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مرجانتاجالدینی

شخصاً تمایل دارم هنر بهجت صدر* 
را در دورنمای دهه های 40 و 50 ایران و 
در دسته بندی هنرمندان پیشگام این 
دهه ها مرور کنم؛ هنرمندانی که همزمان 
با تالش برای خلق یــک زبان جدید با 
چالش هایی جدی نیز روبه رو هستند. 
هنرمندانی چون بهمن محصص، بهجت 
صدر، سهراب ســپهری، ناصر عصار، 
ابوالقاسم سعیدی و بعدتر فریده الشایی 
در این دســته بندی جای می گیرند؛ 
هنرمندانی که در برخورد با فضای هنری 
اروپا و غرب، پیش از هر چیز با قضاوتی که 
آن ها را هنرمند ایرانی یا خاورمیانه ای 
می داند مواجه می شــوند و در چنین 
شرایطی اســت که خواه ناخواه مبارزه 
و چالشــی را برای تثبیت خود و برای 
اینکه هنرشان دیده و درک شود، آغاز 

می کنند. 
»هنرمندایرانی«
»هنرمندشرقی«

آنچه این طیــف از هنرمندان را در 
مقطعی که اشاره شد در رده پیشگامان 
قرار می دهد، همیــن جهانی دیدن و 
تالش برای عبور از قضاوت شــدن در 
محدوده »هنرمند ایرانی« و » هنرمند 

شرقی« است؛ دغدغه ای در پس ذهن 
برای دستیابی به جایگاهی در تاریخ هنر 
جهان. بهجت صدر هم نگاهش به چنین 
افقی اســت؛ او که در دهه 30 شمسی 
پا به فضای مدرنیســم غربی گذاشته، 
می خواهد هنرمندی جهانی باشد، ولی 
همین جهان او را به عنوان یک زن ایرانی 
قضاوت می کند. در همین مقطع یکی از 
منتقدان هنری ایتالیا در یادداشتی بر 
نمایشگاه او می نویسد؛ »هنرمند زیبای 
ایرانی«. یعنی تمام صفت های زن، ایرانی 
و شرقی را یکجا در مورد او به کار می برد. 
صدر در حالی خود را با چنین قضاوت ها 
و برچســب هایی روبــه رو می بیند که 
اساســاً تمایل ندارد در عنوان هنرمند 
ایرانی محدود شود. در مورد او چالش ها 
و کشــمکش هایی که از آن سخن می 
گوییم از همینجا آغاز می شود؛ کنشی 
مبارزه وار که او را به تالش برای خلق یک 
زبان جدید و پیدا کــردن جایگاهی در 

عرصه هنر جهان سوق می دهد. 
به این ترتیــب دغدغه های بهجت 
صــدر و این طیــف از هنرمنــدان، از 
محدوده جامعه ایرانی آن دهه ها فراتر 
می رود. برای مثال می دانیم که بهمن 
محصص به ندرت کارهایش را در ایران 
به نمایش می گذارد یــا بهجت صدر از 

مورد انتقاد واقع شدن نقاشی هایش که 
در نمایشــگاه حرکتی و کرکره هایش 
به اوج می رسد، آگاه اســت. او می داند 
تجربه هایش در ایران پذیرفته نخواهد 
شد؛ اگرچه وقتی سال ها بعد و با دیدن 
آثار حرکتی هنرمندانی چون الکساندر 
کالدر در موزه های اروپا، افسوس خود را 
از نا مقبول بودن تجربه هایش در داخل 
کشور و در مقابل، آزادی عمل هنرمندان 

غربی پنهان نمی کرد.
تمرکزبرزبانبصریوفرمالیسم

در شــرایطی که تالش برای خلق 
زبان جدیــد در میــان این نقاشــان 
جنبه های مختلفی پیدا می کند و برای 
مثال در مورد بهمن محصص بیشــتر 
به جهان بینی ویژه او منتهی می شود، 
بهجت صدر این جســتجو را مشخصاً 
بر زبــان بصری و فرمالیســم متمرکز 
می کند و به این ترتیب تمام تجربه گرایی 
او در رســیدن به شــکل های مختلف 
و تجربه هــای بصری متنــوع خالصه 
می شود. رفتارهای او با ابزار و تکنیک؛ 
بومی کــه از ســه پایه بــه روی زمین 
می کشــد یا کاردکی که جای قلم مو را 
برایش می گیرد، همه در همین راستا 
است. کلنجارها و تجربه های او با متریال 
گاه آن قدر پیچیده و و تودرتو است که 

