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روزبه صدر

جمعه گذشــته - 12 مهر 1398 - 
مراســم رونمایی از تندیس حســین 
محجوبی هنرمند سرشناس به مناسبت 
چهــل و پنجمین ســال فعالیت خانه 
محجوبی برگــزار شــد. در این رخداد 
ضمن پرده برداری از تندیس حســین 
محجوبی که توسط هنرمند مجسمه ساز 
علیرضا آسانلو خلق شده، کتاب »روزگار 
محجوب« نوشــته امیر ســقراطی که 
شــناخت نامه و مقاالت این هنرمند را 
شامل می شود نیز رونمایی شد. مکانی 
که با عنــوان خانه حســین محجوبی 
می شناســیم در حقیقت اســتودیو و 
محل آفرینش های هنری اوســت که 
ضمنــاً در نزدیک به دو دهه گذشــته 
با عنوان نگارخانه آشــیان نقش و مهر 
فعالیت داشته است. محلی برای نمایش 
و ارائه آثار هنــری از نامداران هنر ایران؛ 
میعادگاهی برای جمع شدن هنرمندان 
و شــخصیت های تــراز اول فرهنگی و 
هنری چون سهراب سپهری، مرتضی 
ممیز، جواد مجابی و جالل ســتاری تا 
مکانی برای نمایش آثــار تازه کارها که 
خواسته اند مشق هایشان را در معرض 
محک و ارزیابــی قرار دهنــد؛ همه و 
همه در ساختمانی در کوچه دوازدهم 
خیابان بخارســت رقم خورده که حاال 
گنجینه نزدیک به هشتصد اثر نقاشی 

هنرمندی است که در همه این سال ها 
مدام به آفرینش نقاشی های منحصربفرد 
خودش مشغول بوده؛ شیوه ای در نقاشی 
که خسرو سینایی فیلمساز سرشناس از 
آن به عنوان »محجوبیسم« یاد می کند و 
واجد ارزش هایی که در هنر معاصر ایران 

با نام این هنرمند ثبت شده است.
انتظار برای تأسیس خانه موزه 

حسین محجوبی
حاال محجوبی مدت ها اســت این 
مــکان را در قالــب خانه مــوزه آماده 
بهره بــرداری عمومــی می دانــد و از 
شــهرداری به عنــوان متولی خدمات 
شــهری، همچنین مرکــز هنرهای 
تجســمی انتظار دارد در این مسیر او را 
حمایت کنند. آبان ماه سال 1397 بود 
که هادی مظفری مدیر کل مرکز هنرهای 
تجسمی در دیدار با هنرمند وعده حمایت 

از تأسیس خانه موزه حسین محجوبی را 
داد؛ امری که تا امروز اما همچنان تحقق 

نیافته است. 
محجوبی در این باره می گوید: در دنیا 

رسم است که معموالً فضاهایی با هویت 
خانه-موزه ها فعالیــت می کنند و من 
هم تصمیم دارم تا بخشی از فضای کار 
و زندگی ام را که بیش از ۴۰ ســال است 
در آن ساکن هســتم به چنین فعالیتی 
اختصاص دهم. فعالیت های متعددی 
را برای این مجموعــه در نظر گرفته ام. 
یکی از این ها امکان بازدید از مجموعه 
آثاری است که در همه این سال ها نقاشی 
کرده ام و تعدادی از آن هــا را نزد خودم 
نگهداری می کنم. همچنین مجموعه ای 
از آثار تجســمی هنرمندان برجســته 
کشــور از جمله حســین زنده رودی و 
ناصر اویســی را طی دهه های گذشته 
جمع آوری کرده ام که پس از گشایش 
خانه-موزه امکان بازدید از آن ها نیز برای 

عالقه مندان فراهم خواهد بود.
اما استاد معطل حمایت اینجا و آنجا 
نمانده و تا حد مقدوراتش فعالیت های 
این مرکز را مدت ها پیــش راه انداخته 
اســت. خودش در این خصوص عنوان 
می کند: بــا همراهی فرزندم ســعید 
محجوبی تصمیم گرفتیم نمایشگاه هایی 
دوره ای که »یادبودها« نام دارد در گالری 
آشیان نقش و مهر برگزار کنیم. فرزندم 
تصمیم دارد اینجا را از این پس با عنوان 
خانه محجوبی معرفی کند و حال و هوای 
دیگری به این فضا بدهد. او در حقیقت 
همراه من شده تا یکی از آرزوهایم که به 
یادگار ماندن میراث 6۰ ساله ام در اینجا 

