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«سمپوزيوم نقاشى تهران» در باغ موزه قصر
پايتخت زيبا و آلوده روى بوم ها

ــتاده اند و بومى را كه  � شـرق: چند نفر در گوشه اى ايس
رنگى مى شود، تماشا مى كنند. يكى از آنها آهسته به ديگرى 
ــياه هم  ــتطيل رنگى روى زمينه س مى گويد: «تعدادى مس
شد نقاشى؟» و ديگرى كه انگار با هنر بيگانه نيست، پاسخ 
مى دهد كه اينها كارهاى انتزاعى هستند و بايد مفهوم كار 
را درك كرد. اينجا باغ موزه قصر است كه از دهم اسفند به 
مدت يك هفته محل برگزارى سمپوزيوم نقاشى تهران بود. 
ــمپوزيوم يكى در سال 86 به  البته تا پيش از اين نيز دو س
ــال  صورت بين المللى در موزه امام على(ع) و ديگرى در س
ــاد در تاالر وحدت برگزار شده بود  ــوى وزارت ارش 89 از س
ــت كه با موضوع «آزادى» و  ــومين سمپوزيومى اس و اين س
ــد در باغ موزه قصر  ــهر من» با حضور 12 هنرمن «تهران ش
ــده در اين محل  ــد. درحال حاضر هم آثار خلق ش برگزار ش
ــده و به گفته محمدرضا سعيدى،  ــته ش به نمايش گذاش
مدير باغ موزه اين آثار به گنجينه موزه اضافه خواهند شد. 
ــده معصومه مظفرى رييس  ــده برعه داورى آثار انتخاب ش
انجمن نقاشان، آريا اقبال مدير گالرى اقبال و سيدمحسن 
ــر از رضوان  ــمپوزيوم بود. به غي ــمى مدير برگزارى س هاش
ــتاد دانشگاه هستند، تقريبا  صادق زاده و جواد نوبهار كه اس
بيشتر شركت كنندگان جوانانى هستند كه در رشته هنرى 
تحصيل كرده و برخى از آنها سابقه شركت در ورك شاپ ها و 
جشنواره هاى ديگرى را نيز داشته اند. در اين بين اما يكى از 
نقاشان سمپوزيوم داستان متفاوتى دارد. او زنى 65 ساله است 
ــالگى و به صورت خودآموخته نقاشى مى كند.  كه از 50س
ــتر از مضامين مذهبى در آثارش استفاده مى كند و  او بيش
ــمپوزيوم هم با نقاشى از مراسم عزادارى در ماه محرم  در س
شركت كرده است. بيشتر آثار ديگر هم كه در اين سمپوزيوم 
ــن» پرداخته اند.  ــهر م ــور دارند، به موضوع «تهران ش حض
ــار در كنار زيبايى هايى كه از  مى توان گفت در تمام اين آث
تهران به تصوير كشيده شده است، آلودگى ها و نابسامانى هاى 
شهرى نيز كامال به چشم مى خورد و اين نكته از ديد احمد 
ــوراى شهر تهران هنگام بازديد از  مسجدجامعى، رييس ش
ــمپوزيوم به دور نماند. به اعتقاد او نگاه هنرمندان در اين  س
بخش ناشى از يك ديد واقعى از سوى مردم است و به همين 
دليل اين نگاه مى تواند زنگ خطرى براى مسووالن باشد تا 
نسبت به كاهش آلودگى هاى شهرى توجه بيشترى داشته 
ــمپوزيوم نيز موضوع آزادى را به  ــند.  تعدادى از آثار س باش
تصوير كشيده اند. با اين حال مى توان گفت نگاه كليشه اى به 
ــتفاده از سمبل هاى تكرارى مانند پرنده در اين  آزادى و اس
نقاشى ها مشهود بود. همچنانكه معصومه مظفرى، رييس 
ــان و يكى از اعضاى هيات انتخاب سمپوزيوم  انجمن نقاش
ــار بخش آزادى را همين  ــى از داليل كم بودن تعداد آث يك
ــه اى  ــوع آزادى خيلى كليش ــوان كرد: «با موض ــاله عن مس
ــه در آنها قفس  ــتيم ك ــده بود؛ مثال 10 اثر داش برخورد ش
ــده بودند، به همين دليل تعداد آثار  ــان داده ش و پرنده نش
ــم بهترين ها را انتخاب  ــعى كردي اين بخش كمتر بود و س
كنيم.» با اين حال وقتى به آثار انتخاب شده نگاه كنيم، شاهد 
سليقه هاى مختلف و آثارى با سبك هاى متفاوت هستيم و 
همين موضوع نگاه دقيق و توجه به تمام ديدگاه ها را نشان 
ــد. مظفرى در مورد نحوه انتخاب آثار مى گويد: «آريا  مى ده
اقبال كه ديگر عضو هيات انتخاب بود، به دليل تجربه اى كه 
در گالرى دارى دارد، سعى مى كرد بحث سليقه را در انتخاب 
كارها دخيل نكند. من هم به اين دليل كه در انجمن هستم، 
سعى كردم از هر ديدگاهى يك اثر را  انتخاب كنم؛ مثال با 
ــتره كار نمى كنم اما تعداد آثار  آنكه خود من در زمينه آبس
آبستره زياد بود و از ميان آنها بهترين ها را انتخاب كرديم.» 
شايد به همين دليل بود كه هر دو اثر برگزيده شده در داورى 
نهايى از بخش «تهران شهر من» بود و هيات داوران متشكل 
از معصومه مظفرى، سيدمحسن هاشمى و هنگامه معمرى 
ــرداد ابوترابى و  ــران آلوده» را از مه ــر «پل جواديه» و «ته اث

