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بهروز فائقیان

نگارخانه آریــا این روزها میزبان 
فصل اول نمایش مجموعه آثاری از 
هنرمندان نوگرای ایران با عنوان » 
ریشه ها« است. مراد از این نام گذاری 
اشــاره به چهره هایی در هنر معاصر 
ایران است که شــاید هر یک به نوبۀ 
خود و به طریقی خاص وجوه مختلف 
هنرهای تجســمی نویــن ایران را 
شــکل داده اند. با این وجود بعضی 
اشــتراک ها در دسته دســتۀ این 
هنرمندان نیز اشاره به رویکردهایی 
دارد که تا انــدازه زیادی رنگ و بوی 
بومی و سرزمینی ما را در خود دارند. 
ارجاع و پی گرفتــن فرهنگ عامه و 
فولکلور یکی از این وجوه است که به 
اشکال مختلفی در هنر نوگرای ایران 
جلوه های خود را پیدا کرده و حتی تا 
پدید آوردن جریان های قدرتمندی 
چون نقاشی ســقاخانه ای هم پیش 
رفته است. واضح است که پرداختن 
به چنین رویکردی فرصتی بیشتر از 
این می طلبد، اما حضور سه نمایندۀ 
شاخص بیان تصویری فرهنگ عامه 
و فولکلور در فصل اول نمایشــگاه 
»ریشــه ها« بهانه  را برای بازخوانی 

گوشــه هایی از این تجربه ها فراهم 
کرده است. 

هوشنگ پزشک نیا و دغدغه ای 
پایدار در بازتاب فرهنگ عامه

محتــوای مردم نگارانــۀ بخش 
قابل توجهــی از آثــار هوشــنگ 
پزشــک نیا، اعتنای ویــژه ای را به 
این وجــه از تجربه هــای هنری او 
می طلبد. این خصلت شــاید نه به 
شکلی روشــمند و متمرکز، اما در 
قالــب دغدغه ای پایــدار و البته در 
الیه هــای متعدد در نقاشــی های 
او رخ نشــان می دهد. این رویکرد 
طیف متنوعــی از آثار او را شــامل 
می شــود؛ از پرتره و  طبیعت بیجان 
تا دورنماها و چشم اندازهای شهری 
و روســتایی. بخــش عمــده ای از 
جلوه های بصری هنر پزشــک نیا را 
این روزها از خالل نقاشی هایی که در 
جنوب ایران خلــق کرده )1325 تا 
1337( به جا می آوریم، اما برخالف 
این که جنبه هــای مردم نگارانه آثار 
او را معموالً بــه تأثیرپذیری از این 
اقلیم نســبت می دهیم، پزشک نیا 
پیش از آن هم ، از جملــه در پرتره  
»آ ســید علــی« )1321( ، که در 
درکه تهران رســم کرده،  همچنین 
در تک چهــره ای دیگــر بــا عنوان 
» مــأ«، بیشــتر از آنکــه در قید 

چهره پــردازی و شخصیت ســازی 
باشد، نشــان می دهد که مشخصاً 
 به چگونگی پوشش و آرایش سوژه 

متمرکز است. 
واضح است که پزشک نیا به عنوان 
هنرمندی از نسل اول مدرنیست ها، 
حتی در پرداختن به این موضوعات 
هم بیان تصویری نوینی را جستجو 
می کند  و این جستجوگری در بیان 
در کارهایش به یک مشخصه تبدیل 
می شود- اما پیشــینه حضور او در 
مکتب کمال الملک هنوز رگه هایی از 
جهان بینی این مکتب را با خود دارد. 
پزشک نیا در نقاشــی هایی چون » 
نمد مالی«، » مطرب ها«، همین طور 
در ســری »پیرمرد« هــا )1349( 
دغدغه هــای مردم نگارانــه اش را 
در تــداوم ناتورالیســمی از جنس 
»رمال« و » عمو صادق شــیرازی« 
کمال الملک، اما در اجرایی تجربی 
پیش می برد.  نقاشــی آب مرکبی» 
وغ وغ ســاهاب« پزشک نیا در ادامه 
همیــن تجربه های بصری شــکل 
می گیــرد؛ فروشــنده دوره گــرد 
اسباب بازی در پالن اول رو به روی 
ما و پشــت ســرش خیل کودکان 
مشتاق اسباب بازی ها، همه با پوست 
تیره و بر زمینه ای از معماری جنوب 

ایستاده اند. 

