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بهروز فائقیان

هنرمند معاصر چگونــه به مفهوم 
ارتباط میــان خود، جامعــه و محیط 
پیرامونش می اندیشد و از چه دریچه هایی 
این ارتباط را معنا می بخشد؟ رسانه های 
هنری امــروز چگونه به شــکل گیری 
گفتمان های هنرمندانه و انتقال آن به 
مخاطب هنر منجر می شود و در این میان، 
هنرمندان چگونه ایده های ذهنی خود را 
به مدیومی برای برقراری ارتباط با محیط 
اطراف خود بــه کار می گیرند؟ در یک 
منظر عمومی می توان گفت اثر هنری 
چیزی جز بازنمایی های ذهنی هنرمند از 
واقعیت های شخصی و اجتماعی روزگار 
او نیســت. . تصاویری کــه تداعی های 
رازآلودی هســتند از ارتباط هنرمند با 
اجزای جهان و رویدادهایش که آن ها را 
در ذهن خود بازنمایی و در واقع بازسازی 
می کند؛ هرچند هیچ یک از این تصاویر 
بازنمایی شده با واقعیت رویدادها یکسان 

نباشد.
گفتمان و تضاد؛ کاوش های 
شناختی و احساسی هنرمند

هومن درخشنده در مجموعه ای از 
آثارش که با عنوان »گفتمان« در گالری 
اعتماد ارائه کرده مشــخصاً به مفهوم 

ارتباط انســان-هنرمند- و جامعه اش 
پرداخته است. به زعم او گفتمان رابطه 
میان انســان و محیط یــک رابطه دو 
طرفه اســت که دارای گفتمان وتضاد 
است، یعنی انسان و محیط بر هم تأثیر 
می گذارند. در چنیــن تأثیر متقابلی، 
فرد محیط را دگرگــون می کند و هم 
زمان، رفتار و تجارب او به وسیله محیط 
دگرگون می شود. برای هرانسانی منظر 
شهری جنبه عینی و ذهنی دارد به طوری 
که این محیط را در کاوش های شناختی و 
احساسی خود درک می کند. این دریافت 
که بر رفتار انســان ها تأثیــر می گذارد 
می تواند در نهایت منجر به احســاس 
رضایت و یا عدم رضایت از محیط گردد و 
یا در کل هدف از حضور انسان در محیط 
شهری را تغییر دهد. آن ها می توانند افراد 
را جذب و یا دفع کنند و یا حتی آن ها را 
ترغیب به عملی مناسب و یا نامناسب 

کنند.
داللت های واقع گرایانه و 

پیوندهای تاریخی
کیــوان بیرانونــد در مجموعــه 
مجسمه هایی که در آرت سنتر به نمایش 
درآورده، عــاوه بر نشــانه گرفتن یک 
پدیده اجتماعی مشخص با داللت های 
واقع گرایانه، اما این پدیده را به بستری 
تاریخی نیز پیوند می دهد که ابعاد ویژه ای 
به نمایش او می بخشد.آثارکیوان بیرانوند 

در بخشی از زبان بصری او  بازتابی مدرن 
از مفرغ های لرستان را تداعی می کند. 
مفرغ هایی متعلق بــه هزاره های دور 
پیش از میاد که جهان را وادار به شگفتی 
و تحسین کرد. چنین است که می شود، 
بلندای زاگرس را در کارهای بیرانوند به 
تماشا نشست.  مجسمه های کولبرهای 
بیرانوند که در نمایش اخیر او ارائه شده، 
اما گام و نقطه عطف دیگری در تحوالت 
اندیشــه و زندگی هنری اوست. آثاری 
که انعکاسی آگاهانه از حیات اجتماعی 
دشواری است که هنرمند در آن بالیده و 
بدان تعلق دارد. نمادی پرمعنا از »اسارت 
انسان در زمان و مکان« و نمایشی عمیق 
و سیزیف وار، از اوج یاس و ناامیدی. قصه 

پرغصه رنج و دردهایی که در پشتهای 
خمیده و صلیب واره های وی، رخ نمایان 
کرده اند.  بیرانوند مشق آموخته مکتب 
پرویز تناولی است. پس بیهوده نیست 
که می توان اندیشه هنرمند را در پیچ و 
تاب های ماهرانه و متنوعی که روی فلز 
سخت آفریده، دید و از آن لذت برد. هنر 
بیرانوند، بیشتر از اینکه شخصی باشد، 
حکایت زندگی همه انسان هاست، یادآور 
کوله باری که سرنوشت بر دوش تک تک 
ما ودیعه گذاشته، و هیچ چاره ای جز به 

