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النگ شات

درباره نمايشگاه عكس جواد موالنيا
هنر؛ برهم زدن قطعيت 

ــا عكس هايش  ــا ب ــواد موالني ج
ــه «طبيعت نمايى» كند،  پيش از آنك
ــزد بيننده كنجكاوش فاش  خود را ن
ــا مى گذارد؛ آثارش از مسير  به تماش
ــى «سهل نما» مى گذرد  قسمى عكاس
ــوار  ــا به همان ميزان ممتنع و دش ام
ــى هنرمند  ــوه مى كند. فاش گوي جل
ــگاه او به پديده ها و  ــن تصاوير ن در اي
ــت كه مى تواند نه تنها به  رخدادهاس
ــتى  ــيا كه به تمام هس طبيعت و اش

تعميم يابد. 
در طبيعت نگارى، آنجا كه درخت 
ــواره  ــت، هم ــنگ موضوع اس ــا س ي
خودنمايى سوژه حرف اول را زده است، 
ــا در طبيعت نگارى هايش  ــا موالني ام
ــرباز مى زند؛  از نمايش اينچنينى س
سايه ها، نمايى از وجود سوژه هستند؛ 
بازتاب موجوديت چيزى هستند كه 
ــود و  به طور كامل در اثر ديده نمى ش
ــوژه اصلى به جاى موقعيت اول در  س
موقعيت دوم ديده شدن قرار مى گيرد 
ــه در عكس  ــر آنچ ــن كار ه ــا اي و ب
هست قابليت ديده شدن و در نتيجه 

تفسيرشدن مى يايد. 
ــى از  ــا نگاهى گزينش ــد ب هنرمن
طبيعت پيش رو، كاركردى نمادين به 
سايه ها مى دهد و از حدود زيباشناسى 
بصرى خط و فرم مى گريزد و معنايى 
ــب  مخاط ــش روى  پي را  ــر  عميق ت
ــد،  ــگاه هنرمن ــن ن ــتراند. اي مى گس
دقيق شدن وى در ماهيت هستى است 
ــا مابه ازايى از  كه هرچيز را مى توان ب
رفتارش به تصوير كشيد، نمايش داد و 
تماشايى كرد. ديدن فقط يك درخت 
ــايه و نيم سايه  ــايه اش، ديدن س و س
در آفتابى زمستانى نيست؛ انديشه و 
رفتار هنرمندى را هويدا مى كند كه به 
پديده ها با نگاهى عميق تر مى نگرد و 
ــت يك لحظه به رفتارى از  آن را از ثب

يك شخصيت بدل مى كند. 
عكس ها در تركيب بندى، عناصر 
ــه قاب ها متصل  بصرى متنوعى را ب
مى كنند اما همچنان نگاه بيننده به 
ادامه تصوير در بيرون كادر (چنانچه 
ــوق  ــارت به آن نظر دارد) س روالن ب
داده نمى شود بلكه هرچه هست بايد 
در داخل همين كادر ُجسته شود. در 
ــا كادربندى، بيننده را به  كارهايش ب
جايى سوق مى دهد كه گويى عكاس 
در محل عكاسى حضور ندارد، گويى 
ــرون و براى  ــت رو به بي پنجره اى اس
ــاى هر آنچه در بيرون است به  تماش
همين ميزان از اطالعات مختصر بايد 

بسنده كرد. 
ــنيده ايم كه عكاسى از  پيش تر ش
يك درخت، طبيعت يا بناهايى قديمى 
همچون معمارى گذشته ايران مانند 
مسجد شيخ لطف اهللا يا تخت جمشيد 
ــود ندارد؛  ــب چيز نويى در خ و... اغل
زيرا درخت، بنا يا طبيعت، بر عكاس 
ــى مى بايد و قطعيت  يا نقاش چيرگ
خود را به هنرمند تحميل مى كند. كار 
متفاوت موالنيا در اينجا چيره شدن بر 
طبيعت و برهم زدن قطعيت طبيعت 
ــت، چنانچه در كارهاى قبلى اش  اس
ــته را  ــكوه معمارى گذش قطعيت ش
برهم زده بود. عالوه كردن نگاه خويش 
بر قطعيت پديده ها، همان نوجويى و 
جست وجوى عكاس است كه در اين 
عكس ها ديده مى شود. گويى وظيفه 
اصلى هنرمند طى دوران همين باشد 
ــلطش بر  ــتى و تس كه قطعيت هس
زيستن را در تكه جايى محدود به نام 

اثر هنرى برهم بزند! 
ــر از اين  ــاى قبل ت در مجموعه ه
ــن دقت در كادربندى،  هنرمند، همي
كوچك كردن هستى در ديتيلى از نگاه 
هنرمند و بازتاب موجوديت سايه گون 
آن هستى همچنان ديده شده است 
ــت كه  ــن توالى نگاه هنرمند اس و اي
ــد، جديت وى را  در عكس هاى جدي
ــه رويكردش نه تنها در ماهيت  در اراي
ــتى و  ــرى آثار كه در نگاه به هس بص

پيرامون هنرمند هويدا مى كند. 

