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علیرضا بخشی استوار

یازدهمیــن دوســاالنه ملــی 
ســرامیک ایران طــی هفته های 
گذشــته در فرهنگســرای نیاوران 
افتتاح شد. این دوساالنه مانند دیگر 
دوساالنه ها با تاخیر بسیار نسبت به 
دوره قبلی خود برگزار شد و امسال 
نیز به خاطر شــیوع ویروس کرونا 
می رفت تا دوباره طعــم تعطیلی را 
بچشد؛ اما با پیگیری و اصرار اعضای 
انجمن هنرمندان سفال و سرامیک 
ایران باالخره یازدهمین دوســاالنه 

سرامیک ایران برگزار شد.
این هنر به رغــم وجوه کاربردی 
بسیار زیادی که برای خانواده های 

ایرانــی دارد و در رده هنرهــای 
کاربردی، باالترین سطح را داراست؛ 
بــرای بســیاری از افــراد جامعه 
ناشناخته اســت. یکی از مهم ترین 
دالیلی کــه این دوســاالنه برگزار 
می شود شناساندن این حوزه از هنر 
تجســمی به عموم مردم اســت که 
هربار با برپایی این نمایشگاه بخش 
زیادی از مردم نسبت به وجود چنین 
هنری آگاه و از تماشای این آثار لذت 
می بردند. در کنار این اتفاق، بسیاری 
از هنرمندان جوان ایــن حوزه هم 
به واســطه چنین رویدادی خود و 
ایده هــای نوین خــود را در معرض 
دید قرار می دادنــد و از جهتی راه را 
برای ورود به بازارهای فراگیر چنین 
هنری می گشــودند. اما امسال و با 
توجه به گسترش روزافزون ویروس 

کرونا، برگزاری چنیــن نمایش و یا 
دو ســاالنه ای چه ضرورتی داشت؟ 
هنری که در حالت عادی هم شاید 
مخاطبان کمتری را برای تماشای 
آثار به نمایشــگاه یا گالری بکشاند 
با توجه بــه چنیــن وضعیتی، چه 
سرنوشــتی را برای خــود متصور 

می شود؟
آیا برگزاری این دوســاالنه به هر 
قیمتی برای جامعه هنرمندان سفال 
و سرامیک مفید اســت؟ و آیا عدم 
برگزاری چنین رویدادی باز تا مدتی 
زیاد، هنرمنــدان این حــوزه را در 

سکوتی فراگیر قرار می داد؟
در روزهایی که فضــا و امکانات 
آنالین بــرای تماشــا و معرفی آثار 
هنری مهیا شده است آیا بهتر نبود 
که این نمایشــگاه هم بــا هزینه ای 

بیشــتر اما به شــکل آنالین برگزار 
می شــد یا اصاًل نحوه برگــزاری و 
کیوریت نمایشگاه تغییر می کرد. به 
عنوان مثال هر هنرمندی برای خود 
چیدمانی صورت می داد و درباره هر 
چیدمان و فضای کاری که هنرمند 
در آن بــه تولید اثر دســت می زند 
فیلمی تهیه می شد و این فیلم ها به 
شکل متناوب یا فشرده در یک مدت 
زمان مشخص در پلتفرم های آنالین 
پخش و نمایشــگاه به شیوه  دیگری 

برگزار می شد؟
البتــه ایــن  گفته هــا بیشــتر 
اظهارنظر، پیشــنهاد و توصیه است 
و باید اقرار کرد که در عالم واقع هنوز 
امکاناتــی گســترده و فراگیر برای 
برگزاری متفاوت رویدادهایی از این 
دست در کشــور ما به وجود نیامده 

است. در کشور ما حتی رویدادهای 
ســینمایی که برگزاری آن به شکل 
آنالین طبیعی تر به نظر می آید نیز 
با اختالل برگزار شــد و این تنها به 
یک دلیل اتفــاق می افتد و آن عدم 
پیش بینی درســت برای روزهایی 
اســت که رخدادهای فوق العاده و 

غیرطبیعی به وقوع پیوسته است.
البته باید به اعضای این انجمن و 
هنرمندان آن نیز حق داد که اصرار 
داشته باشــند در چنین شرایطی 
هم چنین رویدادی را برگزار کنند. 
اگر بنــا به هر دلیلی ایــن رخدادها 
در کشــور ما برگزار نشود، آن اندک 
بودجه هایی هم کــه برای برگزاری 
چنین نمایش هایــی در نظر گرفته 
شده است قطع می شود و این اتفاق 
خود مســائل و گره هــای بعدی را 
همراه دارد. به دلیل وابستگی بیش 
از حد این دوساالنه ها و انجمن های 
هنری به بودجه هــای دولتی عدم 
برگزاری آن نقطه ضعفی برای یک 
مدیر به حســاب می آید و مدیرانی 
که تالش می کنند و دوســت دارند 
در دوران صدارت شــان بیشترین 
رویدادها را رقم بزنند و کارنامه خود 
را قطور کنند قطعاً از تعطیلی چنین 
رخدادهایی تا آنجا که امکان داشته 