سيدمجسن حجازى برگزيده اعالم كردند. 

زير آسمان فيروزه   اى

 «اثر» را مى خريد يا «نام» را؟ 

ــد، عكس  � ــى كنن ــق دارند نقاش ــه مردم ح هم
بگيرند، فيلم بسازند و بازيگرى كنند. كدام نويسنده 
ــتن نداريد!؟ چگونه  مى تواند به مردم بگويد حق نوش
شاعرى مى تواند حكم كند كه كسى جز ما نبايد شعر 
ــه مردم مى توانند آثارى را كه صرفا براى  بگويد!؟ هم
ــته  دل خود به وجود آورده اند - اگر منع قانونى نداش
ــد- منتشر كرده يا در معرض ديد بينندگان قرار  باش
ــرمايه گذارى چنانچه  ــت كه هر س دهند. طبيعى اس
ــرمايه گذارى كند  ــد روى آن س ــد مى توان مايل باش
ــتمى،  ــون كرده اند. عباس كيارس ــه تاكن همچنان ك
كارگاه هاى جالبى براى آموزش فيلمسازى با موبايل 
ــيله اى كه امروزه همه از آن استفاده  گذاشته بود؛ وس
ــان است، يعنى خارج كردن  مى كنند و در دسترسش
ــرمايه دارى.  ــن هنر از انحصار افراد و جريان هاى س اي
ــيعى مى شود به يك بازيگر گفت  در چنين پهنه وس
شما حق ندارى اثر نقاشى ات را به نمايش بگذارى يا 
به فروش برسانى!؟ مى شود به نمايشگاه گردانى اشكال 
گرفت كه چرا اثر او را براى گالرى ات انتخاب كرده اى!؟ 
مسلما، نه. چه اشكالى دارد فالن چهره سينمايى در 
يك نمايش انفرادى هر رقمى كه مى خواهد روى تابلو 
خود بگذارد و هركس هم كه مايل باشد آن  را بخرد!؟ 
ــته، قبل از نمايشگاهى كه من در آمريكا  سال گذش
برپا كرده بودم، لوريس چكناواريان، آهنگساز پرآوازه ما 
در همان گالرى آثارى را كه در زمينه نقاشى به وجود 