است محقق شود. 
 یادبودهایی برای 
هنر نوگرای ایران

به ایــن ترتیب تا امروز تعــدادی از 
برنامه های نمایشــگاهی »یادبودها« 
برگزار شده و استاد به وعده اش وفا کرده 
است. یکی از این ها نمایشگاه در یادبود 
محمود جوادی پور، یکی از پیشگامان 
نوگرایی در هنرهای تجسمی ایران بود 
که آبان 93 در »آشــیان نقش و مهر« 
برگزار شد که افتتاح غیررسمی خانه موزه 
استاد هم محســوب می شد. محجوبی 
درباره این نمایشگاه می گوید: به ذهنم 
رسید اولین نمایشــگاه یادبودها را به 
محمود جوادی پور اختصاص بدهیم چرا 
که در این مدت که ایــن بزرگوار از دنیا 
رفته است، هیچ اســمی از ایشان برده 
نشــده؛ از آنجایی که استاد جوادی پور 
استاد مستقیم من در دانشکده بودند و 

البته بسیار به اینجا رفت و آمد داشتند، 
تصمیم گرفتم این نمایشــگاه را به یاد 
استاد برگزار کنم. دلم می خواهد خانه 
زنده یاد محمود جوادی پور را هم تبدیل 
به نمایشــگاهی کنیم. مردم دوســت 
دارند ببینند که یــک هنرمند معروف 
کجا و با چه وســایلی کارهایش را خلق 
کرده است. هشتم اسفند 1393 بود که 
برگی دیگر از یادبودها بــه یاد زنده یاد 
احمد اســفندیاری برپا شــد. نمایش 
کلکســیونی از آثار بزرگان هنر نفاشی 
ایرانی با ارائه آثاری از علی آذرگین، احمد 
اسفندیاری، ناصر اویسی، فرامرز پیالرام، 
صادق تبریزی، محمود جوادی پور، ایران 
درودی، جعفر روحبخش، محمود زنگنه، 
بهجت صدر، علی اکبــر صنعتی، ژازه 
تباتبایی، منصور قندریز، پرویز کالنتری، 
حسین محجوبی و مهدی ویشکایی بود. 
در نمایشگاه بعدی از مجموعه یادبودها 
که اردیبهشت 139۴ برگزار شد هم آثار 
خوشنویسی هنرمندان صاحب نامی و 
در بخشی دیگر آثار نقاشیخط پیشگامان 

این شاخه ارائه شده بود.
 گنجینه نقاشی های 

حسین محجوبی
گنجینه آثار حسین محجوبی میراث 
6۰ ساله هنرمندی را تشکیل می دهد که 
تاکنون در ۵6 نمایشگاه انفرادی و بیش 
از 6۰ نمایشگاه گروهی در داخل و خارج 
از کشور شرکت داشته و موفق به دریافت 
جوایز متعددی از مقامات کشــورهای 
مختلف از جمله پادشــاه نپال، شهردار 
مســکو و موزه ژرژ پمپیدو شده است. 
میراثی که استاد خود چنین توصیفش 
می کند: »کل نقاشــی هایی که در این 
6۰ سال کشــیده ام، اعتراض به انسان 
بوده است. نقاشــی من اعتراض است. 

من در طبیعتی که می ســازم اعتراضم 
را به ماشین نشــان می دهم و به انسان 
می گویم اگر می خواهی در این طبیعت 
زندگی کنی، این همــه ویرانگری برای 
چیســت؟ می گویند در عرض این سه 
دهه 2۵۰ نوع موجود را انسان از گردونه 
حیات خارج کرده است. تابلویی هم دارم 
که 36 سال پیش کشیده ام و پر است از 
برج های سر به فلک کشیده، همه جا را 
دود گرفته و انسان دارد خودش با دست 
خودش همه چیــز را نابود می کند. جز 
برخی پرتره ها، در نقاشی های من ردی 

از انسان نیست. 
طبیعت اســت و درخت و اســب و 
دشــت و مه. اعتراض من به انسان این 
گونه است، چون معتقدم تمام طبیعت 
عشق و زیبایی است. پرنده، چرنده، گل 
و درخت و... خداوند همه این ها را آفریده 
تا ما زندگی کنیم، اما ما هر کاری انجام 
می دهیم، هر کاری می کنیم، جز زندگی! 
این ها چیزهایی است که من به صراحت 
در نقاشــی هایم بیان کرده ام. از همان 

