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علیرضا بخشی استوار

ســمیرا ُهدایــی در نمایشــگاه 
»بگذارید نفت بخورند!« دســت روی 
مسئله ای حســاس و سرنوشت ساز بر 
تاریخ سیاســی، اجتماعی و فرهنگی 
ما گذاشته اســت. همان طور که از نام 
نمایش برمی آید او به دنبال فهم تاثیر 
نفت بر زندگی ما ایرانیان اســت و این 
سوال جدی را در بیانیه نمایشگاه خود 
نیز مطرح کرده است که نفت آیا مخزنی 

غنی از برکت است یا نفرین؟
او در بیانیه نمایش خود به شــعار 

»آوردن پــول نفت به ســفره مردم« 
هم اشاره کرده است. شــعاری که در 
دوره های مختلف تاریخــی، یعنی از 
همان سال 1287 هجری شمسی که 
»ویلیام ناکس دارســی« مخزن غنی 
از نفت را در جنوب غربــی ایران یافت 
همواره مطرح بوده است. هدایی مسئله 
خود را در قالبی چند   رســانه ای بیان 
کرده است. نمایش او از یک چیدمان، 
چند تابلوی نقاشــی، کوالژ، یک فریم 
عکس و یک ویدئو تشکیل شده که در 
آن ما تصاویری از یک پروســه اجرایی 
او در محیط شــهری را شاهد هستیم 
که پیرامون دغدغه هنرمند و مســئله 

نمایش شکل گرفته است.

سمیرا هدایی تالش کرده تاثیر نفت 
در ساحت زندگی ما را با رسوخ این ماده 
در اثر به عنوان یــک متریال اجرایی به 
نمایش در بیاورد. یعنــی او از نفت به 
عنوان متریال خلق اثر اســتفاده کرده 
است. در نقاشــی های او چند نمونه از 
این اســتفاده را می بینیم. نقاشی های 
او به کلی قیراندود شــده و ما بر بوم جز 
سیاهی چیزی نمی بینیم. از سویی او در 
آثار کوالژ خود با این ماده سیاه، بخشی 
از تصاویرش را پوشانده و در واقع تصویر 
آن ها را مخدوش کرده و زیبایی آن ها را 
عقیم ساخته است. کوالژهایی که در آن 
می توان رگه هایی از وســایل و ابزار و یا 
اسناد و تصاویری تاریخی از ایران را پیدا 

کرد. مثال او با استفاده از گونی های برنج و 
کار روی آن ها بخشی از کوالژهای خود 
را به وجود آورده است و صورت آدم هایی 
که در این آثار آمده ناپیداست و یا آنها هم 

چهره هایی مخدوش دارند. 
بخش هــای مختلــف ویدئوی او 
مربوط اســت به یک پروژه چیدمان 
محیطی که در آن به واســطه دوخت 
برخی از وسایل و تجهیزات کارگران 
به هم و نصب آن روی یک ساختمان 
تابلویی شــهری به وجود آورده است 
که در دل آن می توانیم به همان تاثیر 
منفی نفت بر چهــره زندگی خود پی 
ببریم. عکس دیگری هم در نمایشگاه 
وجود دارد که چشــم اندازی از یکی از 

شهرهای جنوبی را نشان می دهد )به 
نظر شهر آبادان( که به واسطه لوله های 
پاالیشگاه چهره زشتی پیدا کرده اند. 
و در نهایت یک چیدمــان که حاصل 
دوختن دســتکش های کارگران به 
یکدیگر است که از سقف آویزان شده 
است و هیبت یک موجود پوسیده در 

حال انهدام را تداعی می کند.
اگر چه مشخص است که انجام این 
پروژه ها کار سختی بوده و هنرمند تالش 
بسیاری برای خلق این آثار داشته است 
اما نگاه او به این موضوع و نوع اجرای آثار 
در نمایشگاه متناســب با گستردگی 
موضوعی که انتخاب کرده است مخاطب 
خود را اقناع نمی کند. هنرمند به نظر 
می رسد اگر به نمایش همان بوم های 
سراسر سیاه، چیدمان و ویدئو از اجرای 
محیطی بسنده می کرد، تاثیر بیشتری 

بر مخاطب خود می گذاشت. 
از آن جایــی که به نظر می رســد 
هنرمند به دنبال نشــان دادن وجه 
منفی وجــود نفت در ایران اســت؛ 
کوالژهایــش تبدیل بــه یک عنصر 
زیاده گو شده اند. اگر او مخاطب خود 
را با بوم ها و یا سطح های سراسر سیاه 
و چیدمانی که به لحاظ فرمی شکلی 
وحشــت آفرین دارد مواجه می کرد 
ســخن خود را موجز تر، خالقانه تر و 
تاثیرگذارتر بیــان می کرد. چرا که او 
برای بیان مسئله خود تالش کرده تا 
حدود بسیاری با استفاده از کمترین 
رنگ ها و متریال هــا و حذف هرگونه 
جزئیــات غیرضــروری به شــکلی 

