاومشکالت
مردمهمعصرشتوجــهکند.ازجزییات

مجموعهتانبگویید.
مجموعه مذکور با رنگ روغن کار شده و اجرای 
قوی آن برایم اهمیت داشته است. اینطور نبوده 
که فقط ایران و مشــکالت زنان ایرانی را مدنظر 
قرار دهم. این مجموعه برایم پروژه ای اســت که 
دغدغه های مطرح شده در آن مربوط به تمام زنان 
دنیاست. مشکالتی که سعی در بیانشان داشته ام، 
می توانند مربوط به افغانســتان یا زنان هر کشور 
و قاره دیگر باشند، اما در کل دغدغه های موجود 
بیشتر مربوط به خاورمیانه است. نه اینکه در غرب 
زن ستیزی نداریم و زن ستیزی مسئله ای جهانی 
اســت اما واقعیت این اســت که ما در خاورمیانه 
شاهد خشونتیم و اتفاقات از آنچه تصور می شود 

وحشتناک تر است. 
 چهشــدبهســراغموضوعزنانو

کمبودهایشاندردنیایامروزرفتید؟
یکی از اعتقاداتم این است که دنیای امروز و 
آینده را زنها تغییر خواهند داد، این را به جرات 
می گویم. اگر توجه کنید زنان دهه هشتادی از 
زنان هم نسل ما در مواجهه با مسائل و موضوعات 
مختلف بســیار قوی تر عمل کرده انــد. زنان و 
دختران نسل های جدید بسیار جسورتر از زنان 
نسل های گذشته اند. شخصا عقیده ام این است 
که زن هم از خود ماست و گاه می بینیم از مردها 
قوی تر فکر می کننــد و در زمینه مدیریت هم 
قابلیت های زیادی دارند. بــه نظرم باید نگاه 
دقیقی تر و جزیی نگرتری به اجتماع و زنان 

داشته باشیم. 
 خودتــانراکاریکاتوریســت
میدانیدیانقاش؟برخیشــمارابه
عنوانکاریکاتوریستمیشناسند.

خودتانکدامراقبولدارد؟
من خودم را نقاش می دانم. کاریکاتور 
هم زیر مجموعه ای از هنرهای تجسمی 
است. خودم را به عنوان نقاش می شناسم. 
البته خودم را کارتونیست هم می دانم چراکه 
می توانم در این قالب و ســیاق هم کار کنم، اما 
بیشتر زمان خود را با بوم و رنگ سپری می کنم 

لذا بیش از هر چیز نقاش هستم.

سعیدامکانیمطرحکرد؛

تأسینقاشانایرانیازآثار»سالوادوردالی«و»رنهمگریت«

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اصوالهمهنقاشهاازرویدست
یکدیگرنگاهمیکنند؛یعنیمقلد
هستندواهلتقلیدند.اگربهآثار

استادانایرانیهمنگاهکنیدوآنها
راجزییببینید،متوجهخواهید

شدکهآنهاهمچنینکاری
میکردهاندوشیوهوآثارسالوادور

دالیودیگرنقاشانسورئال
اروپاییرامدنظرداشتهاند

چطورمیتوانیمآثارشاعربزرگی
چونحضرتموالنارانادیدهبگیریم
وازآندرهنرهایمانبهرهنبریم؟

بزرگانیچونموالناهزارسالپیش
شعرمدرنمیسرودهاندوفضای

کارشانسورئالبوده.یامثالشمس
تبریزیانسانیآوانگاردومدرن
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