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علیرضا بخشی استوار

نمایش عکس های نصراهلل کسرائیان 
با عنوان »زنان« همین روزهای اخیر در 
گالری پروژه های آران برگزار شد. نصراهلل 
کسرائیان از عکاسان برجسته ایران در 
حوزه مردم شناسی فرهنگی است که 
چهره ای بین المللی دارد و آثارش هم به 
صورت کتاب و هم گزارش های تصویری 
و یا در قالــب نمایش در کشــورهای 
مختلفی چون آلمان، انگلستان، فرانسه، 
ایتالیا، سوئیس، اسپانیا و... منتشر شده 

است. 
کسرائیان از نخستین افرادی بود که 
در ایران عکس هایش را در قالب کتاب 
منتشــر کرد. مجموعه عکس های او با 
نام »سرزمین ما ایران« در سال ۱۳۶۹ 
برای نخســتین بار به چاپ رسید. این 

کتاب در نوع خود نخستین کتابی بود که 
توسط یک عکاس ایرانی درباره کشورش 
منتشر می شــد و الگو و انگیزه ای شد تا 
بعدها عکاسان و ناشران بسیار دیگری 
دست به انتشــار کتاب های مشابهی 
بزنند. یکی از راه های ورود به خوانش آثار؛ 
مقدمه یکی از کتاب های منتشر شده 
خود اوســت که در آن می نویسد: »این 
کتاب نتیجه سال ها کار مستمر، صدها 
سفر، طی صدها هزار کیلومتر مسافت، 
نشست و برخاســت با هزاران انسان در 
سرزمینی اســت که با همه زیبایی ها 
و زشــتی هایش همواره به آن عشــق 

ورزیده ام«.
کســرائیان در نمایــش اخیــر 
خود با مدخلی که همیشــه در بیشتر 
عکس هایش وجود دارد یعنی نشان دادن 
انسان در موقعیت های ناگزیر به سراغ 
تصویر زنان رفته اســت. از آن جایی که 
بیشتر تصاویر او مربوط به زنان روستایی 

و عشایر اســت ما در آثار او با تصویری 
دوگانه مواجه هستیم. زن در عکس های 
کسرائیان همزمان که زیباست و از لطافت 
برخوردار است، ســویه ای از خشونت 
و ســختی  را هم از خود بــروز می دهد. 
همزمان که تنوع رنگ در پوشش او را زیبا 
جلوه می دهد، یک دستی طبیعت آن 
زیبایی را خنثی می کند. زن ها در قاب 
این هنرمند در معرض یک نوع خشونت 
طبیعی قرار گرفته اند و نشانه هایی از یک 
رنج دامنه دار را با خود حمل می کنند. 
سکوت آنها در برابر دوربین کسرائیان 
هویدا است و آن قدر تصویر این سکوت 
به درستی ارائه می شود که برای بیننده 

حکم یک فریاد را دارد.
شــاید نقطه قوت آثار کسرائیان در 
آنجاست که او همه دانسته های خود از 
فرهنگ، آداب ، رسوم، روابط و مناسبات 
آن زنــان را در خود درونی کــرده و در 
لحظه ای که همه این عوامل و عناصر در 

صورت و ژست زن ها نمود پیدا می کند او 
شاتر دوربینش را به کار می اندازد.

کسرائیان در عکس های خود آن قدر 
دقیق صحنه ها را شــکار می کند که به 
مخاطبش اجازه نمی دهد لحظه ای در 
قالب یک انسان شهری، که از مناسبات، 
روابط و فرهنگ حاکــم بر فضا بی خبر 
است دست به قضاوت سوژه بزند. چون او 
خود دنبال قضاوت سوژه اش نرفته است 
این اتفاق ناخواسته در مخاطب تصاویر او 

هم شکل می گیرد. 
این هنرمند آن قدر بر موقعیتی که 
در آن قرار گرفته مسلط و آگاه است که 
ســوژه ها با دوربینش احساس راحتی 
می کنند. او به عنوان یک مگس مزاحم 
یا توریست دوربین به دست، سوژه هایش 
را آزار نمی دهد و به دنبال تصویری کردن 
چهره ای فقیرانه از سوژه هایش نیست. 
کســرائیان انگار خودش و دوربینش را 
در اختیار ســوژه هایش قرار داده است. 