باشد جلوگیری می کنند.
اگر از همه این مســائل بگذریم 
آثاری که در نمایشــگاه امسال در 
معرض دید قرار گرفته است، بیشتر 
به ســراغ تم و زمینه مرگ رفته اند. 
در واقع مرگ بــه جهات مختلفی بر 
این نمایش ســایه افکنده است و از 
آنجایی که هنر سرامیک هم متریالی 
متفاوت دارد ایــن آثار وجهی کهن 
و تاریخی به خــود گرفته اند. یعنی 
امکان بــروز ایده هایی تاریخ مند در 
شکل جدید با وجود متریالی چون 
ســرامیک امکان بصری بیشــتری 

را در اختیــار هنرمنــدان قرار داده 
اســت. این امکانات بصــری از یک 
جهت با برگزاری چنین دو ساالنه ای 
همخوانی پیدا کرده است چراکه در 
آن در قالب یک محیط پیشرو برای 
ارائه اثــر هنری با تصاویــر و آثاری 
مواجه هســتیم که بیشــتر در پی 
تجربه های نو و ارائه شکل جدیدی از 
سرامیک هستند. شاید عدم برگزاری 
این رویداد در نگاه نخســت، نوعی 
اجحاف در حق این هنرمندان به نظر 
آید اما عدم برگزاری آن و یا برگزاری 
آن به شــکل دیگر، در بیشتر دیده 
شــدن آثار آنها اثر بیشتری داشت. 
این نمایشــگاه اگرچه بــه صورت 
مجازی افتتاح شده است، اما به نظر 
می رسد به شکل حضوری و با رعایت 
سخت پروتکل های بهداشتی ادامه 
داشته باشــد. گفتنی است، در این 
دوره از دوساالنه 94 اثر از 87 هنرمند 
توسط شورای انتخاب برای نمایش 
در نمایشــگاه   دوســاالنه سرامیک 
انتخاب شدند. این شــورا متشکل 
از مجتبــی قربانی شــاه کوچکی، 
مجید ضیایی، بیتا فیاضی، محمود 
محرمی، نفیسه خلج و   بهزاد اژدری 

است.  

نظری بر یازدهمین دوساالنه ملی سرامیک ایران 

سایه کرونا بر مهمترین رویداد هنری پاییز

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 مصطفی سهرابی 
هنرمند نگارگر درگذشت

مصطفی سهرابی، هنرمند پیشکسوت نقاش در 
پی ابتال به کرونا شامگاه چهارشنبه ۲۱ آبان ماه در 
84 سالگی درگذشت. منیر دارایی، رئیس سابق موزه 
هنرهای ملی و از دوستان زنده یاد مصطفی سهرابی با 
اعالم این خبر به ایسنا گفت: استاد مصطفی سهرابی، 
هنرمند مینیاتوریست، خوشنویس و عکاس و از 
شاگردان خوب استاد حسین بهزاد، چهارشنبه ۲۱ 
آبان ماه بر اثر ابتال به کرونا در بیمارستان امام خمینی 
فوت شدند. او بیان کرد: سبک کاری استاد سهرابی 
بسیار به استاد بهزاد نزدیک بود و از نظر اخالقی نیز به 
ایشان شباهت داشتند. همان طور که می دانید استاد 
بهزاد را به دلیل استفاده از ترکیب رنگ های خاص به 
عنوان خدای رنگ می شناسند. آقای سهرابی نیز در 
این سال ها در زمینه طراحی و رنگ آمیزی بسیار به 

استاد بهزاد نزدیک بودند.
    

