روزنامه صبح
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي

چاپ :کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر ،پالک 132
تلفن تحريريه)021(66956600:
toseeir ani.ir

صاحب امتياز :موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول :مسعود حيدري

زيرنظر شوراي سردبيري

8

تجسمی

toseeir ani.ir

شماره  / 220سهشنبه  27فروردین  10 / 1398شعبان 16 / 1440آوریل 2019

بوم خبر

اشاره هایی به مناسبات ارائه و معرفی هنرهای تجسمی در گالریهای هنری تهران؛

برخورداری یا  کوتاهدستی؟

بهروز فائقیان

گالریهای هنری از چه جهاتی در
ارائه و معرفی آثار تجسمی و هنرمندان
این عرصه نقش آفرینــی میکنند و
سازوکارفعالیتاینمراکزدرچگونگیو
ت معرفی و ارائه هنرهای تجسمی
کیفی 
به چه میزان تاثیرگذار اســت؟ اگرچه
ناگفته پیداســت که طرح این دست
پرسشها و یافتن پاســخهایی برای
آنها نیازمند مجالی بیش از اینهاست
با این وجود این نمیتوانــد مانع از به
میان کشیدن این پرســشها و طرح
سرفصلهایی باشد که در این ارتباط
میتوان به آنها اشــاره کــرد .واضح
اســت که در این ارتباط آنچه میتواند
مورد توجه باشد توصیف عمومی فضا
و مناسباتی اســت که امروز بر فعالیت

گالریهای هنری حکفرماست.
گالریهای هنری
وبنگاههایاقتصادی
در یک چشــم انداز عمومی ،آنچه
میتواند نوعی دســته بندی سطوح و
چگونگی فعالیت بخشی از گالریهای
هنری و مشــخصاً گالریهای بخش
خصوصی را به ویژه در پایتخت ممکن
کند ،در میــزان و نحــوۀ ارتباط این
مراکز با نهاد هایی معنی پیدا میکند
که آشکار و پنهان سعی در همگرایی
ســاز و کارهای گالریها در خدمت
پیشــبرد رویکردهای دلخــواه خود
دارند .در این ارتباط به طور مشخص
باید بــه نهادهایی چــون حراجیها،
واسطه گران هنری و مجموعه داران
اشــاره کرد که در این سازوکار نقش
آفرینیدارند.امادراینارتباطمشخصاً

از چه مناســبات و روابطی میان این
نهادها سخن میگوییم؟ در شرایطی
که نهاد حــراج آثار هنــری و به طور
مشــخص «حراج تهران» به عنوان
نخستین حراج گذار کشور بر خالف
رویههای جهانی و آنچه مناســبات
اقتصادی استاندارد ایجاب میکند ،در
حقیقت بنگاهی متصل به بخشهایی
از دولت است ،واضح است که در چنین
موقعیتــی ضریب نفــوذ آن بر دیگر
نهادهای نقش آفرین در این عرصه به
سهولت پیش خواهد رفت.
نسبتبرخورداریگالریهای
هنریازظرفیتهایتولیدهنری
اما اتصال ایــن نهادها با یکدیگر بر
مبنای چه شــاخصهها و مالحظاتی
صورت میگیرد؟ در حقیقت پیوستن
بخشیازگالریهایهنریبهنهادهای

اجتماع هنرمندان تجسمی برای
کمک به سیلزدگان

بالذات واســطه ،که بــه دلیل چرخه
ناســالم و معیوب عرضــه و ارائه آثار
هنریوبهرهمندیازحمایتنهادهای
قدرت اکنون در جایگاههای فرادستی
هنرهای تجسمی قرار گرفتهاند ،میل
به مشــارکت در چرخه ای ســودآور
است که به نظر میرسد تنها از طریق
چنین اتصالی میتواند محقق شــود.
اینکه به چه دلیل مدیران گالریهای
هنری خصوصی بــه چنین نتیجه ای
دســت پیدا کردهاند ،تا اندازه زیادی
به انحصارطلبــی و تمامیت خواهی
نهادهایی باز میگردد که به واســطه
امتیازات ویــژه و حمایتهای خاص
بخشهایی از نهــاد دولت هیچ گونه
رقابت و فعالیت موازی را بر نمیتابند.
دراینارتباطپیامروشنیکهبهویژهدر
نزدیک به دو دهه گذشته از سوی نهاد

