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بوم خبر

کاظم چلیپا:
 در عرصه هنر شاهد آموزش 

ناقص هستیم
هنرمند نقاش و داور بخش نقاشی جشنواره 
یازدهم فجر معتقد اســت امروز شاهد آموزش 
ناقص هنر در کشور هستیم که باید هرچه زودتر 

به سمت اصالح آن پیش برویم.
به گزارش هنرآنالین، کاظم چلیپا با اشــاره 
به اینکــه در این دوره از جشــنواره تجســمی 
هنرمندان بســیار حرفه ای و متخصص حضور 
دارند، گفت: حضور چهره های حرفه ای در شورای 
سیاســت گذاری و داوران جشــنواره تجسمی 
باعث شده است امسال شاهد حضور تعداد باالی 
شرکت کنندگان باشیم. ویژگی جشنواره امسال 
این اســت که از همه طیف ها نمایندگانی در آن 
حضور دارند و می توانند با دیدگاه های مختلف به 

داوری آثار بپردازند.
این هنرمنــد نقاش افزود: بــا توجه به اینکه 
برگزاری یک جشــنواره هنری مدنظــر بود، ما 
از میان آثار نقاشی ارســالی کارهایی را انتخاب 
کردیم که باکیفیت و آبرومند باشند و نمایشگاه 
خوبی را شکل دهند. آثاری با گرایش های متنوع 
به جشنواره رسیده است که امروز در نمایشگاه 

صبا می توانید مشاهده کنید.
وی بیان کــرد: آنچه بــرای داوران اهمیت 
داشــت این بود که آثار با کیفیت باال را انتخاب 
کنیم. حال این آثار ممکن اســت معناگرا باشند 
یا گرایش واقع گرا داشته باشند، روایتگر باشند 
یا انتزاعی باشند. ما سعی کردیم کارهای خوب را 
انتخاب کنیم و مالک هایی مانند زیبایی شناسی، 
ترکیب بندی خوب و شخصی بودن کار برای من 
اهمیت داشت. ســعی کردیم آثاری را انتخاب 
کنیم که نشان دهند هنرمند به خوبی تعلیم دیده 
و شناخت خوبی از هنر نقاشی دارد. البته باید توجه 
داشت که این جشــنواره ها فرصتی برای حضور 

جوانان است.

چلیپا ادامه داد: نکته مهمی که با بررسی آثار 
رسیده به جشنواره در رشته نقاشی شاهد بودیم، 
درک ظرفیت آموزشی هنر نقاشی در کشور است. 
درست اســت که این آثار براســاس تالش های 
شخصی هنرمندان به نتیجه رســیده است اما 
ردپای یک آموزش ناقص را در آنها می بینیم. در 
مدرنیسم به دلیل وجود تفکر آزاداندیش، عقیده 
بر این است که شــاگرد باید آزاد گذاشته شود تا 
کار خودش را انجام دهد. اما این آزاد گذاشــتن 
مربوط به تخیل و ذهنیت اســت، نه در تکنیک 
و مبانی و اصول. ما در این آثار شــاهد هستیم که 
آموزش اصول و قواعد به جوانــان کامل نبوده و 
جوانان آموزش درستی ندارند. کسی که اثری را به 
عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی یا کارشناسی 
ارشد انجام می دهد، باید مبانی هنرهای تجسمی 
را درســت آموزش دیده باشد و کاری قابل قبول  
ارائه دهد. اما به نظر می رســد بــه دلیل افزایش 
دانشــکده های هنری و آموزشــگاه ها مسئله 

آموزش کمی سست شده است.
او با اشاره به اینکه حضور گالری ها در این دوره 
از جشنواره اتفاقی بسیار عالی است، گفت: بخش 
اصلی جشنواره تجســمی فجر، بخش مسابقه 
است اما برگزاری نمایشــگاه توسط گالری ها به 
طور کلی کیفیت جشــنواره را باالتر می برد. این 
جشنواره برای بازدیدکنندگان جنبه آموزشی هم 
دارد و حضور گالری ها در دل جشنواره می  تواند 
داشته های هنر تجسمی کشــور را بهتر نمایان 
 کند. همچنین برگزاری نمایشگاه های استانی 
که امسال قرار است به شکل نمایش چاپ هایی از 
۴۰ اثر گنجینه موزه هنرهای معاصر در ۴۰ شهر 
کشور انجام شود، حرکت خیلی خوبی است که 
می تواند جنبه آموزشی در شهرستان ها داشته 