مكعب سفيد

نگاهى به نمايشگاه «گره»
فراتر از مرز 

ــايه ابراهيمى، مولود  ــگاهى با عنوان «گره» با آثارى از الله آيتى، س نمايش
اثنى عشرى، مريم توكلى، پريسا رجبيان و نوشين نفيسى تا نهم بهمن در گالرى 

آپاداناى اصفهان برگزار شده است. 
ــويى  ــى از مفهوم زندگى با دو وجه متضاد و جمع اضداد، از س «گره» بخش
بازشونده و رهايى بخش و همچنين بيانگر گرفتارى، اسارت، بحران و مرگ است. 
ــونده  است. گره  روى طناب و ريسمان  به گونه اى هم جداكننده و هم وصل ش
ضمن اينكه جداكننده  است، به خودش گره خورده  و همچنان متصل به اصل 
ــت. گره، گاه قطعه اى را به قطعه اى ديگر مى پيوندد همانند اتصال  خويش  اس
بندهاى نى و گاه نمايشگر نيروهاى حبس كننده  است . گره، مشخصه اى از رهايى 
ــان به سرنوشت اوست.  ــت و هم بيانى از پيوند تقدير انس و آزادى از حبس اس
گره از واژگانى است كه در اصطالحات روزمره و َمَثل هاى عاميانه و ادبى ايران 
ــبت به زمان و مكان خود از  ــغلى نس ــامد بااليى دارد و هر صنف، كار و ش بس
ــى گشودن» تا «گره  ــتفاد مى كند: «گره از كار كس گره، تعبير و معنايى را مس
بر پيشانى و ابرو انداختن» و گاه گره به آيين پيوند مى خورد آنگونه كه گره بر 
سبزه مى افكنند يا به عنوان دخيل بر ميله هاى ضريح و سقاخانه مى بندند.  در 
ميان آثار هنرمندان، گره ها از پيوند طناب، نخ و پارچه پديدآمده اند و در هر اثر، 
معناى خود را يافته است. در اثر «نوشين نفيسى» گره ها در دو پالن (لت) با بيان 
نمادينى از زندگى ِ پيشاتولدى وجود دارند. درون يك قاب پيوسته كه تركيبى 
از 20 قاب كوچك تر است و نمايشگر زندگى جنينى كه در هر قاِب سايه وارى 
كه روشن شده اند، به  سوى تولد خود در حركت اند. در پالن دوم، گره ها به هم 
پيوسته اند از باال به پايين و از پايين به باال. گره ها از پايين به سمت باال از هم 
گشوده تر شده اند و از طرفى از باال به پايين در هم تنيده تر، رابطه اى دو سويه از 
زندگى و مرگ كه خوشبينانه اند زيرا در نور پديدآمده اند، بازتاب زندگى قبل از 
ــوى مرگ.  در اثر پريسا رجبيان گره ها جداگانه بر هر  تولد و ادامه آن در فراس
ــاره به «گره بازى» دارد و اين در حالى است  كه  قاب ريشه دوانده اند. هنرمند اش
تصاويرى از دست ها در حال ريسمان بازى اند و به نوعى ريسمان ها و دست ها به 
هم پيچيده   و گره  خورده اند. اين اثر كه از تعداد 30 قطعه پديد آمده  با سه متِن 
عكس، نوشتار و حجم  به صورت نقش برجسته در ارتباطند. نوشته ها خودشان 
گره اى هستند بر كليِت سطح اثر؛ به نوعى در شعارگونگى شان تلنگرى بر ذهن 
مخاطب مى زنند و سوال هايى را مطرح مى كنند كه گويى پاسخش را مى داند. 
ــروع مى كنيم».  اثر مريم توكلى، سه  «صبر كن، صبركن، صبركن»؛ «دوباره ش
ــتند مثل جنينى كه در فضاى تيره قرار  ــياهِ هس قطعه حجم به هم تنيده و س
ــان هايى كه در  گرفته  و آرميده اند، مثل قلب هايى كه در انتظار پيوندند و انس