مینی مال حرف خود را ارائه کند. 
نشانه هایی که هدایی در کوالژهایش 
گذاشته اســت ذهن را به سمت همان 
شــعار معروف »پول نفت بر سر سفره 

مــردم« هدایت می کند و پوشــاندن 
برخی تصویرها با الیه های سیاه که به 
زیست روزمره و اقتصادی آدم ها مربوط 
است شاید آسان ترین و راحت ترین نوع 
انتخاب باشد که هنرمند از آن استفاده 
کرده اســت و از این منظــر نمایش او 
به شــکل همه جانبه ای ما را سر ذوق 

نمی آورد.
در واقــع او با گســتردگی موضوع 
آثارش خود تالش کرده تا زیاده گویی 
نکند و در واقع از هر دری وارد نشــده و 
درباره همه چیز اظهارنظر نکند. هدایی 
در بیشــتر آثارش توانســته با وجهی 
هنرمندانه نگاه منتقدانــه خود را بروز 
بدهد امــا در ســاحت کوالژها درگیر 
مفاهیم شــده و در تبدیل مفهوم ها به 
شــکل و فرم موفق نبوده است. با این 
وصف به کلیت نمایش او باید نمره ای 
مثبــت داد و تالش او بــرای به وجود 
آوردن چنین نمایشــی را تحســین 
کرد. نمایشگاه آثار سمیرا هدایی تا 29 

مهرماه در گالری اعتماد برپاست.

نگاهی به نمایشگاه »بگذارید نفت بخورند!« در گالری اعتماد

روایتی هنری از چهره سیاه نفت

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایشگاهی متفاوت از ورقه های پستی
نمایشگاه ورقه های 
پستی و اقالم فیالتلیک 
ایــران به مناســبت 
روزجهانــی پســت با 
همکاری پژوهشــگاه 
میــراث فرهنگــی و 

گردشــگری آغاز بــه کار کرد. به گــزارش ایلنا، 
نمایشــگاه ورقه های پســتی و اقالم فیالتلیک 
ایران برای نخســتین بار در کشور و با نمایش آثار 
سام شــمس آبادی مدیر انجمن آریا فیالتلیک 
برگزار می شود. مجموعه ای که در این نمایشگاه 
در معرض دیــد عموم قرار گرفته شــامل کارت 
پســتال هایی مربوط به 1۰۰ تا 12۰ سال پیش و 
دربرگیرنده تمامی آثار دوره قاجار با موضوعاتی 
از قبیل رجال، پادشاهان، نظامیان، پلیس، زنان، 
کودکان، کسبه و تجار، معماری ایرانی و خارجی، 
خوراک و پوشاک، مدارس، مذهب، تهران شناسی 
و مشروطه است. تعدادی از مجموعه داران از سراسر 
کشور برای به نمایش گذاشتن سایر اقالم فیالتلیک 
از قبیل تمبر، نامه، پاکــت نامه های مهر خورده و 
استفاده شده، کارت پستال های تصویری، بارنامه، 
اسناد پستی، پســت کارت، پاکات مهر روز و... در 
این نمایشــگاه حضور خواهند داشت. فیالتلیک 
عرصه ای است که هر چیزی را اعم از تمبر، پاکت 
نامه و پست کارت، اسناد پســتی، بارنامه، لفافه و 
اسناد قدیمی که مربوط به دنیای پست و تلگراف 
باشــد، در بر می گیرد. نمایشگاه ورقه های پستی 
و اقالم فیالتلیک ایران هر ســاله در کشــور های 
مختلف توسط شرکت های پست و فعاالن حوزه 
تمبر بصورت ملی و بین المللی برگزار می شــود.
ویژگی بارز نمایشــگاه ورقه های پســتی و اقالم 
فیالتلیک ایران این است که با مشاوره پژوهشگران 
به صورت موضوعی، دوره ای و منطقه جغرافیایی 
برگزار می شود. این نمایشگاه از 19 تا 2۳ مهر ماه 
1۳99 در موزه ارتباطات دایر است. تور مجازی این 
نمایشگاه نیز در فضای مجازی از طریق پلتفرم های 

مختلف برای همگان فراهم خواهد شد.
    