آورده بود به نمايش گذاشت و تعدادى را هم به فروش  
رسانيد. كسى هم اعتراضى نداشت.اما نكته اى ظريف 
ــت. آنچه اين روزها يك نمايش گروهى  در اينجا هس
ــوژه اى خبرى و اين بحث را در جامعه  را تبديل به س
ــاوت دارد؛ تفاوتى كه آن را  ــرى زنده كرده يك تف هن
فرهنگ نانوشته حرفه اى گرى و احترام به پيشكسوتى 
و داشتن حرمت تجربه ديگران شكل مى دهد. اگر قرار 
شد يك نمايشگاه گروهى برگزار شود و در آن، تعدادى 
از هنرمندان صاحب نام به خاطر تشويق و ايجاد انگيزه 
ــيس شركت  در جوانان و حمايت از نگارخانه تازه تاس
كنند و حاضر شوند در كنار جوانان بدون درنظرگرفتن 
سلسله مراتب حرفه اى قرار گيرند و حتى اين اجازه را 
ــت دادند  به بازيگرى كه اثرش در حد هنرآموزى اس
ــد و آن چهره بازيگر ناگهان قواعد  ــان باش كه كنارش
ــن نظرى كه به وجود  ــازى را برهم بزند و از اين حس ب
ــده بودن در عرصه سينما  آمده، به جهت شناخته ش
ــتادان حاضر  يا تلويزيون، قيمت اثرش را بيش از اس
ــگاه هم در  در آن مجموعه بگذارد و گرداننده نمايش
ــد (و... لعيا زنگنه) اين را به چه  انتهاى پوستر بنويس
بايد تعبير كرد؟ اينجاست كه از فضا، بوى سوءاستفاده 
ــام مى رسد. از خودت  و بوى غيرحرفه اى گرى به مش
مى پرسى چرا و چگونه اين كم لطفى ها شكل گرفته 
ــتى خبرى كه در روز قبل از افتتاح  ــت؟  در نشس اس
نمايشگاه «پازل» برگزار شده بود، در جواب خبرنگارى 
كه نظرم را پرسيد گفتم اين مشكلى است كه دنياى 
رسانه و خبر به عنوان فرزندان بخشى از سرمايه دارى 
تحت عنوان «قواعدبازى» به جهان فرهنگ حقنه كرده 
ــف، مجبور به  ــيم چه مخال ــت. ما چه موافق باش اس
ــال را زدم كه فرضا  ــن دادن به آنيم. در آنجا اين مث ت
ــا پدرش نقاش خوبى هم  ــر رابرت دنيرو -كه اتفاق اگ
ــد مى خواهد تابلوهايش را به نمايش  بود - اعالم كن
ــر دنيا  ــه اى كوتاه خبرش به سراس ــذارد، در فاصل بگ
ــانى كه در  ــا آن همه نقاش ــود؛ ولى آي مخابره مى ش
نيويورك هستند مى توانند از چنين امكانى برخوردار 
باشند!؟ طبيعتا نه! چرا، چون خبرشان مشترى ندارد، 
تيراژ نمى آورد. مگر وقتى سال1387در اولين اكسپوى 
عكاسى، بهمن جاللى و بعضى از همكارانش آثارشان 
ــى افتاد؟ آيا اين  ــيدند اتفاق را به اعتراض بيرون كش
ــد يا آنكه تازه ديگرانى متوجه شدند  روند متوقف ش
ــود از اين نمد كالهى هم براى خود ساخت  كه مى ش
ــى فقط دامن نقاشى و  و اى كاش مساله چهره فروش
عكاسى را مى گرفت...  ولى هنوز يك سوال باقى است 
و آن اينكه آيا اينگونه واردشدن به بازار هنر، مى تواند به 
اقتصاد هنر كمك كند، يعنى توجه كسانى را كه توان 
خريد آثار هنرى دارند به اين حيطه جلب كند؟! جواب 
اين است: كسى كه نقاشى يك بازيگر را به چندبرابر 
ــى مى خرد چه چيز را مى خرد؟ اثر را يا نام  ارزش واقع
زير آن را !؟ به ارزش تصويرى آن بها مى دهد يا پزش 
را مى دهد!؟ گذشته از آن، آيا اينگونه قيمت گذارى ها، 
ــبى و لرزان بازار را برهم نمى ريزد؟ جوانان  تعادل نس
اين رشته ها را به سرخوردگى دچار نمى كند!؟ آيا من 
مى توانم با گرفتن يك نقش كوچك در يك فيلم، توقع 

