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روزبه صدر

این روزها شــهرهای ما تا چه اندازه 
با رخدادهای هنری روبه رو می شــود و 
فعاالن هنرهای تجسمی به چه میزان از 
تجربه خلق هنری در عرصه های عمومی 
استقبال نشان می دهند؟ خالی بودن 
پرسش برانگیز شهرهای ما از تکاپوی 
هنری حاصل چه شــرایطی اســت و 
عوامل اثرگذار در این فقــدان را در چه 

عرصه هایی باید جستجو کرد؟
در رصد فعالیت هــای این روزهای 
هنرهای تجســمی به نظر می رســد 
اســتراتژی غایب، پرداختن به هنری 
اســت که به واســطه مواضعــش از 
مؤسســات و گالری های هنری دوری 
می جوید و یا فضاهای رســمی ارائه ی 
هنر را به چالش می کشــد. در غیبت 
این شکل از مواجهه با هنر، گالری ها با 
تمام تداعی های تاریخ هنری شان و به 
عنوان زمینــه ای تمام کننده، همچنان 
اصلی ترین میزبانان ارائه ی هنر تجسمي 
باقــي می مانند و نهایت چالشــی که 
می پذیرند از حد تغییر رنگ و احیاناً چند 
میخ اضافه تر کوبیدن به دیوارهایشان 
فراتر نمی رود. غیبت این استراتژی در 
حقیقت به منزله ی چشم پوشی هنرمند 
از عرصه های عمومی جامعــه و روی 
برگرداندن او از مجموعه ای بی نهایت از 
بازخوردهای حقیقی است؛ عرصه هایی 

که ارائه ی هنرمنــد در  آن ها به چیزی 
فراتر از اثر هنری منجر می شود. در این 
صورت اســت که به مخاطب اجازه ی 
حفظ فاصله با اثر  داده نمی شود تا امکان 
زیست مشترک او و اثر فراهم آید. چنین 
غیبتی را می توان به معنای غیبت نقادی 
هنرمند در قبال تاریخ، مناسبات جاری 
در اجتماع و به ویژه در قبال راهبردهای 
تحمیلی کارگزاران هنری و نهادهای 
قدرت هم دانست؛  امری که فاعالنگی 
هنرمند را در تعیین اســتراتژی های 

مستقل به زیر می کشد، 
 »هنر«؛ پدیده ای جدانشدنی 

از جریان زندگی 
در حالی کــه امــروزه رخدادهای 
هنری بخشی جدایی ناشدنی از حیات 
اجتماعی شمرده می شود، اما در کشور 
ما این شــکاف و فاصله میان زیســت 
شهری و رخداد هنری کاماًل احساس 
می شــود. یکی از جلوه های شاخص 
رخدادهای هنری در »هنرهای شهری« 
بروز می یابد که البته عمده اشــکال آن 
چون فســتیوال ها و گردهم آیی های 
هنرمندان عموماً در حوزه رخدادهای 

رسمی هنر شناسایی می شوند.  
رضا خدادادی مدرس هنر در ارتباط 
با پیشنیه و کارکردهای این شکل از ارائه 
هنر می گوید: مطالعات تاریخی بیانگر 
آن است که هنر پدیده ای جدانشدنی 
از جریان زندگی و تکامل شهری است. 

اگرچه گونه هایی از »هنرهای شهری« 
مردمی از کهن تریــن روزگاران وجود 
داشته اما تا اوایل نیمه اول سده بیستم 
و از حدود سال 1960 و پیدایش مفهوم 
جدید از هنرهای شــهری که نقش و 
تأثیر این هنرهــا در حوزه های متعدد 
محیط زیست شهری آشکار شد، بسیاری 
از آثار هنری مانا عنصر و پدیده ای منفک 
و مســتقل از فضاهای شــهری بودند. 
امروزه استفاده از هنر و مداخالت هنری 
در عرصه های عمومی شــهر به شکلی 
گســترده در درون برنامه های توسعه 
در بازســازی جوامع و بهبود کیفیت 

