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علیرضا بخشی استوار

کرونا که حاال سخت گریبان مردم 
را گرفته و بر همه عرصه های زیست 
مردم سایه ای سنگین انداخته؛ این 
روزها شــاید جمعیــت هنرمندان 
کشــور و در بعدی فراتر جهان را به 
شــدت تحت تاثیر خود قــرار داده  
است. بســیاری از هنرهای جمعی 
مانند تئاتر، کنسرت های موسیقی، 
فعالیت های سینماگران و حاال حوزه 
تجســمی به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا به تعطیلی کشانده شده  است.

جدای از کــش و قوس ها و باال و 
پایین شــدن قیمت اجناس و لوازم 
هنر بــرای بســیاری از نقاشــان و 
مجسمه ســازان و در کل افرادی که 

در این حوزه فعالیت می کنند، این 
روزها بار دیگر گالری ها هم به ناچار 
خود را در برابر یک تعطیلی طوالنی 
نامعلوم می بینند. در واقع از آن جایی 
که با گران شــدن قیمت لوازم هنر 
مانند بوم، رنگ، قلم و ...هنرمندان 
در تولید اثر دچار مشــکل شده اند و 
آن آثاری هم که این روزها به نمایش 
می آید مشــخصا آثاری هستند که 
تولید آن به روزهای قبــل از کرونا 
برمی گــردد، حاال گالری هــا هم با 
محدودیت در نمایش و برگزاری آن، 
روزهای بدی را پشت سر می گذارند.

طی روزهای اخیــر و با آغاز موج 
جدیــد فراگیــری ویــروس کرونا 
بســیاری از گالری ها، نمایش های 
خود را تعطیل و برگــزاری آن را به 
زمان نامعلوم دیگری موکول کردند؛ 
اما برخی دیگــر از گالری ها با ایجاد 

یک برنامه جدیــد، از عدم برگزاری 
نمایش خود جلوگیری کردند که این 
نوع از برگزاری همزمان کاستی ها و 
البته مزیت هایــی دارد که می تواند 
به عنوان یک مدل اجرایی تا زمانی 
که ویروس کرونا در جهان به شکل 

فراگیر هست، اجرایی شود. 
ایــن گالری هــا در فضاهــا و 
پلتفرم های معرفی و تبلیغات خود در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
اعالم کردند که مخاطبان می توانند 
با تعیین وقت قبلــی و با زمان بندی 
مشخصی به گالری بیایند و این آثار 
را تماشا کنند. در چنین وضعیتی به 
دلیل خرد شدن میزان بازدید ها در 
یک روز نمایش، به نظر می رسد آثار 
یک هنرمند در وهله نخست می تواند 
در تعــداد روزهای بیشــتری روی 
دیوار گالری ها باقــی بماند تا افراد 

مشتاق به تماشــای این آثار بتوانند 
در این شرایط هم از دیدن آثار هنری 
بهره مند شوند. در واقع در این شکل، 
قاعده کوتاه مدت نمایش گذاشتن 
هفته ای از هنرمند های مختلف در 
یک گالری، به نمایش طوالنی تر آثار 
یک هنرمند در بازه زمانی مشخصی 

می انجامد. 
اما از ســویی این نکته هم قابل 
بررسی است که در چنین شرایطی 
و با ارائه آثار با تعیین وقت قبلی تنها 
این مجموعه داران و خریداران آثار 
باشــند که بتوانند در این نمایش ها 
شرکت کنند. در واقع رخ دادن این 
اتفاق با این پیش فرض که در مدت 
زمان کوتــاه نمایش آثــار، حضور 
مجموعه دارها برای حیات اقتصادی 
گالری مهم تر اســت، امری طبیعی 
اســت و به همین دلیل هنرمندان و 

عالقمندان به تماشای آثار هنری که 
توانایی و یا میل به خرید آثار را ندارند 

در رده های بعد تر قرار می گیرند.
در تشریح دقیق تر این موقعیت 
آنچــه در ایــن وضعیت بــه وقوع 
می پیونــدد، اهمیــت یافتــن بعد 
اقتصادی و اقتصاد هنر بر ابعاد هنری 
و فرهنگی و تاثیر آن بر جامعه است. 
عدم حضور افــراد در گالری ها برای 
تماشای آثار از سویی موقعیت های 
تماشای آن الین و تکنولوژی هایی 
که این روزها به شکل سه بعدی ما را 
در فضاهای این چنین قرار می دهند، 
وضعیت بهتری را به دست خواهند 

آورد.
هرچند که تماشــای این آثار به 
شــکل آن الین هیچ گاه به کیفیت 
تماشــای از نزدیک یک اثر هنری 
نمی رســد و نمی تواند جــای آن را 
بگیــرد، اما در چنین شــرایط ویژه 
و بحرانی که بســیاری از مســائل 
پایه ای تر در حالت تعلیق قرار گرفته 
 است، این شکل از ارائه آثار می تواند 
به حیات گالری ها، نمایش ها و البته 

