
ش��ويم و داريم آن را مثل ي��ك توهم يا 
به ش��كل هاله يي كه مانده است، تجربه 

مي كنيم. 
 وقت�ي ب�ه تاري�خ كاره�ا ن�گاه 
مي كنم، به نظ�رم مي آيد كه هرچه 
جلوتر آمد ه ايد، مس�اله كنتراست 
برايت�ان كم اهميت ت�ر ش�ده و ب�ه 
س�مت همان چي�زي ك�ه خودتان 
مي گوييد رفته ايد، يعن�ي تناليته، 

اين مسير درست است؟
اين مس��ير كامال درس��ت اس��ت و 
همان طور ك��ه كاره��اي جديدتر دارند 
پيش مي روند، مدام كمرنگ تر، خالي تر 
و س��بك تر مي ش��وند، حت��ي ان��دازه 
كارهاي جديد دارند بزرگ تر مي شوند. 
احس��اس كردم كه اي��ن مجموعه براي 
اين نمايش��گاه كافي است. چند كار اول 
اين نمايشگاه هنوز جس��م رنگي و قشر 
رنگي وجود دارد، يك جسم رنگي تيره و 
ردپايي از كارهاي  قبلي ام درشان است، 
ش��يرين بود كه كارهاي رنگي و تيره تر 
نيز در كن��ار كارهاي كمرن��گ نمايش 
داده ش��وند و خوب بود كه در نمايشگاه 
باش��ند ولي كارها دارند مدام بزرگ تر و 

خالي تر و سبك تر مي شوند.
 آي�ا وقتي به س�مت ك�م كردن و 
مح�دود ك�ردن رنگ ه�ا مي رويد 
و فضاه�اي ب�زرگ س�فيد، همين 

آرامش دروني را بيان مي كنيد؟
 فعال ب��ه اي��ن ش��كل اس��ت، فعال 
نمي توان��د چيزي جز اين باش��د، يعني 
تالش��ي نيس��ت براي بيان ك��ردن اين 
آرامش يا انتقال اين ح��س و حال. فعال 
اين فضاي تصوي��ري را تجربه مي كنم، 
همان طور كه االن دارم در زندگي ام هم 
اين آرامش و س��كوت را تجربه مي كنم. 
كم��ي از آن تضاده��ا فاصل��ه گرفته ام، 
پذيرش بيش��تر مي ش��ود و قب��ول اين 

تغيير آسان تر.
 باز به نظر مي رس�د دو، س�ه تا از 
كارهايت�ان برخ�ورد اكسپرس�يو 

دارن�د، كل مجموعه خيل�ي واجد 
برخورد اكسپرس�يو نيست ولي در 
دو سه تا از كارها مي توان اين رفتار 
را دي�د، در رون�د پروژه اي�ن اتفاق 
افتاده؟ اص�وال با اين گفت�ه من كه 
بعضي كارها اكسپرس�يو هس�تند 

موافقيد؟
حتم��ا، چ��ون اينه��ا را در زمان ها و 
حال هاي مختل��ف و روزه��اي مختلف 
كار كرده ام و در هر ساعتي ما داريم يك 
حال جديد را تجربه مي كنيم و خودمان 
خيلي نمي توانيم روي اين حال ها تاثير 
داشته باش��يم. حتما كارهايي كه فضاي 
خيل��ي س��بك تري دارد، از اليه ه��اي 
س��بك تر وج��ودي م��ن دارد مي آيد و 
كارهاي��ي كه اكسپرس��يوتر هس��تند و 
بيانگري ش��ان از لح��اظ فض��اي رنگي 
بيشتر است حاال اگر منظورمان از فضاي 
اكسپرس��يو، فضايي اس��ت كه خشن تر 
اس��ت يا حين نقاش��ي كردن بيانگرايي 
بدني در كار پيدا مي ش��ود، حتما آن روز 
من با ح��س قوي تر كار ك��رده ام يا بدنم 
طوري بوده ك��ه اثر بيش��تري روي بوم 
گذاشته، يا رنگم را طوري گذاشته ام كه 
آن بيان را نشان بدهد. طبيعي است كه 

چنين اتفاقي بيفتد.
 پس وقت�ي داري�د كار مي كنيد، 
مي گذاريد كه حس تان ب�ه كارتان 
وارد ش�ود؟ برايتان مهم اس�ت كه 
حس ت�ان در لحظ�ه به ب�وم منتقل 