باغ های ایرانی در فرش کرمان
ایرانیــان از دیرباز 
برای فرش کــه یکی 
از نشــانه های فرهنگ 
ایرانــی اســت، ارزش 
ویژه ای قائــل بودند و 
هستند؛ دست بافه های 

ارزشــمند ایرانی به عنوان جــزء جدایی ناپذیر 
زندگی های مردم آن، هم چنین مورد توجه دیگر 
کشورها قرار دارد چرا که ایجاد حس صمیمیت 
در فضای خانه تنها یکــی از ویژگی های این هنر 
ایرانی است. عبداهلل احراری، عضو انجمن علمی 
فرش ایــران در گفت وگو با ایســنا در خصوص 
معرفی فرش کرمان اظهار کرد: اســتان کرمان 
به لحــاظ اقلیم، طبیعت و مردمــش که روحیه 
فرهنگــی و هنری باالیی دارند همــواره یکی از 
قطب های قالی بافی بوده اســت و در حال حاضر 
مطرح بــودن قالی قم، کرمــان و در کل ایران را 
وامدار قالی کرمان هستیم. این پژوهشگر فرش 
گفت: قالی های شهر کرمان بیشتر نشان دهنده 
گل، گیاه، باغ و چیزهایی است که به لحاظ کویری 
بودن منطقه مردم استان کرمان همیشه آرزوی 
آن  را داشــته اند. در نتیجه گل، گیــاه و باغ های 
ایرانی در قالی های این شــهر به وفــور تصویر و 

بافته شده  است. 
احراری در خصوص دوره هــای قالی بافی در 
کرمان افزود: قالی بافــی در کرمان به دوره های 
مختلفی تقســیم می شــود؛ شــروع قالی بافی 
به ســبک فعلــی از دوره صفویه آغاز شــده که 
کارگاه های وابسته به دربار در این شهر تاسیس 
شد و امورات آن نیز توســط شاهزادگان صفوی 
پی گیری می شده اســت. وی ادامه داد: در دوره 
قاجار نیز تاسیس شــرکت انگلیسی قالی شرق 
در کرمان باعث شد که این استان به عنوان یکی  
از بزرگ ترین تولیدکنندگان فرش دســتباف و 
دروازه های صادرات فرش ایرانی به اروپا شناخته 
شــود. وی در خصوص ویژگی های قالی کرمان 
خاطرنشان کرد: از ویژگی های فرش کرمان باید 
به رنگ های شــاد و طرح هایی که طبیعت را به 
تصویر می کشد، اشــاره کرد. از دیگر مزیت های 
این قالی هم چنین می توان به رنگ های طبیعی 

فرش ها اشاره کرد.

بوم خبر

فرنوش قربانی

نقاشی به عنوان یکی از اشکال هنری در طول 
تاریخ همواره از اهمیت خاصــی برخوردار بوده 
است. در حدود ۵۰ هزار ســال قبل یعنی دوران 
دیرینه سنگی انســان در غارها زندگی می کرد و 
نقاشی هایی از خود باقی گذاشته که از هر لحاظ 
موجب شگفتی بشر امروزی است. معروف ترین 
نقاشی های انسان های نخســتین در غار السکو 
فرانسه و التامیرا اسپانیا صحنه  های رزم و شکار با 
تیر و کمان و حیواناتی چون اسب و گوزن و بز کوهی 
را نشان می دهد. انگیزه ترســیم آنها با اعتقادات 
جادویی مردم غارنشین این منطقه ارتباط داشته 
است و هدف هنری در خلق آنها در کار نبوده به قول 
آرتور دانتو: »هرگز به ذهن نقاشان السکو، خطور 
نمي کرد که بر آن دیوارها مشغول پدید آوردن هنر 

هستند«. اما این آثار، امروزه به یکي از کم یاب ترین 
و باارزش ترین آثار هنــري به جاي مانده از دوران 
پیش از تاریخ، تبدیل شده اند. در واقع آنچه را که 
ما امروزه صرفا هنر می نامیم در گذشته بخشی از 
زندگی انسان ها را تشــکیل می داده و به عبارتی 
آنچه که اکنون برای ما جنبه تزئینی و زیباشناسانه 
دارد برای انسان پیش از تاریخ جنبه ای کارکردی 
و حیاتی در زندگی داشته است. تحوالت شکلی 
هنر در ابتدای قرن بــا به کارگیری موادی فراتر از 
رنگ و بوم - فی المثل بریده هــای کاغذ و پارچه 
در کوالژهــای هنرمندان کوبیســت- آغاز و در 
سال های آخرین آن به آزادی کامل هنرمندان از 
هرگونه قید و بند نقاشی و مجسمه سازی و رویکرد 
به سوی رسانه ها و امکانات جدید آفرینش هنری 

منتهی شد. 
از ســال های 197۰ به بعد نقاشی از بسیاری 
جنبه ها دستخوش دگرگونی شد. نخست آنکه 
روش های نقاشــی تغییر کرد و موضوع نقاشی 

