
t oseei r ani . i r
تجسمی8

بهروز فائقیان

جعــل، تقلــب و کپی بــرداری 
در عرصــه هنرهای تجســمی امری 
نوظهور به شــمار نمی آید، اما اشکال 
و نحوه بــروز آن دســت کم در فضای 
هنری ایران تظاهراتی شــگفت انگیز 
و غافلگیرکننده یافته اســت. تا آنجا 
که در تاریخ هنر 500 ســال گذشته 
جهان و در عرصه هنرهای تجســمی 
ســراغ داریــم، جاعالن آثــار هنری 
اغلب خود هنرمندانی چیره دســت 
بوده اند که تشــخیص اصالت و یا عدم 
اصالت آثارشــان نیاز به بررسی های 
کارشناســان خبره آثار هنری داشته 
و در بســیاری اوقات تحســین آنان 
را از دقــت عمل و حساســیت هنری 
جعل کننــدگان بــه دنبال داشــته 
است. بر این اســاس احساس عمومی 
عالقه مندان و مخاطبین آثار تجسمی 
به این »هنرمندان در سایه« آمیخته ای 
از ســرزنش و تحســین توامان بوده 
اســت. اما نمونه های نوعــی بعضی از 
قلب کنندگان آثار تجســمی در این 
سال ها به شکل هایی اساساً دیگرگون 
بروز می کنــد و جعل کننده اثر هنری 
با معیارهایی کاماًل متفاوت پای به این 
عرصه می گذارد. سهل انگاری، ناتوانی 
در انــدازه پایین ترین ســطح اجرای 
هنری و بی اعتنایی به شعور مخاطب 

تنها بخشــی از خصلت های رفتاری 
چنین افرادی اســت کــه درنهایت با 
پرخاشگری و فرافکنی همراه می شود. 
شاید ضرورت نخســتین این باشد که 
زمینه های بروز چنین ناهنجاری های 
آشکاری در عرصه هنرهای تجسمی 
کشــور را پیش از هر موضوع دیگری 
مورد توجه قرار دهیم، اما قبل از آن الزم 
است یکی از تازه ترین مصداق های بروز 

این ناهنجاری ها را مرور کنیم.   
 واقعه نگاری یک رخداد پرهیاهو 
تابستان ســال 97 بود که تهمینه 
میالنی کامالً بی مقدمه و ناگهان خبر از 
برگزاری یک نمایشگاه از نقاشی هایش 
در گالری ایوان تهران منتشر کرد. این 
نمایشــگاه که عنوانش »فیلم هایی 
که نساختم« بود، پیش از گشایش با 
هشــتگ »گالری جای شما نیست« 
از ســوی نقاشــان و هنرمندان مورد 

اعتراض قرار گرفت و پس از گشایش 
نیز به دلیــل اتهام بــه کپی کردن از 
اثر »جنی میلیهوف« متوقف شــد. 
نامحدود بودن دامنه  اطالع رســانی 
در دنیــای دیجیتال موجب شــد تا 
میلیهوف هنرمند روس تبار خود نیز 
در جریان این اتفاق قرار بگیرد. امری 
که واکنش صریح او را به دنبال داشت 
کــه در صفحه مجازی خود نوشــت: 
»فردی سرشناس نقاشی من را کپی 
کرده و قصد فــروش آن را دارد«. این 
هنرمند در ادامه از این که این موضوع 
به او اطالع داده شده و بعدتر از افرادی 
که موجــب تعطیلی این نمایشــگاه 
شدند، تشکر کرد. دفاعیات دم دستی 
تهمینه میالنی در ایــن ارتباط از دو 
جهت به فریب افکار عمومی تعبیر شد؛ 
یکی استدالل های ناشیانه که نشان از 
بی اطالعی محض او از ماهیت تولید اثر 