شود؟
 كال چي��زي ج��ز اين نيس��ت. نه در 
اين دوره، كه تمام��ي كارهايي كه حتي 
از ابت��داي دوره آموزش در دانش��گاه و 
هنرس��تان داش��ته ام، هميش��ه نقاشي 
بودم كه، كارهايم اين طوري بوده، يعني 
همان چيزي كه االن هس��ت و توي اين 
كارها هم حتما اين اتفاق خيلي بيش��تر 
مي افتد، چون كارها خيلي حس��ي ترند. 
بعض��ي مخاطب ه��ا در افتتاحيه به من 
مي گفتند كه اين كاره��ا آنقدر لطيفند، 

دقيقا هم مي گفتن��د لطيف كه قلب مان 
يك جوري ش��د. حاال در افتتاحيه هاي 
قبل كه كارها پر از قرمزهاي ش��ديدتر 
و اكسپرس��يو بود، آنج��ا از كلمه لطيف 
اس��تفاده نمي كردن��د، مي گفتند كارها 
آنقدر حسي است و آنقدر روي آدم تاثير 
مي گذارد ك��ه آدم قلبش ي��ك جوري 
مي شود. اين اتفاقي اس��ت كه من اصال 
برايش تالش نمي كن��م. هر جور كه كار 
مي كنم، فعال توي كارهاي��م آمده. فكر 
مي كنم، به خاط��ر نگاه خودم اس��ت يا 
نوع زندگي خودم اس��ت كه با همه چيز 
همين ط��وري، خيل��ي زنده و حس��ي 

برخورد مي كنم. 
 از لح�اظ اجراي�ي به نظ�رم اين 
نمايش�گاه در عين ح�ال تجربه يي 
اس�ت در كار با تناليته ه�اي رنگي 
و به نظ�رم اي�ن اتف�اق در روند كار 
شكل گرفته چون ش�ما از كارهايي 
با كنتراست باال ش�روع كرديد و به 
كارهايي با كنتراس�ت كم مي رسيد 
و به جايي مي رسيد كه فقط با يكي 
دو رنگ مح�دود كار مي كنيد. اين 
ش�كل كار ه�م در روند كار ش�كل 

گرفته؟
بله، در روند كار كامال ش��كل گرفته. 
اين كارها در تاريكي به وج��ود آمدند و 
خلق ش��دند، توي يك تاريك��ي خيلي 
دلنش��ين، با يك نور گرم، معموال نورها 
خيلي كم بودند و آن ط��ور نبود كه مثال 
چراغ قوه يا پروژكتور بگذارم تا س��ايه ها 
به وجود بيايند و بعد بنش��ينم كار كنم. 
مثال وارد آتليه ام مي ش��وم، توي تاريكي 
ش��ب و يك نور كوچك از پنجره آمده و 
يك تصوير نرم از چيزي كه آنجا هست را 
به وجود مي آورد و باعث مي شود من به 
آن فضا بروم، بدون اينكه تصميم بگيرم 
ك��ه االن مي خواهم كار كن��م. خود اين 
فضايي كه ايجاد مي شود باعث مي شود 
من از اول نيايم، ش��روع كنم ب��ه اينكه 
رنگ هايم را بس��ازم. هيچ وقت نشده من 
رنگ را در روش��نايي بس��ازم و تصميم 
بگيرم كه امروز مي خواهم اين طوري كار 
كنم. توي همان حس و حال تاريكي، با 
همان چيزهايي كه دور و اطرافم هست 
كه بيشترش��ان مديوم هاي ترانسپرنت 
هستند، كارم ش��كل مي گيرد و واقعا در 
اين كارها اهميتي نداشته كه چه رنگي 
باشند. يعني ش��ايد اين نكته، خود اين 
خالي بودن و تهي بودن و دور ش��دن از 
ماهيت و نزديك شدن به بيان وجودي را 
نشان بدهند كه در اين دوره براي نقاش 
خيل��ي اهميت نداش��ته كه آنچ��ه دارد 
مي كشد با ُتن سرد باش��د يا گرم و واقعا 

اهميت نداشته.
از گفته هايت�ان برمي آي�د ك�ه   
برخورد با آثار كامال برايتان حس�ي 
ب�وده ول�ي نوش�ته نمايش�گاه كه 
نوش�ته ش�هريار وقفي پ�ور اس�ت 
برخالف اي�ن كامال از اي�ن مواجهه 
حس�ي فرار مي كن�د. چرا نوش�ته 
نمايشگاه به اين شكل نوشته شده؟

آن نوش��ته، تمام اين حرف هاي من 
را كامل مي كند. آنجا ش��هريار وقفي پور 
از زبان امانويل لويناس اش��اره كرده به 
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يادداشتي بر نمايشگاه مروري بر يك دهه ويديوآرت در ايران