زندگی تبدیل به یکی از محورهای اصلی 
مباحث فرایند دگرگونی محیط زیست 
شده است. هنرهای شهری که امروزه 
از آن بحــث می شــود شــامل طیف 
گســترده ای از رسانه هاســت کــه از 
مالحظات زیبایی شناسی تا کنش های 
اجتماعی و مشارکتی، همراه با برخی 
از مطالعات نوظهور همراه با  جنبه های 
نظری و هنــری را دربرمــی گیرد این 
هنرها نه تنها قادرنــد »منظر دیداری 
شهر« را بهبود بخشند بلکه پدیده ای 
مؤثــر در ارتباطات  هســتند و توانایی 
نفوذ در افکار عمومی و ارائه ایده آل های 
معنوی، فرهنگی و اجتماعی را دارند. به 
دیگر عبارت راهبردهای نوین هنرهای 
شــهری، اشتراک گذاشــتن تجارب، 
احیای حافظه جمعی و مشارکت مردم 
و هنرمندان در تحوالت مدنی اســت؛ 

مانند جشن ها، جشنواره ها و برنامه های 
هنری در راستای توســعه فرهنگی و 
بهبود و باال بردن کیفیت زندگی و نشاط 
شهروندان از راه کنش ها و فعالیت های 
هنری در فضاهای شهری؛ بدین سبب 
بســیاری از جوامع پیشــرفتۀ معاصر 
با درک اهمیت مســئله و با کاربست 
تمهیدات الزم، هنرهای شــهری را در 
جهت ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی به 

خدمت می گیرند.
 هنر شهری از اشکال رسمی 

تا غیررسمی
وقتی سخن از رخدادهای هنری در 
شهرها می زنیم، باید توجه داشته باشیم 
که به طور عمومی با دو وجه متمایز در 
این ارتباط روبه رو هســتیم. همانگونه 
که پیش از این اشــاره شــد، بخشی از 
اتفاق هایی که در عرصه عمومی شــهر 
و تحت عنوان هنر شهری برنامه ریزی 
می شوند رخدادهایی رسمی هستند 
که با کارکردهــا و راهبردهایی از پیش 
تعیین شده از سوی نهادها و ارگان های 
دولتی یــا خصوصــی و در چارچوبی 
کاماًل مشخص از جمله فستیوال ها به 
عرصه های عمومی می آیند. اما هرگز 
نمی توان امکان بروز رخدادهای هنری را 
به اشکال رسمی آن محدود کرد؛ چرا که 
در مقابل، گاهی هنرمندان تمایل نشان 
می دهند که خارج از قواعد و هنجارهای 
شهر و اجتماعی حضوری از جنس هنر را 
در عرصه های عمومی جلوه بدهند که 
اساساً کارکردهایی متفاوت و حتی در 
تقابل با اشکال رسمی هنرهای شهری 

را دنبال می کند.
احسان رنجبر پژوهشگر هنری در 
این ارتباط می نویسد: باید خاطرنشان 
کرد که در بررسی هنرهای شهری دو 
نگاه تحلیلی کلی را می توان دنبال کرد. 
در نگاه اول هنر شهری جنبشی مردمی، 

سیاســی و گاهی اعتراضی  انگاشــته 
می شود که بر اساس ایده ها و درونیات 
هنرمند شکل می گیرد. بدیهی است در 
این رویکرد هنر شهری اساساً مدیریت 
شده و هدایت شده نیست. اصطالحات 
مختلفی نظیر  هنــر همگانی )پابلیک 
آرت(، »هنر شهری« و »هنر خیابانی« 
در ارتباط با بیان هنر در شهر مطرح شده 
است. یک بررسی اولیه نشان می دهد که 
اصطالح هنر خیابانی بیشتر به هنرهای 
غیررسمی همچون گرافیتی پرداخته 
و جامعیت الزم در بررســی گونه های 
مختلف هنر شهری را ندارد. دو اصطالح 
دیگر از لحاظ مفهومی به هم نزدیک بوده 
که در ادبیات و متون شهرسازی جایگاه 
اصطالح هنر همگانی یا عمومی پررنگ 
تر است. در واقع اصطالح »پابلیک« را 
می توان به عرصه عمومی شــهر تعبیر 
کرد که در عین حال عموم شهروندان 
را نیز در بر می گیرد. مفهوم پابلیک یکی 
از حوزه های مورد مناقشه در تعریف هنر 
عمومی یا همگانی است. از نگاه دیگر با 
توجه به قرار گرفتن گونه هایی همچون 
هنر زمین در دسته هنرهای عمومی، که 
خارج از شهر قرار دارند، به نوعی می توان 
گفــت واژه هنر عمومی عــام تر از هنر 
شهری بوده و هنرهای شهری می توانند 
به عنــوان مهم ترین دســته هنرهای 
عمومی مطرح شوند. در واقع می توان 
گفت بازنمود هنر عمومی در شهر همان 
هنر شهری است و در بستر شهری هر 
دو اصطالح یک مفهوم را القا می کنند. 
نگاه به ادبیات این حوزه نیز نشان از این 
موضوع دارد. در واژه شناســی فارسی 
اصطالح” هنر شــهری” جهت بررسی 

هنر در شهر گویایی بیشتری دارد. 