دستمزدى در سطح خانم لعيا زنگنه داشته باشم!؟ 

پشت بوم
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 على فرامرزى
 نقاش

تابلوى نقاشـى اش با عنوان «دركه» هفته گذشته 
در نمايشـگاه پـازل در گالـرى پنجـره بـه مبلغ 
20 ميليون تومان فروخته شد. تصويرى نقاشى شده 
از يك كوچه به سبك امپرسيونيسم كه نقاش اثر 
سعى كرده تنوع رنگى را در چارچوب نورى همان 
زمان ايجاد و حفظ كند. لعيا زنگنه بازيگرى است 
كه اسـتعداد هنرى اش سـال 71توسط امين تارخ 
كشف شد. بازى اش در مجموعه تلويزيونى «در پناه 
تو» حميد لبخنده در سال 73 در يادها ماندگار شد. 
او طى اين سال ها در راز مينا ، تكيه بر باد ، زندگى 
خصوصـى ، جرم ، رييـس ، خيابان هـاى آرام و ...  

ايفاى نقش كرده است.زنگنه در گفت وگو با «شرق» از حضورش 
در نمايشـگاه «پازل» و روند مطالعاتـش در زمينه تاريخ هنر 
گفت. وى احسـاس خود را از ديده شدن نقاشى هايش اينطور 
بيان كرد: «ديده شـدن اثر نقاش، جالب و هيجان انگيز اسـت. 
اسـتقبال از كار هنرى و داشـتن مخاطب يك ضرورت است. 
به خاطر بازيگر بودنم شـايد تابلوى من زيادتر ديده شود، اما 
دوسـت دارم مانند يك نقاش ديده شوم و كارم را نقد كنند.» 
گفت وگوى «شرق» را با اين نقاش و بازيگر در ادامه مى خوانيد. 

  براى مخاطبان هنرهاى تجسمى، شما چهره اى آشنا  �
در زمينه نقاشى محسوب نمى شـويد و شايد خيلى ها با 
نمايشـگاه«پازل» بود كه فهميدند لعيا زنگنه نقاشـى هم 
مى كند. نظرتان دراين باره چيست و بفرماييد اين چندمين 

نمايشگاه شما بود؟ 
نمايشگاه اول من سال 2010 در تورنتو برپا شد. بعد از آن 
دو نمايشگاه خصوصى برپا كردم و بعد هم در نمايشگاه پازل 

در تهران شركت داشتم.
 نقاشان مختلفى در نمايشـگاه پازل شركت داشتند.  �

به طوركلى اين نمايشگاه را چطور ديديد؟ 
ــان و انواع نگاه ها،  ــگاه «پازل» چون انواع گفتم در نمايش
مشاركت و حضور فعال داشتند، بودن در آن برايم جالب بود. 
نقاشانى از نسل هاى متفاوت و نگرش هاى مختلف با سبك هاى 
گوناگون در كنار يكديگر برايم قابل تحسين است. از اين دست 
نمايشگاه هاكمتر ديده شده. نگاه متفاوت و ايجاد زمينه براى 

نقد آن مى تواند باعث رشد و تعالى در اين حوزه شود. 
 اصوال تا چه اندازه در سبك ها و نحله هاى هنرى جهان  �

مطالعه و تامل داشته ايد؟ چقدر هنر ايران را مى شناسيد؟ 
ــد.  ــبك ها، تاريخ هنر باش ــر مى كنم منظورتان از س فك
ــبت به اين كلمه «تاريخ هنر» كمى  اول از همه مايلم كه نس
صحبت كنيم. اگر نگاهمان به تاريخ هنر، همان نگاهى باشد 
ــته را شكل مى دهد و  ــته تاريخى و فهم ما از گذش كه گذش
به طرز سنتى تاريخ تحوالت فرم و سبك را اصل قرار مى دهد 
ــايه ها  و هدف اين تاريخ نگارى هنرى هم در نهايت زدودن س
و ابهامات و برجسته كردن نكاتى از گذشته است، كه طى آن 
ــازد  بر امروز و االن ما تاثير مى گذارد و برايمان هويتى مى س
كه از قدمت نام كشورها بيشتر مى شود يا نگاهمان به تاريخ 
ــايلى  ــد كه بيش از آنكه در مس هنر، نگاه جديد و نويى باش
همچون زيبايى شناسى، تركيب بندى، رنگ، شكل ها و تحول 
سبكى صحبت مى كند و با كمك گرفتن از نظريه هايى كه ما 
را احاطه كرده اند، مانند نظريه هاى «فوكو»، «دريدا»، «الكان» و... 
راجع به تاريخ هنر و اثر هنرى صحبت مى كند. نظريه هايى كه 
خيلى زودتر در ادبيات و فيلم، جايشان را باز كردند، ولى هنوز 
در مورد هنرهاى تجسمى به كندى و آرامى فراگير مى شود؛ 
بايد بگويم من جذب هر دو نگاه به تاريخ هنر مى شوم. چون 
تاريخ هنر جديد، راه هاى جديد و كشف نشده اى را به ما عرضه 
مى كند. راه هاى نرفته هميشه مى تواند هيجان انگيز باشد. اما 
ــف عظمت  ــيك به تاريخ هنر، كش در مورد نگاه اول و كالس
ــفه اى كه به  ــف دوباره فرهنگ ها، تالش ها، فلس بزرگان، كش
ــيار آموزنده و جذاب است. من  ــكل داده، بس اين تالش ها ش
ــه دريايى پر از زيبايى،  ــنه اى بودم كه ب در دوره اى مانند تش