حال دگرديسى هستند. هر چه باشند، جسم هاى شناورى هستند كه در بخشى 
ــن گره هاى تيره ميان دو قاب قرمز  ــده اند. اي از تغيير و تبديِل خود منجمد ش
ــان مانده اند و رها شده اند ميان  ــان در تيرگى خودش محصورند و گويى خودش
ــمان و زمين.  اثرسايه ابراهيمى، طناب هايى هستند كه به صورت زيگزاك  آس
و گره خورده بر سطح سه كنج ديوار نشسته اند و حصارى ساخته اند تا صندلى، 
ــيله  استراحِت انسانى يا ابزار دست ساز انسانى براى استراحت را به بند  اين وس
بكشند و كشيده اند. طنابى كه خود ديوارى شده  و صندلى چوبى قديمى را كه 
ــت در مرزى قرارداده كه اكنون دسترسى به آن امكان  بازتابى از گذر زمان اس
ندارد. اثرى ديده مى شود اما ديده نمى شود. مرز بين بود و نبود. هست اما ديگر 
نيست.  اثر مولود اثنى عشرى، نخ هايى هستند كه از درون قاب هاى كوچكى به 
زمين كشيده شده اند، قاب هايى كه ياد آورد زمان هاى از دست رفته اند. خاصيت 
ــت. هرچه هست ثبت زمانى است كه گذشته است،  عكس يادآورى گذشته اس
ــده اند و گاه با خدشه دارشدن  مرگ روزهاى رفته كه اكنون محصور در قاب ش
ــت و پاهاى زندگى زمينى چسبيده اند و با نگاهى  ــدن با نخى به دس و محوش
متفاوت؛ گره هاى زندگى، گذشته انسانى را همانند بادكنك هايى كه نخ آن در 
ــت ماست رها كرده اند. رهاشدگى در عين  حال اسير و در اسارت.  اثر الله  دس
آيتى مكعب چوبى است كه در درون خود پرده اى شفاف و شيرى رنگ دارد كه 
از ميان آن نخ هاى سياه رد شده اند. اين جسم شفاف كه بيشتر نمادى مونث گونه 
ــت در مياِن حجِم زمخت چارچوب از همه طرف با گره ها محصور و بيشتر  اس

مغلوب شده اند. نخ هايى كه گاه گسسته و گاه پيوسته اند. 
ــان بازى  ــطحى فراتر از مرز صراحت ش ــگاه گره  در س در مجموعه نمايش
مى كنند، گاه ناگوارند و گاه خوشايند. هرچه هست در مرز ميان گذشته و زمان 
ديگرند، در بيان مفهوم گرايى شان قابل تامل كه ذهن مخاطب را به خود مشغول 

مى كند و از اين رو موفق عمل مى كند.

رسول معرك نژاد

بعدازظهر نيمه ابرى اكتبر با آب وهواى 
ــا  ب ــى  هم صداي ــد  موع ــى،  اقيانوس
هنردوستانى بود كه صف طوالنى شان 
ــارل دوگل» كشيده  تا كنار ميدان «ش
ــه كارت مخصوص  ــا اراي ــده بود. ب ش
ــرى خالصى  يافته و وارد   ــركت كننده در فياك، از صف چندصد نف خبرنگاران ش
ــاختمان زيبا و مجلل  گران پاله، ميزبان نمايشگاه  ــديم. همه ساله س «گران پاله» ش
ــهور به فياك (FIAC) است؛ نمايشگاهى كه سال  بين المللى ساالنه پاريس مش
ــال 2006 محل اصلى آن  گران پاله بوده. فياك  ــروع به كار كرد و از س 1974 ش
به عنوان يك نمايشگاه مهم هنرى از اصلى ترين مكان هاى گردهمايى گالرى داران، 
ــخصيت هاى بين المللى  ــات بين المللى حراج و ش مديران موزه ها، مديران موسس
دنياى هنر است. اين سازه زيباى سبك «آرنوو» (Art Nouveau) در سال 1900 
ساخته شده؛ با اين حال همواره محل نمايش هنر پيشرو و جنجالى معاصر بوده 
است. اين نمايشگاه در دوره اخير خود ميزبان آثار هنرمندان مطرحى چون جوزف 
بويز، مارينا آبراموويچ، فرانچسكو كلمنته، گرهارد ريشتر، گيلبرت و جورج، الكس 
كاتز، انسلم كيفر، رابرت لونگو، مارك كويين و اندى وارهول بود. غيبت گالرى هاى 
ــرى مطرح بين المللى جبران كردند؛ آن هم با  ــگاه، چند گال ايران را در اين نمايش
نمايش آثارى از حدود 10هنرمند ايرانى.  تادائوس روپك، يكى از اين گالرى ها بود. 
اين گالرى كه با بيش از 50هنرمند مطرح معاصر همكارى مى كند، در فياك 2013  
ــت كه فرهاد مشيرى، يكى از آنها بود. «روپك»  آثار 14هنرمند را به نمايش گذاش
براى ايرانى ها نامى آشناست؛ چراكه طى سال هاى گذشته نمايشگاه هاى متعددى 
از هنرمندان ايرانى در گالرى اش برپا كرده. گالرى او، از مهم ترين گالرى هاى فرانسه 