یعنی به آن ها این امکان را داده تا بدون 
هیچ حس در تله بودن یا در تله ماندن، 
خودشان را در برابر دوربین عیان کنند. 
آن خودی را که ممکن اســت نخواهند 

دوربین هیچ عکاسی به ثبت برسانند. 
به همین دلیل تماشای عکس های 
کسرائیان خود برای مخاطبش تبدیل 
به یک تجربه ناب شده است. او همزمان 
که میان خود و سوژه اش ایستاده است، 
در همان موقع شــاتر زدن انگار خود از 
میان برخاســته تا حجاب میان ذهن و 

مخاطب نشود. 
از طرفی این هنرمند ســعی کرده 
در عکس هایش ســوژه های مختلف و 
متفاوتی را به تصویر بکشد. در بخشی از 
آثار کار سوژه، در بخشی از تصاویر لباس 
سوژه، در بخشی از آثار چهره سوژه و در 
بخش دیگری از آثار نســبت سوژه ها با 
محیط پیرامون است که موردنظر بوده 
است. این اتفاق از این جهت حائز اهمیت 
است که او ســعی می کند با چیدن یک 
میزانسن متنوع و دقیق روی میز شمایی 
وسیع تر و جامع تر را مقابل مخاطبانش 

قرار بدهد. 
خلق زیبایی از چنین موقعیت هایی 
که در بطن خودشــان نوعی خشونت 
و ســختی را دارند کار بســیار سختی 
است. از سویی در نحوه فرم عکاسی این 
هنرمند پیداست که تفکری نوستالژیک 
و رویاهای بازگشت به زندگی سنتی و 
طبیعت هم وجود ندارد. او این جمعیت 

را به همان صورتی که هستند پذیرفته 
و در پی آن نیست تا نگاهی فمینیستی 
یا منتقد به این زنان و ثبت تصویرشان 
داشــته باشــد. چنانچه او بــه دنبال 
چنین نگرشــی می رفت قطعا شــکل 
قاب هایش تغییر می کرد. در حالی که 
در اکثر عکس هایش ما با نوعی رضایت 
در چهره زنان مواجه هستیم. این هنرمند 
جدای این مجموعه تا پیش از این تصویر 
»کردهای ایران«، »ترکمن های ایران«، 
»عشایر ایران«، »بلوچستان«، »شمال«، 
»جنوب«، »قشــقایی ها« و دیگر اقوام 
ایرانی را در قالب کتاب عکس منتشــر 
کرده است. نمایشــگاه عکس نصراهلل 
کسرائیان با عنوان »زنان« سوم آذرماه 
در گالری پروژه هــای آران به کار خود 

پایان داد.

نگاهی به آثار نصراهلل کسرائیان به بهانه نمایشگاه »زنان«

عشق ورزیدن به رنج  های زیبا

روزنامه صبح 
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برگزاری جشنواره ای با محوریت 
هنر و ورزش

توسعه ایرانی- ســپیده کالرستاقی: 
این روزها که فضای جامعه متاثــر از اخبار منفی 
پیرامون شیوع ویروس کرونا است تعدادی از فعاالن 
عرصه های هنری و ورزشــی گردهم آمده اند تا با 
برگزاری یک جشنواره تلفیقی خالقیت عالقمندان 
را در ترازوی محک بگذارند. جشنواره ای که بر پایه 
هنرهای تجسمی، موسیقی و کاراته استوار است 
و در پی جذب و تشــویق آثار هنری مرتبط با این 
حوزه ها اســت. در همین ارتباط دبیر جشــنواره 
با اشــاره به تمدید مهلت شــرکت در جشنواره تا 
پانزدهم آذر به »توسعه ایرانی« گفت: »بنا داریم در 
این جشنواره به تشویق هنرمندان برای تولید آثار با 
پتانسیل باال در این زمینه بپردازیم و امیدوارم بتوانیم 
اتفاقات خوبی را رقم بزنیم ضمن اینکه عالقمندان 
می توانند در هر ســبک و ژانر هنری آثــار خود را 
تولید کرده و ارسال کنند«. سبحان اکرامی افزود: 
»شرکت کنندگان در زمینه های مختلف هنرهای 
تجسمی همچون نقاشی، عکاســی و کاریکاتور و 
بخش ویژه ترانه، موســیقی و پادکست می توانند 
آثار خود را برای این جشنواره ارسال کنند که هم به 
طور شایسته ای از آن ها قدردانی به عمل خواهد آمد 
و هم  برنامه ای جهت انتشار گسترده آثار دریافتی در 
فضای هنری کشور داریم.« بابک صحرایی، رئیس 
هیات داوران این جشنواره هم در باب نزدیکی هنر 
و ورزش گفــت : »به نظر من هنــر و ورزش در یک 
نقطه به یکدیگر می رسند. به عنوان مثال مبحثی در 
موضوع ترانه سرایی وجود دارد که می گوید هر کلمه 
اگر با اندیشه درست در شــعر قرار بگیرد، هر اندازه 
که نا مانوس باشد اثرگذاری خود را خواهد داشت. 
پس قطعا می توانیم در مــورد اتفاقی که پیش  رو 
داریم هم به همین شکل فکر کنیم و گمان نکنیم 
که هنر و ورزش و یا مثال ترانــه و کاراته دو موضوع 
دور از هم هستند.«  این هنرمند افزود: »من در کنار 
همکارانم همچون کامران همت پور، لیدا محمودی، 
یاشار درفشه، حسین شــریفی، هومن موسوی، 
مهدی بیــک وردی، آزاده جــوادی، محمدصالح 
حجت االسالمی، آزاده فضلی، حافظ کاظم زاده و 
غزاله دلفانی با تخصص های گوناگون آثار دریافتی 