جوانی تا امروز.«

به بهانه رونمایی تندیس و شناخت نامه حسین محجوبی

شش دهه نقاشی در اعتراض به انسان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

حضور هنرمندان ایرانی در 
سمپوزیوم مجسمه سازی بیروت

دومین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی 
با حضور هنرمندانی از ایــران، ایتالیا ، مصر و لبنان 
کار خود را با مراسمی در آمفی تئاتر دانشکده هنر 
دانشــگاه لبنان آغاز کرد. هادی مظفری مدیر کل 
هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درباره حضور ایران در این سمپوزیوم گفت: دانشگاه 
هنر بیروت از ما دعوت کرد تا در این ســمپوزیوم 
حضور داشته باشــیم. ما هم طی رایزنی و مشورت 
با اساتید حوزه مجسمه با سه هنرمند مجسمه ساز 
محمدرضا ذبیح اله زاده، شــهریار رضایی و مهدی 
سلحشور در این رویداد شرکت کردیم.  وی افزود: 
حضور ایران در کنار هنرمندان ایتالیا، مصر و لبنان 
عالوه بر معرفی بهتر هنر کشورمان باعث گفت وگو 
و تعامل های هنری اســت. در چنین رویدادهایی 
هنرمندان و مخاطبان می توانند در کنار یکدیگر 
به تبادل فرهنگی و هنری بپردازند. هنر ایران، مصر 
و لبنان نماینده فرهنگ شرق و هنر مجسمه سازی 
ایتالیا نیز که در طول تاریخ زبانــزد بوده به عنوان 
نماینده غرب در این سمپوزیوم حضور دارند. دومین 
ســمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی سنگ نیز 
برای مدعوین و مخاطبان نیز گردشــگری هنری 
را به دنبال خواهد داشــت. آنها طی دیدار از شهر 
زیبای بیروت، خلق و پروسه ساخت آثار مجسمه 
را توســط هنرمندانی از چهار کشور دنیا به تماشا 
می نشینند. مظفری ادامه داد:  دومین سمپوزیوم 
بین المللی مجسمه ســازی به همت دانشگاه هنر 
بیروت با همکاری ســفارت ایران در لبنان برگزار 
شده اســت. همچنین در مراسم گشایش دومین 
ســمپوزیوم بین المللی مجسمه ســازی، محمد 
حسنی الحاج رئیس دانشــکده هنر لبنان گفت: 
این دانشــکده توانســته برای دومین سال پیاپی 
میزبان مجسمه سازانی از خاســتگاه تمدن های 
بزرگ مانند ایران و ایتالیا باشد. هدف ما استفاده از 
تجربیات کشورهایی است که در این هنر صاحب 
مهارت و تجربه هستند تا بتوانیم الگوهای مناسبی 
را به دانشجویان رشته هنر ارائه دهیم. گفتنی است، 
دومین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی سنگ 
در بیروت با حضور هنرمندانی از ایران، مصر ،ایتالیا 
و لبنان از یکم اکتبر )9مهرمــاه( آغاز و تا 1۵ اکتبر 
)23 مهر ماه( در دانشکده هنر، دانشگاه لبنان ادامه 

خواهد داشت.
    

»آخرین موج« در یادآوری 
رابطه انسان و طبیعت 

سمپوزیوم »آخرین 
موج« با توجه به موضوع 
دریای مازندران وتذکر به 
اقدامات غیرقابل جبران 
در این دریا برگزار می شود. 
گروه »انســان. طبیعت. 
هنر« بار دیگر با برگزاری 

یک رویداد در عرصه هنرهای مفهومی و تجسمی، 
فضای مناسبی برای هنرمندان و مخاطبان به وجود 
می آورد تا رابطه ای بین انسان، طبیعت و هنر ایجاد 
شود. پنجمین سمپوزیوم هنر در طبیعت )بوال۵( 
با نام »آخرین موج« به موضوع »دریای مازندران« 
اختصاص دارد و هدف آن حساس کردن مسئوالن 
و مردم نســبت به وضعیت امروز خزر و مســائلی 
چون انتقال آب است. ســمپوزیوم در چهار بخش 
هنرهای مفهومی، نقاشی، عکاسی و مجسمه سازی 
برگزار می شــود. پیش از این چهار سمپوزیوم در 
استان مازندران برگزار شده که هرسال با استقبال 
هنرمندانی از سراسر کشور مواجه بوده است. طراح 
و دبیر این ســمپوزیوم عبدالرضا احمدی و مدیر 
اجرایی آن سمیه اویارحسین هستند. سمپوزیوم 
هنر در طبیعت )بوال( توسط مرکز آموزشی هنر و 
معماری اهورا و گروه انســان.طبیعت .هنر برگزار 
می شود. پنجمین سمپوزیوم هنر در طبیعت 21 تا 
2۴ آبان در مازندران، نوشهر، پارک ساحلی-جنگلی 