و سومين گالرى مهم اروپاست. اين گالرى سال 1387 آثار 17 ايرانى را  به نمايش 
گذاشت كه با استقبال بااليى روبه رو شد. با  «روپك» در پاريس و در حاشيه نمايشگاه 

فياك به گفت وگو نشستيم.

 فضاى تبادالت آثار هنرى را در سال 2013  چگونه مى بينيد؟ �
 حراج هاى مختلف در همه بخش ها وضع مناسبى نداشتند. در ساتبيز، وقتى سطح 
فروش هنر معاصر باال رفت، و از 130به148ميليون دالر رسيد، معلوم شد  تقاضا براى 
آثار فرانسيس بيكن بيشتر از آنچه بود كه در حراج2008 در افت بازار رخ داد.  درواقع 
ــد هيچ گونه فقدان قدرت خريد بين المللى وجود ندارد بلكه حراج ها با  به نظر مى رس
ــيون هاى  ــتند. خريداران از آثار كلكس چالش ارايه آثار بزرگ در هر فصل مواجه هس
خصوصى استقبال مى كنند، مثل گروه هفت تايى نقاشى هاى «پيكاسو» از كلكسيون 

استنلى استيگر.  
 و گالرى «روپك» چه برنامه هايى در اين زمينه داشت؟ �

گالرى ما بيشتر روى شركت در نمايشگاه هاى هنرى متمركز بود. طى اين سال تالش 
كرديم پروژه هاى زيادى را به سامان برسانيم. ماه اكتبر 2013 چند نمايشگاه فروش مهم 
برگزار شد كه يكى از آنها بازار هنرى بين المللى فريز (Frieze) با تمركز بر هنر معاصر 
بود كه در لندن برپا شد. اين نمايشگاه مهم هر سال در ماه اكتبر توسط ناشران مجله فريز 
برگزار مى شود. بازار هنرى فريز با برنامه هاى متنوعش نشان داده كه فقط مكانى براى پول 
درآوردن نيست؛ چراكه در آن برنامه هايى چون گفت وگو، اعطاى جايزه كارتيه، اجراى 
موسيقى، نمايش فيلم و آموزش انجام مى شود. چند هفته قبل از آن هم، گالرى ما در 
بازار بين المللى «ميامى» حضور داشت. آرت بازل سوئيس هم، عرصه مناسب ديگرى براى 
حضور گالرى ما در بازار هنر اروپا بود.  آنچه در اين نمايشگاه ها بيشتر بر آن تمركز داشتيم 

ــد (new art)» بود، به اين قصد كه  مخاطبان عالقه مند  بدانند هنرمندان  «هنر جدي
بين المللى االن مشغول چه كارهايى هستند. ما همواره عالقه نشان مى دهيم كه به طور 
ويژه به كار هنرمندان جديد بپردازيم. در فياك پاريس هم آثار مختلفى از 14هنرمند را 
به نمايش گذاشتيم كه  فرهاد مشيرى يكى از آنها بود. او نقاشى جديدى عرضه كرده بود 
با نام «چرخش» كه در ابعاد 171در 148سانتيمتر با تكنيك «منجوق روى بوم» اجرا شده 
است. در فياك، تركيبى از كارهاى هنرمندان جديد و قديم را در كنار هم نمايش داديم 
و البته شاهد حضور هنرمندان كاركشته نيز بوديم. مجموعه دارى با نام «سيگما بولكه» 
كارهايش را در اختيار قرار داده بود. از «گرهارد ريشتر» نقاشى هاى جديدى ارايه كرديم. 
براى اولين بار در فياك موفق شديم روى هنرمندان جديد و در حال ظهور نيز كار كنيم. 
از اتريش يك هنرمند جوان به نام نيك اوباتاال را معرفى كرديم  كه آثارش بين چهار تا 
پنج هزاريورو ارزش داشت. اثر بولكه را هم دوميليون دالر فروختيم. در واقع شاهد طيف 

متغيرى از قيمت ها و همچنين نوع كارها بوديم.
 عده اى معتقد بودند نمايشگاه اخير «فياك» در مقايسه با نمايشگاه «فريز» لندن  �

چندان قوى ظاهر نشد. نظر شما چيست؟
ــال هاى گذشته مسايل كوچكى كه پيش رو داشت از مقابل  به نظرم فياك طى س
خود برداشت و سال 2013 بسيار قوى تر ظاهر شد. طى چند سال گذشته به طور ويژه 
بيشتر روى هنرمندان فرانسه و بلژيك تمركز داشت، اما سال 2013 كامال در قدوقامت 
بين المللى ظاهر شد و مجموعه دارانى از تمام جهان در آن حضور داشتند. از آسيا به ويژه 

چين شاهد حضور پربار گالرى داران و مجموعه داران بوديم.
 نقش هنرمندانى چون فرهاد مشيرى را كه با شما همكارى مستمر دارند  در هنر  �

معاصر جهان چگونه مى بينيد؟
ــرده. با  ــه آوازه اى بين المللى پيدا ك ــت ك ــال اس ــيرى بيش از 10س فرهاد مش
پس زمينه هاى ايرانى كه دارد، با زبانى متفاوت در نمايشگاه ما در فياك پاريس حضور 
داشت. او توانسته خود را به عنوان هنرمندى از  ايران در اروپا  تثبيت كند؛ ضمن اينكه 
به خوبى توانسته با هنر جهان ارتباط برقرار كند. آثار او در آمريكا، آسيا، دنياى عرب و 
استانبول نگهدارى مى شود. او چهره شناخته شده بين المللى است و قابليت هاى فراوانى 
دارد و از اقصى نقاط جهان از او براى برپايى نمايشگاه، دعوت مى شود. ما بيش از چندين 
سال است كه با او كار مى كنيم و در نمايشگاه آتى كه بهار در اتريش برپا مى شود نيز 

حضور خواهد داشت. 
 كار ديگر هنرمندان جوان ايرانى را چطور مى بينيد؟ �

درخشان و عالى. ما در سال 2008  نمايشگاهى با عنوان «رعد و برق» برپا كرديم كه 
طى آن آثارى از 17هنرمند جوان ايرانى به نمايش گذاشته شد. اين نمايشگاه مرورى 
ــته هاى مختلف بود كه تنوع و چندگانگى  بر توانمندى هنرمندان جوان ايران در رش
ــور را نشان مى داد و عنوان «رعد و برق»  موجود در رويكرد هنرمندان معاصر اين كش
ــان در عالم هنر رعد و برق  ــگاه بود .هنرمندان ايرانى با هنرش كامال زيبنده آن نمايش

ايجاد مى كنند!
  نگاه تان به وضعيت تازه هنرمندان ايرانى در گستره بين المللى چيست؟ �

ــال 2006 و همچنين حراج هاى  ــتيز در دوبى در س از زمان برپايى حراج كريس
ــه ساتبيز در دوحه، هنر خاورميانه بيش از پيش در معرض ديد جهانيان قرار  موسس
گرفته و دنياى هنر شاهد درخشش هنرمندان ايرانى و عرب بوده است. فكر مى كنم 
عالقه بين المللى به آثار هنرمندان خاورميانه و خصوصا ايرانى ها و عرب ها رو به رشد 
است و اين موضوع خيلى مهمى است؛ چون بسيارى از اين هنرمندان طى دهه هاى 
ــته فرصت ارايه آثار خود را در عرصه جهانى نداشته اند. قطعا در آثار هنرمندان  گذش
ايرانى رگه هايى از كيفيت و عظمت است كه اينچنين مورد تحسين و توجه منتقدان، 
كارشناسان، مجموعه داران و خريداران آمريكا، اروپا و ساير نقاط دنيا قرار گرفته است. 
در هفت سال گذشته ماركت هنر خاورميانه و شمال آفريقا شاهد نوزايى تمام عيار بوده 
است. ثبت ركوردهاى باالى فروش از سوى هنرمندان در حراج كريستيز دوبى، گوياى 

اين واقعيت است. 
  براى ارايه آثار ايرانيان در آينده برنامه خاصى نداريد؟ �

برنامه هاى زيادى داريم. نمايشگاه فرهاد مشيرى در استراسبورگ فرانسه و همچنين 
نمايشگاه ويژه اى از على بنى صدر در پاريس را در نظر داريم. 