باشد. 
چلیپا درباره آثار پیشرو و معاصر گفت: موضوع 
پیشرو بودن آثار نقاشــی به آن معنا که در یک 
بی ینال نقاشی می تواند مطرح شود، در جشنواره 
تجسمی فجر مطرح نیســت. در بی ینال نقاشی 
پیشرو بودن و کشف کردن اهمیت دارد و آثاری که 
عدم نوآوری در آنها مشهود باشد حذف می شوند، 
اما در جشنواره این موضوع چندان مالک نیست 
و مالک اصلی ارائه کار خوب و خالقانه اســت که 
باید با اصول پایه ا ی آن محکم باشد. یکی از شروط 
حضور در بی ینال جدید بودن و مدرن بودن کار 
است، اما در جشنواره ممکن است همه نوع آثاری 

دیده شود.

علیرضا بخشی استوار

یازدهمیــن دوره از جشــنواره 
بین المللی هنرهای تجسمی فجر از 
هشتم بهمن ماه به صورت رسمی کار 
خود را آغاز کرد. جشنواره ای که پس از 
آمدن هادی مظفری، مدیرکل جدید 
دفتر هنرهای تجسمی با تیم اجرایی 

متفاوتی به کار خود ادامه می دهد.
 پیــش از پرداختــن بــه بخش 
نمایشگاهی و بخش های جانبی این 
جشنواره نکاتی وجود دارد که مشخصا 
مربوط به ماهیت چنین رویدادی است. 
نکاتی که شاید نه به عنوان گالیه بلکه 
به عنوان یک نقــد زیربنایی متوجه 

جشنواره تجسمی فجر است.
جشنواره تجسمی در میان دیگر 

جشنواره های فجر از نوپاترین هاست. 
به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران 
طی این چند ســال، وجــود چنین 
جشــنواره ای به عنــوان ویترینی از 
هنرهای تجسمی ایران ضروری به نظر 
آمده است، اما به راستی تا چه اندازه این 

گزاره پذیرفتی است؟ 
در ســوی مقابــل بســیاری از 
هنرمنــدان کــه در انجمن هــای 
مختلــف هنــری حاضر هســتند، 
برگزاری چنین برنامــه ای را یکی از 
دالیل بی توجهی دولــت به برگزاری 
بی ینال هــا یا دوســاالنه های هنری 
می دانند. دوساالنه هایی که به شکل 
مناسب تری دستاوردهای هنری هر 
انجمن را نمایان می کنــد، پس آیا به 
واقع جشنواره تجســمی فجر نمایی 

از دســتاوردهای هنر تجسمی ایران 
است؟ یا این که باید به شکل دیگری 
باز بنیانی تر به شناخت ماهیت چنین 

جشنواره ای پرداخت.
در این ســال ها تالش فراوانی شد 
تا به دیگران قبوالنده شود جشنواره 
تجســمی فجر، در قالب جشنواره ای 
بینا رشــته ای باکیفیت  است و سعی 
می کند بعدی از هنر تجســمی روز 
را به نمایش در بیاورد. جشــنواره ای 
که همه جوانب هنر های تجســمی 
از مدیاهای کالســیک تــا مدیاهای 
جدید را یکجا دربرمی گیرد. از سویی بر 
بین المللی بودن این جشنواره نیز بسیار 
تاکید شده است، اما حقیقت آن چه تا 
امروز نشان داده شده نمایان می کند 
این اتفاق بیشــتر مانند همان آمار و 

ارقام دهان پرکن اســت که همیشه 
در نشســت های جشــنواره به زبان 
می آید. از ســویی تالش بسیاری شد 
تا عنوان این جشــنواره به جشنواره 
هنر فجر تبدیل شود، چراکه مسئوالن 
گذشته این فستیوال معتقد بودند نام 
جشنواره برای مردم ناآشناست و برای 
مردمی کردن این جشنواره باید عنوان 

آن تغییر کند.
اگرچــه ایــن ادعــا توســط 
دست اندر کاران این دوره از جشنواره 
وجود دارد که قرار است امسال بهترین 
و باکیفیت تریــن دوره جشــنواره را 
ببینیم، اما ایــن تعاریف در دوره های 
قبل هم وجود داشت و نمود تغییرات 
و از سویی نمود اصالح ها جز آشفتگی 
بیشتر نبود. در دوره قبل اگر بخشی به 