سرمنزل رسانیدنش نیست.
 دگرگونی و تحریف 
تصویر انسان از جهان

»در هم دیدن« عنوان نمایشگاهی 
گروهی در گالری ثالث است و در اینجا 
مفهوم ارتباط هنرمند و جامعه را از دریچه 
نگاه گروهی از هنرمندان ارائه می شود. 
پروژه ی »درهــم دیدن« از مجموعه ی 
»کامرا« به اختال و انحراف های دیداری 
می پردازد که تأثیر شدیدی بر کیفیت 
بینایی دارند و باعــث تغییر و تحریف 

تصویر انسان از جهان می شوند.
با تأکید بر تفاوت های فردی در جهان 
بینی، حفظ تکنیک شخصی و الهام از 
عوارض این اختال ها، حاصل مجموعه 
بازنمایی تصور هر هنرمند در باب دریافت 
و درک تصویری متفاوت و ناقص از جهان 

است. در بیانیه این نمایشگاه آمده است: 
»اعتماد ما به جهان بر پایه ی شناختی 
است که از طریق حســگرها ادراک را 
شــکل می دهد؛ »دیدن« وسیع ترین 
آگاهی را از بیرون به مــا می دهد. برای 
ارتباط با جهان، غالباً به چشــم هایمان 
بیش از هر حس گر دیگری وابسته ایم. 
با ارتباط بیشــتر زندگی روزمره ی ما با 
تکنولوژی های مختلف، ســاختار مغز 
و چشــم مختصات جدیدی را از دنیای 
پیرامون دریافت می کند. با افزایش امکان 
از دســت دادن توانایی طبیعی دیدن، 
تصویر واقعی دنیا با ویژگی های دیگری 
تعریف خواهد شــد و طبعاً ارتباط و بقا 
چالش های جدیدی را به همراه خواهد 
داشــت. تفاوت در دیدن دنیا )از طریق 
چشــم( در کنار اندیشه و برداشت های 
متمایز فردی از جهان، مفهوم قطعیت 
را بیش از پیش زیر سؤال می برد و باعث 
داشتن تردیدی همیشگی در دریافت 
مان از دنیا می شود. حال می توان گفت 
که تصویر ما از جهان مشترک و واقعی 
است؟ یا ما تنها نسبت به شرایط و توانایی 
حس گرهایمان، تصویری بازنمایی شده 

از جهان را دریافت می کنیم؟« 
 تنهایی و نیاز همزمان 

به تعامل اجتماعی
»پیش از اتمام مهلت نگریستن« 

نمایشــگاه انفرادی عکس و چیدمان 
مریم فیروزی در گالری راه ابریشــم 
نمود دیگــری از دغدغــه هنرمند در 
پرســش از ماهیت ارتبــاط  هنرمند 
و جامعــه را پیش روی مــا می گذارد. 
به زعم هنرمنــد؛ »حریم خصوصی« 
محصول اندیشه ی انســانی است که 
از یک سو نیازمند ســکوت، تنهایی و 
استقال فردی است، و از دیگر سو به 
حضور در جامعه و تعامــل با دیگران 
نیازمند است. این نگاه دوسویه، منجر 
به ایجاد تناقضی در آدمی شده که در 
طول زمان و با توجه بــه فرهنگ ها و 
عرف های هر جامعه ، معانی و رویکرد 
متفاوتی از این مفهوم ســاخته است. 
شــاید بتوان حریم خصوصی را با نگاه 
به معماری خانه ها، آرایش شــهرها، 
نحوه ی پوشــش مردم، نوع گفتمان 
شهری در هر جامعه مطالعه کرد.  امروزه 
با حضور تکنولوژی، تعدد وسایل ارتباط 
جمعی، و حضور دوربین های بســیار 
در اطرافمان حریم خصوصی بیش از 
همیشه جز مفاهیم مناقشه برانگیری 
شده است که معنای آن نه تنها شفاف تر 
نشده، که گویی مفهومی انتزاعی یافته 
است. این در حالی  است که هرچه آدمی 
بیشتر احساس تنهایی می کند، کمتر 
فرصتی برای تنها بودن دارد، و در عین 
حال هر چقــدر در خانه اش محبوس 
می شود، با وجود بی شمار ابزار ارتباط 
جمعی، بیشــتر احساس حضور میان 
جمع را در خــود پــرورش می دهد. 
»حریم خصوصی«  فاصله  میان همین 

»تنهایی« و همین »جمع« است.