نگاهی به شیوه های ارائه هنر در عرصه های عمومی

شهرهای خالی از رخداد هنری

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایشگاه مجازی از آثار کودکان کار
فــروش آنالیــن 
آثار هنــری کودکان 
کار و حاشیه نشــین 
ویژه زمســتان 1٣9٨ 
برگزار می شــود. این 
نمایشگاه توسط گروه 

»هوای تــازه امروز« گــردآوری شــده و در ادامه 
فعالیت هایی است که در جهت آموزش و حمایت 
از کودکان کار انجام می شــود. این گروه عالوه بر 
نمایشگاه های مجازی، پیش ازاین نمایشگاه هایی 
از آثار کودکان را در خانــه هنرمندان و... نیز برگزار 
کرده بود. برگزارکنندگان نمایشــگاه در موضوع 
نقاشی بچه ها دخالتی نکرده اند و تمامی نقاشی ها 
آزادانه و به انتخاب خود بچه ها کشیده شده است. 
عالقه مندان بــرای خرید آثار یا کســب اطالعات 
بیشــتر درباره روند تهیه و فروش این نقاشــی ها، 
نحوه پرداخت دســتمزد کــودکان و مراحل کار 
artworks_@  می توانند به صفحه اینستاگرام
https://t.me/ یا کانــال of_child_labour
Childrenspaintinggallery  مراجعه کنند.

    
 آثار میرعماد، گلزار و اسماعیل جالیر 

به نمایش درمی آید
نمونه های نادیده خوشنویسی 

در موزه ملی ایران
نمایشگاه »قلمی 
چند از گنجینه ملک 
مدنــی« بــا حمایت 
گالری ترانه باران برگزار 
کننده حراج باران در 
موزه ملی ایران برپا شد. 

نمونه های نادیده از »هنر خوشنویســی« در قالب 
نمایشگاهی با عنوان »قلمی چند از گنجینه ملک 
مدنی« یکم دی در  موزه ملــی ایران به نمایش در 
آمده است. در این نمایشگاه که از ساعت 1۴ تا 16 
در موزه مادر ایران در خیابان امــام خمینی )ره(، 
خیابان ســی تیر، موزه ملی ایران برگزار می شود، 
عالوه بر نمایش آثار خوشنویسی مجموعه »محمد 
حسن ملک مدنی« از مجموعه داران دارای مجوز از 
وزارتخانه میراث فرهنگی، آثاری از میرعماد، میرزا 
غالمرضا اصفهانی، زین العابدین اصفهانی، گلزار، 
اسماعیل جالیر و ملک محمد قزوینی نیز به نمایش 
در می آیند. آنچه که به عنوان شــیوه ها یا قلم های 
خوشنویسی ایرانی شناخته می شود بیشتر برای 
نوشتن متون غیر مذهبی مانند دیوان اشعار قطعات 
ظریف هنری یا برای مراســالت و مکاتبات اداری 
ابداع شده و به کار رفته است. این در حالی است که 
خط نزد اعراب و ترکان عثمانی بیشتر جنبه دینی 
داشته است. هرچند آنان نیز برای امور منشی گری و 
غیرمذهبی قلم هایی را بیشتر به کار می برند، اما اوج 
هنرنمایی آنان - بر خالف خوشنویسان ایرانی- در 
خط ثلث و نسخ و کتابت قرآن و احادیث وجود دارد.

در ایران نیز برای امور مذهبی مانند کتابت قرآن یا 
احادیث و روایات و همچنین کتیبه نویسی مساجد 
و مدارس مذهبی بیشتر از خطوط ثلث و نسخ بهره 

می گرفتند که نزد اعراب رواج بیشتری دارد. 
    

