
طراح گرافیک مطرح مطبوعات ایران پس از تحمل 
یک دوره بیماری درگذشــت.به گــزارش هنرآنالین، 
احمدرضــا دالوند منتقد هنری، پژوهشــگر، تصویرگر 
و طراح گرافیک کــه مدتی به دلیل بیمــاری دیابت و 
پیشرفته شــدن آن در بیمارستان ســینا بستری بود و 
تحت عمل جراحی قرار گرفت، بامداد روز 19 آذرماه در 

منزلش درگذشت.
دالوند از برجســته ترین شــاگردان مرتضی ممیز، 
هانیبال الخاص و صــادق بریرانی بود که از نخســتین 
تصویرگران رســانه ای بعد از انقالب به شمار می رفت.

این مدرس و منتقد هنری، نویسنده، تصویرگر و طراح 
گرافیک، در چهار دهه گذشــته، چندین کتاب  و ده ها 
مقاله منتشر کرده و مدیریت هنری روزنامه ها و نشریات 

بسیاری را برعهده داشت.
دالوند سال 199۲، طراح برگزیده کتاب سال گرافیک 
اروپا شد و طراح ممتاز ســمپوزیوم بین المللی طراحی 

ژاپن در سال19۸9بود. 
او با نشــریات خارجی نیز همکاری داشت و با مجله 
»ویتی ورلد« آمریکا به عنوان طراح در سال های 19۸۸-

19۸9 همکار بود. او طراح برگزیده روزنامه »یومییوری 

شیمبون، ژاپن«  در سال199۰ بود.
دالونــد ســال ها بــه تدریــس در مراکــز مختلف 
پرداخت و طراحی های او برای موسســات و نشــریات 

مختلف برای مردم آشناســت. آرم مؤسســه اعتباری 
 توســعه، آرم نشــر ثالث، نشــر برتر، نشر شــهریار و... 

از آثار اوست. 
او لوگــوی ماهنامه گلســتانه، ماهنامــه مدیریت 
ارتباطات، ماهنامــه وب، روزنامه حیات نــو، روزنامه 
شــهروند و... را طراحی کرده و طــراح صفحه چندین 
روزنامه  و ماهنامه بوده اســت. او با نشــریات متعددی 
به عنــوان تصویرگر، مدیر هنری و نویســنده همکاری 
داشته اســت.عالوه بر این دالوند در چندین نمایشگاه 
انفرادی و گروهــی آثار خود را به نمایش گذاشــت که 
نمایشگاه انفرادی در گالری سیحون و تاالر دریای نور، 
هتل استقالل، نمایشگا گروهی در گالری هما و گالری 

آتبین از آن جمله هستند.
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بوم خبر

 روایت علیرضا معماریانی 
از نمایشگاه »عزای عمومی«

علیرضا معماریانی گفت: همیشه یک اتفاق 
یا مصیبت در محیط باعث شده آن را به عنوان 
موضوع کارم انتخاب کنــم و پس از پرورش 
دادن، نمایــش دهم.به گــزارش هنرآنالین 
نمایشگاه آثار علیرضا معماریانی با نام »عزای 
عمومی« در گالری اعتماد برپاســت. در این 
نمایشــگاه 16 تابلو و سه مجســمه مومیایی 
مســی به نمایش درآمده اســت. معماریانی 
درباره این مجموعه گفت: اواخر ســال 95 با 
زیاد شدن جنازه آهوها در جزیره هرمز، ایده 
اولیه این مجموعه به ذهن من رسید. حدود 3۰ 
الشه آهو را جمع آوری کردم و پس از پوسیده 
شدن آنها، طی فرآیند دشواری، استخوان ها 

را جدا کردم.
معماریانــی افــزود: پس از آن بــار دیگر 
استخوان ها را مونتاژ کردم تا اسکلت بدن آهو 
را بازسازی کنم. این کار هم بسیار سخت بود 
چون بعضی از اسکلت ها آسیب دیده بودند و 
کامل نبودند. پس از ساخت چند اسکلت آهو، 
از آنها به عنوان متریال کار خود استفاده کرده و 
افرادی از جزیره هرمز را به عنوان پرسوناژهایی 