تجسمی بود و دیگر فرافکنی واقعیت. 
یکی از اولین واکنش های میالنی در 
پی اعتراضات نمایشگاه سال گذشته 
این بود: »آن اثر نقاشی را که می گویند 
کپی است من در استیکرهای فیسبوک 
دیده بودم و در خاطــرم مانده بود«. 
به گفتــه میالنی، او بــرای میلیهوف 
نوشته که قصدش کپی نبوده و صرفاً 
ناخودآگاهش الهام بخش این اثر بوده 
است. توضیح بیشتری الزم نیست تا 
مخاطب آگاه هنرهای تجسمی بداند 
چنین اســتدالل هایی تا چــه اندازه 
بی پایه به نظر خواهد رسید. تعطیلی 
این نمایشگاه اما دامنه نزاعی بی معنی 
را از سوی این فیلمســاز گستراند و او 
مدتی بعد در اقدامــی حیرت انگیز از 
معترضان به نمایشگاهش در مجامع 
قضایی شکایت کرد. شاید این بخش 
از اقدامــات تالفی جویانه او در ارتباط 
با اعتراضاتی که در مقابل نمایشگاه او 
صورت گرفت، حیرت انگیزترین بخش 
ماجرا باشــد؛ اینکه چگونه و با توسل 
به نفوذ و ارتباطــات خاص می توان به 
جابه جا کردن صندلی های شــاکی و 
متشاکی فکر کرد.   اما حتی کار به اینجا 

هم ختم نشد و نمایشگاه دوم تهمینه 
میالنی با عنــوان »آن دیگــری« از 
ششم اردیبهشت 98 این بار در گالری 
آریانا برپا شد. این نمایشگاه با نمایش 
40 تابلو نقاشــی اگرچه در سکوتی 
خبری در گالری آریانا افتتاح شد، اما از 
نظرها دور نماند. نمایشگاهی که نه تنها 
همچنان تعدادی از آثار نمایشــگاه 
پیشین میالنی را دربرداشت، درنهایت 
حیــرت حــاوی کپی برداری هــای 
بیشــتری از چند هنرمنــد دیگر هم 
بود. این نمایشگاه در ابتدا اعتراض یک 
فارغ  التحصیل هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران را درخصوص تشابه اثری در این 
نمایشگاه با آفریده او در پی داشت. در 
ادامه و با جستجوهای افشین پرورش، 
روزنام نگار هنری، پای آثاری از »متئو 
آرفانوتی«  و »پاسکال کمپیون« هم به 
میان آمد که در این نمایشگاه ردپاهایی 
انکارنشــدنی را از آن ها می شد دید. 
اما همزمان با بــاال گرفتن اعتراضات 
هنرمندان و تماس هــای مکرر آن ها 
با دفتر امور تجســمی وزارت ارشاد،  
مدیران گالری آریانا این بار تصمیم به 
تعطیلی بی سروصدا و زودتر از موعد 

این نمایشگاه گرفتند؛ هرچند هرگز 
نمی توانیم مطمئن باشــیم این پایان 

ماجرا باشد. 
  زمینه های بروز پدیده جعل 

در هنرهای تجسمی
اینکــه پدیده هــای ناهنجاری از 
این دســت چگونه و در چه زمینه ای 
مجال بروز و ظهور می یابند، نیازمند 
کالبدشــکافی جدی تری اســت؛ اما 
در ارتباط بــا موضوع بحــث به طور 
مشخص می توان اشاره هایی به پیشینه 
و زمینه های ظهور آن داشت. ازجمله 
مهم ترین این زمینه ها ارتباط و نزدیکی 
پدیده جعل با بعضی از نهادهای قدرت 
از جمله حلقه هایی از مجموعه داران، 
گالری هــای هنــری و حراج گذاران 
عرصه هنرهای تجســمی است که با 
ضعیف شمردن رویکردهای مستقل 
در هنرهای تجسمی حمایت هایی تام 
و تمام را از این پدیده نشان می دهند و 
مشخصاً مرعوب کردن فضای هنری 