هنرمندان کمک ویژه ای بکند. 
ایده هایــی ماننــد گالری های 
آن الین که چند سالی است در کشور 
ما به شکل محدود و جسته و ُگریخته 
مطرح شده و اقداماتی هم جهت بروز 
آن رخ داده بود، در چنین وضعیتی 
در برابر یک موقعیت جهش مند قرار 
گرفته است. موقعیت جهش مند چه 
از لحاظ زیرســاختی و چه از لحاظ 

فرم و محتوای بصری ارائه.
به نظر می رســد هنرمندان هم 
با چنین شــیوه هایی موافق باشند 
چراکه حاصل تــالش آن ها در یک 
دوره  مشخص را از خاک خوردن کنار 
آتلیه نجات می دهد و در معرض دید 
قرار گرفتن آن خود به ادامه حیات و 
حرکت این چرخه کمک می کند. در 

چنین شرایطی که همه پدیده ها در 
معرض خطری همیشــگی و دائمی 
قرار دارنــد، نکات مثبــت چنین 

نمایش هایی به نظر بیشتر می آید.
این نوع مواجهه با انتشــار آثار از 
جهتی امکانات ما را در اجرای قانون 
»کپی رایــت« بیشــتر می کند. در 
شــرایطی که دسترسی همگانی به 
اطالعات تصویری در فضای مجازی 
روز به روز افزایش می یابد، افزایش 
سرقت های هنری هم امری طبیعی 
به نظر می رســد. یعنی در صورتی 
این شبکه های آن الین می توانند به 
یک محیط مطمئن برای هنرمندان 
تبدیل شــوند که از لحــاظ قانونی 
حاصل تالش، فکر و ایــده آن ها را 

تحت پوشش قرار دهد.
گالریست ها که بازوی مهمی در 
نمایش آثار هنری هستند برای ادامه 
حیات فعالیت خود و برای جلوگیری 
از یک ورشکستگی فراگیر، افرادی 
تاثیرگــذار در به وجــود آمدن این 
شــرایط هســتند، چراکه این فضا 
هرچه به سمت امکانات خصوصی و 
نه دولتی برود چه به لحاظ استاندارد 
کیفی و چه بــه لحاظ شــکل آثار 

کیفیت بهتری خواهد داشت.

گالری ها بار دیگر به دست کرونا تعطیل شدند

تماشای آن الین هنر، گریزگاه یا میانبر؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نقاش و پژوهشگر بنام ایرانی بر اثر 
کرونا درگذشت

پرویز اسکندرپور 
خرمی پژوهشــگر ، 
مدرس دانشــگاه و و 
نویســنده مجموعه 
»آموزش نگارگری« 
درگذشت. به گزارش 

ایبنا، این پژوهشگر، نقاش و خادم بازسازی عتبات 
عالیــات، اول آبان ماه بر اثر ابتال بــه بیماری کرونا 
درگذشــت. وی متولــد ۱۳۳۸ و دارای دکترای 
پژوهش هنر بــود. تدریــس در مقاطع مختلف 
دانشــکده  های هنر دانشــگاه های تهران، الزهرا، 
سوره و مشهد و تألیف کتاب  هایی از جمله گل های 
ختائی و اســلیمی و نشــان ها، داوری رقابت ها و 
جشــنواره های هنری، برگزاری نمایشــگاه های 
انفرادی و حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی 
بخشی از فعالیت های مرحوم اسکندرپور در عرصه 
علمی، هنری و فرهنگی کشــور بوده اســت.      وی 
تحصیالت خود را در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس 
نقاشی، از دانشگاه های تهران و تربیت مدرس به اتمام 
رساند و در ادامه نیز موفق به اخذ دکترای پژوهش 
هنر از دانشگاه شاهد تهران شد. پرویز اسکندرپور 
افتخار طراحی و نظارت فنی ضرایح، نیم ضریح ها، 
درب ها، فرش ها و آثار هنری بکار رفته در حرم های 
مطهر ائمه اطهــار )ع( در کربال و نجف و ســامرا و 
دمشــق از جمله ضرایح حضرت مسلم ابن عقیل 
)ع( در کوفه، حبیب ابن مظاهر و ابراهیم مجاب از 
یاران امام حسین )ع( در کربال را داشته است. وی با 
شرکت در رقابت های هنری موفق به دریافت جوایز 
و الواح تقدیری متعددی از جمله برگزیده سومین 
دوساالنه نگارگری شده بود. در همین ارتباط سید 
مجتبی حســینی، معاون هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در پیامی در گذشت پرویز اسکندرپور 
خرمی را تسلیت گفت و نوشت : » سال ها تدریس 
هنر در دانشگاه و تالیف کتاب هایی در زمینه هنر 
ایرانی - اسالمی نیز از خدمات زنده یاد اسکندرپور 
است که فراموش نخواهد شــد.« همچنین گروه 
هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر نیز در پیامی به 
مناسبت فقدان این هنرمند نوشت : » خبر درگذشت 
دکتر پرویز اسکندرپور خرمی، پژوهشگر و استاد 
دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، بسیار اندوهبار 
بود. ایشان از هنرمندان با خلوص و توانمند در رشته 
هنرهای تجســمی بود و عمر خود را در راه خدمت 
به ارزش های هنر آرمان گرا و اســالمی صرف کرد. 
او از خادمان اهل بیت نیز بود و در بازسازی عتبات 
عالیات، آثاری ارزشــمند از خود بر جای گذاشت. 
گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر، ضایعه 
درگذشت این هنرمند گران قدر را به جامعه هنری 
و خانواده محترم شان تســلیت می گوید و از درگاه 
الهی برای خانواده آن مرحوم صبر، و برای ایشان علو 