اضافه کردم که نماد مرگ هستند.
او با اشــاره به اینکــه آدم هــا ترکیبی از 
خودشان و فرشته مرگ هستند، گفت: یکی 
از این افراد خالو عبــاس، نوازنده مطرح هرمز 
است که کفن به تن دارد و نی جفتی می نوازد. 
در تمام تابلوها نگاه هیچ کس به سمت مقابل 
نیست و همه به ســمت باال می نگرند یا چشم 
آنها بسته اســت. حتی ســه نفر از آنها نابینا 
هســتند. تمام این افراد به نظــر مدهوش و 
سحر زده می رسند. همه این افراد کفن هایی 
به تن دارند که روی آنها دعای جوشن کبیر به 
رنگ طالیی نوشته شده است و در هماهنگی 
با رنگ طالیی آهوها است. رنگ طالیی آهوها 
به دلیل آن اســت که وجهی اســطوره ای در 
آنها ایجاد کنم. مرگ، حقیقتی نهفته اســت 
که مانند طال زنگار نمی بندد و همیشــه تازه 

می ماند.

معماریانی ادامه داد: در سه تابلوی پانوراما، 
اسکلت آهوان را می بینیم که در مناظر هرمز 
قرار دارند. این لشگر مرگ است که به طبیعت 
زده و همــه فضــا، طبیعت، حیوانــات و... را 
دربرگرفته اســت. همچنین در یک مانیتور 
عکس هایی از پشت صحنه دو تابلوی »فرشته 
فناکننــده« و »برزخ« به نمایــش درمی آید 
تا بیننده با روند کار بیشــتر آشنا شود. اصوال 
در زمان کار، واقعیت موجــود و حس و حال 
آن موقعیت برای من اهمیــت زیادی دارد. با 
دیدن این تصاویر مخاطب متوجه می شود که 
اسکلت ها واقعی هستند و کارهای من برگرفته 
از یک اصالت واقعی است. این مجموعه سومین 
کار من بر اساس جزیره هرمز است و همیشه 
یک اتفاق یا مصیبت در محیط باعث شده آن 
را به عنوان موضوع کارم انتخاب کنم و پس از 
پرورش دادن، نمایش دهم.معماریانی با اشاره 
به نقش صدا در این آثار گفت: عالوه بر اینکه 
در کنار بعضی از آثار هدفونی برای شــنیدن 
صوت قرار گرفته است، با آوردن ساز در تابلوها 
قصد داشتم حضور صدا در آنها را نشان دهم و 

ارتباطی میان آنها برقرار کنم.
این هنرمند افزود: شــروع پروژه من یک 
موضوع زیست محیطی بود اما در مراحل بعد، 
از آن فراتر رفت و آهو به ســمبل تبدیل شد. 
مرگ آهوها ناشی از یک مشکل فرهنگی عام 
است. رشد نامتعارف توریســت ها و افزایش 
مصرف پالســتیک، بیماری های مخصوص 
دام، بی آبی و... از دالیــل مرگ آهوان جزیره 
هرمز است. من در طول 5 ســال اقامت خود 
در این جزیره مشــارکت زیادی در کارهای 
فرهنگی برای آگاه کردن مردم و مســئوالن 
انجام دادم اما نتیجه زیادی نگرفتیم، چون این 
اقدامات باید در سطح کالن باشد. چنین مرگی 
یک نشانه اســت از مرگی فراگیر که محیط 
زیست ایران را تهدید می کند و هر روز اخباری 
فاجعه آمیز از آن می شــنویم. تنها راه حل این 
معضل، فرهنگ سازی در ســطوح پایه است 
اما متاسفانه کودکان ما هیچ آموزشی در این 

زمینه نمی بینند.

بهروز فائقیان

آثار راه یافته به ششمین دوساالنه 
مجسمه های شهری از دهم آذر ماه 
در موسسه فرهنگی و هنری صبا به 
نمایش درآمده است. در این دوساالنه 
عالوه بــر نمایش ماکــت و عکس از 
جانمایی 61 اثــر راه یافته به بخش 
مسابقه، بخش هایی از نمایشگاه نیز 
به ارائه آثار  مجسمه سازان شاخص 
و فقیدی که طی یک ســال گذشته 
در گذشــته اند، اختصاص دارد؛ آثار 
هنرمندانی چون کارل اشالمینگر، 
هنرمند فقید و مســلمان  آلمانی که 
سال ها در ایران زندگی کرد، رضا امیر 
یاراحمدی و محسن وزیری مقدم در 