عنوان، معرفی گالری ها وجود داشت 
یا مثال اگر بخــش معرفی هنرمندان 
برجسته شهرســتان ها طراحی شده 
بود بــه دلیــل خألیی کــه در تعداد 
شــرکت کنندگان و بی کیفیتی آثار 
رســیده وجود داشــت، تنها حالتی 
پرکردنی در نحوه چیدمان نمایشگاه 
احساس می شد. یعنی دست اندر کاران 
تنها برای خالی نماندن پلتفرمی که 
طراحی کــرده بودند هر اثــری را به 
نمایش می گذاشــتند تا خالی بودن 

آن بخش نمایشگاهی به چشم نیاید.
اتفاقی که مشــابه آن در جشنواره 
امسال هم رخ داده و دلیل آن عقب گرد 
به سیستم برگزاری نمایشگاه به چهار 
سال قبل است.درواقع تفکیک حوزه ها 
موجب شــده برخــی از حوزه های 
تجسمی مانند ســفال و سرامیک به 

دلیل کمبود اثر با مشکل مواجه باشد.
اگرچه بینارشته ای کردن جشنواره 
به جای تفکیک آن به نظر ایده بهتری 
بود و احتماال به دلیــل برخی البی ها 
توســط برخــی انجمن هــا رویکرد 
جشنواره باز به نوعی از نمایشگاه های 
تفکیکی برگشــته اســت؛ ســوال 
اینجاســت که چه دلیلی داشت پس 
از یک دوره چهار ساله دوباره به عقب 

بازگردیم؟
این ســردرگمی و این سوال های 
بی پاسخ متعدد که گاهی فقط توجیه 
می شود در این جشنواره امری ریشه ای 
است. جشــنواره ای که از ابتدا با یک 
تعجیل صورت گرفت و انگار فقط تعداد 
شــمارگان و عنوانش اهمیــت دارد. 
جشــنواره ای که به واقع اثر شاخصی 
از آن خارج نمی شــود و فقط چیزی 
هست که هست و انگار کاری هم با آن 

نمی توان کرد.
اگرچه انحالل چنین جشنواره ای 

نه تنها ممکن نیســت، بلکه کمی هم 
غیرعقالنی است؛ اما نکته اینجاست 
که ساختار بینا رشته ای برای آن کمی 
منطقی تر به نظر می رســد. از سویی 
این جشنواره می تواند در مدلی مانند 
جشنواره بهارســتان به جشنواره ای 
بصری در ســطح شــهر تعمیم پیدا 
کند و از ســاختار درون گالری ماندن 
خارج شود تا کمی به ماهیت عنوانش 
نزدیک تر شود. بازگشت به برگزاری 
نمایشگاه تفکیک شده از انواع هنرها 
در فضای گالری صبا تنها تباهی هزینه 
است و دســتاوردی برای هیچ کس 
حتی دبیران جشنواره و البته متولیان 

برگزاری هم نخواهد داشت.
ما پاســخی برای این میــزان از 
به هم ریختگــی در اجــرا نداریم آن 
چنان کــه دبیران هم ندارنــد و تنها 
باید بگذاریم این رویداد پیش برود تا 
از این ســردرگمی خارج شود و شکل 
درســت خود را پیدا کنــد، بی آن که 
همچنان برنامه راه مشخصی داشته 
باشد. جشــنواره تجسمی فجر مانند 
فرزندی ناخواســته انگار دچار نوعی 
اصالح ناپذیری دیرپاست که تحمل 

آن صبر بسیار می طلبد.

نگاهی به جشنواره هنرهای تجسمی فجر در ایستگاه یازدهم 

جشنواره ای آشفته، اما مستمر 

گزارش

بهروز فایقیان

نمایشگاهی از آثار 16۰ هنرمند با عنوان »هنر 
بی نهایت« در نگارخانه های استاد فرشچیان و 
لرزاده موسســه فرهنگی هنری صبا وابسته به 

فرهنگستان هنر برپا شده است. 
مجموعه 18۰ اثر نقاشــی، تصویرسازی و 
حجم که در این نمایشگاه ارائه شده، از سلسله 
نمایشــگاه های گروه هنری » آونگ« انتخاب 
شده و این گروه پیش از این نیز در نمایشگاه های 
متعدد در داخل و خارج از کشــور آثارشان را به 