درجات و غفران بی واسعه مسألت می کند«.
    

فتاح ذی نوری عکاس برتر جوایز 
بین المللی عکس سی ینا شد

عــکاس ایرانــی 
عــکاس  میــن  و د
برتر جایــزه جهانی 
عکاســی خــالق در 
شــاخه چهره هــا و 
شخصیت های جذاب 

شد. به گزارش هنرآن الین، جوایز بین المللی عکس 
 Siena international Photo( سی ینا در ایتالیا
Awards( که هر سال از میان عکاسان سراسر جهان 
برگزیدگان خود را انتخاب می کند، امسال فتاح ذی 
نوری را به عنوان دومین عکاس برتر این رقابت ها در 
شاخه »چهره ها و شخصیت های جذاب« انتخاب و 
تندیس بلورین جایزه پانجه آ )Pangea( این رویداد 
هنری را به او اهدا کــرد. فتاح ذی نوری کار حرفه ای 
خود را از ســینما آغاز کرد و ســال ۱۳۸7 در فیلم 
»نظام از راست« به کارگردانی محمدرضا ورزی به 
عنوان عکاس فعالیت داشته است. عکاسی فیلم های 
»شنای پروانه«،»چند متر مکعب عشق«، »رفتن«، 
»آآآدت نمی کنیم« از جمله فعالیت های ذی نوری در 
سینما است. جوایز بین المللی عکس سی ینا یکی از 
محبوب ترین رقابت های جهانی در زمینه عکاسی 
است که هر سال از بین حدود پنجاه هزار فریم عکس 
از ۱٦٠ ملیت مختلف برگزیدگان نهایی خود را انتخاب 
می کند. این جشنواره امسال به دلیل شیوع ویروس 

کرونا به صورت حضوری برگزار نشد.

بوم خبر

اثری دیده نشــده از بهمــن محصص با 
نام  پرســوناژ »Personaggio I «که به 
مجموعه  خصوصی»نلسون راکفلر«، مشاور 
»جرالد فــورد« رئیس جمهــور آمریکا در 
دهه  ۱97٠ میالدی و مدیر موزه  هنر مدرن 
نیویــورک )MOMA(، تعلق داشــته در 
حراج آن الین هنر قرن بیســتم/خاورمیانه 
ســاتبیز که به مدت یک هفته از ۲9 مهر تا 
٦ آبان برگزار می شــود حضور دارد. این اثر 
پرتره گون تاکنون دیده نشده، اما در مجموعه  
بزرگی از آثار محصص جای می گیرد که شاید 
مهم ترین دسته بندی نقاشی های او را شکل 

می دهد. 
محصــص در ایــن دســته بندی، توجه 

دائمی اش به میراث و اسطوره های باستانی 
را بازتــاب می دهــد و درونمایه  انســانی به 
آن ها می بخشد. نقاشــی های »آگاممنون« 
)۱۳44( و »بدون عنــوان« او ) ۱۳44( که 
ارجاعات تاریخی شــان به قهرمانی یونانی و 
»ونوس ویلندورف« می رســد، از این دسته 

آثار محصص است. 
موضوع تابلوی » آگاممنون« یک قهرمان 
یونانی و پادشاه/جنگجو است. توجه محصص 
به میراث باســتانی نکته ای کلیدی در این 
دسته بندی است. اما فراتر از آن، او می خواهد 
با اســتفاده از ویژگی ها و امکانات  مجسمه، 
قهرمانی یونانی را به مثابه یک نیم تنه  سنگی 
بی دست و پا بازنمایی کند و با لکه های خون 