سی سنگان برگزار می شود.
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بهروز فائقیان

استحاله و پوست اندازی یا انحالل تدریجی و 
درنهایت تعطیلی؟ مدرسه های هنری شاخص 
کشور ما به چه سرنوشت هایی دچار می شوند و 
اساساً نگاه ما به این نهادهای آموزش هنری چگونه 
است؟ واضح اســت که مراکز آموزشی شاخص 
عصر ما به عنوان نهادهایی مولد و تاثیرگذار واجد 
هر دو جنبه ملموس و ناملموســی هستند که از 
میراث فرهنگی کشورمان انتظار داریم. هویت های 
مکانی و ارزش های تاریخی این مدارس از یک سو و 
تاثیرگذاری های نسلی آن ها همزمان ارزش هایی 
را یادآوری می کنند که شــاید کمتر مورد توجه 
قرار می گیرند یا از اهمیتشــان ســخن به میان 
می آید. اما در دهه هــای اخیر ما چگونه به چنین 
پدیده هایی نگاه کرده ایم و به تبیین این ارزش ها 
پرداخته ایم؟ بهانه پرداختن به چنین مقوله ای 

خبری اســت که به تازگــی و در 13 مهرماه در 
ارتباط با افتتاح شعبه ای دیگر از هنرستان هنرهای 
زیبا در شهرستان بیرجند منتشــر شد. افتتاح 
این هنرستان به دنبال تغییراتی که در ساختار و 
محتوای آموزشی هنرستان های هنرهای زیبای 
کشور پیش از این آغاز شده روی می دهد. بخشی 
از تغییرات ساختاری هنرســتان های هنرهای 
زیبای کشور در افزودن رشته های درسی افزون 
بر آنچه در گذشــته در این هنرستان ها تدریس 
می شده اســت که به روال آموزشی در این مراکز 
تبدیل شده و می توان این رویکرد را نوعی استحاله 
ساختاری به حســاب آورد. آنچه در این ارتباط و 
مشخصاً به عنوان یک سوءتفاهم جدی پیش از هر 
چیز به آن پرداخت تناقضی است که این رویکرد 
درون خود می پروراند. افزودن رشته های سینما 
و تئاتر به ساختار آموزشــی مرکزی که با عنوان 
هنرهای زیبا شناخته می شــود، اساساً اقدامی 
غیرکارشناسانه و غیرقابل توجیه است که نشان از 
نوعی شتابزدگی در این تصمیمات دارد. بر همگان 

واضح است که دسته بندی های کارشناسی شده 
و دقیقی در ارتباط با شــاخه های مختلف هنری 
در جهان هنر تبیین و تعریف شــده که عمدتاً از 
آن ها با عنوان هنرهای هفت گانه یاد می شود. بر 
اساس این دسته بندی روشن است که گردآمدن 
شــاخه هایی چون هنرهای دراماتیک و شاخه 
هنری جدیدتری چون سینما زیر پرچم هنرهای 
زیبا -هنرهای تجسمی یا به عبارت دیگر هنرهای 
بصری-  اصوالً امری خطا و ناشی از بی دقتی خواهد 
بود و در صورتی که قصد برهم زدن ساختار کلی 
این مرکز موردنظر بوده چرا عنوان هنرهای زیبا 
همچنان بر سردر آن باید خودنمایی کند؟ اما از این 
خطای ابتدایی در تغییر ساختاری هنرستان های 
هنرهای زیبا که بگذریم پرسش مهم تر این خواهد 
بود که با وجود چنیــن کم دقتی هایی؛ تغییرات 
محتوایی و ســاختاری اعمال شــده بر این نهاد 
آموزشــی تا چه اندازه با تأمل و دقت نظر همراه 
بوده است؟ پرسش مهم دیگر این است که اساساً 
این تغییرات با چــه اهدافی صورت می گیرد؟ آیا 

