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روزبه صدر

هادی هــزاوه ای، هنرمندی که در 
جریان مدرنیسم در هنر ایران دست به 
تجربه های مختلفــی زده؛ در دهه های 
اخیــر در ردیف هنرمندانی شــناخته 
می شــود که ماده و شــیء را به عنوان 
اصلی ترین دســتمایۀ آفرینش هنری 
به کار گرفته اند. نمایشگاه های اخیر او 
به طور پیوسته متمرکز بر »مجسمه-
چیدمان«هایی بوده که در ترکیب هایی 
از خشت و آجر شــکل داده است. آجر 
به عنوان ابژه ای یگانه در آفرینش های 
هنری اخیــر او، جز اینکــه ارجاع های 
متعددی به فرهنگ و زیست بوم ایرانی 
دارد، شــیئی آشــنا و ملمــوس برای 
مخاطب او هــم هســت. در معماری 
مجموعه های اخیر هادی هزاوه ای آجر 
همان مدیوم ارتباطی میان او و مخاطب 
است. »آونگ«؛ تازه ترین مجموعه ای که 
از هزاوه ای این روزها در گالری پروژه های 
آران به نمایش درآمده هم بخشــی از 
تجربه های هنرمند در همین ردیف است؛ 
اما آنچه آفرینش های هنری هزاوه ای را 
به اینجا رسانده از چه مسیری می گذرد.   
وقتی آجرها را به کارگاه هنری  خود 
می برم روایت بصری آغاز می شود

هادی هــزاوه ای در گفت وگویی با 
نشریه گاردین در ارتباط با تجربه های 

اخیر خود در محور قــرار دادن آجر به 
عنوان ابژه هنری می گوید: »آجر از لحاظ 
تاریخی اساسی ترین واحد در معماری 
و بناهای ایرانی و خاورمیانه بوده و حتی 
در بعضی مقاطع خــاک رس گرم و به 
آجر تبدیل می شــود. در اوایل سلسله 
هخامنشی، از آجرهایی به ضخامت 30 
و 50 سانتی متر استفاده می کردند. این 
لعاب ها ، دارای طرح های ســه بعدی بر 
روی آن ها، با شکل های طبیعی انتزاعی 
بودند. نمونه هایی از این را در پرسپولیس 
مشاهده می کنید. می خواستم به پایه 
و اساس آجر برسم. مانند چگونگی گره 
فرش، آجرهــا پایه و اســاس معماری 
هستند. هنر مرز ندارد. نقاشی ، معماری 
، موســیقی ، شــعر ، ادبیات و هنرهای 
تجسمی به طور کلی ... همه آن ها در یک 
مفهوم خالصه می شوند و آن بیان معنایی 
است که از طریق اشــکال و رسانه های 
مختلف بیان شده اســت. با این وجود، 
معماری یک کارکرد اضافی دارد، یعنی 
ما در آن زندگــی می کنیم. من آجر را از 
آن پایه و اساس ساده ساختمان ها گرفتم 
و آن را به بیان هنری خودم تغییر دادم. 
وقتی آجرها را به استودیوی خود می برم 
و آن ها را در کنار دیگری قرار می دهم ، 
روایت بصری آغاز می شــود. آن ها زنده 
می شوند. آن ها یک شخصیت، یک هویت 
انسانی یا الهی به دست می آورند. اسکلت 

یک ساختمان یا مناره یا آسمان خراش را 
کشف می کنم که هیچ هدف دیگری جز 

ایستادن ندارد.«
مرزناپذیری نگاه هنرمندانه

اکرم احمدی توانا نقاش و پژوهشگر 
که گــردآوری نمایشــگاه اخیر هادی 
هزاوه ای را بر عهده داشــته درباره این 
هنرمند می نویســد: »مرد جوانی که 
در دهه ی شــصت میــالدی از تهران 
وارد نیویورک  شد، اکنون در آستانه ی 
هشتاد سالگی یک هیپی تمام عیار است 
که گویی تابستان عشــق در زندگی او 
تمامی ندارد. وقایع مؤثر بر نوِع نگاهِ هادی 
هــزاوه ای به زندگی و هنر، گســتره ی 
وسیعی از »وودستاک« تا اتفاقاِت معموِل 
روزمره در جهان تــازه را در بر می گیرد. 
حاال و با وجود گذشت نیم قرن نمی توان 
هادی هزاوه ای را مهاجر دانست، چرا که 
نه در ایران است و نه در امریکا. زیستگاه 
پاره وقت هرگز جایگزین زادگاه نشــد. 
او کوچ می کند؛ پــس هم ییالق را خانه 
می داند هم قشــالق را. او همــواره در 
میان راه اســت، با این یــادآوری که در 
این مدت مکان های ســوم هم در میان 
بوده اند. هزاوه ای سال هاست که در فرار 
مدام، فضایی دنج و ویژه را جســتجو و 
بالفاصله ترک می کند. این گونه است که 
هویت برای او برخالف اغلب هنرمندان 
مهاجر مسئله نشد. احساس دو گانگی 