حراج گذار آثار هنری و مشخصاً حراج
تهران به گالریهای هنــری انتقال
یافته نیز مبتنی بر تقویت بخشیدن به
همین تصور است که توسعه و ارتقای
فعالیتهای این مراکــز جز در قالب
بده و بستان در این چرخه راه به جایی
نخواهد برد .اما تنها میل گالریهای
بخش خصوصی امــکان ورود آنها
را به این چرخه فراهــم خواهد کرد؟
بدیهی است که پاسخ منفی است و از
ســوی نهادهای فرادستی معیارهای
مشخصیدراینزمینهپیشبینیشده
است .واقعیت این است که امکانات و
ظرفیتهایی که در اختیار هر یک از
گالریهای بخش خصوصی میتواند
باشــد ،اصلیترین معیاری است که
در ایــن ارتباط باید مــورد توجه قرار
داد ،واضح است که چنین امکاناتی را
میتوان در وهلــه اول در منابع مالی و
دیگر بهره داشتن از ارتباطات خاص
باید در نظر گرفت و هر یک از مدیران
گالریها بسته به برخورداری از چنین
امتیازاتی قادر خواهند بود بســته به
میزان این ظرفیتها در این چرخه قرار
بگیرند .برای روشن تر شدن موضوع
میتوان به مصداقهایی از بهرهمندی
گالریهای هنــری از ایــن امکانات
اشــاره کرد؛ در این ارتباط میتوان از
گالریهایی مثال آورد که مدیرانشان
بهطورمشخصشخصیتهایحقوقی
و صاحــب منصبان دولتی هســتند
یا آنها کــه از ارتباط خــاص و ویژه
ای بــا مجموعــه داران کالن هنری
برخوردار هستند .با این حال حتماًباید
تاکید کرد صرف بهره داشتن از چنین
ظرفیتهایی دلیل بر آن نیســت که
تمامیگالریهایواجداینمشخصات
لزومــاً تمایل به جذب شــدن در این
چرخه را دارند و هرچند انگشتشمار،
هستند گالریهایی که علیرغم واجد

پیام روشنی که از سوی
نهاد حراج گذار آثار هنری
و مشخص ًا حراج تهران به
گالریهای هنری انتقال
یافته مبتنی بر تقویت
بخشیدن به همین تصور
است که توسعه و ارتقای
فعالیتهای این مراکز
جز در قالب بده و بستان
در این چرخه راه به جایی
نخواهد برد
این امکانات به دالیلــی از جمله توان
کافی بــرای پیشــبرد فعالیتها و یا
خط مشی متفاوت از پیوستن به این
مناسباتپرهیزمیکنند.
میدان عمل گالریهای هنری
با این تفاســیر ،اما همچنان تعداد
گالریهایی که به هر دلیل نتوانسته
یا نخواســتهاند هویــت و اعتبار خود
را با سیاســت گذاریهای نهادهای
فرادســتی گره بزنند و به این ترتیب
شــکلی دیگر از ارائه و معرفــی آثار و
هنرمنــدان تجســمی را در پیــش
گرفتهاند ،کم تعداد نیست .این مراکز
که به دلیل محدود بــودن امکانات و
ظرفیتها به شکلی حداقلی از فعالیت
حرفه ای بسنده کردهاند ،هم از حیث
برخــورداری از امتیــازات و حمایت
نهادهای دولتی و هم به لحاظ میدان
عمل در ســطح متفاوتی در نسبت با
گالریهای برخوردار قرار دارند و این
محدودیت در ظرفیتهــا در نهایت
تأســف به طور مســتقیم هنرمندان
نســلهای جــوان و دانشــجویان
فارغالتحصیل هنرهای تجســمی را
بیش از دیگر گروههای جامعه هنری
متأثر کرده است.