بر پایه مطالعات و بررسی های کارشناسانه به این 
نتیجه رسیده ایم که ساختار قبلی هنرستان های 
هنرهای زیبا دیگر کارآیی و تاثیرگذاری گذشته 
را ندارد، طوری که لزوم تغییر ماهیت آن احساس 
می شود؟ اگر چنین است چرا تصمیم گیران هرگز 
چنین یافته هایی را با جامعه هنرهای تجسمی 
کشور در میان نگذاشــته اند و آن ها را در جریان 
این تصمیم گیری ها که حاال جامه عمل به خود 
پوشــیده قرار نداده اند؟ مطمئناً یافتن پاسخی 
برای این پرســش ها در چنین فرصت کوتاهی 
امکان نخواهد یافت و در این مجال تنها به طرح این 
پرسش ها می توان پرداخت. شواهد نشان می دهد 
عمدۀ آنچه موردنظر تصمیم گیران چنین اقدامی 
بوده، همراهی و هماهنگی هرچه بیشتر ساختار و 
محتوای آموزشی هنرستان های هنرهای زیبا با 
نظام آموزش و پرورش بوده که اساساً نگاه قالبی 
و یکسان به مقوله آموزش دارد و هرگونه ساختار 
اختصاصی و نوآورانه در آمــوزش را برنمی تابد. 
اکنون شاهد آن هستیم که باالخره بعد از نزدیک 
به هفت دهه از تأسیس هنرستان های هنرهای 
زیبای تهران آرام آرام توانســته یکسان ســازی 
آموزش های هنری را به عرصه این نهاد شاخص 
آموزش هنر در کشور هم برساند و این تنها یکی 
از نمونه های استحاله نهادهای شاخص آموزش 

هنر در ایران اســت کــه آرام آرام به رنگ باختن 
هویت آن ها منجــر می شــود و از گردونه نظام 
آموزشی کشور خارجشان می کند. از این دست 
اســتحاله های هویتی نهادهای آموزشی باید به 
انحالل و تغییر ماهیت دانشکده هنرهای تزئینی و 
دانشکده هنرهای دراماتیک اشاره کرد که درنهایت 
به شکل گیری نهادی با عنوان دانشگاه هنر منجر 
شــد و فارغ از اینکه امروز عملکرد و خروجی این 
دانشگاه تا چه اندازه قابل دفاع است، دست کم به از 
دست رفتن نهادهایی در حافظه جامعه هنری مان 
منتهی شد که به گواه تاریخ نگاران و صاحبنظران 
هنری نسل هایی از سرشــناس ترین هنرمندان 
عصر حاضر را به جامعه هنری ما معرفی کرده اند. 
هنرســتان هنرهای زیبای تهران یکی از معدود 
بازمانده های این دست مراکز آموزشی است که 
کم کم می رود به سرنوشتی مشــابه دچار شود. 
مدرسه ای که غالمحسین نامی نقاش سرشناس 
ایرانی درباره آن می گوید: »من بیش از 2۰ سال از 
دوره جوانی خودم را در این هنرستان گذرانده ام، در 
این زمینه تحقیق کرده ام، ولی جایی ندیدم که یک 
مرکز آموزشی در سطح متوسطه در دنیا آموزش 
هنر داده باشد و هنرجویانش جنبشی را به وجود 
بیاورند که پایه و اساس جریانی بسیار مهم در آن 

مملکت شود.«

تاملی بر سرنوشت مدارس هنری شاخص ایران 

نهادهای شاخص آموزش هنر و استحاله های ساختاری

یادداشت

 تمام نقاشی هایی که در این 
60 سال فعالیتم کشیده ام، 

اعتراض به انسان بوده 
است. نقاشی من اعتراض 
است. من در طبیعتی که 
می سازم اعتراضم را به 
ماشین نشان می دهم 

و به انسان می گویم اگر 
می خواهی در این طبیعت 

زندگی کنی، این همه 
ویرانگری برای چیست؟

در دنیا رسم است که 
فضاهایی با هویت خانه-
موزه ها فعالیت می کنند 

و تصمیم دارم تا بخشی از 
فضای کار و زندگی ام را که 

بیش از ۴0 سال است در 
آن ساکن هستم به نمایش 

آثارم، همچنین آثاری از 
هنرمندان شاخص ایران که 

در این سال ها جمع آوری 
کرده ام، اختصاص دهم
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