مروري بر چه؟!
     قدرت اهلل جهانگيري/

در كاتالوگ نمايشگاه »مروري بر يك دهه ويديوآرت در ايران« كه در 
خانه هنرمندان ايران برگزار شد، تنها نوشته يي از مجيد سرسنگي، مديرعامل 
خانه هنرمندان به چشم مي خورد، بي هيچ توضيحي درباره نحوه برگزاري اين 
نمايشگاه، كيوريتور يا نحوه چيدن اين نمايشگاه كه تمامي گالري ها و فضاهاي 
موجود در خانه هنرمندان به آن اختصاص داده شده است. در نگاهي كلي، 
كوشش جهت به نمايش درآوردن اين مجموعه، جمع آوري اين تعداد كار- كه 
بر اساس نوشته آقاي سرسنگي بر 60 اثر بالغ مي شود و انتشار همين كاتالوگ 
قابل ستايش و توجه است، به ويژه كه ويديوآرت در همين سي سال گذشته 
در سطح جهان به يك رسانه مهم تبديل شده است و در 15 سال گذشته 
هم به تدريج در ايران اهميت فراوان يافته و كمتر هنرمندي را مي توان سراغ 
گرفت كه به سراغ اين شاخه جديد از هنرهاي بصري يا اين شاخه ميان رشته يي 
نرفته باشد. ولي بدون حضور كيوريتور و بي هيچ توضيحي درباره كليت اين 
عمليات، اين نمايشگاه نيز به مانند بقيه تالش هاي انجام شده در سال هاي اخير 
مسكوت و ناقص بر پا مي شود و به پايان مي رسد. نمايشگاه شامل آثار بسياري 
از هنرمندان بنام هنر ايران در كنار جوان ها است. با نگاهي به كاتالوگ مي توان 
ديد كه آثاري از علي اكبر صادقي )متولد 1315( تا آثاري از هنرمنداني متولد، 
نيمه دوم دهه 1360 تا حتي اوايل دهه 1370 گنجانده شده است كه از همين 
جا مي توان به نبود كيوريتور پي برد و ايراداتي را به نمايشگاه وارد كرد. سال ها 
پيش دوستي به شوخي مي گفت چون فوتبال را به سالن منتقل كرده اند، 
كنند،  بازي  قالي  روي  را  فوتبال  اگر كساني  »فوتسال«، پس  نامش شده 
حتما نامش مي شود »فوتقال«، حكايت به نمايش درآوردن انيميشن »رخ« 
ساخته علي اكبر صادقي كه به سال 1354 در كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان ساخته شد و در چندين جشنواره فيلم هم شركت كرد، احتماال 
جدي گرفتن همين شوخي است. هرچند هنوز مرز دقيقي بين ويديوآرت، 
فيلم كوتاه و فيلم تجربي به روشني مشخص نيست، ولي نمايش انيميشني 
كه پيش تر تحت عنوان فيلم در چندين جشنواره به نمايش درآمده و حاال 
ناگهان و به همت برگزار كنندگان نمايشگاه »مروري بر 10 سال ويديوآرت در 
ايران« دارد در يك مانيتور به نمايش درمي آيد چيست، جداي از اينكه با هيچ 
محاسبه يي كم كردن 1354 از 1392 به عددي نزديك 10 هم نمي رسد كه 
اين اثر در اين نمايشگاه كه مروري بر آثار ده سال گذشته است گويا، به نمايش 
درآيد. بايد به حدس و گمان به اين نكته پي برد كه برگزاركنندگان گم نام اين 
نمايشگاه از يك سو مي خواستند چند نام معروف هم در نمايشگاه داشته باشند 
و هم اينكه در نگاهي خوشبينانه مي توان اين طور فكر كرد كه نمايش »رخ« 
در اين نمايشگاه، كوششي است براي نمايش ريشه هاي ويديوآرت در ايران، 
طبيعي است كه هيچ يك از اين داليل در كاتالوگ نمايشگاه توضيح داده نشده 
است و صرفا حدس و گمان نگارنده اين سطور است. هر چند به نظر مي رسد 
برگزاركنندگان گمنام اين  نمايشگاه كوشيده اند آثار را بر اساس سليقه يي كنار 
هم بچينند، ولي اين منطق هم در جايي توضيح داده نمي شود و درنتيجه 
بينندگان به سادگي ممكن است، دو اثر را با فاصله زماني چند ساله در كنار هم 
ببينند كه هيچ يك منطقا نبايد در كنار هم باشند، همچنان كه گاه صداي يك 
اثر مانع از شنيده شدن صداي اثر ديگر مي شود. مي توان درك كرد كه كمبود 
فضا علت همه اينها بوده، ولي درست چيدن آثار هنري در كنار هم، يا چيدن 
آثار بر اساس يك منطق نمايشگر سليقه و برنامه برگزاركنندگان است، اين 
 نحوه كنار هم گذاشتن، فقط به بينندگان نشان مي دهد كه چيدن اين آثار
 در كنار هم تنها بر اساس منطق جا در گالري هاي متعدد خانه هنرمندان بوده 