ــيار،  ــان هايى واال، با عظمت روحى بس رنگ، نور، تأللو و انس
پرتاب شدم. تجربه اى كه بعد از شناخت هر يك از سبك هاى 
كالسيك تا هنر مدرن، باعث شد تا نوع نگاهم به دنيا و نقاشى 

تغيير كند. 
ــر از تالش و همه  ــير مى كردم پر از رمز، پ در جهانى س
ــف جزييات و اينكه ضربات قلم موى «ونگوك» را  در اوج، كش
مى تواند در كارهاى «دالكروا» ديد. و اينكه «ونگوك» تحت تاثير 
ــوده،  چنان مرا به وجد مى آورد كه  يكى از بزرگان رمانتيك ب
انگار مهم ترين كشف تاريخ هنر را انجام داده ام. بهترين لحظات 
ــت وجوى تاريخ هنرى ام يافتم. جهان  ــتادانم را در جس و اس
500ساله مدرن (از دوره داوينچى تا امپرسيون ها) هنر مدرن 
قرن 19 در دوران صنعتى،  هميشه مورد عالقه من بوده است. 
البته اين به معناى آن نيست كه هنر جديد و تالش هاى آن 
را دوست ندارم. به طور كلى دعوت «دريدا» و ديگر همفكرانش 
دعوتى است به جهان و سرزمين بى معنايى، تيره و پر از ابهام. 
ــدت جذاب  ــكات براى هنرمندان (دوره جديد) به ش و اين ن
مى شود و در كارهاى آنان تاثير مى گذارد. مانند نقاش معروف 
آلمانى «گرهارد ريشتر» كه در مصاحبه اى مى گويد: «من هيچ 
ــتم و هيچ گرايشى را دنبال نمى كنم، هيچ  هدف، هيچ سيس
ــيرى را ندارم. نمى دانم چه مى خواهم،  ــبك يا مس برنامه، س
ــم مى آيد و...» االن  در كارم تداوم ندارم، از ترديد مداوم خوش
نقاشى هاى «ريشتر» در بيشتر موزه ها يافت مى شود. در نتيجه 
ــت آمده توسط  اينكه يك نقاش مى تواند از فرصت هاى به دس
ــفه عصر خودش به عنوان منبع خالقه استفاده كند. در  فالس
ــايد نگاه به بيرون و دريافت هاى نو از خصوصيت  ايران اما ش
هميشگى فرهنگى مان باشد. مثال هميشه به اين فكر مى كردم 
«صنيع الملك» تحت تاثير كداميك از نقاشان و آشنايى با چه 
مكتب غربى قرار گرفته؟ شما به آبرنگ ها و رنگ روغن هايش 
ــراوت امروزى  ــم روح دوران و هم ط ــويد، ه كه دقيق مى ش
ــد. «صنيع الملك»  ــان در كارهايش مى توانيد ببيني را همزم
ــى  غرب است. كه كارهايش  براى من معادل «ترنر» در نقاش
امروزه هم، نو و بسيار پيشرو به نظر مى آيد. جواب اين سوالم 
ــته  را به طور اتفاقى در مقاله اى كه زنده ياد «يحيى ذكا» نوش
ــان گرجى در زمان  ــود پيدا كردم. مقاله اى كه به آثار نقاش ب
ــده بودند و بر تاثير آنان بر نقاشان  قاجار كه در ايران خلق ش
ــبك ادامه  ايرانى مى پرداخته. فكر مى كنيد اگر آن تاثير و س
ــى ما چگونه بود؟ تمامى  پيدا مى كرد وضعيت امروزين نقاش
افسوس من اين است كه چرا «كمال الملك» با اينكه در پاريس 
ــت و آثار «رامبراند» را  ــا، در آغاز هنر مدرن حضور داش و اروپ
براى تمرين كپى مى كرد، چرا و چرا شيفته «انگر» شد و انگر 
را انتخاب كرد؟ «انگر» در نقاشى غرب هم راهى بن بست بود! 