اصلی ترین منظور آن است. 
دست کم نزدیک به یک دهه است 
که افشای جعل آثار هنرمندان معتبر 
ایرانــی و ارائه آن هــا در حراجی های 
بین المللی از جملــه حراج آثار هنری 
»کریستیز« اعتبار پیشین هنر ایرانی را 
تا اندازه زیادی دچار خدشه کرده است. 
موضوعی که در ادامــه به حراج های 
داخلی هم راه یافت و حتی شائبه رخنه 
در مجموعه هایی چون گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران را هم به دنبال 
داشت. در این خصوص به میان آمدن 
آثاری از هنرمندان سرشــناس ایران 
چون سهراب سپهری و بهمن محصص 
ابعاد این بی اعتباری را بسیار پردامنه و 

فاجعه بار می نماید.    

واکاوی برپایی نمایشگاه هایی پرسش برانگیز از یک فیلمساز  

جابه جا کردن صندلی های شاکی و متشاکی
نمایشگاه جدید تهمینه میالنی پیش از موعد تعطیل شد
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تحریم ها حضور ایران در بینال 
ونیز را سخت کرد

مدیرکل هنرهای تجســمی حضور ایران در 
پنجاه و هشتمین بینال ونیز را در شرایط تحریم، 
ســخت ارزیابی کرد. به گزارش خبرنــگار مهر، 
نشست خبری نمایشگاه هنر ایران در بینال ونیز با 
حضور هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی، 
علی میرعظیمی، رضا لواسانی و سمیرا علیخانزاده 
هنرمندانی که در این رویداد حضور دارند، در تاالر 

وحدت برگزار شد.
هادی مظفری، مدیرکل هنرهای تجســمی و 
کمیسیونر پاویون ایران در ونیز گزارشی از حضور 
ایران در پنجاه و هشتمین بینال ونیز ارائه کرد و درباره 
انتخاب اسپانسر برای این رویداد گفت: برای انتخاب 
اسپانسر با وسواس و دقتی بانک آینده را برگزیدیم 
چون رویدادهای هنری را با جدیت دنبال می کند.

مدیرکل هنرهای تجسمی درباره چگونگی پیوند سه 
هنرمند در پاویون ونیز عنوان کرد: سمیرا علیخانزاده 
از گذشته می گوید، رضا لواسانی از حال می گوید 
و شکوه زندگی را معنا می کند و میرعظیمی هم از 
فراگیری، آموزش و آینده را بیان می کند و در کل، 
مجموعه ای از زندگی را تداعی می کند.وی درباره 
فضای اختصاص داده شده به غرفه ایران و اینکه این 
فضا ثابت است یا خیر، توضیح داد: فضای نمایشگاهی 
که کشورهای دیگر در اختیار دارند سال هاست که 
این فضــا را در اختیار دارند و تثبیت شــده اند و در 
آرسناله جیاردینی قرار دارد. غرفه ایران در میدان 
ســن مارکو در اصلی ترین بخش شــهر قرار دارد 
که شامل ۲80 متر فضای مسقف است و تا آذرماه 
نمایشگاه هنر ایران ادامه دارد. مظفری در مورد اعالم 
هزینه های حضور ایران در بینال ونیز نیز گفت: چون 
بینال ونیز دوره شش ماهه است، در حال حاضر رقم 
هزینه دقیق را نمی توان بیان کرد اما امسال خیلی 
صرفه جویی شده اســت و می توانم بگویم امسال، 

نیمی از هزینه های موجود را صرف خواهیم کرد. 