ارتباط هنرمند و مخاطب در جهان معاصر چگونه است؟ 

گفتمان هنرمند و جامعه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کتاب زندگی و آثار »بهزاد 
گلپایگانی« رونمایی می شود

مراســم رونمایی از 
کتاِب »بهــزاد« در روز 
جمعــه ۲۰ دی مــاه 
از ســاعت ۱۷:۳۰ تــا 
۱۹:۳۰ بــا حضــور 
جمعی از اهالی هنرهای 
تجسمی و با سخنرانی 
عباس مشــهدی زاده، 

محمودرضا بهمن پور، مجید کاشانی و معراج قنبری 
در خانه ی هنرمندان ایران )ســالن استاد جلیل 

شهناز( برگزار خواهد شد. 
این کتاب نخســتین پژوهش جامع درباره ی 
»بهزاد گلپایگانی« طراح گرافیک و نقاش معاصر 
اســت که توسط »نشــر نظر« منتشــر می شود. 
گلپایگانی  متولد ۱۳۱۷ و از نخستین ورودی های 
هنرکده ی تزئینی و جزو اولین هنرمندان مکتب 
سقاخانه بود. او با طراحی جلد کتاب در انتشارات 
فرانکلین برای اولین بار مجموعه ای کاما متمرکز 
بر تایپوگرافی را در تاریــخ طراحی گرافیک ایران 
پایه گذاری کرد. بهزاد سال ۱۳۶۴ در سن ۴۷ سالگی 
درگذشــت. کتاِب »بهزاد« پروژه ای از »استودیو 
دفتر« است که پژوهش و نگارش آن را مجید کاشانی 

و معراج قنبری بر عهده داشته اند.
    

نخستین شماره فصلنامه 
»مطالعات عالی هنر« منتشر شد 

فرهنگستان هنر اولین شماره فصلنامه تخصصی 
مطالعات عالی هنر را منتشر کرد. 

اولین شــماره از این فصلنامه تخصصی، ویژه 
پاییز ۱۳۹۸، به ســردبیری مصطفی گودرزی و با 
صاحب امتیازی فرهنگستان هنر جمهوری اسامی 

ایران منتشر شد.
مطالعــات عالــی هنر نشــریه ای اســت که 
به انتشــار پژوهش ها و مقاالت علمــی، تألیفی و 
تصنیفی پژوهشــگران و صاحب نظران در قلمرو 
هنرهای تجســمی و هنرهای دیداری و مطالعات 
میان رشته ای آنها با دیگر حوزه های هنر و سایر علوم 
می پردازد. "از عاق پدر تا حاق پسر، کارستان هنری 
ـ۱۲۱۲ هجری("  ابوالحسن مستوفی )حدود ۱۱۴5
از یعقوب آژند؛ "تحلیل بازتــاب گفتمان چپ در 
نقاشــی معاصر ایران در دهه ۴۰ تا ۶۰، بر اســاس 
آرای میشل فوکو" از ترنم تقوی و محبوبه پهلوان؛ 
"دوسویگی ارجاعی شمایل حضرت عباس)ع( در 
نبرد با مارد در آثار بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای" 
از هاجر سلیمی نمین و حبیب اهلل صادقی؛ "مطالع 
تطبیقی فــرم و عملکرد ظروف آیینــی و نمادین 
ایران با تأکید بر ریتون ها" از فروغ عموئیان و حسن 
بلخاری قهی؛ "درآمدی بر چیستی و چگونگی نقد 
دینی آثار هنری" از زهره کرامت؛ "بررسی نماهای 
معماری دهه اخیر تهران از منظر دیوارنگاری، مورد 
پژوهی: خیابان انقاب )میــدان انقابـ  چهارراه 
فلســطین" از اصغر کفشــچیان مقدم، سحرناز 
پیردهقان؛ "بروج مرد: از ایده تا تصویر، با تأکید بر 
نمونه هــای تصویری در جهان اســام" از مهدی 
موحد؛ "واکاوی عکس ماگریت )در حال رفت وآمد( 
از دوئین مایکلز" از مریم علی اکبری؛ و "مقایســه 
تطبیقی دیونگاره های محمد سیاه قلم با سلطان 
محمد عراقی" از علی اصغر میرزایی مهر؛ عناوین 

مقاالت منتشرشده در این نشریه است.
    