آرزو جعفريان: «سايه هاى عدن» تازه ترين آثار آزاده رزاق دوست، تا اوايل بهمن روى 
ديوار گالرى اعتماد بود، آثارى كه شـايد در امتداد رويكردهاى انتزاعى رزاق دوست 
به شـمار آيد اما اين بار سـوژه هاى اين بانوى نقاش جوان از محاق انتزاع به در آمده 
و فيگوراتيو تر از هميشـه ظهور و بروز يافته اند.  رزاق دوست در ششمين نمايشگاه 
انفـرادى اش 20 اثـر رنـگ روغـن روى بوم و مقـوا ارايه داده اسـت. او كـه تاكنون 
نمايشـگاه هاى متعددى در قلب اروپا از جمله سـوييس، انگلستان، آلمان و اتريش 
برگزار كرده در اين نمايشگاه با نگاهى زنانه و لطيف با بهره گيرى از جرم رنگى سبك 
سايه برگ ها، گياهان و گل ها را در تاريكى، روى سفيدى بوم با حركت قلم موى لغزان 

در ميان فضايى تاريك و روشن به تصوير كشيده است. 
  

 « سـايه هاى عدن» از چه مى گويد و كانسـپت مفهومى اين روايت از نگاه شـما  �
چيست؟ 

هنر و هنرمند هميشه بدون تالش و در بى خبرى به واسطه المانى، سوژه اى فرمى و 
مفهومى بيان خود از هستى را آنگونه كه شايسته است ثبت مى كند. گاه عنوان و مفهوم 
ــتان كتاب يا هر چيز ديگرى، تا بتواند اين تجربه  كلمه اى به كمكش مى آيد و گاه داس
ــهودى را به نحوى با ديگرى سهيم شود و هرچه هماهنگ تر و بى واسطه تر اين اتفاق  ش
بيفتد، فهم و درك خود و ديگرى را بيشتر به همراه دارد، درواقع رسالت هنر چيزى جز 
ــايه هاى عدن» تقريبا پس از گذشت يك سال از پيدايش اين آثار  اين نيست. عنوان«س
روى اين مجموعه الصاق شد. پس از توجه به سايه ها و توهم چيزى مثل سايه كه گويى 
هم هست و هم نيست و شكل گيرى نقاشى هايى با سايه هايى از گياهان كه در تاريكى 
شب و با نور شمع، ماه و چراغ به وجود مى آمد، اندك اندك مجموعه اى جديد و دوره اى 
تازه شكل گرفت. روند خلق آثار و حال وهواى من در حين انجام و پيدايش آنها كه در 
سكوت و فضايى بسيار امن و خالى از هياهوى بيرون و اجتماع شكل مى گرفت، مرا بيشتر 
و بيشتر به طبيعت و عمق درون نزديك و از دنياى پرصداى امروز دور مى كرد. نقاشى 
مثل مراقبه بود و حركت قلم مو لغزان و سرگردان همچون افكار و دانايى بود كه آرام آرام 
در سكون لحظات مثل سايه محو مى شد. سايه ها خوانشى ساده و به دور از قضاوت، خبر 
از چيزهايى مى داد كه انگار به تمامى عيان نمى شوند و راز و رمزى در ميان است. عنوان 
ــاى درك اين رمز و راز بود، با خود تكرار مى كردم: سايه هاى،  ــايه هاى عدن» راهگش «س
سايه هاى... و انگار دوستى گفت: «سايه هاى عدن»، عنوان اين نمايشگاه را اينگونه انتخاب 
كردم. بهشت عدن مأمنى كامل و تجلى هر آنچه كه زيبا، نيك و رها آفريده شده است، 
تمثيلى است از جايگاه انسانى كه با جهان يكى و با طبيعت مانوس باشد، انسانى رها از 
دانش، آگاهى و به دور از رنج. انسانى كه انگار گل، درخت، خاك، آسمان، رودى روان و 
باغى پنهان است. چيزى كه مدت هاست در آرزوى اينگونه بودن هستيم و گويى ديدن 

سايه اى از آن ما را بس است. 
 از تفاوت هاى بارزى كه مجموعه«سايه هاى عدن» با مجموعه آثار قبلى تان دارد  �

چيست؟ 
ــود و كارها شايد به نگاه  ــاس مى ش در اين دوره كارى به نظر وجه تمايز هايى احس
مخاطب كمى فيگوراتيو يا واقع گرايانه به چشم بيايد. در ابتدا اشاره اى مى كنم به خود 
موضوع كه همانا سايه است. طبيعت در اين آثار به يك تصوير سايه وار تبديل شده است 
ــود. در اين منظر طبيعت كم كم  ــت اما به وهميت نزديك مى ش كه كامال وهمى نيس
ــى ها ادراك بيدارى ما  ــود. گويى كه در اين نقاش همچون چيزهايى رويايى ديده مى ش
ــت. گل و درخت در كارها ابتدا، چيزى جز ماهيات نيستند ولى  غيرواقعى و رويايى اس
ــه در آن آثار در پرتو نورى كامال متفاوت  ــى كامال متفاوتى در ذهن برمى خيزد ك آگاه
آشكار مى شود و ديگر گل و درخت از عين بودن سر باز مى زنند و در پهنه بوم همچون 
ــوند و وجه تمايزى ديده نمى شود، جز  ــته ام انتزاعى و بداهه ديده مى ش ديگر آثار گذش