این بخش به نمایش درآمده است.  
دوساالنه مجسمه های شهری در 

کنار سمپوزیوم مجسمه سازی تهران 
در غیاب برگزاری منظم دوســاالنه 
تخصصی مجسمه سازی را می توان 
برآیندی از رویکردها و بضاعت های 
حجم ســازی این روزهــای ایران 
محسوب کرد اما این برآیند بازنمود 
چه دست آوردهایی در هنر مجسمه 

سازی در این سال ها است. 
 گرایش های محتوایی 

در مجسمه سازی 
فارغ از اینکــه آثــار راه یافته به 
این نمایشــگاه متعلق به کدام نسل 
از هنرمندان کشور اســت و در چه 
ســطحی از تجربه گری قرار دارند، 
شناســایی گرایش هایی مشخص 
در میان آثار ارائه شده در نمایشگاه 
و مسیری که مجســمه سازی ایران 
در آن قــرار دارد، از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است. رویکردهای زیبایی 
شناسانه و ساختاری امری است که 
همچنان پررنگ ترین شاخصه های 
مجسمه ســازی ایران را پیش روی 
ما می گذارد. در ایــن میان ذهنیت 
معنا گرای اغلب مجســمه ســازان 
ایرانی گرایشی عام در مجسمه های 
شــهری ما را شــکل می دهد. بیان 
ذهن گرایانه در ســاخت و پرداخت 
هنری که اغلب می خواهد مخاطب 
را به حقیقتی بیــرون از خود ارجاع 
دهد، رویکردی عمومی در مجسمه 
سازی ایران را شــکل داده که ارجاع 
به هنرهای سنتی ایران، نمونه هایی 
که تلفیــق هنر ایرانی و اســالمی را 
داللت می کنند، و باالخره اشــاره به 
بعضی از معانی و اندیشــه هایی که 
ریشه های اصلی شــان را در ادبیات 

ایران می توان جســت وجو کرد، از 
مصداق های اصلی این رویکرد معنی 
گرا اســت که جدای از تاثیرپذیری 
تکنیکــی و ســاختاری هنرمندان 
ایرانی از جهان مدرن، وجهی غالب در 
بخش بزرگی از حجم سازی ایران را 
به خود اختصاص داده است. از نمونه 
های عینی تر ایــن رویکرد می توان 
به وجود عناصر تزئینی هنر سنتی، 
هندسه نقوش که گاه در آثار حجمی 
هنرمندان به ساختار و ماهیت اصلی 
اثر تبدیل می شود، همچنین جلوه 
هایــی از معماری ایرانــی که گاه به 
صورت ساختار فرمی مجسمه ها و گاه 
با بهره گیری از برخی عناصر معماری 
چون مقرنس ها و آینه کاری ها در آثار 
جلوه گر می شوند اشاره کرد که آثار 
حجمی هنرمندان ایرانی را تا اندازه 

زیادی به کارکــرد معنایی هنرهای 
ســنتی ارجاع می دهنــد. این وجه 
حتی درآثاری که از ساختاری مدرن 
برخوردارند و در شــکل ظاهر تعلق 
هنرمند را به عناصــر صرف بصری 
یادآوری مــی کننــد، آن چنان در 
کارکرد معماگونه و رازآمیز این آثار 
نمود دارند که ناخودآگاه بار معنایی 

و درون گرایانه ای به آن ها می دهد.
  تنوع  تجربه بصری 

در حجم سازی
علیرغم رویکــرد محتوی محور 
مجسمه سازی ایران در این سال ها، 
ظرافت ها و پیچیدگی های تکنیکی 
بیشتری در مســیر مجسمه سازی 
ایران هم قابل شناسایی است که بر 
تنوع بصری آثار حجمی هنرمندان 
ایرانی افزوده است. این ویژگی های 
بصــری به ویــژه در ســاختارهای 
پیچیــده و ترکیبــی، همچنین در 
نحوه اتصال و هم پوشــانی قطعات 
به وضوح تمایزهای شــکلی آثار را 
شدت می بخشــد. این خصوصیت 
به ویژه آنجا برجســته تر به چشــم 
می آید که بخشــی از هنرمندان در 
آثار حجمی از قابلیت های مضاعفی 
چون نحوه پرداخت قطعات مختلف، 
ایجاد بافت و حتــی رنگ آمیزی اثر 
برای ارائه ای متمایز سود جسته اند. 
در هــم پیچیدگی دلخــواه فرم ها، 
ساختارهای تودرتو و هم پوشاننده 
و امکان بیشــتر شخصیت بخشیدن 
به فضای منفی از جمله این ویژگی ها 
اســت. مجســمه های ســازه گون 
شــکلی دیگر از تجربه های تازه در 
مجسمه سازی ایران است که عالوه 
بر تنوع نســبی در نحوه ارائه از نظر 
تعدد نیز سهم قابل توجهی را به خود 
اختصاص داده اســت. این گرایش 
که هم در قالب اشــکال هندســی و 