»اندرونی« در گالری ژاله 
نمایشــگاه نقاشی 
و حجم هــای ســارا 
کشــمیری بــا نــام 
»اندرونی« در گالری ژاله 
برپا می شود. کشمیری 
عــه  مجمو ه  ر بــا ر د
"اندرونــی" می گوید: 
" خود پنهانِی انســان، 

نقاب های مختلفی که او به فراخــور حال بر چهره 
می زند و انکار و تظاهری که ماحصل آن است، همواره 
ذهنم را به خود مشغول می کند. رو در رو شدن با چهره 
پنهانم، بیش از هر چیز می ترساندم . راه فرار از این 
ترس فرو رفتن بیشتر در خود است. هراسم را از خود 
بیرون می کشم و خوب در آن می نگرم. این نمایشگاه 
جمعه ۲۰ دی ماه افتتاح می شــود و تــا ۲۹ دی در 
گالری ژاله به نشانی خیابان کریم خان زند، خیابان 

ایرانشهر، کوچه نوشهر، پاک ۳ برپا خواهد بود. 

بوم خبر

روزبه صدر

پوســترهای تئاتر این روزها در چه شرایط و 
فضایی تولید می شوند و انتظارات تولیدکنندگان 
نمایش ها از طراحان پوستر چه جنبه هایی را در بر 
می گیرد؟ اساساً کارکردها و اقتضائات پوسترهای 
تئاتر چیســت و چگونه می توان در خصوص این 
کارکردها به توافقی سازنده رسید؟ اگر مهم ترین 
ویژگی پوسترهای تئاتر را در قدرت تاثیرگذاری، 
همچنین هم راستا بودن با ویژگی های آثار نمایشی 
بدانیم، طرح های ارائه شده در پوسترهای نمایشی 
ما تا چه اندازه از این خصلت ها برخوردارند؟ بدیهی 
است که بهره داشتن از چنین ویژگی هایی شاید 
کمتر به شکل مطلق در پوستر نمایش ها جلوه گر 
شود و عموماً این تصاویر به نسبت های مختلفی 

واجد چنین ارزش هایی هستند.
بخشی از پوســترهای تئاتر در این روزها در 
رویکردی توصیفی به شکل های مختلف تاش 
بر ارائه تصاویری داشته اند که به زعم طراحان این 
پوسترها به عنوان بازگوکننده فضای نمایش ها 
در نظر گرفته شده اند. اما این رویکرد توصیفی که 

به علت فقدان کارکردهای دراماتیک در طراحی 
اغلب این اعان ها به تاثیرگذاری الزم در ارتباط 
با جلب مخاطب دســت پیدا نمی کنند. بخشی 
از این ایده ها بر اســتفاده از عکس هایی از صحنه 
نمایش ها متمرکز اســت و از این طریق سعی در 
انتقال ویژگی های نمایش ها دارند. به این ترتیب 
در این دسته از پوسترها کارکرد طراحی گرافیک 
به حداقل رسیده، در حالی که عکس های تئاتر به 
خودی خود حاوی ویژگی های مورد نظر در انتقال 
فضای نمایش ها هستند و پوسترها به این طریق از 
کارکردهای ویژه طراحی پوسترها غافل می مانند. 
وظیفۀ پوســتر پیش از هرچیز اطاع رسانی 
اســت؛ ولی در عین حال وظیفــه ای بنیادی تر 
هــم دارد و آن ســاخت فرهنــگ دیــداری و 
ســلیقه ی تصویری جامعه اســت. در واقع برای 
پوســترکارکردهای کوتاه مــدت و بلند مدت 
می توان قائل بود. کارکرد کوتاه مدت یک اعان 
اطاع رســانی رخدادی در حوزه تئاتر است که 
بازه زمانی مشخص و محدودی دارد. اما پوسترها 
در بلند مدت آرشیو فرهنگ بصری روزگار ماست 
که در طول زمان ســلیقه بصری جامعه را شکل 

داده. البته تا زمانی که جایی برای نصب پوسترها 
در سطح شهردر نظر نگیریم و تنها در آرشیوها، 
نمایشــگاه ها یا کتاب ها آن ها را ببینیم، انتظار 
چندانی از تاثیرگذاری اجتماعی پوســترها هم 
نمی توانیم داشته باشیم. به هر حال جای اصلی و 
ایده آل پوستر درخیابان ها و جلو چشم عامه مردم 
اســت نه صرفاً در کافه ها یا دانشگاه ها و فضاهای 
روشنفکرانه. اینگونه است که در شکل درست آن 
فرهنگ دیدارِی کلیت یک جامعه رشد می کند 
و سطح سلیقه عوض می شود. این مسئله به طور 
مشخص با ذهنیت سفارش دهندگان در ارتباط 
است. واضح است که جامعۀ تئاتری ارزش بیشتری 
برای  مقوله پوســتر قائل اســت و در این میان با 