ــاى 30 و 40 ايران  ــتادان مدرن دهه ه من با كارهاى اس
ــخصى آشنا  ــان در مجموعه هاى ش در موزه ها و ديدن آثارش
ــنى آقاى «وزيرى مقدم» و شاگردانش آقاى  شدم. كارهاى ش
ــيوا» كه بسيار  «نامى»، «جعفرى» و كارهاى گرافيك آقاى «ش
ــان دارم. از خانم «منصوره حسينى» بايد حتما اسم  دوستش
ــيار تجربه گر هستند و بسيار قابل  ــيار فعال و بس برد كه بس
احترام. از استادانى كه فيگوراتيو كار مى كردند آقاى «الخاص» 
و شاگردانش را مى توانم نام ببرم. كارهاى «الخاص» من را به ياد 
ــى و  ــت هاى آلمانى مى اندازد. اما سخت كوش اكسپرسيونيس

ــد «الخاص» به جامعه و اصالت محتوا در كارهايش برايم  تعه
قابل احترام است. شما به شاگردانى كه الخاص پرورش داده 
ــى»، «نيلوفر قادرى نژاد»،  ــى بيندازيد، «هادى ضياءالدين نگاه
«منوچهر صفرزاده»، «بهمن بروجنى»، «رحمانى»، «سعدالدين» 
ــاى 70 و 80 را  ــلميان» دهه ه ــلميان» كه البته «مس و «مس
ــخصيت  ــت كه اكنون ش ــوان تحت تاثير «پاكباز» دانس مى ت
مستقل و قوى را در كارهايش دارد كه او را به استادى يگانه 
ــت دارم،  ــل كرده. من كارهاى «منوچهر معتبر» را دوس تبدي
ــم مى آيد. انعكاس  ــان خيلى خوش از طراحى و رنگ گذاريش
ــى» و «مصطفى و مرتضى  ــان را در كارهاى «درويش كارهايش
دره باغى» را نيز خوش دارم و مى پسندم. يا استاد «آغداشلو» كه 
با تكنيك قوى و استادى بسيار، تابلوهايى زيبا خلق مى كند. 
مجموعه «انهدام» ايشان را دوست دارم. كارهاى شاگردانشان 
مانند «دشتى»، «جهانگير»، «هومن مرتصوى»، «شهره مهران» 
ــن هاشميان» و «محمد حمزه» را در گالرى «سيحون»  «سوس
ــان سقاخانه كه  و ديگر گالرى ها دنبال مى كردم و گروه نقاش
ــان را در موزه هنرهاى معاصر گردآورى و به  به تازگى آثارش

نمايش گذاشته بودند. 
در دورانى كمتر از 70 سال تعداد قابل توجهى از استادان با 
سبك هاى گوناگون در تالش براى معناى جهان پيرامون خود، 
ــد كه براى من گنجينه اى عظيم و  ــت به خلق آثارى زدن دس
خيره كننده است. با نگاه به آثارشان به خود مى بالم كه ايرانى ام. 