نیز دگرگون شــد و موضوعات جدید مستقیم 
از زندگی روزمره هنرمند گرفته می شــد. نقاش 
دیگر نمی توانست نظامی کلی از عقاید را مستقیما 
تصویر و تفسیر کند. اکنون یک تابلوی نقاشی فقط 
نشان می داد که موضوعش به طریقی خاص دیده 
شده است دید خود محتوای تازه هنر شد. نقاشی 
نوین اگر روزگاری از فرانسه ســر برآورد امروزه 
تقریبا در سراسر دنیا گســترش یافته است و اگر 
زمانی در محافل کوچک هنری مطرح بود اکنون 
ذهن مردمانی از ســنخ های مختلف را به سوی 
خود کشانده است. نکته ای که در بررسی نقاشی 
نوین شگفتی برمی انگیزد سرعت تحول و تعدد 
جریان های آن اســت. پس از جنگ دوم جهانی 
با بی شــمار نقاش هایی برخورد می کنیم که تا 
سطح آثاری بی معنی نزول کرده اند و این نتیجه 
پرداختن انحصاری به قالب در قبال نادیده گرفتن 
محتواست. در این میان آثاری را می توان یافت که 
نه فقط موضوعی ندارند بلکه اندیشــه، احساس 

و تخیل نقاش نیز در آنها به حداقل کاهش یافته 
است. برای یافتن جایگاه امروز نقاشی می باید آن 
را از ابتدای قرن بیســتم دنبال کنیم. آیا می توان 
گفت که با تولد عکاسی، تلویزیون، ویدیو و تصویر 
مجازی که تصویر را بسیار دقیق تر و وفادارتر به اصل 
و با کیفیتی عالی ارائه می دهد نقاشی از پیشرفت و 

رشد کافی وامانده است؟ 
برای پی بردن به ارزش محوری مسئله بازنمایی 
در ابتدای قرن بیســتم باید آنچــه را که فووها، 
کوبیست ها، فوتوریست ها و سپس نقاشان انتزاعی 

انجام داده اند مورد مطالعه قرار داد. کوتاه سخن 
اینکه هنرمندان امروزه همچنان نقاشی را هدف 
می دانند اما این رابطه نقاشــی با دیگر تکنیک ها 
است که تغییر کرده است مانند نقاشی بدون قلم مو 
یا بدون بوم، نقاشی، مجسمه یا عکاسی دست کاری 
شــده، تکنیک های میکس و غیر. نقاشی هنوز 
موضوع مــورد بحث و مجادله اســت و هنرهای 
تجسمی خصوصا نقاشی با وجود تغییرات بنیادی 
که متحمل شده است مســیر خود را ادامه داده و 

هیچ گاه به انتها نرسیده است.

آیا نقاشی به انتهای مسیرش رسیده است؟
یادداشت

نشانه هایی که هدایی در 
کوالژهایش گذاشته است 

ذهن را به سمت همان 
شعار معروف »پول نفت بر 

سر سفره مردم« هدایت 
می کند و پوشاندن برخی 
تصویرها با الیه های سیاه 

که به زیست روزمره و 
اقتصادی آدم ها مربوط 

است شاید آسان ترین نوع 
انتخاب باشد که هنرمند از 

آن استفاده کرده است
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نیما نوربخش

برای این شماره به بهانه درگذشت محمدرضا شجریان 
به ســراغ نمایش پرتره هایی رفتم که از این اســتاد آواز 
ایرانی کشیده شــده و در فضای مجازی دست به دست 
می شود. چه آنکه او از جمله مفاخر ایران زمین است که 
چهره ای فتوژنیک داشت و در طول حیاتش بارها سوژه 
عکاسان و نقاشان شــد و پس از مرگش هم به دلیل نام و 

فعل نیکش توسط هنرمندان بسیاری به تصویر کشیده 
شده است. در این مطلب ســه قاب از پرتره هایی که از او 
نقاشی شــده اند را به نمایش گذاشته ام. یکی اثری است 

از مژده دانش پژوه، نقاش و عروسک ســاز اهل تهران که 
همســر فرهاد اصالنی بازیگر بنام ایرانی اســت. پرتره 
دیگر، اثر هلیا ســلمانی نقاش، مدرس و کیوریتور اهل 
ســاری اســت و آن دیگری هم پرتره ای است از حسن 
نوزادیان، تصویرگر و انیمیشــن ساز اهل شیراز. با هم به 

تماشا بنشینیم.

مهمان هفته: محمدرضا شجریان

   اثر:حسن نوزادیان   اثر:مژده دانش پژوه   اثر:هلیا سلمانی