برای توصیف آن ها با دشــواری روبه رو 
هستیم و اغلب ناچار به توضیح مطولی 
در معرفی تکنیک های آثار او می شویم. 
اساساً تجربه های او با تکنیک های عجیب 
و غریب و متنوعی همراه است؛ طوری که 
شاید نتوان آثار متعددی را پیدا کرد که 
در آن ها از متریال و تکنیک مشــترک 

استفاده کرده باشد. 
او با اینکه از نظر فرمالیســتی و در 
جهان بینی اش نگاهی شخصی را دنبال 
می کند، به آنچه در اطرافش می گذرد 
آگاه است و مدرنیسم ایران را هم به طور 
کامل درک می کند. بر همین اســاس 

اســت که می خواهم بازهم تاکید کنم 
بهجت صدر اگرچه به زبان شــخصی 
مختص به خودش دست پیدا می کند 
ولی این زبان در پرسپکتیو یک مقطع 
خاص تاریخــی و به عنوان بخشــی از 
تجربه های هنرمندان مدرنیست ایران 
درک و دریافــت می شــود. بنابراین، 
اندیشه های شاید ناســازگار او با نحوه 
مدیریت نهاد قدرت و جریان های رایج 
هنر در آن دهه هــا هم نمی تواند ناقض 
ارتباطش با مدرنیسم آن سال ها باشد. 
شاید او به اندازه بعضی از مدرنیست های 
نســل های پیش از خود، و هم نسلش، 
مشخصاً به دنبال روایتی بومی نبود، ولی 
آنچه می توانیم بــه عنوان انگیزش ها و 
واکنش های خودآگاه یا ناخودآگاهش، 
برای مثــال در ارتباط با ریشــه ها یا به 
طور کلی مسئله شــرقی یا غربی بودن 
شناسایی کنیم، همچنان به جای خود 
باقی هستند؛ هرچند که او خود همیشه 
در مقام انکار آن ها بــر می آمد. او حتی 
تأثیر پذیــری اش از بعضی هنرمندان 
و شــیوه های هنری را هم نمی پذیرد؛ 
وقتی از شــباهت دوره ای از کارهایش 
به »آر انفرمــل« اروپایی حرف به میان 
می آید، به این بسنده می کند که؛ در این 
دوره فقط در ایتالیا زندگی می کردم و 
کارهایم ارتباطی با ایــن جریان ندارد. 
هم چنان است در ارتباط با نسبت بصری 

کارهایش با اکسپرسیونیسم انتزاعی. 
غنابخشی

بهتجربهمدرنیسمایرانی
در همین ارتباط، مخالف خوانی های 
بهجت صــدر را هــم بیشــتر باید به 
حساسیت ها و البته مقاومت او در مقابل 
قضاوت ها و برچسب گذاری هایی که 
همیشه نگرانشان بود، نسبت داد. در 
مصاحبه ای می گویــد؛ »من فرنان 

لژه نیستم که مدرنیسم را صنعتی 
ببینم«، در حالــی که چنین 

گرایشی را می توان مشخصاً 
در او دید. اساساً تکنیک و 
صدای کارش صنعت است؛ 
وقتی جایی از او می پرسند 

هنگام خلق اثر کدام 
موســیقی ها را 
گوش می کند، 
؛  یــد می گو
دوست دارم اگر 

صدای موسیقی هست، صدای کاردکم 
روی آلومینیوم باشد. یا جایی دیگر از 
لذتش از صدای برخــورد دو اتومبیل 
می گوید.  در آخر؛ هرچه هست، امروز 
همه جنبه های هنری و فردی بهجت 
صدر را می توانیم به عنــوان پازلی در 
نظر بگیریم که نمایانگــر تمامیت او 
است. فارغ از اینکه خصلت های فردی 
و تجربه های تا حدی انزواطلبانه او تا چه 
اندازه در جایگاه هنری و میزان توفیق یا 
پذیرش او نقش بازی کرده، بهجت صدر 
و تالش هایش برای دست یافتن به یک 
زبان بصری ویژه، غیرقابل انکار است؛ 
تالش هایی که به سهم خود به غنی تر 
شدن تجربه مدرنیســم در هنر ایران و 
دست آوردهایی ارزشمند در این عرصه 