هــم فرم های آزاد و ترکیبی شــکل 
گرفته، اگرچه مشخصاً کارکردهای 
مجسمه های تعاملی را در خود ندارد، 
اما در بعضی موارد قابلیت هایی برای 
درگیر کردن فیزیکی مخاطب را در 

خود نهان دارد. 
وقتی از خصلت های متریال های 
مختلف ســخن مــی گوییــم در 
حقیقت اشــاره اصلی به امکانات و 
ظرفیت هایی است که هر ماده به طور 
ذاتی در اختیــار هنرمند می گذارد؛ 
امکان هایی چون ضریب استحکام 
یا انعطــاف، میــزان نقش پذیری و 
پرداخت ها از این جملــه اند. به این 
ترتیب به نظرمی رســد در بخشی 
از آثار حاضر در این نمایشــگاه این 
ظرفیت هــا به اندازه کافــی در نظر 
گرفته نشده اســت. از مصداق های 
عینی این کم توجهی مــی توان به 
پرداخت های فاقد حساســیت های 
هنرمندانه در ســطوح کــه اغلب 
بــه پرداخت های صنعتــی نزدیک 
می شــود، همچنیــن بــه خــام 
پردازی های ســطوح و بی توجهی 
به ایجاد بافت های متنوع اشاره کرد.

گذری بر نمایشگاه ششمین دوساالنه مجسمه های شهری

سمت و سوی مجسمه  های شهری ایران

گزارش

علیرضا بخشی استوار 

نمایشــگاه آثار بیژن صفاری این روزها در 
گالری دستان برپاست. شــاید در وهله نخست 
این تنها اسم بیژن صفاری باشد که این نمایشگاه 
را مهم کرده است.به واسطه نقشی که در ایجاد 
کارگاه نمایش و دیگر فعالیت های هنری قبل از 
انقالب داشته است.اما آیا به واقع این چنین است 
و نمی توان مسئله ای را فارغ از نام بیژن صفاری 

در این آثار به چشم دید؟ 
قصد دارم در این نوشــته از منظــر زمان به 
معنای دوره تاریخی و بررسی وضعیت هنرمند 
در دل آن دوره، اندکــی به آثــار بیژن صفاری 
نزدیک شــوم.آثار صفاری مربوط بــه دو دوره 
مختلف از حیات اوست. بخشــی از این آثار به 
ســال های نخســت بعد از انقالب بر می گردد.

موضوع نقاشی ها بیشتر ارائه نوعی سلف پرتره 
از خود است.به واســطه نزدیک شدن به تصویر 
چهره خود و به واســطه ثبت اشیاء و لوازمی که 
انگار حیات آن روزهای صفاری را به تصویر می 
کشند.  تصاویری سرشار از رنگ، اما پر از ناامیدی 

و سرگشــتگی. تصاویری که در عین زیبایی از 
یک به هم ریختگی ســخن می گویند.نقاشی 
های او زبانی دردآور دارند.نقاشــی هایی که در 
پس تصویری از آرامش سراســر هیاهو و فریاد 
اند.او به نظر در تصاویری که از دوســتان خود 
خلق کرده اســت این یاس را تعمیم داده است.

در طراحی های با مداد، آن ها که ســیاه و سفید 
هستند، این ناامیدی بی پرده نمایان شده است. 
این تصاویر بدون شک رابطه ای با سال های 
خلق شان دارند.19۸۰ و 19۸1.بیژن صفاری 
به نظر واقعیت آن روزهــای جمعی مهاجر را به 
تصویر می کشد.جمعی مهاجر که حاال از وطن 
دور افتاده اند و همین مضطرب شان کرده است.