در کارش بــه وجود نیامــد و فاصله در 
تعلق خاطر او مانعی ایجاد نکرد. حرکت 
دائم خصیصه های ذاتــی اش را عوض 
کرد، اما هزاوه ای را در جایگاه تمایز نسبت 
به هنرمندان داخلی قرار نداد. نوع نگاه 
و تمامی آثارش وابســتگی مستقیم به 
قلمروی شرق-ایران دارند. مرزناپذیری 
نگاه او حاصل نیم قــرن در میان بودن 

است.«
ذهن جست وجوگر در میان 

گستره هنرهای کهن تا مدرنیته
هنر هزاوه ای بسترساز صحنه ای امن 
برای نگریستن است؛ نگریستن به تجربه 
آشنا و خوانشــی از فرهنگ عامه. ذهن 
جست وجوگر هزاوه ای در میان گستره 
هنرهای کهن تا مدرنیته حاکم بر غرب در 

حرکت و منبعی برای مطالعه موضوعی 
و تصویری هنر اوست. گوناگونی بسیار 
موضوعی و تصویــری در آثار هنری او 
نیز ریشــه در همین خودآموزی های 
بی پایان دارد و از همین رو خوانشی نو 
و ایرانی شده از اصول هنر مدرنیستی را 
به دست می دهد. او در کارهایش تربیت 
و فهم فرهنگ ایرانی را همــراه دارد و 
همچنان با رویی گشاده به جهان از روی 
پذیرش لبخند می زند، بسیار سفر کرده 
و در کنار زیستن در سفر، به خلق آثارش 
هم پرداخته است، در سختی ها نقاشی 
کرده اســت و همچنان و مداوم نقاشی 
می کند. در آثار هزاوه ای همواره مایه ای 
از موتیف ها و المان های سنتی ایران به 
چشم می خورد. نماهایی از پنجره های 
ارسی، معماری سنتی ایرانی و درهای 
مساجد در کارهای او دیده می شوند که 
در خاطر جمعی مخاطبان جای دارد. 
هزاوه ای نقاش مستعد و پیگری است و 
رفتار بی قید و بند او با عناصر محدودش 
سیرت متمایزی از او ساخته است. پس 
زمینه ها با نقش مایه های کاماًل ایرانی 
پوشیده شده است؛ همان نقش مایه ها 
در آثارش نیز تکرار می شود. میان آثار او، 
سنش، محل تولدش، مرام و مسلکش 
هم مهم می شود و هم بی معنی. گاهی در 
آثارش طرح ها را خرد و گاهی هم آن ها 
را نفی می کند. با ایــن حال هیچگونه 

بزرگنمایی محتوایــی در آثارش 
مطرح نیســت. او با این اشــکال و 
فرم ها بازی می کند و گاهی بخشی 
از معماری گذشته و نقاشی های 
سنتی ایرانی را در کارهایش تداعی 
می کند. نظم موتیف هــا در آثار 
او ممکن اســت در جاهایی به هم 

بخورد ولی نظم بصری 
را در ارائه آثارش 

فراموش نمی کند. اما همه این ها در بیان 
هنرمند به سادگی رمزگشایی می شود؛ 
وقتی می گوید: »من اهل اراک هستم و 
در جوانی حدود هشت سال در ده آرادان 
گرمسار به بچه ها درس می دادم. طبیعی 
اســت که خاطرات آن دوران در آثارم 
نفوذ کرده باشد هنوز پس از گذشت این 
زمان طوالنی و بعد از دیدن نمایشگاه ها، 
گالری ها و شهرهای مختلف دنیا، شهر 
اراک و ده آرادان در ذهنم باقی اســت. 
تمام فرم ها و طرح های هندسی در آثارم 
از خاطرات کودکی و جوانی ام نشــأت 