مارکو گریگوریان؛ مدرنیستی 
دلبسته به مظاهر فرهنگ 

مارکــو گریگوریــان دیگــر 
هنرمند نوگــرای ایران هم به لحاظ 
تجربه هــای تصویری دســت کم 
در یــک دوره شــاخص از فعالیت 
هنری اش مشــخصاً تحــت تأثیر 
مظاهر به کار گرفته شده در زندگی 
روزمره مردم ایران قــرار می گیرد. 
او با اســتفاده از مصالح متداول، به 
خلق آثاری با نان ســنگک، دیزی و 
از این دســت مظاهر فرهنگ بومی 
ایران می پردازد و این عناصر را تا آن 
اندازه اصالت می بخشد که در واقع 
به جای نقاشــی کردن، این اشیاء را 
مستقیماً بر بوم هایش نصب می کند 

و به نمایش می گذارد.  گریگوریان در 
این وجه از فعالیت های هنری اش تا 
آن اندازه جدیت داشت که به تحقیق 
در مورد هنرهــای فولکلور ایران هم 
اهتمام می ورزد. او در ضمن، مقاالتی 
در مورد هنرمندان  و این شیوه نوشت 
و کارهایشان را در نشریات چاپ کرد 
و از این طریق توجــه عموم و دولت 
را به هنر بومی جلب کرد. ســرانجام 
با گــردآوری آثار ایــن هنرمندان از 
شــهرهای مختلف و قهوه خانه ها، 
نمایشــگاهی در »خانه ایــران در 
پاریس« برگزار کرد که سخت مورد 
اســتقبال قرار گرفت. خــود مارکو 
می گفت: من همیشه در نوک پیکان 
»جریان نوگرا« بــودم و عالقه مند 
به ســنت و زندگی مردم ایران، چون 
همیشه ما از سنت به سمت نوگرایی 
می رویم.  عالقه مندی گریگوریان به 
جنبه های مردم نگارانه در هنر های 
تجسمی حتا در سال های پایانی عمر 
ادامه پیدا می کند و در دهکده ای که 
در حوالی ایروان ارمنســتان زندگی 
می کرد، کارگاه قالیبافی راه  انداخت 
و طرح هایــی را برای گلیــم و قالی 

کار کرد.
ژازه طباطبایی؛ تعلق خاطری 

نامتعارف  به  فولکلوریک 
ژازه طباطبایی دیگــر هنرمند 
شــاخص نوگرای ایران اما وجوهی 
دیگر از فرهنگ عامــه را در آثارش 
بازتاب می دهــد. او در آثــارش با 
بهره از نقــوش و فرم های ســنتی 
ایرانــی در کاشــی های لعــاب دار 
مساجد قرون هفتم و هشتم هجری 
شمسی پیکره های شــیر زنان که 
بسیار صورتشــان شــبیه به زنان 
نقاشی های قاجاری است و استفاده 
از خورشید خانم در آثار نقاشی اش 
به نوعــی شخصی ســازی آگاهانه 
رســیده اســت. اما آنچه هنر ژازه 
را مشــخصاً نشــانه گذاری می کند 
مجسمه های او است؛ مجسمه هایی 
که نهفته در صنعت بودند؛ همچون 
دیوهایــی خوابیده در غــار که ژازه 
آن هــا را از خواب بیدار کــرده و به 
کالبد بی جانشان روح دمیده است. 

او بــا قطعــات صنعتی مســتعمل 
آثاری خلق کرد کــه یادآور گدایان 
و مطربان و روســتاییان و ولگردان 
شــهری هســت؛ آدم هایی که در 
زندگی عادی با آنان مواجه هستیم. 

در دســته بندی ها و ســبک 
شناســی هنر مدرن ایران، چندان 
ساده نیست که آثار ژازه را به سبک 
مشخصی منســوب کنیم، گو اینکه 
برخی مورخان هنــر او را به جنبش 
سقاخانه منسوب می کنند. استقالل 
فکری ژازه، پرهیز از کلیشه ســازی 
و دوری از دیسیپلین  ها، سبک ها و 
مرام  های تعریف شده در مدرنیسم 
ایرانــی، او را هنرمندی مســتقل و 
دارای سبک شخصی معرفی کرده 
است. نقاشی ها و مجسمه های ژازه 
تعلق خاطــر او را به ادبیــات و هنر 
فولکلوریک ایران و نمادهایی چون 
شــیر و خورشــید و پرنده ها نشان 
می دهد. او از طریق به کارگیری سواد 
غریبه و غیرمتــداول، آفرینش های 
خود را به حیطه مدرنیته می کشاند. 
هنرمند به اســتثنای معدودی آثار 
اولیه که انتزاعی و تجریدی هستند، 
عالقه چندانی به این امر نداشته و آثار 
وی متأثر از واقعیت جهان بیرونی و 
اطراف وی هستند و در بیشتر موارد 
حتی اشاراتی به حکایات و تصورات 

عامیانه و مردمی دارند.