   نمایشگاه چهره و سردیس ها 
در موزه خلیج فارس کیش

نمایشگاه چهره و سردیس  در سه رشته  هنری، 
بهمن ماه در مــوزه خلیج فارس برگزار می شــود. 
نمایشگاه چهره و ســردیس ها در رشته های هنری 
نقاشی، نگارگری و مجسمه سازی در موزه خلیج فارس 
کیش برگزار می شود. هنرمندان عالقه مند به شرکت 
در این رویداد می توانند آثاری با تکنیک و ابعاد آزاد 
را بدون محدودیت در ســبک و اجرا به این رویداد 
ارسال کنند. نمایشگاه چهره و سردیس ها با هدف 
نمایش و فروش آثــار هنری با محوریــت چهره و 
ســردیس در بهمن ماه 1٣9٨ در مجموعه هنری و 
موزه خلیج فارس کیش و با حمایت سازمان منطقه 
آزاد کیــش و مدیریت هنری معاونــت فرهنگی و 
اجتماعی کیش و مدیریت و هنرگردانی موسســه 
طرح فضا - گروه فرا برگزار می شود. نفرات اول تا سوم 
منتخب هیئت داوران و یک انتخاب مردمی در سه 
رشته نقاشــی، نگارگری و مجسمه سازی، عالوه بر 
پرداخت هزینه های حضور به صورت میهمان ویژه؛ 
مهمان دوره رزیدنسی )اقامت هنری( بهارانه سال 
1٣99در جزیره کیش نیز می شوند. مهلت ارسال 
طرح های اولیه 5 دی ماه است و نمایشگاه آثار ٣ بهمن 

تا 15 اسفند برگزار می شود.

بوم خبر

انسیه عزیزپور

در سال 2006 پژوهشــی در ســطح جهاني انجام شد 
مبتنی بر اینکه مخاطبین عام هنر نقاشــی چه نوع آثاري را 
مي پسندند؟ حاصل کار این بود که روشن شد قاطبه مخاطبان 
عمومی آثار هنری عمدتاً به آثار طبیعت گرایانه گرایش دارند. 
اگرچه هر سرزمین و هر فرهنگي نیاز به پژوهش های خاص 
خود در این زمینه دارد ، اما تصور غلطی است که فکر کنیم 
در دیگر کشورها همه مردم عاشق آثار پیکاسو یا کاندینسکي 
هستند. چون اگر کســي تاریخ هنر نخوانده باشد و منطق 
تصویري تاریخ هنر را نداند آثار کاندینســکي اصاًل برایش 
معنادار نخواهد بود، در واقع در تاریخ تصویر، آثار کاندنیسکي 
نسبت به آثار قبل و بعد از خودش است که معنادار مي شود 
و برای لذت بردن از آثار کاندینســکي حتماً باید پیش از آن 
آموزش دید  و مطالعه داشت. در ارتباط با انتخاب های محدود 
مردم ایران در زمینه آثار تجسمی نیز یک علت اصلي وجود 
دارد و آن فقدان آشنایی الزم مردم با هنر ایران است. به همین 
دلیل باید بستر آموزش براي آشنایي عمومي جامعه با هنر 

ایران را فراهم کنیم؛ آموزش هایی که نباید شکل تخصصي 
داشته باشــند چون به کار همه نمي آید. به این ترتیب است 
که می توان نوع نگاه جامعه را نســبت به هنرهای تجسمی 
ارتقا داد. یکی از دالیل این که آثار نگارگري در ایران بیشتر 
خریداری و دیده مي شوند، جدا از این که رسانه مهمی مانند 
تلویزیون با برنامه هایش این شاخه سنتی هنرهای تجسمی 
را به عنوان هنر مشــروع پشــتیباني  مي کند؛  این است که 
نگارگري از مدت ها پیش تبدیل به پوســتر شده است و اگر 
به بازارچه کتاب خیابان انقالب ســری بزنیــم، می توانیم 
پوسترهای نگارگري بسیاری را برای خرید پیدا  کرده، آن ها را 
قاب کنیم و به دیوار بزنیم.  گروهی نیز اعتقاد دارند که اشکال 
فرهنگي در این زمینه، لغوی بودن تفکر ما ایرانیان است و از 
این رو است که ما موالنا، سپهري ، شاملو و فردوسي  داریم اما 
فاقد معادل هایی از این دست در مسائل بصري هستیم. حتي 
مینیاتورهاي به وجود آمده در سرزمین ما نیز مرتبط با اشعار 
و ادبیات است و ما در طول تاریخ هیچ وقت به صورت مستقل 
آثار نقاشي نداشــته ایم و حتي یک تابلوي نقاشي جزو آثار 
کشف شــده در حفاري هاي باستان شناسانه در ایران نبوده 