الاقل اگر نخواهیم از زبان هنرمند سخن بگوییم 
می توانیم به این آثار اســتناد کرده و بگوییم که 

این حس از جزء جزء این آثار بر می خیزد. 
آثار متقدم بیژن صفاری به این دلیل تاریخی 
می نماید که انگار واقعیت جمعی را که سرنوشت 
یکسانی با هنرمند داشته اند بازگو می کند.یعنی 
در شکلی رادیکال تر می توان آن را به مثابه نوعی 
داکیومنت یا سند دید.به واسطه این نقاشی ها 

می توان فهمید که در دورانی چه اتفاقی بر چه 
کسانی وارد شــده و چه حاالتی را برای آن ها به 
وجود آورده است.  صفاری بدون سانسور دست 
به افشای حال و وضعیت واقعی آن دوران خود 
زده است و از وارونه سازی احوالش بر حذر بوده 
است.در حقیقت این آثار را باید با درک شرایط 
زندگی هنرمند در آن سال ها تفسیر کرد و اتفاقا 
بیرون کشــیدن بیژن صفاری از نقاشی هایش 
رسیدن به این تفاسیر را دشوار می کند.اگر این 
نقاشی ها برای هر شخص دیگری بود، بی آن که 
ما بشناســیمش، به عنوان یک نقاشی معمولی 
خوانش می شــد و خیلی زود اهمیتــش را از 
دست می داد.  اما نقاشی های متاخر صفاری که 
مربوط به سال های نخستین قرن بیست و یکم 
اســت، حال و هوای دیگری دارند.او به موضوع 
گل می پردازد. به تکنیکی روی آورده است که 
شــبیه به نوعی تراپی می ماند.انگار او خود را از 
واقعیت زندگی اش جدا کرده تا دست به دامان 
موضوعی شــود که به نظر موجب بــروز نوعی 
غفلت و فراموشی اســت.اگر چه رد پای رنجی 
بس عمیق در آثار متاخر صفاری وجود دارد اما 

این فرار از واقعیت گیرایــی و جذبه آثارش را از 
بین برده اســت.  آثار متاخر صفاری در بهترین 
حالتش آثاری زیبا هستند که با نگاهی ظاهری 
حال آدم را خوب می کنند.آثاری که چیزی فراتر 
از آن چه هستند ارائه نمی کنند و در همان سطح 
بازنمایی باقی می مانند، در حالی که آثار متقدم 
هنرمند در این نمایشگاه مخاطب را با انبوهی از 
سوال ها و حس ها مواجه می کند.  این تفاوت در 
رویکرد هنرمند در فاصله دو دهه از زندگی اش باز 
می تواند از منظری تاریخی مورد وثوق باشد.اگر با 
نگاهی شکاکانه بنگریم و آثار متاخر صفاری را باز 
به عنوان سلف پرتره ای از خود ببینیم، آیا شرایط 

برای تفسیر تغییر نمی کند؟ 
با این نگاه آثار متاخر از نوعی آرامش ، سکون 

و شاید بی دغدغه گی سخن می گویند.البته باز 
اینجا در خوانش اثر داریــم هنرمند را به اثرش 
ضمیمه مــی کنیم.یعنی این تضاد به واســطه 
درک شرایط متفاوت هنرمند در دو دوره سنی 
مختلفش که تقریبا از آن آگاهی داریم مسئله ای 
را بر ما نمایان می کند.ورنه نقاشی های صفاری 
از چنان غنای نقاشانه ای برخوردار نیستند و ما 
ناگزیریم که آثارش را زیر چتر نامش ببریم تا قابل 

ارزیابی باشند. 
این آثار در حقیقت بیــش از این که از منظر 
هنری قابل بررسی باشند، بذرگاهی برای بررسی 
مسائل و موضوعات دیگری است.بذرگاهی برای 
فهم چگونگی زندگی افرادی خاص، در شرایط و 

در زمانی خاص. 

نگاهی به نمایشگاه آثار بیژن صفاری در گالری دستان

حقیقت بی پرده یک ناامیدی سهمگین 

فارغ از اینکه آثار راه یافته 
به این نمایشگاه متعلق به 

کدام نسل از هنرمندان 
کشور است و در چه سطحی 

از تجربه گری قرار دارند، 
شناسایی گرایش هایی 

مشخص در میان آثار ارائه 
شده و مسیری که مجسمه 

سازی ایران در آن قرار 
دارد، از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است

احمدرضا دالوند گرافیست مطرح مطبوعات درگذشت
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