منتهی شده است.
*بهجتصدرمتولد1303شمسی،از
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درگذشت.
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پیشرو در خلق یک هویت جدید هنری
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70اثرازفعاالنهنرهایتجسمیدرنگارخانه
فرشچیانبهنمایشدرآمد

انعکاس خیال در »صبا«
نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی »انعکاس 
خیال« در نگارخانه استاد فرشچیان مجموعه صبا 
برپا شد. در این نمایشگاه 70 اثر از فعاالن هنرهای 
تجسمی در گرایش نقاشی، تصویرسازی، مجسمه 
و عکس در معرض دید عالقه منــدان قرار گرفته 
است. همچنین در کنار این آثار 15 اثر اساتیدی 
چون حسین علی ذابحی، محمدعلی بنی اسدی، 
قدرت اهلل عاقلی و اکبر نیکان پــور نیز به نمایش 

درآمده است.
این نمایشگاه در سه شاخه مجسمه، نقاشی، 
تصویرسازی و عکس برگزار شــده که در بخش 
نقاشــی آثار نگارگری، چاپ دستی و طراحی هم 

دیده می شود. 
برگزاری کارگاه آموزشی نقاشی یک روزه در 
کنار آثار به نمایش در آمده از دیگر ویژگی های این 

رویداد هنری بود. 
در میــان آثار نقاشــی ایــن مجموعه بخش 
قابل توجهی به آثار انتزاعی اختصاص پیدا کرده 
است؛ آثاری که گاه در نگاه اول شمه ای از فیگورها 
و اشــکال را می توان در آن ها تشخیص داد اما در 
کلیت اثر انتزاع را حاکم می بینیم. در نقطه مقابل 
آثار انتزاعی این مجموعه معدود آثاری که به شیوه 
واقعگرایانه ارائه شده اند نیز دیده می شود. در این 
نمایشگاه مجســمه و عکس کم تعدادترین آثار 
را شامل می شــوند و نقاشی و تصویرسازی بخش 
بزرگ تری از این آثار را در بر می گیرد. این نمایشگاه 
همچون جشنواره ای از آثار هنری مختلف است که 
چه از نظر تکنیک و نوع آثار و چه در موضوعشان 
وجوه اشــتراک چندانی را نمی توان یافت. به نظر 
می رسد بارزترین بخش نمایشگاه مربوط به آثار 
تصویرسازی باشد که از تنوع بیشتری برخوردار 
هستند و قدرت های تکنیکی تصویرگران در این 
آثار نمود بیشــتری یافته و خالقیت بیشتری بر 

آن ها حاکم است. 

آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه به همت 
گروه هنری آونگ به مدیریت هلیا ســلمانی و با 
حضور افتخاری اساتید برجسته ای همچون آرمان 
استپانیان، اکبر نیکان پور، محمدعلی بنی اسدی و 
حسینعلی ذابحی در این مجموعه ارائه شده است.

گروه آونگ طی فعالیت سه ساله خود موفق به 
برپایی نزدیک به 50 نمایشــگاه در داخل و خارج 
از کشور شده اســت. این گروه هنری که نزدیک 
به 450 عضو دارد، از افتخــار حضور 14 هنرمند 
برجسته پیشکسوت رشــته های مختلف هنری 
چون نقاشی، تصویرســازی و مجسمه سازی از 
دانشکده های مختلف هنری نیز بهره مند است که 