نمایش گذاشته اند. 
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در فرهنگستان 
هنــر در حالــی برگزار شــد کــه هنرمندان 
شناخته شده ای همچون اکبر نیکان پور، آرمان 
استپانیان، عبدالحمید پازوکی، هلیا سلمانی، 
داریوش فرد دهکردی، کامبیز برنجی و عباس 
احمدپور در این مراسم حضور داشتند و آثارشان 
نیز بر دیوارها نقش بســته بود. هلیا ســلمانی، 
کارشناس ارشد هنر و دانشجوی پژوهش هنر 
در مقطع دکترا سرپرســت گروه هنری آونگ 
و گردآورنــده این مجموعه در ابتدای مراســم 
افتتاحیــه درخصوص نحوه شــکل گیری این 
نمایشــگاه خطاب به حاضرین گفت: »پروسه 
آماده سازی این نمایشگاه بیش از سه ماه طول 
کشــید و در این مدت تمام اعضای گروه هنری 
آونگ درگیر تهیه این آثار، همچنین شکل گیری 
این مجموعه بودند که همیــن جا الزم می دانم 
از زحمات یکایــک آن ها تقدیر و تشــکر کنم. 
پیشــنهادهایی برای نحوه برگزاری نمایشگاه 
هم داشــته ایم کــه ممکن اســت تحقق همه 
آن ها در ایــن مجموعه امکان پذیر نباشــد، اما 
اطمینان می دهیم که تالش خواهیم کرد تا در 
نمایشگاه های آینده گروه از این پیشنهادها برای 
رفع کاستی های احتمالی مجموعه حاضر نهایت 
استفاده را به عمل آوریم.  این هنرمند همچنین 
درخصوص فعالیت های گروه هنری آونگ بیان 
کرد: »گروه آونگ طی فعالیت ســه ساله خود 

موفق به برپایــی نزدیک به 5۰ نمایشــگاه در 
داخل و خارج از کشور شده است. در نمایشگاه 
حاضر 18۰ اثر از 16۰ هنرمند گروه به نمایش 
درآمده اســت. گروه هنری آونگ که نزدیک به 
۴5۰ عضو دارد، از افتخار حضــور 1۴ هنرمند 
برجسته پیشکسوت رشته های مختلف هنری 
چون نقاشی، تصویرســازی و مجسمه سازی از 
دانشکده های مختلف هنری نیز بهره مند است 
که به نوعی نقش حمایتی از هنرمندان جوان را 
دارند.« وی افزود : »حضور هنرمندان پیشکسوت 
در گــروه انگیزه های زیادی به دانشــجویان و 
هنرمنــدان جوان تــر می دهد و عــالوه بر این 
امکان تبادل تجربیات میان نسل های مختلف 
را به وجود می آورد. در نمایشگاه های این گروه 
عموماً تالش داریم از انتخاب موضوع یا تم های 
مشــترک پرهیز کنیم تا هریــک از هنرمندان 
بتوانند براساس دغدغه ها و درونیات فردی خود 

به آفرینش هنری بپردازند. 
هنر را نهایتی نیست

اکبر نیکان پور، هنرمند تصویرگر شــناخته 
شده نیز در بخش بعدی این مراسم طی سخنانی 
اظهار کرد: »همانطور که از عنوان این نمایشگاه 
برمی آید هنر را نهایتی نیســت و بنابراین من 
شخصاً نمی توانم به عنوان یک امر قطعی خودم 
را یــک هنرمند بنامم. حتی شــخصیتی چون 
پیکاسو وقتی در 8۰ سالگی هنوز با شور و اشتیاق 
طراحی می کرد هرگز نمی گفت که به انتهای هنر 

رسیده است و نباید هم می گفت. درست است 
که هنر پیش از هر چیز و در نگاه اول احساسات 
و عواطف انسان را تحت تأثیر قرار می دهد، ولی 
درحقیقت هنر بزرگ آن هنری است که مفهومی 
را به مخاطب انتقال بدهد. از طریق هنر می توانیم 
صلح و دوســتی را برای همه جوامع انسانی به 
ارمغان بیاوریم. هنر ذاتــاً نیرویی معنوی دارد و 
آسان ترین راه برای رســیدن به صلح و دوستی 
است و با بهره گیری از شور و توانمندی هنرمندان، 
به ویژه هنرمندان نســل های جوان از یک سو و 
مدیریت و برنامه ریزی حرفه ای و اصولی می توان 
زبانی مسالمت آمیز با جهان داشت و این نیرو را 
در جهت صلح به کار گرفت. باور شخصی من این 
است که از طریق هنر می توان بسیاری از مسائل 