گزارش

هنر تجسمی امروز ایران را چگونه باید تفسیر کرد؟

هرچه جهانیتر بیتاثیرتر ،هر چه بازاریتر بیمعناتر
علیرضا بخشی استوار

هنر تجسمی امروز ایران را چگونه و بر چه
مبنایی می توان تفسیرکرد؟ این سوال شاید
سوالی کلی به نظر برسد.ســوالی که برخی
مسائل را نادیده می گیرد.اما این سوال حاصل
کنار هم چیدن جزئیاتی است که به این کل
رسیده است.ســوال بعدی این است که هنر
تجســمی ما امروز چه نقاط ضعف و قدرتی
دارد و به کدام سو حرکت می کند و این شکل
از حرکت چه دستاوردی را برای این عرصه و
برای مخاطبانش داشته است؟
هنر تجســمی ما امروز به اعتقاد فعاالن
این عرصه ،زبانی جهانی دارد و در مهم ترین
رخدادهای تجســمی جهان ،ایرانیان ،چند
سالی است که حضوری ویژه دارند.اما چرا این
هنر با این میزان از موفقیت هنری ،محصور و
از لحاظ کارکردی در اجتماع محدود شــده
اســت.چرا نمی توان از این هنر توقع داشت
که پتانســیل های خود را در سطحی وسیع
تر عیان و آزاد کند.آیا مشــکل از آن است که
شکل امروز هنر تجســمی ربطی به فرهنگ
و زیســت ما ندارد و میدانی خصوصی برای
فعالینی مشخص اســت؟ آن هم در زمانه ای
که صحبت کردن از یک هنر ملی به واســطه
از بین رفتن مرز فرهنگ های همســان شده
مســخره به نظر می رســد و نشــانگر عقب
ماندگی و از ســویی عدم به روزرسانی ذائقه

است.صحبت کردن از هنر ملی این برچسب
را بر پیشانی خود دارد که از نگاهی سلطه جو
و یکسان ساز تبعیت می کند و در نقطه سوم
هنر ملی که با المان ها و دستاوردهای بومی
و منطقه ای ســر و کار دارد با کشیده شدن
به عرصه رســمی تجســمی کارکرد جهانی
پیدا می کند و در عرصه همســان ساز امروز
ذوب می شــود.چنانچه در گذشته نیز این
اتفاق به واســطه نگرش افراد تشکیل دهنده
«مکتب سقاخانه» رخ داده است.در این نقطه
باید ببینیم صحبت کردن از هنر ملی آیا اصال
ضرورتی دارد یا نه؟ آیا مشکل هنر تجسمی
امروز ما فقدان مسائلی متناسب با فرهنگ ما
است یا این که در چنین دنیای همسان شده
ای نباید توقع این را داشت که فرقی میان دو
اثر هنری در تهران و برلین بود.
به واقــع صحبت کردن از یــک هنر ملی
امری مضحک اســت و به دلیــل این که هنر
تجسمی امروز ما نمی تواند چنین محتوایی
را در ساختار خود بگنجاند ،باید مسئله را به
سمت و سوی دیگری برد.امروز باید خوانش
هنر تجسمی و تفسیر آن را با معادالتی جهانی
همسان کرد.اما این رویه کارکردی معکوس
دارد.عرصه هنرهای تجسمی ما هر چقدر که
بیشتر ســطحی جهانی به خود می گیرد در
درون کشور اخته تر ،ناکارآمدتر و محدودتر
می شود.پیوستن به عرصه جهانی هنر یعنی
پیوستن به بازار جهانی و بازار جهانی یعنی مُد

و پول.در چنین شرایطی ما حس می کنیم که
در شکل جهانی پیشنهاد دهنده هستیم .اما
متوجه نیستیم که بازار و نحوه تقاضا در آن،
بیشتر از این که مصرف کننده باشد سفارش
دهنده اســت.یعنی ما در چنین شــرایطی
ســعی می کنیم خودمان را با ذائقه متقاضی
هماهنگ کنیم و از ایــن بابت آن چه در بازار
باب میل اســت بر هنر ما سایه می افکند و در
این راه گالری ها هستند که پیشگام هستند.
حتی می بینیم که رویدادهــا و برنامه های
تجســمی ما نیز وابســته به این بازار جهانی
اســت .رویدادهایی که در بازار جهانی بسیار
خریدار دارد اما در داخل این کشــور مبنایی
برای چرایی برگزاری آن نیســت.در چنین
شــرایطی این جامعه محدود شده که خود را
طبقه الیتی می داند این محدودیت را نشانه
امتیاز دانسته و تنها و تنها به محل عرضه می
اندیشــد و به تجارت و در این نقطه چه جایی
برای مخاطب و البته خود هنر باقی می ماند؟
وقتی مخاطب به عنوان معنای گسترده تر
و البته چگونگی روند تاریخ هنر در کشــور به
واسطه اهمیت مسئله اقتصاد نادیده گرفته
می شود پس نمی توان توقعی از تاثیر گزاری
هنر تجسمی در میدان های اجتماعی و تاریخ
فرهنگی داشت.هنر تجسمی امروز که البته
به لحاظ اقتصادی روز به روز شــکوفاتر می
شود را ناچارا باید قطعه ای از تاریخ این کشور
بدانیم.تاریخی که بیش از هر زمان دیگر این