است و نه بر اساس سليقه، منطق يا برنامه يي از پيش تعيين شده. 
با توجه به نام نمايشگاه، باز هم بي منطقي به چشم مي آيد، از آنجا كه تعداد 
آثار توليد شده در حوزه ويديوآرت در 15 سال گذشته بسيار فراوان بوده است، 
به نظر مي رسد با اين نام، صرفا از هنرمندان خواسته شده تا اثري را از بين 
آثارشان به اين نمايشگاه بدهند، بي آن كه كيوريتوري آنها را انتخاب كرده 
باشد. به اين ترتيب بايد پرسيد كه عنوان نمايشگاه آيا به اين معني است كه 
اين نمايشگاه داعيه مروري بر كل ويديوآرت ايران در 10 سال گذشته را دارد، 
يا صرفا قرار است جرياناتي را نشان دهد، يا اصوال كسي به رده بندي اين شاخه 

بينارشته يي فكر كرده است. 
مي خورد،  چشم  به  حوزه  معروف تر  هنرمندان  از  آثاري  نمايشگاه،  در 
فريده  تا  باشد،  ويديوآرتي  نمايشگاه  هر  در  بايد  كه  كيارستمي  عباس  از 
اسكندرفر، سيف اهلل  پوريا جهان شاد، حامد صحيحي، سميرا  شاهسواراني، 
صمديان، صالح تسبيحي، بهنام كامراني يا مرحوم صادق تيرافكن كه نمايشگاه 
گويا به ياد او برگزار شده است و بسياري ديگر. اين درحالي است كه آثار ايشان 
كه سابقه بيشتري در ويديوآرت دارند در كنار هنرمندان جوان تر و كم نام تر 

گنجانده شده است. 
هرچند كه در باالتر هم آمد، برگزاري نمايشگاه هايي به اين شكل البته 
اين فرصت را در اختيار مي گذارد تا آثار بسياري از هنرمندان اين شاخه ديده 
شود، آن هم در خانه هنرمندان كه طيف وسيعي از مخاطبان را به خود جذب 
مي كند، اما كيوريت نشدن نمايشگاه هايي از اين دست، آنها را محل اشكال 
اينكه كارشان در كنار كار  به خاطر  مي كند. هنرمندان جوان ممكن است 
هنرمندي بنام به نمايش درآمده، بي ارزش تلقي شود، درحالي كه يك هنرمند 
جوان در ابتداي راه است و هنرمند مسن تر به زبان بصري خود دست يافته 
است. و از اين مهم تر كه نمايشگاه »مروري بر يك دهه ويديوآرت در ايران« 
بيننده را گيج مي كند، آيا ما در حال تماشاي تاريخ 10 ساله يك رشته  در 
ايران هستيم؟ آيا كل دستاورد 10 ساله تاريخ ويديوآرت ايران اين است؟ 
نام نمايشگاه كه چنين داعيه يي دارد و كوشيده شده تا از اكثر هنرمندان هم 
اثري در نمايشگاه گنجاند، ولي فقدان همان فكر، همان ايده يي كه ذكر شد، 
نمايشگاه »مروري بر يك دهه ويديوآرت در ايران« را به پديده يي سردرگم 

تبديل مي كند. 
وقتي نمايشگاهي با چنين عنواني برپاست، با مشاركت يكي از شركت هاي 
بزرگ توليد وسايل الكترونيكي و در فضاي خانه هنرمندان، به همراه چاپ 
يك كاتالوگ، آيا آوردن يك كيوريتور يا مشاور تا اين حد مشكل يا ناممكن 
بوده است؟ آيا تعريف كردن يك تم مركزي براي چنين نمايشگاهي تا اين 
حد سخت بوده است؟ به قاعده برگزاري اين نمايشگاه وقت و هزينه فراواني 
برده است، ولي نياوردن يك كيوريتور همه اين تالش را بيهوده كرده است. 
نگاه كنيد به توضيحات پاي هر اثر، در حالي كه وظيفه برگزار كننده نمايشگاه 
است تا با توضيحاتي براي هر اثر مسير را براي بينندگان روشن كند، از خود 
هنرمندان خواسته شده تا نوشته يي را به  نمايشگاه بدهند، به اين ترتيب 
نوشته هاي توضيحي يك هنرمند، حتي روي صفحه كاغذ جا نمي شود و از 
سوي ديگر كاغذ كنار اثر بعضي از هنرمندان صرفا نام اثر و نام هنرمند و سال 
ساخت اثر است، بدون توضيح. كاش برگزاركنندگان با همه تالش شان، به 
مهم ترين نكته در برگزاري يك نمايشگاه در اين اندازه دقت مي كردند، كه 

نكرده اند.