می گیرند.«

نگاهی به تجربه های اخیر هادی هزاوه ای

رمزگشایی از خاطرات جمعی یک زیست بوم 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 نمایشگاه عکس بهمن جاللی 
در گالری راه ابریشم

مجموعه ای از آثار بهمن جاللی هم زمان با هفتاد 
و پنجمین زادروز این هنرمند در گالری راه ابریشم به 
نمایش درمی آید. بهمن جاللی که تحصیالت خود را 
ابتدا در رشته اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه ملی 
تهران انجام داد، در ادامه به سمت عکاسی گرایش پیدا 
کرد و در مدرسه عکاسی جان ویکرز آموزش عکاسی 
دید و عضو انجمن ســلطنتی عکاسی در لندن شد. 
جاللی از سال ۱35۱ به عنوان عکاس کارش را در مجله 
تماشا آغاز کرد و به آموزش عکاسی در دانشگاه های 
مختلف پرداخت. او همچنین به عنوان عکاس مستند 
به سراسر ایران سفر کرد و فعالیت زیادی در عکاسی 
از جبهه جنگ ایران و عراق داشت که حاصل آن در 
چند کتاب به چاپ رســید.  او با همکاری همسرش 
رعنا جوادی از بنیان گذاران اولین موزه عکاسی ایران با 
عنوان »عکسخانه شهر« بود و پس از آن مجله عکاسی 
»عکسنامه« را منتشر کرد. عکس های او در کلکسیون 
موزه های بسیاری نگهداری می شود. فعالیت های 
او در خارج از ایران نیز مورد توجــه قرار می گرفت و 
نمایشگاه مروری بر آثارش در بنیاد آنتونی تاپییس 
در سال ۱386 و دریافت جایزه بین المللی عکاسی 
اسپکتروم 20۱۱ از سوی بنیاد نیدرزاکسن در شهر 
هانور، نمونه ای از دستاوردهای او بود. نمایشگاه پیش 
رو برگزیده ای از نمایشگاه های بهمن جاللی است که 
از سال ۱380 تا زمان فوتش در سال ۱388 در گالری 

راه ابریشم برگزار کرد.
    

 »بوگی و وگی در تهران« 
منتشر شد

کتــاب »بوگی ووگــی در تهــران- گفتگوی 
بازسازی شده شهروز نظری و مهرداد محب علی« 
منتشر شد. این کتاب توسط گالری هما و با همراهی 
گالری دستان به چاپ رسیده است. شهروز نظری 
در مقدمه کتاب درباره شکل گیری آن گفته است: 
»کتاب حاضر با عنوان »بوگی ووگی در تهران« قصه 
طول و درازی دارد. ســال ۱390 گفتگویی بلند با 
مهرداد محب علی داشتم که بعد از مراحل مختلف 
تولید به ناشری در تهران سپرده شد و به دالیلی که در 
این مجال حوصله صحبتش نیست از چاپ بازماند. 
حاال خوشحالم که آن روزها کتاب نخست منتشر 
نشد؛ از یک سو چون مهرداد محب علی طی این یک 
دهه تغییرات بسیاری در نقاشی و تفکر پیدا کرد و نیز 
دیدگاه خودم نسبت به او و کلیت نقاشی معاصر دچار 
دگرگونی های بسیاری شــده است. حاال به سبب 
فاصله زمانی، با دقت بیشتری می شود درباره هنر 
دهه هفتاد و هشتاد خورشیدی مداقه کرد.« کتاب 
حاضر در واقع گزیده ای از چند گفت و گو است که 
توسط افراد مختلف انجام شده است. نظری در بخش 
دیگری از مقدمه کتاب آورده است: »این گفتگوی 
بلند با مهرداد محب علــی دارای ویژگی دیگری 
هم هست. به پیشنهاد یک دوست، پنج گفتگوی 
غیرهمزمان با مهرداد محب علــی را مورد واکاوی 
قرار دادم و در نهایت قرار بود تا به عنوان ماحصل، یک 
گفتگوی مجزا با هنرمند داشته باشم؛ پس از مطالعه 
چندین باره این گفتگوها، نوعی از پیوند محتوایی در 
آن ها پیدا کردم و از آن جایی که نقاشی محب علی در 
ساختمان ریختی، ترکیبی از قصه های غیرپیوسته 
است، تصمیم گرفتم من هم از آن پنج گفتگو کوالژی 
بســازم. این کوالژ را به محب علی پیشنهاد دادم و 
مورد موافقت او قرار گرفت. اصل این گفتگو که پیش 
روی شماست، به شکل ویدیویی، توسط حمیدرضا 
فرامرزی ضبط شده است. گپ و گفت ها در پاییز و 
زمستان ۱397 توسط احمد مرشدلو، کریم نصر، 
مائده مرتضوی، بهنام کامرانی و امیر سقراطی در 