به نشانه  گناه یا شکســت، جان مایه  انسانی 
به کار ببخشــد. جســم وارگی و تناسخ، از 
درونمایه های اصلی ســاختار این اثر است. 
از دیگر اســطوره های مــورد عالقه  بهمن 
محصص باید به »ســاتیر« و »فون« اشــاره 
کرد؛ نمادهای منع ، مستی، آزادی جنسی و 
در عین حال لذت جویی هنری. او همچنین 
دلبستگی عمیقی به موجودات نیمه انسان/ 
نیمه حیوان، به ویژه »مینوتــور« دارد. این 
موجودات در نظر او تجسد مسخ اند و نهایت 
اغراق تنانه کــه گاه در قالب ناهنجاری های 
فیزیکی مثل شاخ ها و عضله های اغراق شده 
و غیرطبیعی به عنوان تمهید آشــنا و مورد 

عالقه  او دیده می شود. 
تعدادی از مجسمه های محصص هم مثل 
نیم تنه  بدون عنوان که به نام »همسر سفیر« 
شناخته می شــود، مجســمه  » گاومیش« 
)۱۳5٦( که به هنر بــدوی و ماقبل تاریخی 

اشاره دارد »سر پرنده«  و » شمعدان«، هر دو 
خلق شده در سال ۱۳57 هم نمایندگانی از 

این رویکرد در آثار حجمی اوست.
اما توجه محصص به سرنوشت یا وضعیت 
نوع بشــر حتی در این دســته از آثارش در 
محــدوده  اســاطیر و تاریخ باســتان باقی 
نمی ماند. اساساً روایت تاریخی نقاشی های 
محصص تابع »تاریخ کرونولوژیک« و منطبق 

با سیر تاریخ نیست. 
به همین دلیل است که در پیوند با دغدغه  
انسان نگاری های او می بینیم واکنش بصری 
او به  جنگ جهانی دوم و بحران بشری دنبال 
آن، در تعدادی از آثار بــه نمایش درآمده  او 
در زوال و فروپاشی فیگورها تجلی می یابند 
و ســیطره  حیوان بر انســان را بــه نمایش 
می گذارد؛ اگرچه در آثــاری از محصص که 
ریشــه در اســاطیر یونانی دارند هم با نوعی 
حیوان خویی انسان روبه رو می شویم. آثاری 

بدون عنوان از ســال های ۱۳45 و 4٦ که در 
دوره اگزیستانسیالیستی کارهای محصص 
آفریده شده اند، این خصلت نقاشی های او را 
به وضوح در خود می پرورانند. تکه های سر و 
بدن همچون پاسخ های ناانسان گرایانه اند به 
بحران بشریت و وضعیت اگزیستانسیالیستی 
پس از جنگ جهانی دوم؛ تجسد میل هنرمند 

به بازنمایی »محکومیت وجود«.

به بهانه ارائه اثری از نقاش و مجسمه ساز پیشروی ایرانی در حراج آن الین ساتبیز

پرتره دیده  نشده بهمن محصص

گزارش

طی روزهای اخیر و با 
آغاز موج جدید فراگیری 
ویروس کرونا بسیاری از 

گالری ها، نمایش های خود 
را تعطیل و برگزاری آن را 

به زمان نامعلوم دیگری 
موکول کردند؛ اما برخی 
دیگر از گالری ها با ایجاد 

یک برنامه جدید، از عدم 
برگزاری نمایش خود 

جلوگیری کردند
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نیما نوربخش

آبادان کجا و ارمنی تباران کجا؟ این نخســتین پرسشی 
بود که در مصاحبه ازش پرسیدم؛ پاسخ که داد تازه دوزاری ام 
افتاد که ای آقا، خیلی ها مثل مانوک و مارتیک و وازیک هم 
اول بچه آبودان بودند و از آنجا ریبونی شــدند. آرمان اما روز 
مصاحبه مان عینک ریبون به چشم نداشــت. انگار زندگی 

در تهران حال و هوایش را عوض کرده. پســرکی که از دوران 
مدرسه در سرش سودای هنر بود و از سودای درس بی خبر. 
مادرش می گفت از تو دانشجو درنمی آید؛ پاشو برو پیش استاد 
بازیل در میدان سنایی و نقاش بشو. آرمان اما به رگ غیرتش 
برخورد و نشســت پای درس و نتیجه کنکــور که آمد خبر 
آوردند پسر شما نفر اول کنکور سراسری هنر شده. همه شاخ 
درآوردند. او در ادامه باز هم غافلگیری های دیگری داشت و 
دهه ٦٠ در اولین بی ینال گرافیک تهران میان آن همه استاد، 
دیپلم افتخار را کسب کرد. آثار این عکاس تا هنوز در مهمترین 
حراجی های دنیا همچون کریستیز، ساتبیز و بونهامز روی هوا 
 به فروش می رسند. به زودی مصاحبه مفصلم با او در روزنامه 

»توسعه ایرانی« منتشر می شود.

مهمان هفته : آرمان استپانیان