وی همچنین تاکید کرد: ما در شــرایط عادی 
نیستیم و مشکالت بســیاری از قبیل اجاره کردن 
غرفه، بیمه کردن آثار و واریز وجه و انتقال آثار و به 
عبارتی حمل و نقل آثار و نصب آنها روبرو بودیم و از 
این جهت به شدت تحت فشار بودیم چراکه مادامی 
که فضای نمایشگاهی موجود بیمه نشود هیچکسی 
در ایتالیا حاضر به بســتن قرارداد بیمه ای نبود اما 
به لطف خدا و تالش دوستان در مؤسسه هنرهای 
تجســمی، موزه هنرهای معاصر تهــران و دفتر 
تجسمی باعث شد نتیجه بدهد. مظفری در مورد 
انتخاب هنرمندان برای حضور در بینال ونیز و نبود 
سند باالدستی برای این انتخاب گفت: بنا داشتیم 
کیوریتور انتخاب کنیم و طبیعتاً انتخاب هنرمند 
برعهده کیوریتور است اما چون فرآیندمحور بودن 
این رویه مهم است، از شــورای انتخاب ۳0 نفره ای 
دعوت کردیم تا این انتخاب را انجام دهد که حسن 
ســلطانی رئیس دانشــگاه هنر، فرح اصولی، امیر 
سقراطی، محسن ســلیمانی، احسان آقایی، علی 
بختیاری و بنده نیز در این شــورا بودیم که در واقع 
وظیفه کیوریتــور را انجام داد. وی با اشــاره تصور 
جهان از ایران بیان کرد: جهان تصور رایجی نسبت 
به هنر ایران دارد و اینطور ترویج شده که هنر ایران 
در صنایع دستی خالصه شده است اما سعی کردیم 
هنرمندی انتخاب شود که با زبان جهانی هنر آشنا 
باشد و تصویر امروزی تری از ایران را بتواند در کارش 
نمود دهد.رضا لواسانی یکی از هنرمندان حاضر در 
رویداد پنجاه و هشتم ونیز درباره کارش گفت: عنوان 
اثر من، زندگی است و چون در حوزه زبان فارسی و 
شعر سال ها فعال هستم و کارهایم به طور پیوسته 
در این حوزه است و بیشترین تالش من این است که 
درتصاویرم شعر و زبان را به نمایش بگذارم . ابعاد این 
کار، ۱7 متر است و پاپیه ماشه با مواد بازیافتی کار 
شده است.سمیرا علیخان زاده دیگر هنرمند حاضر 
در ونیز بیان کرد: ۲ سال پیش نمایشگاهی از آثارم 
در گالری اثر برگزار شــد و وقتی قرار شد برای ونیز 
کار بدهم، سعی کردم کاری ویژه انجام دهم. »شبح 
صلب خاطره« عنوان اثرم است که در مورد نبودن 

آدم ها در عکس ها است.
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علیرضا بخشی استوار 

پاریس به دلیل برگــزاری رویدادهایی چون 
»پاریس فوتو« و »ماه عکس پاریس« سال هاست 
که به یکی از مهم ترین مکان ها برای نمایش عکس 
در جهان بدل شده است. بسیاری از گالری های 
ایران و هم چنین عکاس های بین المللی ایران به 
دلیل نمایش آثارشان در پاریس توانستند برای 

خود موقعیتی مناسب در هنر جهان کسب کنند.
ایــن روزها نمایشــگاه عکاس هــای ایرانی 
تحت عنوان »هفتــه عکس ایــران« در پاریس 
برگزار می شود و عکس های نزدیک به ۱0 هنرمند 
عکاس جوان در این نمایشگاه در معرض دید قرار 

گرفته است.
دامنه این عکس ها بیشتر مستند اجتماعی 
است و از جنبه های مختلف متناسب با زاویه نگاه 
عکاس در شکل شخصی  نما و موقعیتی از فرهنگ و 

جغرافیای ایران را به تصویر در آورده است.