اينكه در آثار جديد، تصويرى مينى مال تر و حسى بسيارسبك تر و شهودى تر را نسبت 
به دوره هاى قبلى به نمايش مى گذارد و خبر از نفسى تازه و نگرشى كامل تر از گذشته 
ارايه مى دهد. گل ها در مجموعه آثار گذشته ام با عنوان «گل هاى بدى» بسيار در رنج و 
اضمحالل ظاهر شدند و بوم همچون تن مسيح قداستى از جنس خون و درد را نمايان 
مى كردند، اما در اينجا خبرى از رنج نيست و گل ها تبديل به برگ هايى پراكنده در نور و 

تاريكى پنهان بوم ها شده اند. 
 فضاهاى خالى كه هميشه يكى از شاخصه هاى بوم هاى شما بوده همچنان در آثار  �

مجموعه تازه تان حفظ شده از اين فضاهاى خالى بگوييد؟ 
ــاخصه هاى كارى من است. من كال با فضاهاى خالى  خالى، كم، بى آاليش اينها ش
مانوس و راحت ترم و اين در فضاى زندگى ام هم نمود دارد. در اين مجموعه بوم ها خالى تر 
ــت، فضاى به اصطالح مثبت و منفى يكى هستند، نور و سايه يكى  ــبك تر اس و فضا س
هستند و تعادل در اين فضاى خالى خود چيزى است كه مورد نظر من بوده است. شايد 
ــتر شود و شروع دوره اى  در ادامه پيدايش كارهاى اين مجموعه حتى فضاى خالى بيش

جديد را به همراه آورد. 
 در برخى از كارها ريختگى رنگ ديده مى شـود گويـى رنگ ها چكه كرده، اين  �

كانسپت براى چيست؟ 
چكه كردن رنگ ها يكى از خصوصيات نقاشى هاى من است. همه چيز در لحظه اتفاق 
مى افتد و در حين كار چيزى پاك يا پوشانده نمى شود. گاهى اين چكه ها در فضاى خالى 

بوم خوب جلوه مى كند و بداهگى را افزون مى نمايد. 

 در اين مجموعه پالت رنگى تان، رنگ پريده تر از هميشـه شده است، به كاربردن  �
جرم سبك رنگ در اين آثار نشان چيست؟ 

دليل اين رنگ پريدگى چيزى جز رسيدن به خلوص نبود. خلوص هم در معنا و هم 
در تاثير بصرى و سايه به عنوان چيزى بى جان، عنصرى وجودى و خالى از جسم است. 
بوم ها بيشتر خالى از جرم رنگى شده اند و اين بى رنگى به چشم هاى انسان خسته از تنوع 
و رنگينى روزگار امروز مجال كمى تعليق و تعمق مى دهد كه بپرسد به راستى كجاست 

آن باغ عدن، بهشتى كه از آن رانده شدم. 
 در آثار اين مجموعه مى بينيم كه سايه هاى گياهان روى بوم تكرار شده اند و در  �

بعضى آثار تغييرات جزيى در اين سايه ها اتفاق مى افتد، اين تكرار بيانگر چه مفهومى 
است؟ 

ــت. تكرار سوژه ها ناپايندگى  تكرار يعنى همواره چيزها در حال حركت و تغيير اس
آنها را نشان مى دهد. گاهى از سايه يك موضوع چندبار پشت سر هم كار كرده ام و هربار 
بايد چيز تازه اى باشد چراكه در زمانى تازه خلق مى شود. سايه خود وهمى تكرارشونده 
ــت، هر لحظه با حركت و تغيير نور و زمان دستخوش تغيير است. توجه و  و ناپايدار اس
آگاهى من نسبت به تغييروتكرار، باعث ديدن و جذب شدن نگاهم به سايه و پيدايش اين 
مجموعه شد. در نمايش و چيدمان آثار به اين تكرار و حركت مينى مال توجه داشته و 

آن را تقويت كرده ام. 
 در اين نمايشگاه گويى بوم هايتان به ثباتى رسيده اند البته شما هيچ گاه هنرمند  �

هيجان زده اى روى بوم نبوديد ولى حريم بوم هايتان خبر از آرامشى عميق مى دهد 
نظرتان در اين باره چيست؟ 