سفارش دهندگانی با ابعادی عمیق تر در زمینه 
فرهنگ مواجهیم. واقعیت این است که گسترش 
فضای مجازی و حجم تصاویری که از طریق آن 
میان کاربران مبادله می شود سواد بصری عموم 
را گسترش داده و اطاع رسانی تا اندازه زیادی با 

تصویر و طراحی گره خورده است.
علیرغم اینکه در مرور پوسترهای فصل های 
گذشته نشانه هایی از  کم توجهی به کارکردهای 
ویژه پوسترهای تئاتر در معرفی رویدادهای مرتبط 
با هنرهای نمایشی آشکار اســت، اما بارقه هایی 
از ظهور پدیده هایی در جهت گسترش و قدرت 
بخشــیدن به این کارکردها هم از ســوی برخی 
طراحان گرافیک در این عرصه به چشم می خورد. 
اگرچه در حال حاضر ممکن اســت برخی از این 
پدیده ها به خودی خــود ناموجه و حتی ناهنجار 
به نظر برسند، اما در عین حال می توان به تصحیح 
و تکامل چنین پدیده هایی امیــدوار بود. در این 
مجال برخی از این پدیده ها را مرور می کنیم. یکی 
از رویکردهای رو به فزونی در طراحی پوسترهای 
نمایش اقبال طراحان به تایپوگرافی عنوان های 
نمایش ها است. این رویکرد که در حال حاضر نوعی 
ناهنجاری را در نحوه معرفی نمایش ها شکل داده 
در صورت دقت عمل بیشتر طراحان می تواند به 
یکی از عناصر سازندۀ پوسترهای تئاتر تبدیل شود. 
در این زمینه خوانا بودن و ســریع االنتقال بودن 

تایپوگرافی ها شاید یکی از مهم ترین کارکردهایی 
است که می باید مورد توجه طراحان قرار بگیرد. 
یکی از نقاط ضعف در طراحی پوســترهای اخیر 
تئاتر بی توجهی طراحان به کارکردهای زیبایی 
شناسانه و بیان گرانه ابعاد پوسترها است. در یک 
مرور اجمالی بر این آثار می توان متوجه شــد که 
اکثریت قریب به اتفاق طراحان از کادر مستطیل 
عمودی رایج به عنوان قالب پوســترها استفاده 
می کنند و بسیار انگشت شمار اعان هایی است 
که خارج از این قاعده عمل کنند. مفهوم ســازی 
از محتوای نمایش ها هم یکی دیگر از گرایش های 
طراحی پوسترهای نمایش اســت. این شکل از 
پوسترســازی ها عموماً از حیــث تاثیرگذاری و 
ارتباط با درونمایۀ آثار نمایشی از قدرت تاثیرگذاری 
بیشتری برخوردارند و بیننده را به تأمل وا می دارند؛ 
هرچند در ایــن زمینه قدرت مفهوم ســازی در 
پوســترها عاملی تعیین کننده در انتقال سریع 
مفاهیم مــورد نظر طراحان به حســاب می آید. 
طراحی پوسترها بر اساس عکس هایی از نمایش، 
بازیگران و شخصیت ها یکی از گرایش های رایج 
میان طراحان در فصل های نمایشی اخیر است.  
این گرایش که تا انــدازه زیادی متأثر از شــیوه 
پوسترسازی در سینما است، همانطور که گفته 
شد اغلب متکی بر مطلع کردن مخاطب از چگونگی 

ترکیب بازیگران حاضر در نمایشی خاص است.

طراحی پوسترهای تئاتر به چه سمت و سویی می رود؟

گرافیک در خدمت پیام فرهنگی

یادداشت

پروژه ی »درهم دیدن« 
به تغییر و تحریف تصویر 

انسان از جهان می پردازد؛ 
با تأکید بر تفاوت های 

فردی در جهان بینی، حفظ 
تکنیک شخصی و الهام از 
عوارض این اختالل ها که 
حاصل مجموعه بازنمایی 
تصور هر هنرمند در باب 
دریافت و درک تصویری 
متفاوت و ناقص از جهان 

است

 مجسمه های کولبرهای 
بیرانوند که در نمایش 

اخیر هنرمند ارائه شده، 
انعکاسی آگاهانه از حیات 

اجتماعی دشواری است که 
هنرمند در آن بالیده و به آن 

تعلق دارد. نمادی پرمعنا 
از »اسارت انسان در زمان 
و مکان« و نمایشی عمیق 

و سیزیف وار، از اوج یاس و 
ناامیدی
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