نگاهی به نمایشگاه گروهی از هنرمندان نوگرای ایران در نگارخانه آریا

دغدغه  های مردم نگاری هنرمندان نوگرای ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

برپایی یازدهمین نمایشگاه 
عکس های برتر سال دوربین.نت 
یازدهمین نمایشــگاه عکس های برتر ســال 
دوربین.نــت کــه پیش از ایــن به دلیــل اعمال 
سلیقه های مدیریتی و حذف 122 عکس از 34۸ 
فریم نمایشــگاه واقع در باغ موزه قصر کنسل شد، 
پس از واکنش جامعه عکاســی ایــران به تحمیل 
نگاه های غیرتخصصی، با نمایش تمامی عکس ها بر 
دیوار نمایشگاه فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. 
یازدهمین نمایشــگاه عکس های برتر ســال 
دوربین.نت با مشارکت بنیاد آفرینش های هنری 
نیــاوران و آژانس عکس تهران در فرهنگســرای 

نیاوران برگزار می شود.
این نمایشگاه درحالی عصر جمعه 11 مردادماه 
کار خود را آغاز کرد که قرار بود 2۸ تیرماه در گالری 
»مارکوف« باغ موزه قصر گشایش یابد اما بنا بر اعالم 
مسئوالن این رویداد برای جلوگیری از اعمال سلیقه 

مدیران این باغ موزه لغو شد.
این نمایشــگاه قرار بود همراه با مراسم پانزده 
سالگی جشنواره دوبین.نت آغاز به کار کند ولی طبق 
خبری که در صفحات مجازی این نمایشگاه و دبیر 
بخش عکس این رویداد آمده است، این نمایشگاه 
به دلیل اعمال سلیقه مدیران باغ موزه قصر و حذف 
122 فریم عکس از 34۸ فریم عکس این نمایشگاه، 

از سوی مدیران جشنواره لغو شد.
دست اندرکاران جشــنواره دوربین.نت در آن 
شرایط  اعالم کرد که برای پرهیز از اعمال سلیقه های 
مدیران فرهنگی و تحمیل این ســلیقه ها، ترجیح 
داده اند، نمایشگاه را علیرغم همه زحماتی که برای 
آن کشیده شده است، لغو کنند تا اجازه حذف این 

عکس ها را بر اساس سلیقه این مدیران ندهند.
 پس از اعالم انصراف این رویداد از طرف احسان 
رافتی مدیرعامل آژانس عکس دوربین.نت بیشتر 
جریان های عکاسی ایران در کنار حجم عظیمی از 
عکاسان مستقل به عملکرد سلیقه ای مدیران باغ 
موزه قصر اعتراض نشان دادند و عکس های حذف 
شده را با پرســش »این عکس ها مورد دارند!« در 
شبکه های اجتماعی و سایت ها به نمایش گذاشتند 
که با دیدن عکس های عادی و فضاهای بدیهی که در 
نمایشگاه حذف شدند، واکنش عمومی مخاطبان 
برای مخالفت با تحمیل نگاه های سلیقه ای به راه 

افتاد.

یازدهمین نمایشگاه عکس های برتر به صورت 
غیر رقابتی بوده و نهایــت 3۰۰ فریم از عکس های 
ارسالی و از هر عکاس یک فریم عکس در نمایشگاهی 
در تهران و شهرهای منتخب روی دیوار می رود و بعد 
از آن در سایت و کتاب نمایشگاه منتشر خواهد شد.