 طى سال هاى گذشته ورود بازيگران به حوزه عكاسى  �
و نقاشى واكنش هايى را همراه داشت، با توجه به اينكه اثر 
شما با مبلغ بااليى هم براى فروش در نظر گرفته شده بود. 
من اعتقادى به جداسازى و ديوار ندارم. بين هنرها ديوارى 
وجود ندارد. بدون توجه به واكنش ها، من همانقدر كه خودم را 
بازيگر مى دانم، همانقدر و شايد بيشتر، يك نقاش مى دانم. چرا 
ــجويى ام، از دوران كودكى با نقاشى  كه در دوران قبل از دانش
ــى بيان  ــاس كودكى ام را با نقاش زندگى كردم و تمامى احس

مى كردم. به قول نصرت رحمانى (با اندكى تغيير) 
«من آدمى ام كه در حاشيه زندگى  ام نقاشى مى كنم ولى با 

نقاشى زندگى مى كنم.»
 گفته شده قيمت اثرتان را خودتان تعيين كرده بوديد،  �

از علت آن بگوييد؟ 
ــگاه و كار براى فروش  ــور هم نمايش من در خارج از كش
ــته ام، در آنجا به دور از حاشيه ها، قيمت گذارى و فروش  گذاش
ــايد در آينده در  كارهايم به صورت دالر، همين اندازه بود. ش
نمايشگاه انفرادى ام بسته به تكنيك و اندازه كارهايم، قيمت نيز 

پايين تر يا حتى باالتر شود. 
 توضيحاتى درباره سبك نقاشى تان بدهيد؟ آبشخور  �

اصلى اين سبك از كجا بود؟ 
ــاى «واحد خاكدان» مى افتم كه مضمون  ياد روايتى از آق
ــتره كار مى كرده، اما براى  كلى اش اين بود: ابتدا مدرن و آبس
گذراندن دوران سربازى به بيرون از تهران مى روند، آنجا با آن 
روى ديگر واقعيت اثر هنرى كه مخاطب است مواجه مى شوند، 
ــان توسط عامه مردم  كه آن عدم ارتباط و درك كارهاى ايش
است. براى ارتباط بيشتر سبك كاريشان را تغيير مى دهند و به 

رئاليسم روى مى آورند.
ــواره به مخاطبانم احترام مى گذارم. من كارهايى   من هم

تجربه كرده ام كه بسيار مدرن تر از سبك امپرسيون 
اين تابلو هستند اما همان دلشوره آقاى «خاكدان» 
ــم كه فيگوراتيو  ــى از كارهاي ــز دارم. در بعض را ني
ــتند، گاهى انسان را دفرمه مى كنم و هميشه  هس
سوال «چرا اينچنين كردى؟» را مى شنوم. احتماال 
ــت! بايد بگويم  فكر مى كنند طراحى ام خوب نيس
ــاى «يعقوب  ــان را از آق ــى انس ــى و آناتوم طراح
ــچ» فراگرفته ام. نكته عجيب براى من در  عمامه پي
ــان است، شما به  ارتباط با عامه مردم، زاويه ديدش
مغازه فرش فروشى و بازار فرش برويد. در ساعاتى 
كه آنجا مى گذرانيد افرادى را مى بينيد كه آموزش 
ــواد بصرى مدرن نديده اند، اما فرش ها و نقش  س
ــد. راجع به  ــه فرش ها را تحليل مى كنن و رنگماي
تركيب بندى نظر مى دهند؛ اما همين كه نگاهشان 
را از روى زمين به سمت خط افق تغيير مى دهند، 
ــان تغيير مى كند، كارهاى مدرن را  زيباشناسى ش
درك نمى كنند، ديالوگ برقرار نمى كنند، اين عجب نيست؟! 

 اين عجيب اسـت و فكر مى كنـم دليلش همان عدم  �
آموزش سواد بصرى مدرن است كه به آن اشاره كرديد. اگر 
موافق باشيد، بپردازيم به تابلويى كه در نمايشگاه «پازل» 
ارايه كرديد. تركيب بندى آثار امپرسيونيست ها را تداعى 
مى كرد؛ خصوصا با توجه به اسـتفاده از رنگ و شدت هاى 

نورى. چه شد به سمت اين مكتب هنرى كشيده شديد؟ 
ــروع هنر مدرن را بسيار دوست دارم و مى پسندم.  من ش
ــايد اين سبك امپرسيون همزمان، علمى ترين  به نظر من ش
و احساسى ترين سبك تاريخ نقاشى و بسيار هم متنوع است. 