اي�ن ع�دن خيلي ب�ه معني 
 آن چيز از دس�ت رفته نيست

 اصال فقط به معني يك حضور 
است

من در دوره يي شروع به كار 
كردم كه خيلي خبري از آن 
كارهاي  اكسپرس�يو  فضاي 

قبلي ام نبود
تجسمي

h o n a r @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

 اگر اج�ازه بدهي�د با موض�وع يا 
اسم نمايش�گاه ش�روع كنيم، بعد 
برويم س�راغ نح�وه اج�راي كارها. 
به نظرم مي آيد كه اس�م نمايش�گاه 
)س�ايه هاي ع�دن( باي�د در حين 

كارها آمده باشد. 
معموال به موضوع يا اينكه چه اسمي 
براي نمايش��گاه بگذارم فك��ر نمي كنم، 
ح��دود يك س��ال ي��ا همين ح��دود از 
شروع كارها مي گذرد. ش��روع اين دوره 
از كارهايم هم با سايه ها چيزي نبود كه 
انتخاب كرده باشم يا من بخواهم دنبال 
ايده بگردم يا يك دفعه در كارهايم اتفاق 
بيفت��د. همان فض��اي ذهن��ي و فضاي 
زندگي خودم كه خيلي به س��كوت پناه 
برده بودم و فضاي خالي و فضاي تهي از 
چيزهايي بود كه به آنه��ا فكر مي كردم، 
در دوره قبل��ي كارهاي��م ه��م فضاهاي 
خالي بيش��تر ش��ده بود، خود اين باعث 
ش��د كه ناخودآگاه حس و حال كارهايم 
به سمت بوم هاي خيلي خالي تر و خالي 
از رنگ برود و اين باعث ش��د كه من به 
س��ايه ها توجه كنم، به عنوان چيزي كه 
وجود خارج��ي ندارد، حت��ي موضوعي 
هم نيس��ت ك��ه كس��ي بخواه��د براي 
نقاش��ي انتخاب كند و در شروع به خود 
س��ايه هاي نگاه مي ك��ردم، در طول روز 
به س��ايه ها نگاه مي كردم و مي ديدم كه 
در طول روز يا ش��ب، زماني نيس��ت كه 
سايه نباش��د. يعني در هر لحظه چيزي 
يا جسمي انعكاس پيدا مي كند و چقدر 
هم اين س��ايه ها ناپايدارند و هميشه در 
حال تغييرن��د. همين ب��راي من فضاي 
جذابي بود و ب��ه خالي ب��ودن، آن تهي 
بودن و آن س��كوت من معن��ي مي داد. 
ش��روع كردم از همان درختچه هايي كه 
داخل آتليه داريم در فضاي تاريكي كار 
كردن. اين شروع مجموعه بود كه سايه 
در اي��ن مجموعه موضوع اصلي اس��ت. 
عنوان »س��ايه هاي عدن« به اين خاطر 
بود كه اين كارها خيل��ي لطيف بودند و 
من در دوره يي ش��روع ب��ه كار كردم كه 
خيلي خب��ري از آن فضاي اكسپرس��يو 
كارهاي قبل��ي ام نبود، يك حس عبادت 
بود، مثل ي��ك حس مراقب��ه، در همان 
لحظاتي كه كار مي ك��ردم واقعا از زمان 
و از مكان جدا مي ش��دم. ب��ا خودم فكر 
كردم چق��در خوب مي ش��ود ك��ه اين 
عن��وان را بگذارم چون فك��ر كردم خود 
س��ايه در كارها چيز مهمي است، يعني 
مهم بودن كارها به اين خاطر اس��ت كه 
اينها سايه اند و بهتر اس��ت كه مخاطب 
بداند اينها سايه اند، مدام به تركيب هاي 
كلمه يي مختلف با س��ايه  فكر مي كردم، 
س��ايه هاي چي، مثال س��ايه هاي زمان، 
مدتي با اي��ن تركيب ها ب��ازي كردم تا 
خود فض��اي پس زمينه ذهن��ي، همان 
كامل بودن، همان زايش و رويش��ي كه 
در طبيع��ت مي بيني��م، باعث ش��د باغ 
عدن ناگهان به ذه��ن ام بيايد، باغ عدن 
به هر حال مكاني است كه نديديمش و 
نمي دانيم چيس��ت ولي شايد در زندگي 
هر روزه م��ان آن را با عش��ق، با لحظات 
خوب، ب��ا لحظات ن��اب، گاه��ي اوقات 
تجربه كني��م. اين س��ايه ها ب��راي من 
سايه هاي عدن هس��تند. چيزي كه فعال 
داريم مثل يك س��ايه، ي��ك توهم مثل 