استودیوی هنرمند انجام شده بود.«

بوم خبر

بهروز فائقیان

 با شروع و تثبیت فعالیت حراجی های هنر در 
خاورمیانه از نزدیک به دو دهه قبل، فضای هنرهای 
تجســمی ایران با رویدادهایی با نام اکسپوهای 
هنری روبه رو شــد که در ابتدا متأثــر از آنچه با 
عنوان رونق اقتصاد هنر به این فضا القا می شــد، 
ســودای ایجاد چرخۀ عرضه و تقاضــا در میان 
مخاطبان را در سر می پروراندند. شاید تا همین 
سال ها نیز چنین سودایی در ذهن برگزارکنندگان 
اکســپوهای هنری همچنان ادامه داشته و هر از 
چندگاه خبری از راه اندازی این دســت اکسپوها 
از گوشــه و کنار کشور شنیده می شــود. اما یک 
واقعیت تعیین کننده در این ارتباط در میان است 
که جامعه هنرهای تجسمی ما ناگزیر است دیر یا 
زود به آن توجه و واکنش نشان دهد. واقعیت این 

است که حراج گزاران آثار هنری و واسطه های ارائه 
این آثار به حراجی های بین المللی که در روندی 
هژمونیک بحث ارزش افزوده آثار هنری را به عنوان 
یگانه معیار و محک ارزش هنری دنبال می کنند، 
چرخۀ عرضه و تقاضا در این عرصه را به سوی نوعی 
انحصار و فروبســتگی هدایت کرده اند که فضا را 
برای رخدادهای مستقل و مشخصاً اکسپوهای 
هنری به صورت روزافزون بسته و بسته تر خواهد 
کرد. به این ترتیب حراج گزاران هنری در داخل 
کشور توانسته اند تا امروز مفهوم ارزش افزوده اثر 
هنری را در دایره بســتۀ آن دست مجموعه های 
هنری محدود کرده اند کــه در حیطه ارتباطات 
و دسترسی شــان قرار می گیرد. بر این اساس و تا 
زمانی که جامعه هنری بتواند در ارتباط با مقوله 
اقتصاد هنر خود را از سیطره این هژمونی مخرب 
و تمامیت خواهانه رها کنــد، رخدادهایی چون 
اکسپوهای هنری چنان که باید قادر نخواهند بود 

به نتایج مطلوب خود دست پیدا کنند.  
در این شرایط به نظر می رسد استراتژی کالن 

اکسپوهای هنری مستقل در رویکردهایی عملی 
خواهد شد که فارغ از بحث ارزش افزوده آثار هنری 
که انحصار آن در رقابتی نابرابر تا اطالع ثانوی در 
اختیار حراج گذاران و دالالن آثار هنری است، به 
سمت تبیین ارزش های هنری و ترغیب مخاطبین 
عام هنرهای تجســمی به در اختیار داشتن آثار 
هنری واجد این ارزش ها است. واقعیت این است 
که تا کنون عرضه و تقاضای آثار تجسمی جایگاه 
درخور و مناســب خود را نیافته و امروز به جای 
آثار هنــری دارای اصالت، همچنان آثار تکثیری 
و باســمه ای پیشــتازانه در میان مردم خریدار و 
مخاطــب دارد. در این ارتباط به نظر می رســد 
مطلوب این باشد که اکسپوهای هنری استراتژی 
اصلی خود را در مسیر جلب نظر مخاطبین عمومی 
تر هنرهای بصری و در تغییــر ذائقه عمومی در 
مواجهه با آثار هنری دنبال کنند. باید اذعان داشت 
که در حقیقت هنوز بازاری تثبیت شده و فراگیر در 
عرصه ارائه عمومی آثار تجسمی در کشور شکل 
نگرفته است و خیل تولیدکنندگان آثار تجسمی 