گالری ها و مجموعه داران و خریداران هستند
که به آن جهت می دهند و از این میدان نمی
توان توقع تاثیر را داشت .شاید بپرسید منظور
از تاثیر چیست؟ و شاید بپرســید در دنیای
تا به این حد خُ رد و جزئی شــده با بی نهایت
مانیفست به ظاهر شــخصی چه جایی برای
تاثیر است؟هنر تجســمی ما امروز عرصه ای
است که بیش از دیگر شاخه های هنری دچار
همسان سازی اندیشه ای سلطه گرانه چون
بازار شده است.چون مناســباتش مستقیم
تر با بنگاه های اقتصادی و با سرمایه نقد گره
خورده است.این مســئله یعنی این که تحت
این ســلطه همه دارند به سمتی می روند که
این بازار سلطه طلب حاکم کرده است و ما در
چنین شرایطی با گزینه ای نو مواجه نیستیم.
گزینه ای کــه افقی تازه برای ما بگشــاید یا
شــرایط خود این عرصه را به سمت دیگری
ببرد.ایــن عرصه اقتصــاد زده فقط در درون
مناسبات پولی جریان دارد و همه تعریف ها و
تمجیدها و نقدها در این عرصه وابسته به یک

امر مرکزی چون تبلیغات است.بازار به دلیل
وابستگی که با تبلیغات دارد پس بالشک ما را
از واقعیت دور کرده است و تبلیغات در پی القا
است و القا نیز بر ساخته نوعی وهم است و شاید
کمی این گفته رادیکال به نظر برسد اما به واقع
ما در توهم وجود عرصه تجســمی به سر می
بریم.شاید در یک نگاه وسیع تر این مسئلهای
باشد که هنر امروز ما به آن دچار است اما وقتی
بازار مناسباتی را تعیین می کند هر اثری که
خلق می شــود آن جا معنا پیدا می کند که
بتواند خواست بازار را تامین کند.به مسائلی
پرداخته می شــود که مشــتری پسند باشد
و در این محفل بســیاری از واقعیت ها نمی
تواند نمود پیدا کند چون در بسیاری از مواقع
واقعیت ها خواست بازار نیستند یا اگر باشند
آن گونه به تصویر در می آیند که باز بازار از آن
توقع دارد.شاید باید نگاه مان را معطوف به آن
نکاتی کنیم که مورد پسند این بازار نیست تا
راهی جدید گشوده شود.هر چند این بازار در
انتظار بلعیدن هر خلق جدیدی هست.