نقش حمایتی از هنرمندان جوان را دارند. 
هلیا سلمانی در خصوص فعالیت های این گروه 
هنری اظهار کرد: حضور هنرمندان پیشکسوت 
در گــروه انگیزه های زیــادی به دانشــجویان و 
هنرمندان جوان تر می دهد و عالوه بر این امکان 
تبادل تجربیــات میان نســل های مختلف را به 
وجود می آورد. در نمایشگاه های این گروه عموماً 
تالش داریم از انتخاب موضوع یا تم های مشترک 
پرهیز کنیم تا هریک از هنرمندان بتوانند براساس 
دغدغه ها و درونیات فردی خود به آفرینش هنری 
بپردازند.  تالش خواهیم کرد تا در نمایشگاه های 
آینده گروه از این پیشنهادها برای رفع کاستی های 
احتمالــی مجموعه حاضــر نهایت اســتفاده را 
به عمل آوریم. مدیر گروه هنری آونگ همچنین در 
ارتباط با نمایشگاهی که از گروه  هنری آونگ اوایل 
سال جاری در موزه رضا عباسی  و با عناون موزاییک 
آرت برپا شده بود، گفت: این هنر در ایران کاشی 
معرق نام دارد و متاســفانه اصاًل بین هنرمندان 
شناخته شــده نیســت. هدف من از گردآوری و 
برگزاری این نمایشــگاه که برای نخستین بار در 
ایران بــه صورت تخصصی در بخــش موزه ای به 
نمایش درآمد، حمایت از هنرمندان و آثاری بود که 
در کارگاه های هنری خلق شده اند اما عموم مردم 

و حتی خانواده بزرگ هنر با آن ها بیگانه هستند.
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کامرانعظیمی

انجمن های هنرهای تجســمی چگونــه می توانند به 
حیاتشــان ادامه دهند و از آن مهم تر روبه توســعه و هرچه 
قدرتمندتر شدن پیش بروند؟ آیا راه حل تنها در حمایت های 
نهادهای دولتــی متولی هنر خالصه می شــود یا آنطور که 
عده ای معتقدند در گره خوردن با سرمایه گذاری های بخش 

خصوصی؟ 
می دانیم که از قضا کارکردهای حمایتی از فرهنگ و هنر 
در نقاط دیگر دنیا تنها و تنهــا کارکرد ذاتی نهادهای دولتی 
است؛ با این وجود انجمن های هنری ایران شاید بیشتر از هر 
گروه یا موسسه هنری از ناکافی بودن حمایت های دولت رنج 
می برند. به ویژه در برگزاری رویدادهای تخصصی همچون 
دوساالنه های تخصصی که شاید از نظر امکانات و اعتبارات 
مالی بیشترین هزینه ها را برای گردانندگان انجمن ها به دنبال 
دارد. دنبال کردن نظریه جلب سرمایه گذاری خصوصی نیز 
اگرچه وسوسه برانگیز و فریبنده است، اما با توجه به تخصصی 
بودن رویدادهایی نظیر دوساالنه های هنری کمتر می تواند 
واقع گرایانه و در دسترس تلقی شود؛ چرا که طبیعی است هر 
سرمایه گذار و اسپانسر خصوصی انتظاراتی از سهیم شدن در 

هزینه ها دارد که به نظر می رسد به علت کارکردهای صرف 
هنری و فرهنگی دوساالنه ها برآورده کردن این انتظارات نیز 
بسیار دور از توان انجمن ها خواهد بود. این یک ضرورت است 
که به طور منظم از دستاوردهای جامعه هنری آمار گرفته شود 
و این آمار در بینال ها به دست می آید. بینال ها باید به صورت 
منظم برگزار شوند تا ارزیابی شفافی از تحوالت هنری داشته 
باشیم و بتوانیم دستاوردهایمان را به اتفاقات بین المللی در 

عرصه هنر گره بزنیم. 
یکی از مشــکالت اصلی انجمن های هنری در ایران این 
است که مشخص نیســت هویتشان صنفی اســت یا غیر 
صنفی. تمام انجمن هایی که قرار است از طریق اعضای خود 
فعالیت هایشــان را پیش ببرند به بودجه نیاز دارند. هرچند 
اعضای انجمن حق عضویت پرداخت می کنند اما بودجه ای 
که بتوان با آن کار مفید و گســترده انجــام داد از این طریق 
تأمین نمی شود معموالً انجمن های هنری به ویژه آن ها که 
مستقل اند، محور جمعیتی شان خود هنرمندان هستند. این 
تشکل ها جنبه دموکراتیک صنفی و هنری دارند. به همین 
دلیل باید برای این انجمن ها شرایطی فراهم باشد که بتوانند 