۵۱ اثر ایرانی در حراج 
خاورمیانه بونامز

حراج هنر مــدرن و معاصــر خاورمیانه بونامز 
در حالی ۲4 نوامبر به صورت زنده در لندن برگزار 
می شــود که نزدیک به نیمی از آثــار این حراج به 
هنرمنــدان ایرانی اختصــاص دارد. بــه گزارش 
هنرآنالین ، فصل دوم از حراج های بین المللی در 
سال ۲0۲0 در حال برگزاری اســت و حراج خانه 
بونامز نیــز ۱۱5 اثر از هنرمندان مــدرن و معاصر 
خاورمیانه را روز ۲4 نوامبــر )4 آذر( عرضه خواهد 
کرد. در این دوره از حراج هنرمندان خاورمیانه بونامز، 
آثاری از هنرمندان کشورهای ایران، ترکیه، مصر، 
عراق، لبنان، سوریه، ســودان، فلسطین، مراکش 
و... عرضه خواهد شد و ایران با داشتن 5۱ اثر از ۱9 
هنرمند، نزدیک به 50 درصد از آثار این حراج را به 
خود اختصاص داده است. اما در میان نامداران هنر 
خاورمیانه حراج بونامز ۲0۲0 تابلوی »خانه بدوش« 
از محمود سعید هنرمند فقید مصری با برآورد قیمت 
350 تا 500 هزار پوند گران ترین اثر این حراج است 
و پس از او تابلو »ال+ال+ســر« حسین زنده رودی با 
قیمت پایه ۱۲0 تا ۱80 هــزار پوند در جایگاه دوم 
قرار دارد. تابلو نقاشی خط محمد احصائی با عنوان 
»یزدان« نیز با برآورد 40 تا 60 هزار پوند در جایگاه 
پنجم آثار ذی قیمت ترین این حراج قــرار دارد. از 
سویی دیگر اردشیر محصص با داشــتن ۱4 اثر و 
ســمبات درکیورغیان با ۱0 اثر دو هنرمند ایرانی 
هستند که بیشترین تعداد آثار را در این حراج دارند. 
اما یکی از نکات مهم حراج بونامز، توجه به جریان 
هنری »سقاخانه« اســت که مبنای هنر مدرن در 
ایران محسوب می شود. در این حراج دو اثر از صادق 
تبریزی و پرویز کالنتری با عنوان »سقاخانه« ارائه 
شده که توجه این حراج خانه به این جریان هنری در 
ایران را نشان می دهد. از رضا درخشانی دیگر هنرمند 
ایرانی سه اثر »رنگ را شکار کنید« با برآورد ۲5 تا 35 
هزار پوند؛ »لیلی و مجنــون« ۱5 تا ۲5 هزار پوند و 
»گل عدن« ۱5 تا ۲0 هزار پوند چکش خواهد خورد. 
تابلو »کویر شماره 3« مارکو گریگوریان با برآورد ۲0 
تا 30 هزار پوند و اثر »آغوش ابدی« پروانه اعتمادی 
نیز با قیمت پایه ۲0 تا 30 هزار پوند در حراج پاییز 
۲0۲0 بونامز عرضه می شود. اثر »گل ها« ابوالقاسم 
سعیدی با برآورد ۱8 تا ۲5 هزار پوند؛ تابلو »بانوی 
کتاب خوان« لیلی متین دفتری ۱5 تا ۲0 هزار پوند 
و تابلوی بدون عنوان رضا مافی با قیمت پایه ۱5 تا 
۲0 هزار پوند ارائه خواهد شد. دو اثر »برج« و »مادر 
بودن« سیراک ملکونیان نیز با قیمت پایه ۱0 تا ۱5 
هزار پوند و 7 تا ۱0 هزار پوند چکش خواهد خورد. 
همچنین از اردشیر محصص ۱4 اثر متنوع از نقاشی 

و کاریکاتورهای این هنرمند فقید ارائه شده است.

بوم خبر

نمایشــگاه »ممیز، هنر بــه مثابه حرفــه« این روزها 
به صورت آنالین و غیرحضوری در مــوزه گرافیک ایران 
درحال برگزاری اســت. نمایشــگاهی که به بــاور دبیر 
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، به دلیل شــرایط 
حاصل از شــیوع ویروس کرونا در کشــور، توانسته است 
 گســتره مخاطبان بیشــتری از نظــر تعــداد و جغرافیا 

داشته باشد. 
مهردخت دارابــی، دبیر و عضو هیــات مدیره انجمن 
صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران در گفت وگویی با 
ایســنا درباره نمایشــگاه »ممیز، هنر بــه مثابه حرفه« 
که این روزهــا در موزه گرافیک ایــران در حال برگزاری 
اســت و امکان بازدیــد حضــوری البته با حفــظ تمام 
پروتکل های بهداشــتی را نیز دارد، اظهــار کرد: به دلیل 
شــرایط کرونایی تصمیم گرفتیم که این نمایشگاه را به 

صورت آنالین برگزار کنیم و بر همین اســاس مراســم 
 افتتاحیه به  صورت الیو برگزار شــد که بسیار مورد توجه 