در نهایت همانطور که مدیران جشنواره عکس 
دوبین.نت پیش تر اعالم کردند که تالش می کنند تا 
این نمایشگاه با کمترین عکس حذف شده به زودی 
امکان برگزاری پیدا کند موفق شــدند با همکاری 
بنیاد آفرینش های هنری نیاوران 34۸ فریم عکس 
منتخب سال 97 از 34۸ عکاس را در اندازه 4۰ در 
3۰ سانتیمتر به نمایش درآورند که مراسم افتتاحیه 
این رویداد جمعه 11 مردادماه در محل فرهنگسرای 
نیاوران خواهد بود.در این دوره 9۶2 عکس برای به 
دبیرخانه نمایشگاه ارســال شد که در نهایت 34۸ 
فریم عکس، توســط ۸ تیم هیات انتخاب شامل 
عکاسان، خبرنگاران، گرافیســت ها و ادیتورهای 

عکس، برگزیده و انتخاب شد.
عکاس پوستر یازدهمین نمایشگاه عکس های 
برترســال دوربین.نت مجید حجتی است و قرار 
است آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه در ۸ 
شهر ایران نیز به نمایش گذاشته شوند. شایان ذکر 
است آیین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه عکس های 
برترسال دوربین.نت جمعه 11 مردادماه برگزار شد 
و نمایشگاه تا جمعه 25 مردادماه 9۸ دایر خواهد بود.

حضور تمامی عالقمندان برای بازدید از نمایشگاه 
آزاد است. عالقمندان می توانند جهت بازدید از این 
نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت 1۰ الی 21 و در 
روزهای تعطیل از ساعت 14 الی 21 به فرهنگسرای 
نیاوران به نشانی انتهای خیابان پاسداران، رو به روی 

پارک نیاوران مراجعه کنند.

بوم خبر 

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

تلفن تحریریه: 66956600)021(
t oseei r ani . i r

غزل طاهری

پاویون ایران در پنجاه و هشتمین بی ینال ونیز 
میزبان اثری از رضا لواســانی با عنوان »زندگی« 
است؛ عنوانی که شــاید تا پیش از دیدن این اثر 
معنایی ساده و روزمره را در ذهن بنشاند اما پس از 
دیدار این چیدمان به مفهومی به شدت متناقض 
بدل می شود. »زندگی« از عناصر و اجزای ساده ای 
بهره می برد که شاید در نگاه اول چندان نامتعارف 
و ناآشــنا به نظر نیایند اما فضا و تاثیری که این 
چیدمان بر آن مستولی می کند تامل برانگیز است. 
»زندگی« چیدمانی ساده از میز غذاخوری بزرگی 
است که در فضای گالری گسترده شده، به چپ و 
راست پیچیده و بخشی دیگر از آن هم در فضای 
گالری تفکیک شــده و جدا مانده است. اشیای 
مختلفی بر روی میز پراکنده اند، شــمعدان ها، 
ظروف غذاخوری، کارد و چنگال، میوه ها و اشیایی 
چون کبوتر های حجمی که البته در فضای روزمره 
جایشان اینجایی نیست که می بینیم. چلچراغ 
غول پیکری هم از سقف بر روی میز آویخته که 
فاقد هرگونه وسیله روشنایی بخشی است و بیشتر 
به وسیله ای برای تهدید و آزار می ماند. پراکندگی 

اشیا در روی میز چنان است که گویی ساکنین 
احتمالی این مکان در پــی حادثه ای رعب انگیز 
با عجله و سراســیمه هر چه در دست داشته   رها 
کرده و به سویی گریخته اند. ظرف های واژگون و 
میوه های غلتیده چنان در سطح میز چیده شده اند 
که گویی اتفاقی صاعقه آسا مجال هرگونه تامل 
و درنگ را از ســاکنین گرفته و آن ها را به گریزی 
پرشتاب وادار کرده است.  صحنه از حضور انسان 
به کلی خالی است. درست مثل صحنه نمایشی که 
به پایان رسیده و بازیگران هریک به خانه و کاشانه 
خود بازگشته اند تا شــبی دیگر و اجرایی دیگر. 
هرچه باشد صحنه ای که این چیدمان پیش روی 
بیننده می گذارد، حکایت از تراژدی تلخی دارد 
که تا انتها هم نامعلوم و ناگشوده باقی می ماند و بر 
خالف درامی با آغاز و پایانی مشخص که در یک 
اجرای نمایشی ممکن است با آن روبرو شویم در 
اینجا هیچ پرسشی را پاسخ نیست. رنگ آمیزی 
مونوتون چیدمان در فضایی خاکستری و خاموش 
هم بر سنگینی فضا افزوده و اتمسفری به شدت 
یاس آمیز و ناامیدکننده را در ذهن مخاطب نشانه 

گذاری می کند. 
 »زندگی« سفری به فراتاریخ است. جایی که 

زمان با حضور یگانــه و قائم به ذاتش بر همه چیز 
حکمرانی می کند. شاید هم این مرگ و نیستی 
اســت که خود را در کالبدی به وســعت جهان 
نشانده و راه را بر هر تاویل و تفسیر دیگری از آنچه 
رخ داده می بندد. صحنه چیدمــان »زندگی« 
می تواند روایتی از انقراض نوع انسان هم باشد. به 
نظر می رسد نیستی باالخره توفیق یافته سایه اش 
را بر تمام جهان بگستراند و امکان هر گونه حیات و 