ارتقا پیدا کنند.
در شــرایط فعلی به نظر می آید برای کسانی که متولی 

انجمن ها هســتند انگیزه زیادی وجود نــدارد که فعالیتی 
جدی صورت بدهند در حالی که این اتفاق در کشــورهایی 
که صاحب انجمن های هنری قدرتمند هستند رخ می دهد. 
انجمن هنری باید این قدرت را داشته باشد که جریان هایی را 

در عرصه فعالتیش ایجاد کند. 
انجمن باید بتواند بیانیه دهد ولــی انجمن های ما هیچ 
وقت بیانیه نمی دهند یا نسبت به حوادث سیاسی و اجتماعی 
عکس العمل ندارند. انجمن های ما به این ترتیب نمی توانند 
هیچ اتفاق تاثیرگذاری در فضای هنری ایجاد کنند. این در 
حالی اســت که انجمن های هنرهای تجسمی قادر هستند 
در صورت تعریف و تبیین جایگاه ها در تدوین مبانی قانونی 
پشتیبانی از فعالیت های هنری مشارکت کنند. بر این اساس 
ضرورت برای تدوین قوانین و مقررات هنری از این انجمن ها 

مشورت گرفته شود .
نکته دیگر اینکه انجمن ها باید حقوق صنفی و اجتماعی 
داشته باشــند، همانطور که در جوامع پیشرفته هنرمندان 
عضو انجمن حقوق ماهیانه دریافت می کنند، ولی این حقوق 
باعث نمی شــود تعهدی به دولت پیدا کنند. آن ها فقط آثار 
خود را تولید می کنند و به فروش رفتن یا نرفتن آن اهمیت 
نمی دهند. ولی در کشور ما وقتی دولت از انجمنی حمایت کند 
آن انجمن باید وامدار دولت باشد. می دانیم که حمایت های 
دولت و نهادهای مسئول در عرصه فرهنگ و هنر در همه جای 
دنیا امری پذیرفته شده و از وظایف تعریف شده در قانون برای 
این نهادها است. یعنی اگر این بخش حمایتی وزارتخانه ها 

و معاونت های متولی فرهنگ و هنــر را از از این مراکز کنار 
بگذاریم، آیا اساساً تأسیس و کاربری آن ها به طور ذاتی زیر 
سئوال نخواهد رفت؟ از قضا کارکردهای حمایتی از فرهنگ 
و هنر در نقاط دیگر دنیا تنها و تنهــا کارکرد ذاتی نهادهای 
دولتی است و کارکرد نظارتی از آن نوع  که در اینجا با آن روبه 
رو هستیم، محلی از اعراب ندارد و اهالی فرهنگ و هنر در نقاط 
دیگر جهان نظارت هایی از این دست را در حوزه فرهنگ و هنر 
اصوالً نمی توانند متصور باشــند.   هرچند موضوع سخن در 
اینجا بحث وظایف نظارتی نهادهای دولتی در عرصه فرهنگ 
و هنر نیســت، اما تعریف چنین کارکردی یکی از دالیل به 
حاشیه رانده شدن وظایف حمایتی نهادهای متولی در ایران 

طی این سال ها است. 
اما بعد از همه این هــا به نظر می رســد راه حل تثبیت و 
توســعه فعالیت حرفه ای انجمن های هنرهای تجسمی به 
جای سیاســت یک بام و دو هوا در حمایت از جامعه هنری 
کشور خواهد بود. سیاســت گذاری های فعلی در این عرصه 
به جز دوقطبی کردن مســیر مطالبات انجمن ها سودی به 
حال فضای تجسمی نخواهد داشت؛ مگر اینکه چرخشی در 
اصالح و تمرکز بر روند هم افزایی امکانات و اعتبارات موجود 
هم در بخش دولتی و هم سرمایه خصوصی دنبال شود. اینکه 
همواره بر طبل یا دولتی یا خصوصی بودن اعتبارات انجمن ها 
کوفته شود مسلماً نادیده گرفتن امکان هم افزایی هایی است 
که جز به هدر رفتن و کم ثمر شدن توان هریک از این بخش ها 

را نمی تواند در پی داشته باشد. 
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