که هــر  روزه بر تعداد آن ها هم افزوده می شــود، 
بی آنکه افق روشنی از فعالیتی که به عنوان حرفه 
خود برگزیده اند پیش رو داشته باشند، در تکاپوی 
ارائه آثار و شــاید مهم تر از آن امرار معاش خود از 
این طریق، روزگار می گذرانند. در این میان شاید 
ضروری تر این باشد که  ریشه های برقرار نشدن 
ارتباط عمومی هنرهای تجسمی و مخاطب عام 

به طور جدی مورد بررسی قرار بگیرد. 
واضح است که توجه و اهمیت دادن به هنر در 
دوران کودکی رقم می خورد و زمینه های آشنایی 
با مسائل مربوط به هنرهای تجسمی و به طور کلی 
ســواد بصری با آموزش و پرورش نسل ها شروع 
می شود، پس از آن اســت که رسانه های ارتباط 
جمعی عهده دار ترویج سواد بصری و آشنا  کردن 
عموم مردم با زبان تصویر هســتند. بیشتر مردم 
ایران به علت قصور آموزش و پرورش در این زمینه، 
از ســواد بصری مطلوبی برخوردار نیســتند و از 
این رو تفاوت آثار اریجینال و غیر از آن را به درستی 
نمی دانند. در کشــورهای اروپایی شــبکه های 
تلویزیونی مختلفی به امر هنــر اختصاص دارد و 
کشورهای منطقه هم تعدادی برنامه در این رابطه 
از شبکه های خود پخش می کنند اما متأسفانه در 
کشور ما برنامه های اختصاص داده شده به هنرهای 

تجسمی بسیار ناچیز اســت. فرهنگ تصویری 
ایرانیان، پیش از این در فرش ها و گلیم ها تجلی 
پیدا می کرد و حتی هر قوم و منطقه ای دارای هنر 
تصویری خاص و متناسب خودش بود، بنابراین 
کمبودی از این نظر احساس نمی شد. ولی از زمانی 
که مدرنیته وارد ایران می شــود و شهرنشــینی 
و خصوصاً آپارتمان نشــینی گسترش می یابد، 
جایگزینی مناسب برای آن تصاویر منحصر به فرد 
در نظر گرفته نشده و در این زمینه کار اصولی نیز 
انجام نگرفته است. با حضور آثار هنری در خانه ها 
و مکان های عمومی، فضای زندگی ما انســان ها 
تلطیف می شود و به این ترتیب بخشی از تنش های 
معمول روزانه تقلیل می یابد. یعنی همان نقشی که 
فرش ها و کاشی کاری ها در زندگی های پیش از این 

بر روحیات انسان ها داشته اند.
 درگیرکردن مردم با هنرهای تجسمی پیش 
از هرچیز، نیاز به اقدامی فرهنگی دارد اما آموزش و 
فرهنگسازی  در این خصوص تا کنون محقق نشده 
است. متولیان امر، قانونگذاران و وزارتخانه ها، به 
فرهنگ و تولیدات فرهنگی نمی اندیشند و به آن 
اهمیت چندانی نمی دهنــد، به طوری که حتی 
بودجه یک دهم درصدی خرید آثار هنری نهادها و 

دستگاه های دولتی را هم نادیده می گیرند.

تاملی بر کارکرد اکسپوهای هنری

مقابله با هژمونی انحصارگرایانه حراج های هنری

یادداشت

ذهن جست وجوگر هادی 
هزاوه ای در میان گستره 

هنرهای کهن تا مدرنیته در 
حرکت و منبعی برای مطالعه 

موضوعی و تصویری هنر 
اوست. در آثار این هنرمند 
همواره مایه ای از موتیف ها 

و المان های سنتی ایران 
به چشم می خورد که در 
خاطره جمعی مردمان 
سرزمینش جای دارند

من آجر را از آن پایه و اساس 
ساده ساختمان ها گرفتم 

و آن را به بیان هنری خودم 
تغییر دادم. وقتی آجرها را 
به استودیوی خود می برم 
و آن ها را در کنار دیگری 

قرار می دهم، روایت بصری 
آغاز می شود. آن ها زنده 

می شوند و شخصیت و 
هویت پیدا می کنند
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