را داوری خواهیم کرد.«
    

پیدا و پنهان گالری های پایتخت 
در تعطیالت کرونایی

همزمان با اجرای طرح تعطیلی شهرها با وضعیت 
قرمز از اول آذرماه، برخی از گالری ها نیز به تصمیم 
شخصی خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته اند و 
برخی هم منتظر تذکر نهایی هستند و تعدادی هم 
با هماهنگی قبلی همچنان امکان بازدید حضوری 
دارند. تماس خبرنگار ایسنا با برخی از گالری های 
تهران نشــان می دهد که رویه مشــخصی برای 
برگزاری نمایشگاه های هنری وجود ندارد. برخی 
از گالری ها بنا به تصمیم شــخصی در هفته آینده 
تعطیل شده  و برخی کلیه فعالیت شان را فقط محدود 
به دنیای مجازی کرده اند و بعضی هم با بیان جمالتی 
همچون »هنوز وزارت ارشــاد به ما اعالم تعطیلی 
نکرده اســت«، »هنوز مشــخص نیست«، »فعال 
منتظریم«، و »تعطیل هستیم اما برای بازدید تماس 
بگیرید«، برنامه مشخصی برای ادامه فعالیت شان 
در هفته های آینده ندارنــد. از جمله گالری هایی 
که به طورکلی در فضــای مجازی فعالیت می کند 
و امکان بازدید حضوری نــدارد می توان به گالری 
»گلستان« اشاره کرد. گالری »ساربان« هم از جمله 
گالری هایی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا تا 
پایان سال ۹۹ اعالم تعطیلی کرده است. در این میان 
»شیرین«، »طراحان آزاد«، »اُ«، »سیحون« و ... از 
جمله گالری هایی هستند که براساس تعطیلی کلی 
تهران در هفته آینده، فعالیتشان را حداقل به مدت 
یک هفته متوقف کرده اند. برخی دیگر از گالری ها نیز 
در هفته آینده میزبان نمایشگاه های هنری هستند 
و هنوز تصمیم مشــخصی برای ادامــه برگزاری 

نمایشگاه های شان در نظر ندارند.

بوم خبر

رویــداد آرت ابوظبی 2020 با شــرکت 70 
گالری از سرتاسر جهان به صورت مجازی افتتاح 
شــد. به گزارش هنرآنالین در دوازدهمین دوره 
آرت ابوظبی کــه از ۱۹ تا 2۶ نوامبــر )2۹ آبان تا 
ششم آذر ۹۹( در حال برگزاری است، گالری هلر 
از نیویورک، آثار سه هنرمند ایرانی شامل مارکو 
گریگوریان، رضا درخشــانی و عارف منتظری را 

در کنار آثار تعدادی دیگــر از هنرمندان منطقه 
خاورمیانه، آمریکا، پرو، هند و کره جنوبی عرضه 
کرده است. در بازدید مجازی از غرفه این گالری 
در بدو ورود یکی از آثــار عارف منتظری با عنوان 
»آیینه شماره ۱۱« )20۱4( به چشم می خورد 
که با اســتفاده از آیینه، پلیمر سفارشــی، الگو با 
پوشش تیتانیوم کروم و تخته سه ال ساخته شده 

است. در یکی دیگر از اتاق های این غرفه، اثری از 
ران هوانگ هنرمند کــره ای خودنمایی می کند 
که »دوباره می آیند«)2020( نام دارد و با تکنیک 
دکمه های کاغذی، مهره، کریســتال و سنجاق 
روی فریم پلکسی  گلس اجرا شده است. در بخش 
دیگری از این غرفه یکی از تابلوهای خیره کننده 
رضا درخشانی با نام »شکار طال«)20۱۹( به چشم 
می خورد که با تکنیک رنگ روغن و پاستل طال روی 
بوم اجرا شده است. در بخشی دیگر از این غرفه یکی 
از کارهای کاهگلی مارکــو گریگوریان مربوط به 
سال ۱۹۶۳ جلب توجه می کند که با متریال خاک 
و ترکیب مواد اجرا شده است. یکی از شاخصه های 
مهم هنری مارکو، عالوه بر تجاربی در فضاسازی 
پاپ، نزدیک شدن به نوعی مینیمالیسم است که با 
به کارگیری کاهگل در برجسته سازی و بعدنمایی 
سطح اثر با تأکید بر ماده ای جدید در نقاشی تجلی 