ــتر به پختگى و بيان باثبات ترى  ــت كه هنرمند در طول تجربه هاى بيش طبيعى اس
مى رسد. خودم اين مجموعه را دوست دارم، بعد از مجموعه «نامه ها» به اين فكر مى كردم 
كه آثارم چگونه ادامه پيدا مى كند. پس از نمايشگاه آخرم بيشتر به مراقبه و تجربه هاى 
شخصى در اين راه پرداختم. سكوت و خلوتى بيشتر فراهم شد تا با نگاهى عميق تر به هنر 
كه چيزى جز تجربه زندگى نيست بينديشم. خود را آزادتر مى ديدم و اين آرامش در شكل 
بصرى كارهايم نمايان شده است. من هنرمندى به دنبال كسب نام نبوده ام، به دنبال ذايقه 
زمانه و ساليق خريدارانه نيستم و اين امر مرا از هرگونه هيجانات سطحى به دور مى دارد. 

 در مورد روند خلق آثار اين مجموعه از ابتداى شكل گيرى ايده تا به تصويركشيدن  �
آن روى بوم بگوييد، تا چه اندازه اين روند اتفاقى پيش مى رود و همه چيز در لحظه 

به وجود مى آيد؟ 
همه چيز از ابتدا تا انتها در لحظه و كامال اتفاقى پيش مى رود. در تاريكى و بيرنگى 
موضوع، نمى بينم كه دقيقا چه اتفاقى در حال رخ دادن است، همين امر، نقاشى و روند 
خلق اين آثار را برايم بسيار قابل تعمق مى كرد و گويى در هاله اى از ابهام و ايهام همه چيز 
در حال شكل گرفتن است. قلم مو جرمى سبك از مديوم شفاف كه عارى از رنگى خاص 
است را روى سايه هاى نقش بسته روى بوم لغزان و لرزان تكرار مى كند. در اين تاريكى 
برگ، گل و گياهى به استعاره از همه چيز در جهان و سايه هاى به جامانده از آن نيز در 
حال نوشدن است و من گويى به سبب بازنمايى اين روند طبيعى به دنبال چيزى مى گردم 

و نظاره گر چيزى هستم كه گويى هنوز در حال رخ دادن است. 
  با توجه به اينكه در نمايشگاه هاى متعدد و آرت فرهاى داخلى و خارجى زيادى  �

حضور داشـته ايد از تجربه حضورتان در اين آرت فرها و تاثيرات آن روى كارهايتان 
بگوييد؟ 

حضور در جوامع بين المللى اقتضاى هنر است و براى هنرمند حرفه اى هميشه جايى 
براى عرضه آثارش فراهم مى شود. من در آرت فرها و نمايشگاه هاى خارجى زيادى شركت 
داشته ام، به نظرم حضور در اين آرت فر ها روى ماركت و بين المللى شدن آثار هنرمندان 

تاثير بسزايى مى گذارد. 

 سيدامير
   سقراطى

كرباس خاكسترى

بازديد «معاون» از پرتره هاى«سلمان خوشرو»
مرادخانى: شاهد اتفاقات خوبى براى جوانان 

خواهيم بود
شرق: على مرادخانى معاون هنرى وزير ارشاد، احمد مسجدجامعى رييس 
ــرو، مجيد مالنوروزى مديركل مركز  ــهر تهران، ابوالقاسم خوش ــوراى ش ش
ــمارى از هنرمندان از نمايشگاه پرتره هاى «سلمان  ــمى و ش هنرهاى تجس
خوشرو» بازديد كردند. مرادخانى پس از بازديد از آثار اين هنرمند گفت: «من 
فكر مى كنم اتفاقات خوبى در حوزه هنرمندان جوان در حال رخ دادن است. 
موج فزاينده كيفى و انديشگى كه براى آفرينش هاى هنرى ايران يك هواى 
ــگاه هم نمونه شاخصى از اين اتفاق مبارك است،  تازه است، همين نمايش
كارهايى كه در اين نمايشگاه ديدم از نظر شجاعت در رنگ گذارى برجسته 
است به ويژه كه هنرمند از تكنيك كاردك استفاده كرده كه كنترل آن بسيار 
مشكل است و احتياج به مهارت دارد.» نمايشگاه نقاشى هاى سلمان خوشرو 
تا 21بهمن در گالرى طراحان آزاد واقع در مـيدان فاطـمى، مـيـدان گل ها، 

مــيدان سلمــاس، پـالك 5 داير است. 

«تادائوس روپك» سومين گالرى دار برتر اروپا در گفت وگو با «شرق»:

كار هنرمندان ايرانى، شبيه رعد و برق است 
 پرويز براتى

«آزاده رزاق دوست» از نقاشى هاى تازه اش مى گويد
توهم  بودن يا نبودن 
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