زندگی را تا زمانی نامعلوم متوقف کند. 
لواسانی در این اثر شاید معرفت شناسی فلسفه 
مدرن را به زیرسوال می برد که در آن تجربه امری 
فردی و ذهنی فرض شده است. او تجربه را در شکل 
اصیل و اولیه اش، تجربه افرادی که مجهز به حواس 
و توانایی های ذهنی هســتند تا با جهان بیرونی 
تماس برقرار کنند نمی داند، بلکه از سوژه تجربه 
کننده و ابژه تجربه شده فرا تر می رود و فرد را برآیند 
آن می داند نه بالعکس. وقتی شخص مستقیماً 
حاالت آگاهی خودش را تجربه می کند دیگر نه 

سوژه ای هست و نه ابژه ای.
چنان که چیدمان »زندگی« نشان می دهد؛ 
تجربه ناب نه تنها صورت اصلی هر تجربه حسی 
و هر تجربه عقالنی اســت بلکه صورت بنیادین 
واقعیت است و خودآگاهی را نیز حاصل همین 
تجربه ناب باید به حساب آورد. اینکه؛ صورتی از 
آگاهی وجود دارد که باطنــاً در درون خودش به 
خودش می اندیشد یا خود را مثل آیینه در خودش 

منعکس می سازد. به سخن دیگر، ذهن از طریق 
تصورات جهان را در خود بازنمایی می کند و این 
امر منجر به مساله غامض ثنویت می شود. اینکه 
بگوییم جهــان خودش را در هــر چیز همچون 
آیینه نشان می دهد، یعنی هرچه در جهان هست 
آیینه ای از جهان است. به این معنا این جهان است 
که از خودش آگاه است و هیچ راه برون رفتی از آن 
نیست. مفهوم عدم به طرزی محسوس در چیدمان 
»زندگی« جاری اســت. عدم ی که در حقیقت 
غیبت کیفیت، تقسیم بندی و مفهوم است. به این 
معنی که ما انسان ها وجودی خاص یا وجود جزئی 
نیستیم بلکه ما همه چیز هستیم. در این اثر مطلق 
بودن عدم به معنای فرا تر بودن از هر نوع مفهوم 
و جهان و انسان است و واقعیت را »عدم مطلق« 

پنداشتن به معنای آن است که واقعیت در معرض 
تقابل وجود و ناوجود است. اما این عدم مطلق را 

چگونه درک می کنیم؟ 
اشیا در این مجموعه به شخصیت و حضوری 
مستقل دســت پیدا می کنند که در مجالی که 
معلوم نیست چقدر طول خواهد کشید دست به 
کار کشف و آفرینش لحظه هایی شوند که پیش 
از این برایشان مقدر نبوده اســت. مصنوعات و 
دست ساخته های بشری در ترکیب بندی های 
اثار این نمایش حضوری مســلط پیدا کرده اند. 
آنچه از انسان در این چشم انداز ها باقی مانده تنها 
یادواره هایی از فعالیت های روزمره و یادبودهایی از 
اجتماع ها است که اکنون بی اثر و غیرقابل بازیابی    

رها شده اند. 

به بهانه چیدمان رضا لواسانی در بی ینال ونیز 

سفر به فراتاریخ

یادداشت

پزشک نیا در نقاشی هایی 
چون » نمد مالی«،  

»مطرب ها«، همین طور 
در سری »پیرمردها« 

دغدغه های مردم نگارانه اش 
را در تداوم ناتورالیسمی 

از جنس »رمال« و » 
عمو صادق شیرازی« 

کمال الملک، اما در اجرایی 
تجربی پیش می برد.  نقاشی 
آب مرکبی»وغ وغ ساهاب« 

پزشک نیا در ادامه همین 
تجربه های بصری شکل 

می گیرد

گریگوریان بجز خلق آثاری 
با درونمایۀ بومی به تحقیق 
در مورد هنرهای فولکلور 
ایران هم اهتمام می ورزد. 

او در ضمن، مقاالتی در 
مورد هنرمندان  و این شیوه 

نوشت و کارهایشان را در 
نشریات چاپ کرد و از این 
طریق توجه مخاطبانش را 

به هنر بومی جلب کرد
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