يك چيز ناپاينده تجربه مي كنيم.
 وقتي مي گوييد س�ايه هاي عدن، 
يك جور ارجاع به گذشته خوش هم 
هس�ت، در اين كارها قرار اس�ت، به 
يك گذشته خوش ارجاع داده شود؟

نه، گذش��ته ب��ه معني زمان��ي كه از 
دس��ت رفته نه، به معني زماني كه دارد 
روان و س��يال مي گ��ذرد، يا ب��ه معني 
لحظه يي كه همين طور دارد نو مي شود 
و ما مي توانيم در همين نو ش��دن، با نوع 
بودن خودمان، ن��وع نگاه مان، باز هم آن 
بهشت را براي خودمان يا اطرافيان مان، 
تا حدودي به وجود بياوري��م. اين عدن 
خيلي ب��ه معني آن چيز از دس��ت رفته 
نيس��ت اصال. فقط به معني يك حضور 
است كه خيلي نمي توانيم دركش كنيم 
يا ش��ايد خيلي نمي توانيم به آن نزديك 

اي�ن كاره�ا در تاريكي 
ب�ه وجود آمدن�د و خلق 
ش�دند، توي يك تاريكي 
خيل�ي دلنش�ين، با يك 
نور گرم، معم�وال نورها 
خيلي كم بودند و آن طور 
نب�ود كه مث�ال چراغ قوه 
ي�ا پروژكتور بگ�ذارم تا 
س�ايه ها به وجود بيايند و 
بعد بنش�ينم كار كنم مثال 
وارد آتلي�ه ام مي ش�وم، 
توي تاريكي شب و يك نور 
كوچك از پنج�ره آمده و 
يك تصوير ن�رم از چيزي 
كه آنجا هست را به وجود 
مي آورد و باعث مي شود 
م�ن ب�ه آن فض�ا بروم

     حافظ روحاني/  مجموعه جديد كارهاي آزاده رزاق دوست، »سايه هاي 
عدن« كه در گال�ري اثر برپاس�ت از جنبه بص�ري داراي كيفيات تزييني 
فراواني اس�ت، هرچند هميش�ه آثار او جلوه هاي بصري زيبايي درس�ت 
مي كردند و چشم نواز بوده اند. چنانچه خودش نيز تاكيد دارد در مجموعه 
جديد او بيش�تر از گذش�ته به فضاهاي منفي در كارهايش اهميت داده و 
برخالف گذش�ته كمتر با رنگ هاي تند كاركرده اس�ت، هم�ه اينها باعث 

مي شود كه به هنگام تماش�اي مجموعه او بيننده از تماشاي منحني هاي 
نرم و رنگ هايي لطيف لذت ببرد. او از نقاش�اني اس�ت ك�ه حس هايش را 
در نقاش�ي اش نش�ان مي دهد و براي اين كار به زباني بصري از آن خودش 
دست يافته است. »س�ايه هاي عدن« هم به گفته خودش بيان لحظه يي از 
زندگي خودش اس�ت، كه با همين بيان بصري درآميخته و بر ديوار گالري 

اثر رفته است. 