قرار گرفت. 
او ادامه داد: تاکنون بیش از 5000 نفر موفق به دیدن 
مراسم افتتاحیه مجازی شــده اند که اگر این افتتاحیه به 
صورت حضوری برگزار می شد، شاید چندصد نفر در این 
مراسم حضور پیدا می کردند اما فضای مجازی این امکان 
را فراهم کرد که تعداد بسیار بیشتری بتوانند در این مراسم 
حضور داشته باشند و هیچ گونه محدودیت جغرافیایی نیز 

وجود نداشته باشد. 
در واقع می توان گفت که فراهم شــدن چنین بستری 
و بهره گرفتن از آن از فواید کرونــا  در این ایام بود. دارابی 
افزود: تمام ســعی مان را کردیم تا این الیــو افتتاحیه به 
صورتی جذاب، متفاوت و کامل برای تمام مخاطبان باشد 

که بیننده احساس کند شخصا از نمایشگاه بازدید کرده 
اســت. دبیر انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران با بیان 
اینکه »گزارش تصویری مفصلی از نمایشگاه در وبسایت و 
اینستاگرام انجمن برای عالقه مندان موجود است«، درباره 
آثار این نمایشگاه نیز توضیح داد: این نمایشگاه از سه بخش 
فراخوان )به صورت ملی(، مدعوین و طراحان بین المللی 
تشکیل شده که به همراه بخشی از آثار استاد مرتضی ممیز 
در تمامی ســالن های موزه گرافیک ایران در معرض دید 

عموم قرار دارد.
این نمایشگاه شــامل ۲5 اثر از ۲3 منتخب فراخوان 
این نمایشگاه به همراه 54 اثر از 54 هنرمند مدعو است؛ 
همچنیــن گزیده  ۱6 اثر نمایشــگاهی از آثــار طراحان 
بین المللی که پیش تر به همت مجله نشــان با همکاری 
بنیاد ممیز و برای یادبود مرتضی ممیز برگزار شده بود. سید 
محمد آثاری یزدی، علی آگاهی، حسین ابراهیمی، فاطمه 
اسدیان، سعید امیری، فاطمه بذرافشان، مهدی حسینی، 
حمید حمیدی، علیرضا خراســانی زاده، حسین زارعی، 
حمید رضا سلیمانی، مســعود شاکری، حسین شیرازی، 

پریسا غدیری، علیرضا عسکری فر، گلبرگ کیانی، مهدی 
گودرزی، نوید مختاری اسکی، علیرضا معظمی گودرزی، 
اکبر موحد، امیر نجفی، مرتضی وفادار و حسین یوزباشی 

راه یافتگان به این نمایشگاه هستند.

دبیر انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران عنوان کرد

فواید کرونا برای مرتضی ممیز

نمایشگاه

آثاری که در نمایشگاه 
امسال در معرض دید قرار 

گرفته، بیشتر به سراغ 
تم و زمینه مرگ رفته اند. 

در واقع مرگ به جهات 
مختلفی بر این نمایش سایه 
افکنده است و از آنجایی که 

هنر سرامیک هم متریالی 
متفاوت دارد این آثار 

وجهی کهن و تاریخی به 
خود گرفته اند
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نیما نوربخش

یکی دو ســالی می شــود که از نزدیک می شناســمش. 
کاراکتری هنری دارد و از همان نگاه اول می شود فهمید که 
در سرزمین هنر، شب را به روز می رساند. او که ریش هایش 
بلندتر از موهایش است در گذر از 67 سالگی همچنان برای 
مرمت تابلوهای نقاشــی یک پایش در لندن و یک پایش در 
تهران اســت و برای کشــف آثار هنری، دلش غنج می زند. 

وی اگرچــه از مرمت کاران هنــر ایرانی اســت و اجدادش 
هم هنرمندان بنامــی بودند؛ اما ریشــه اش در نقاشــی و 

مجسمه سازی جان گرفته و پیشه اش از آثار قدیمی.
در مراوده با او دانستم که بسیار می خواند و بسیار می شنود 
و بسیار هم می گوید. همین است که به عضویت افتخاری در 
بزرگترین حراج هنری دنیا یعنی حراج کریستیز دعوت شده 
است. تابلوی »دریا، ماهی، قفس« او تشبیه زندگی به مثابه 
دریایی بدون مرز است برای ماهیانی که سمبل عشقند. اما ما 
با قفس خیالي ذهن مان حبس شان مي کنیم حال آنکه زنجیر 
قفس به جایي اتصال ندارد و در پایین قفس هم ســرزمیني 
دیده نمي شود تازه به خیال خودمان قفل محکمي هم بر این 
زندان مي زنیم تا همه را مال خود کنیم. آثار امیر کشمیری را 

با چشم دل ببینید.

مهمان هفته :  امیر کشمیری
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