پیدا می کند. 
اما در کنــار گالری هلر از نیویــورک و دوبی، 
گالری خاک از ایران هم آثار شش هنرمند ایرانی 
را در این دوره از آرت ابوظبی به نمایش گذاشته 
است: کوروش شیشه گران، گلناز فتحی، مسعود 
اخوان جم، ماندانا مقدم، مجتبی رمزی و نرگس 
هاشمی. در بازدید مجازی از غرفه این گالری در 
بدو ورود اثری به نام »گلدان«)20۱7( از کوروش 
شیشــه گران جلب توجه می کند که با تکنیک 
اکریلیک روی کاغذ اجرا شده اســت. در این اثر 
هنرمند همچون کارهای گذشته اش در پی کشف 
قابلیت های بصری خط های نواری بر زمینه سفید 
است. گاه از این خطوِط درهم، فیگوری گره خورده 
و یا شبه شمایلی پیچیده ساخته می شود و گاه به 
تمامی، به یک بیان انتزاعی می رسد. در یکی دیگر 
از اتاق های مجازی این غرفه، اثری بدون عنوان از 

نرگس هاشمی دیده می شود که با تکنیک مارکر 
روی کاغذ اجرا شده است. داخل غرفه اثری بدون 
عنوان )20۱4( از ماندانا مقدم دیده می شود که 
با استفاده از آیینه اجرا شده است. چهار اثر بدون 
عنوان از گلناز فتحی نیز در بخش های دیگر غرفه 
به چشم می خورد. دو مجسمه برنزی از مجتبی 
رمزی با عناوین »چارقد چــل تکه ملکه آس« و 
»بودن« و مجسمه ای از مسعود اخوان جم از دیگر 

آثار این غرفه است. 
در دوازدهمیــن آرت ابوظبــی در کنار 
گالری هلر و خاک، گالری هایی از کشورهای 
فلســطین، هنــد، کــره جنوبــی، امارات 
متحده عربی، انگلســتان، فرانسه، آمریکا، 
اسپانیا، ســنگال، تونس، چین، عربستان، 
 ترکیــه، آلمان، رومانــی، لبنــان و اوگاندا 

حضور دارند.

حضور ۹ هنرمند ایرانی در رویداد آرت  ابوظبی ۲۰۲۰
نمایشگاه

شاید نقطه قوت آثار 
کسرائیان در آنجاست که 

او همه دانسته های خود 
از فرهنگ، آداب، رسوم، 
روابط و مناسبات زنان را 
در خود درونی کرده و در 

لحظه ای که همه این عوامل 
و عناصر در صورت و ژست 
زن ها نمود پیدا می کند او 

شاتر دوربینش را به کار 
می اندازد
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نیما نوربخش

برای این شماره به سراغ نقاش جوانی رفتم که در مقام نظر و عمل، جویای نام و کام 
است.  او که تحصیالت هنری اش را در بقچه کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر 
تهران پیچیده، سال ها است که بر بوم، نقش خیال می زند. اگرچه نخستین نمایشگاه 
انفرادی اش را با عنوان »بهار در پاییز« حدود 20 سال پیش در کاشان برگزار کرد، اما 
بعدها این اقبال را داشت که در هفت، هشت نمایشگاه  مهم گروهی آثارش جفت به 

جفت بزرگانی چون نیکان پور و ذابحی و افجه ای و بنی اسدی و شیوا و دیگران 
قرار گیرد. کم کم برخی آثارش از مرزها هم گذشت و نمایشگاه های گروهی 
در هانوور و لندن و اســتانبول و نیویورک میزبان او بودند. در گپی مختصر 
پیرامون جهان بینی هنرش پرســیدم که گفت: »آنچه که همواره تالش 
می کنم در آثارم خلق کنم شاید ایجاد حس یک فضای خیالی است که در 
ارتباطی ناخواسته با آرزوهای شخصی و تحمل دشواری های زندگی در  مسیر 
تولیدات مدرن امروزی قرار می گیرد«.  می پرسم چرا و می گوید: »چون انسان 
امروزی نسبت به گذشته غیرتاریخی خود احساسی خوشایند دارد، اما طی 
فرآیندی ایدئولوژیک و در پیوندی عمیق بــا وقایع اجتماعی ماهیت این 
رویاها دگرگون می شوند و شکلی انتزاعی به خود می گیرند.« خوشم آمد. 

محمدرضا شیروانی زاده خوب گفت.

مهمان هفته:  محمدرضا شیروانی زاده آرانی