گفت وگو با آزاده رزاق دوست به بهانه نمايشگاه »سايه هاي عدن« در گالري اثر

زماني كه روان و سيال مي گذرد

اين »تجربه هنر به مانند تجربه جهاني 
اس��ت كه به انتها رسيده باش��د... «. آن 
پاراگراف كه در ابت��داي متن آمده را هر 
چقدر كه بخوانيد، ب��از هم انگار نكته يي 
دارد كه وادارتان مي كن��د، آن  را دوباره 
بخوانيد. وقت��ي كه اين متن را نوش��ت 
باعث شد كه من نگاه تازه يي به كارهايم 
داشته باش��م، اش��اره يي كه به سايه ها 
مي كند يا اش��اره اش به جه��ان خالي از 
ابژه، يا فض��اي خالي، ي��ا اينكه توضيح 
داده اي��ن كاره��ا به خاطر تكرارش��ان 
مي خواهند به نوعي خال��ي بودن زمان 
را نشان بدهند، همه اش��اراتي كه او در 
نوش��ته كرده، هيچ فرقي با حرف هايي 
كه من مي زنم ن��دارد. او از نگاه خودش 
به عنوان كسي كه بيانش فلسفي است 
و بهتر مي تواند اين نكات را بيان بكند و 
من به عنوان نقاش��ي كه خيلي پذيراتر 
و آرام تر و معصوم تر دارم اين انديش��ه را 
زندگي مي كنم و ح��اال دارم درباره اش 
كار مي كن��م. اتفاق��ا آن مت��ن خيل��ي 
متن كام��ل و خوبي اس��ت، يعني آقاي 
وقفي پور را ك��ه من به آتلي��ه ام دعوت 
كردم تا كارهايم را ببين��د، اصال زياد با 
هم ح��رف نزدي��م، فقط م��ن كارهاي 
قبلي ام را نش��انش دادم، دوره جديد را 
هم ك��ه ديدند، بدون اينك��ه صحبتي با 
هم بكنيم اين ارتباط كامل برقرار ش��د. 
وقتي كه مت��ن را براي من فرس��تادند 
واقعا هم��ان چيزي بود كه بايد نوش��ته 
مي ش��د و آنقدر نزديك بود به نگاه من 
كه اگر من هم مي توانس��تم بياني بليغ 
و رس��ا داش��ته باش��م، به همين شكل 
مي ش��د. وقتي جمالت اول متن شان را 
خواندم، مخصوصا آن بخش��ي كه روي 
ديوار اس��ت بي اختيار اش��ك ريختم از 

نزديكي معناي تصوير و نوشته. 
 چن�د ت�ا از كارها ان�گار در بيش 
از يك نس�خه س�اخته ش�ده اند و 
تصويري در چند بوم تكرار ش�ده، 
يعني ش�ما يك س�ايه را چن�د بار 

كشيده ايد؟
بله، در يك زمان، سه بار از يك سايه 

كار كردم. 
 در زمان ه�اي مختلف ي�ا در يك 

زمان؟
در زمان هاي مختل��ف، يعني دقيقا 

پشت سر هم. 
 چرا؟

به همان دليل��ي ك��ه كل مجموعه 
خلق شده، به اين دليل كه موضوع شان 

سايه است. 
 يعني كامال حسي بوده، احساس 
كرديد كه مي خواهيد يك بار ديگر 

هم از يك سايه نقاشي كنيد؟
آن طور نبوده كه فقط بگوييم حسي. 
به خاطر اين بوده كه تكرار آن سايه، روي 
يك بوم ديگر با اندكي جابه جا كردن بوم 
و تغيير اندكي در مايه رنگ��ي كه در كار 
ديگر كمي  س��ردتر يا تيره تر مي ش��ود و 
اين همان س��ايه يي است كه كاركردي و 
دوباره هم قرار اس��ت ك��ه كار بكني ولي 
اين دو ت��ا كامال ب��ا هم ف��رق مي كنند، 
دليل اين بوده كه من دوباره يك س��ايه 
را كشيده ام. نه اينكه دوست داشته باشم 
كه دوب��اره از يك س��ايه كار بكنم. اصال 
حسي بودنش به خاطر دوست داشتن يا 
تكرار آن س��ايه نبوده. به خاطر اين بوده 
كه يك لحظ��ه جديد و خيل��ي متفاوت 

دوباره دارد خلق مي شود. 
 خ�ب وقت�ي كاره�ا را مي بينم، 
فكر مي كنم ك�ه به نقاش�ي چيني 
ارج�اع دارن�د، ب�ه نقاش�ي چيني 

عالقه منديد؟
آن طور نيس��ت كه به نقاشي چيني 
عالقه مند باشم يا عالقه به نقاشي چيني 
باعث شده باش��د كه اينها را بكشم ولي 
همين س��كوت، يا همان حس مراقبه، 
يا پذيرش ناپايندگي، چيزي اس��ت كه 
اصال فلسفه چين را ش��كل مي دهد و به 
همين خاطر اس��ت كه اين كارها شبيه 
همان حس و حال يا نگاه شده اند، چون 
يك مق��دار نگاه ها دارند ب��ه هم نزديك 

مي شوند.