است؛ چرا که ایرانیان تا قبل از اسالم بیشتر به دنبال تزئین و 
آراستن بودند تا بیان هنري. ما در ردۀ کارهایي با ویژگي هاي 
مربوط به خودمان شاهکارها داریم، اما چیزي به عنوان »هنر 
نقاشي« هیچوقت نداشته ایم و حس به وجود آوردن »هنر 
نقاشي« در ما در قرون اخیر و با توجه به نگاهي که همواره به 
تحوالت غرب داشته ایم و بسیار هم تحت تأثیرآن هم بوده ایم، 
به وجود آمده است. به نظر می رسد راه چاره در این خصوص 
امکان پایه گذاری فرهنگ بصری ویژه ای است که در خدمت 

ادبیات نباشد و به طور مستقل در آثار هنري بروز یابد.
بر این اساس به نظر می رسد توجه به هرگونه هنري اعم از 
سنتي، مدرن یا معاصر نیازمند آموزش است و چنین آموزشی 
در سطوح مختلف و به شکل های متفاوت باید اتفاق بیافتد. 
بخشــي از این آموزش، آموزش هاي دوران کودکي و دوره 
تحصیلی ابتدایي است که نقش اساسي در شکل گیري بینش 
هنري و فرهنگي آدمی دارد. قسمتي از آن هم مربوط می شود 
به کاري که رسانه  هاي جمعي مي کنند؛ به خصوص رسانه  
قدرتمندی مثل تلویزیون که بُرد رسانه ای زیادی دارد و در 
این میان مي تواند تاثیرات بسیاري داشته باشد. اما متأسفانه 

این رسانه کمتر به هنرهاي تجسمي می پردازد، هرچند که 
کم کاری تلویزیون را در سال های اخیر تا حدی روزنامه ها و 
مجالتي جبران می کنند که چه به صورت تخصصي و چه به 
صورت عام به مقوله هنر مي پردازند و اطالعاتي را در اختیار 
عموم مردم مي گذارند. بخشی از آموزش در این زمینه هم باز 
مي گردد به فضاهاي عمومي مرتبط با هنرهای تجسمی در 
جامعه که باید مردم را در معرض هنر قرار بدهند ؛ مثل موزه ها، 
گالري ها و مکان هاي هنري. در کشورهاي پیشرفته، نهادها 
و NGOهایي وجود دارد که کارشان عالقه مند کردن مردم 
عادي به هنر است ، مثاًل این که چطور مردم را از جلو تلویزیون 
به موزه ها بکشــانند و یا چطور به کودکان آموزش هاي عام 
هنري بدهند. پس یک راه حل برای آشنایی مردم با هنرهای 
تجسمی این است که باید هنر و فرهنگ جدي گرفته شود؛ 
تا به آنجا که به  عنوان یک ضــرورت و نه به عنوان یک تفنن 
در زندگي به حســاب بیاید. در این راستا بودجه هاي هنري 
براي مدیریت هنري کشــور در نظر گرفته  شــود. سلیقه، 
ساخته شدني است و بر همین اساس است که به خصوص برای 
آشنایی مردم با هنرهاي مدرن و معاصر و تغییر سلیقه آن ها 
جایگاه آموزش الزم و ضروری می نماید، در واقع مردم باید 
بخوانند و بدانند تا بتوانند به تدریج از این نوع هنر لذت ببرند. به 
طور کلی دریافت فرهنگ نیازمند نوعي آموزش است، چون 

پروسه و سیر فهم آثار هنري از مسیر تاریخ هنر مي گذرد. 

تاملی بر فرهنگ بصری امروز ایران

مخاطب عام هنرهای تجسمی چه آثاری را می پسندد؟

یادداشت

راهبردهای نوین هنرهای 
شهری، اشتراک گذاشتن 

تجارب، احیای حافظه 
جمعی و مشارکت مردم و 

هنرمندان در تحوالت مدنی 
است؛ و بدین سبب بسیاری 

از جوامع پیشرفتۀ معاصر 
با درک اهمیت مسئله و با 
کاربست تمهیدات الزم، 

هنرهای شهری را در جهت 
ارتقاء و بهبود کیفیت 

زندگی به خدمت می گیرند

بخشی از اتفاق هایی که 
در عرصه عمومی شهرها 

برنامه ریزی می شوند 
رخدادهایی رسمی 

هستند که با کارکردها 
و راهبردهایی از پیش 

تعیین شده و در چارچوبی 
کامالً مشخص از جمله 

فستیوال ها به عرصه های 
عمومی می آیند. اما هرگز 

نمی توان امکان بروز 
رخدادهای هنری را به 

اشکال رسمی آن محدود 
کرد
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