حراج آثار هنری با هدف کمک به سیلزدگان
ایران در چند گالری برگزار میشــود .به گزارش
هنرآنالین در پی وقوع سیل در شهرهای مختلف
ایران و مشکالت فراوانی که برای مردم سیلزده به
وجود آمد ،بسیاری از مردم کشورمان با کمکهای
نقدی و غیر نقدی به یاری هموطنان رنج کشیده
خود شــتافتند تا اندکی از بار مشکالت آنها را کم
کنند .در این میان هنرمندان نیز تالش کردند به
شیوه خود برای کمک به سیلزدگان بکوشند و با
ارائه آثار هنری ،عواید فــروش آن را به هموطنان
اهدا کنند .در همین راستا تعدادی از گالریهای
تهران با اعالم فراخوان و یا انتخــاب آثار از میان
هنرمندان همکار خود ،فرصتی را فراهم کردند تا
مردم عالقهمند به هنر نیز بتوانند در عین کمک به
سیلزدگان ،یک اثر هنری را به خانه خود ببرند.
نخستین نمایشگاهی که در این زمینه شکل
گرفت،توسطحوزههنریانجامشد.دراینحرکت
خیرخواهانه حوزه هنری از هنرمندان دعوت کرد
تا آثار خود را به منظور ارائه در نمایشــگاه تا تاریخ
 19فروردین ،به واحد تجســمی ارســال کنند و
زمان برپایی نمایشگاه نیز از  ۲۰تا  ۲۴فروردینماه
اعالم شد.
همچنین نمایشــگاه «باران بهانه شــد» در
گالری سرزمین هنر برپاســت که  23فروردین
با نمایش آثــار  ۵۰هنرمنــد آغاز شــد .در این
نمایشــگاه که تا  ۳۰فروردین ادامــه دارد آثاری
از کامبیــز درمبخــش ،علیرضا آدمبــکان ،رضا
افســری ،رضا بانگیز ،کیوان بیرانونــد ،مهرداد
خطایی ،بهزاد شیشهگران ،محمدهادی فدوی،
مسعود کشمیری ،جاللالدین مشمولی ،علیرضا
سعادتمند ،اوژن شیراوژن ،مهرداد فالح ،محسن
کرمی و ...به نمایش درآمده است.

گالریمژدهدرنمایشگاهیبانام«تنهانیستیم»
که از  28تا  31فروردین برپا میشــود ،حراج آثار
هنرمندانی که هنرشان را برای کمک به هموطنان
آسیب دیده تقدیم کردهاند ،برگزار میکند .در این
نمایشــگاه که صد در صد عواید حاصل از فروش
آثار صرف کمک به مردم ســیلزده خواهد شــد،
بخشــی از مجموعه گالری مژده ،آثــار متعلق به
مجموعهدارانمختلفوآثاریکهتوسطهنرمندان
به این نمایشگاه اهدا شده است ،به فروش گذاشته
خواهد شد .مژده طباطبایی ،مدیر گالری مژده که
در زلزله بم و کرمانشاه نیز چنین رویدادی را برای
کمک به آسیبدیدگان تدارک دیده بود ،با اعالم
خبر فوق گفت :از همه هنرمندان ،مجموعهداران
وهمکارانگالریدارکهدوستدارنددراینحرکت
خیرخواهانه مشــارکت کنند دعوت میکنم آثار
هنری خود را به گالری مژده تحویــل دهند تا در
نمایشگاه خیریه چهار روزه که  ۲۸تا  ۳۱فروردین
برپامیشودبهنمایشوفروشدرآید.
او افزود :گالری مژده ضمن ابراز تاســف از این
حادثهغمانگیز،بهمنظورهمدردیباعزیزانیکهدر
سیلاخیرآسیبدیدهاندوسالنوراباتلخکامیآغاز
کردند ،بخشی از گنجینه خود را طی این نمایشگاه
بهفروشمیرساندودرهمینراستاازهمهخانواده
هنرایرانکهدوستدارنددرایناقدامخیرخواهانه
مشارکتکننددعوتمیکند،درصورتتمایلیک
یاچنداثرخودرابرایارائهاهدانمایند.اوتاکیدکرد:
بدیهیستتمامیعوایدفروشاینرویدادبهآسیب
دیدگانسیلاخیراختصاصدادهخواهدشد.
رضا مافی ،منوچهر نیازی ،ناصر اویسی ،مهدی
فالح،بهرامحنفی،احمدآریامنش،مرتضیگودرزی
دیباج،امیرحسیندلبری،کیارشیعقوبی،سروش
میالنیزاده،سیامکزمردیو...ازجملههنرمندانی
هستندکهآثارآنهابهسیلزدگاناهداشدهاست.
درفراخوانیکهگالرینگراعالمکردهاستنیزاز
هنرمندان دعوت شده است آثار خود را برای کمک
به هموطنان ســیلزده در یک مجموعه نمایش
دهند .در این نمایشــگاه  ۵۰درصد یا تمام عواید
حاصل از فروش آثار ،بر اساس نظر هنرمند صرف
کمکبهسیلزدگانخواهدشد.