نماي نزديك

يادداشتي بر نمايشگاه ساسان ابري در گالري آران

خانهييبرايادگارآلنپو
       مريم رهنما/  نمايشگاه جديد ساسان ابري كه در گالري 
آران برپا بود از يك جهت ادامه كارهاي قبلي است، از اين 
جهت كه آن وهم يا رمز و رازي كه در كارهايش داشت را 
ادامه داده است. در دوره هاي قبلي كارهايش،  نيز  اين بار 
اين وهم يا رمز و راز از طرق مختلف حاصل مي شد، او يا 
بخش هايي از تصويرش را محو و بخش هاي ديگر را واضح 
مي كند، يا مطلقا تصويري محو از منظره يي آشنا، ابژه يي 
مجموعه  به شيوه  يا  مي دهد  ارائه  آشنا  چيزي  يا  آشنا 
نشان  ما  به  آدم ها  از  خالي  را  آشنا  فضاهاي  »سكوت« 
مي دهد. در نمايشگاه اخيرش كه خود شامل دو مجموعه 
است او برخي از اين خصايص را بروز داده و باز به شيوه مورد 
عالقه اش به تصاويري محو و غريب از مناظر رسيده است. 
آن طور كه خودش توضيح مي دهد، بخشي از جلوه عكس ها 
ماحصل استفاده از نوعي دوربين پين هول، با سه ورودي 

پانوراميكي  كم و بيش  تصوير  و  دوربين  همين  است،  نور 
كه به وجود آورده منجر به درهم شدن سه زاويه مختلف 
منجر  غريب  تصاويري  شكل گيري  به  هم  باز  كه  شده اند 
از خانه هاي  به ياد تصور مرسوم  را  بيننده  شده كه گه گاه 
محصول  كه  مجموعه  ديگر  آثار  در  مي اندازد.  گوتيك 
دوربين پوالرويد است، اين كيفيت هم حاصل جلوه خود 
عكس هاي پوالرويد است و هم ماحصل كار عكاس كه تصوير 
چاپ شده را روي شيشه منتقل كرده و با كنار هم چيدن 
چندين عكس مختلف از يك منظره با زواياي مختلف به 
جلوه وهم انگيزش رسيده. اما نكته جالب در مجموعه جديد 
او نحوه كار با عكس ها و رابطه اش با تم نمايشگاه )خانه هاي 
قديمي( است؛ ايده عكاس در تكه تكه كردن عكس ها به شكل 
آجر، از لحاظ فرم بصري به بازسازي تم نمايشگاه كمك 
مي كند، به اين معني كه عكاس يا با تكه تكه كردن مقواها 

يا با كنار هم گذاشتن فيلم چاپ شده پوالرويد به جلوه يي 
شبيه آجر رسيده كه در شكلي بيروني تم ساختمان هاي 
قديمي را بازسازي مي كند. عكاس از جنبه چاپ نيز دست 
به فرآيندي زده كه از دو منظر مهم است، اول از اين جهت كه 
چند مرحله بودن و مرارت روند چاپ هر عكس به شكلي باز 
تداعي كننده عمل سازندگان هر بناست، انگار كه خود عكاس 
نيز با طي كردن اين فرآيند دوباره دارد همان ساختمان را از 
نو بازسازي مي كند. از جنبه دوم نوع چاپ ها رد دست عكاس 
را در مجموعه عكس هاي بزرگ تر به جا گذاشته است، اين 
رد هم بر اهميت حضور عكاس تاكيد مي كند و هم بر طي 
شدن همان مسير مرارت بار يا مشكل كه به شكل گرفتن 
اين جلوه بصري منجر شده است. در عين حالي كه عكاس 
تاكيد مي كند كه هر عكس تنها در يك نسخه ارائه مي شود 
تا بر يگانگي يا تك بودن هر عكس/ساختمان تاكيد كند. 

به اين ترتيب هر عكس قرار است خود به تنهايي به مانند 
مرارت  ياد  به  را  ما  و  اين ساختمان ها عمل كند  از  يكي 
ساخت هر يك و اهميت شان اندازد، فرآيندي كه عكاس در 
خلقش ناموفق نبوده است. مي ماند آخرين نكته و آن ابعاد 
عكس هاست، دسته بزرگ تر شما را در مقابل نمايي عمومي 
از ساختمان قرار مي دهد كه با جلوه دوربين پين هول و روند 
چاپ، چنانچه ذكر شده براي بيننده يادآور تصور مرسوم از 
خانه هاي گوتيك است، اما در مجموعه پوالرويد، بيننده بايد 
كامال به تصاوير نزديك شود تا جزييات را ببيند كه گه گاه 
نمي تواند ببيند، ولي همين نزديك شدن به تابلو بيننده را در 
فرآيند پرمرارت هر عكس شريك مي كند و از او مي خواهد تا 
اين تالش را از نزديك تر ببيند. همه اين تدابير باعث مي شود 
كه مجموعه جديد عكس هاي ساسان ابري ديدني باشد و تا 

حد فراواني موفق. 
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