نگاه عکاس ها در آثار این نمایشــگاه، نگاهی 
تیزبین نســبت به واقعیت فرهنگی ایران است. 
نگاهی وابسته به اهمیت زندگی. نگاهی که افقی 
پر از امید را پیش چشم خود قرار داده و الیه های 
فراموش شده فرهنگ ایرانی را به نمایش درآورده 

است.
اگرچه در فضاهای نمایشگاهی اروپا و آمریکا 
خواست عمومی به نمایش چهره ای اورینتالیستی 
و شرق شناسانه از ایران معطوف است، اما در این 
نمایشگاه و در بخش زیادی از نمایشگاه های عکس 
اخیر تصویری که از ایران و از اجتماع ایران منعکس 
شده وابسته به بنیه های عمیق فرهنگی ایران است 
و کمتر به خواست اروپایی ها در نمایش چهره ای 

نه چندان روشن از ایرانیان تن داده اند.
این چهره زبان تازه ای از ایران در کشــور های 
اروپایی به دســت می دهد. زبانی تصویری که به 
واسطه ســینمای بین المللی ایران هم پیش از 
این در جهان شناخته شــده بود. اگر بسیاری از 

سینماگران جهان اذعان دارند که سینمای ایران 
»سینمای زندگی« است؛ این نگاه اندک اندک در 
سیمای عکاسی ایران نیز جاری شده است و ایران 
به دلیل تفاوت های فرهنگی که در نگاه به زندگی 
دارد توانسته این روزها زبان جدید هم خلق کند. 
زبانی که پتانسیل های بسیاری در گسترش فضای 

عکاسی ایران در فضای معاصر دارد.
در نمایشگاه عکس های هنرمندان ایرانی به نظر 
می رسد ما با نوعی تمنا و آرزو نیز مواجه هستیم. 
اگر این تصویرها را با توجه به فرهنگ خودمان و 
متناسب با خوانش های فرهنگی خویش بخوانیم 
هنرمندان ما به یک فقــدان پرداخته اند. آن ها به 
واســطه آن چه در زمینه های فرهنگی ما مانند 
دید و بازدید خانوادگی و توجه به اصل هم زیستی 
خانواده، وجود داشته مهربانی و فقدان مهربانی 
را طلب می کنند یا در برخی از عکس ها می توان 
مذمت فردگرایی و اهمیت همزیستی ایثارگرانه 

را در تصویر ها مشاهده کرد.

البته در این تصاویر عکاسان تا آن جا که امکان 
داشــته اســت مفاهیم موردنظر خود را در زیر 
الیه های عکس خود جا داده اند. اگرچه عکس ها 
ژانر مســتند دارد، اما کیفیت فاین آرت تصاویر 
نیز حفظ شده است. یعنی در بسیاری از تصاویر 
زیبایی های کمپوزیسیون تصویر است که در نگاه 

نخست بر موضوع ارجح است.
 این نشان می دهد که هنرمندان ایرانی اخالق 
را چاشنی فهم زیبایی شناسانه خود از فرم هنری 
کرده انــد و ترکیب ذائقه بصــری و فرهنگی در 

یک دیالکتیک نو ساختارهای روایی نویی را در 
عکاسی مســتند ایران رقم زده است. البته این 
نکات فقط مختص به عکس های این نمایشگاه 
نیســت. تاثیر برگزاری رویدادها و جایزه های 
عکس مستند در ایران را باید مسئله اصلی این 
تغییر روند دانســت. به هر روی حضور ایرانیان 
و عکاسی مســتند ایران در ســطح جهان و در 
شــهر پاریس را باید موقعیت مناسبی دانست 
 که در خــود برای هنــر ایران گشــایش هایی

 در پی دارد.

نگاهی به هفته عکس ایران در پاریس 

تمنای امید در تصویر زندگی ایرانی 

نمایشگاه

نزدیک به یک دهه است که 
افشای جعل آثار هنرمندان 

معتبر ایرانی و ارائه آن ها 
در حراجی های بین المللی 

از جمله حراج آثار هنری 
»کریستیز« اعتبار پیشین 

هنر ایرانی را تا اندازه زیادی 
دچار خدشه کرده است
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