جهان را سروسامان داد.«
این هنرمند پیشکســوت عرصــه هنرهای 
تجسمی در بخشی دیگر از ســخنانش در این 
مراســم تصریح کــرد: »هنر در عیــن حال از 
دشوارترین رشته های فعالیت اجتماعی است؛ 
چراکه از طریق هنر قرار اســت شما چیزی را به 
وجود بیاوریــد. یکبار در رخــدادی در خارج از 
کشور وقتی می خواســتم خودم را به حاضرین 
معرفی کنم از تحصیالتم در دانشکده هنرهای 
زیبــا و فعالیت های هنری ام ســخن گفتم؛ اما 
متوجه شدم پروفسوری که آنجا حضور داشت به 
گفته هایم می خندد. پیش خودم گفتم حتماً به 
خاطر اینکه جهان سومی هستم به من می خندد، 

ولی وقتی از او سئوال کردم گفت که آن ها قبل از 
هر چیز ارتباطات را یاد می گیرند و بعد از آن یک 
رشته تخصصی را دنبال می کنند. همان جا بود 

که متوجه شدم او درست می گوید.«
نیکان پــور در بخش پایانی ســخنانش نیز 
گفت: »امروز شــاهد حضور تعداد بســیاری از 
جوانان کشورمان در رشته های هنری هستیم 
و بنابراین به برنامه ریزی هــای دقیق و جدی، 
حتی در زمینه خریــد آثار و حمایــت از آن ها  
نیازمندیم. دنیا مدام در تغییر و تحول اســت و 
حاال نوبت جوانان و دانشــجویان ما رسیده که 
مورد توجه و حمایت های همه جانبه قرار بگیرند. 
جوانان هنرمند ما باید فعالیت هایشان را بیش از 
آنچه هست گسترش دهند و از سوی دیگر الزم 
اســت مدیران هنری توانمندی در جایگاه های 
تصمیم گیری مان داشته باشیم؛ تا آینده نسل 

جوان هنرمند ما تأمین شود.«
تقدیر از هنرمندان و فعاالن عرصه هنر

تقدیر ویــژه از اکبر نیکان پور، حســینعلی 
ذابحی، آرمان استپانیان، عبدالحمید پازوکی، 

کامبیــز برنجــی، مهــرداد خطایــی، محمد 
معمارزاده، هلیا سلمانی، مجید زمانی، داریوش 
فرد دهکــردی هنرمندان شــناخته شــده و 
پیشکســوت حاضر در این نمایشــگاه از سوی 
مدیریت موسسه فرهنگی و هنری صبا بخشی 

دیگر از این مراسم بود. 
همچنین در بخشــی از این مراسم از سوی 
برگزارکنندگان این نمایشگاه از نیما نوربخش، 
مدیر هنری گروه آونــگ، روزنامه نگار و منتقد 
هنری، مینــا نعیمی، طــراح گرافیک و پیمان 
رحیمــی زاده به عنوان مشــارکت کنندگان و 
حامیان این رویداد هنــری تقدیر به عمل آمد. 
اجرای شاهنامه خوانی توسط پریسا سیمین مهر، 
هنرمند بین المللی نقالی و پرده خوانی، همچنین 
شعرخوانی ناتلی درخشان نیز از دیگر بخش های 
این مراسم بود. گفتنی است نمایشگاه گروهی 
»هنر بی نهایت« تا 25 بهمن ماه در نگارخانه های 
استاد فرشچیان و لرزاده موسسه فرهنگی هنری 
صبا میزبان عالقه منــدان به رویدادهای هنری 

خواهد بود. 

با ارائه آثار 160 هنرمند نقاش در موسسه صبا افتتاح شد

گذر و نظری بر نمایشگاه »هنر بی نهایت« 

اگرچه به ادعای 
دست اندرکاران این دوره از 
جشنواره قرار است امسال 

بهترین و باکیفیت ترین 
دوره جشنواره را ببینیم، 

اما این تعاریف در دوره های 
قبل هم وجود داشت و 

نمود تغییرات و از سویی 
نمود اصالح ها جز آشفتگی 

بیشتر نبود
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