 در كار امپرسيونيست ها به طور مستقيم كاربرد نور و  �
رنگ مهم است، شما در نقاشى تان رنگ هاى گرم را در نظر 
گرفته ايد اما ديده مى شـود كه اين اثر تنوع رنگى ندارد و 
رنگ بندى نتوانسته وجهه امپرسيونيست ها را نشان دهد. 

واكنش شما چيست؟ 
ــيون مى شود همه ياد «مانه»  موقعى كه صحبت از امپرس
ــارو»، «سزان» و... مى افتند. من  «مونه»، «دگا»، «ونگوك» «پيس
ــانس اين را  ــن هنرمندان را از نزديك ديده ام و ش كارهاى اي
ــته ام همان مكان ها را نيز از نزديك ببينم (لوكيشن هاى  داش
نقاشى شده را). روح پاريسى در كارها موج مى زند. من دوست 
ــتم كه موقعى كه در ايران و تهران نقاشى مى كنم، كار و  داش
رنگ هايم احساس تهران و كوچه «دركه» را بيان كند. به خاطر 
همين است كه شايد شما تفاوتى را احساس مى كنيد، اما اين 
ــما كار من را از نزديك  ــت. فكر مى كنم ش تفاوت آگاهانه اس
ــعى كرده ام تنوع رنگى را در چارچوب نورى  نديده ايد چون س
همان زمان ايجاد و حفظ كنم. متاسفانه عكسى كه از كار من 
ــده را جزييات را حذف كرده و تنوع رنگى و ضرب  منتشر ش
قلم ها را نشان نداده و حتى رنگ هاى تابلو نيز در عكس به شدت 

بد هستند. 
 در نقاشى شـما ردپاى آب رنگ هاى على اكبر صادقى  �

و على گلستانه ديده مى شـود. آيا تاثيرى از اين استادان 
گرفته ايد؟ و اصوال منشأ هنرى تان چه بوده؟ 

ــبز» روبه روى پارك ساعى، يكى از گالرى هاى  گالرى «س
موردعالقه من براى ديدن آثار هنرمندان بوده است. در طبقه 
ــه كارهايشان آويزان بود يا مشغول  باال آقاى «صادقى» هميش
ــان را  ــبك كارى و تكنيكى قوى ايش كار جديد بودند. من س
مى پسندم و دوست  دارم. اما كارهاى آقاى «گلستانه» را كمتر 
ديده ام، اما آنهايى را كه ديده ام بسيار دوست داشتم. تكنيك و 
جسارت زيباست. استمرار آقاى «گلستانه» و مداومت حضورش 
را بسيار ارج مى نهم. من فقط در كالس هاى آقاى «عمامه پيچ» 
ــتادان تا به  و «پاكباز» بوده ام. و با مطالعه در كارهاى ديگر اس

امروز ياد گرفته ام. 
 ممكن است اثر شما پشت نام تان پنهان شده باشد. در  �

اين باره چه نظرى داريد؟ 
ديده شدن اثر نقاش، جالب و هيجان انگيز است. استقبال از 
كار هنرى و داشتن مخاطب يك ضرورت است. به خاطر بازيگر 
ــايد تابلو من زيادتر ديده شود، اما دوست دارم مانند  بودنم ش
يك نقاش ديده شوم و كارم را نقد كنند. در اين مرحله اثر به 
واسطه خودش سرپا مى ماند و موردتوجه قرار مى گيرد. زمان 

بهترين قاضى است. 

لعيا زنگنه در گفت وگو با «شرق»: 

مرا «نقاش» ببينيد
تابلو «دركه» زنگنه 20 ميليون تومان فروش رفت

 نمايشگاه «بيان و انتزاع» در حضور بسيار پرشمار و چشمگير 
چهره هاى هنرى و عالقه مندان هنر، عصر جمعه 16 اسفند 
گشايش يافت؛ ارايه بيش از 50 نقاشى از دوره هاى درخشان 
نقاشى آبستره ايران از 29هنرمند شاخص كه چهار نسل هنر 
كشورمان را نمايندگى مى كنند و به انتخاب «فرناز محمدى» 
ــد، اين رويداد را يك فرصت مطالعاتى براى  گردهم  آمده ان
مرور اينگونه پررهرو در تاريخ نقاشى بدل كرده است. فرناز 
ــگاه گردان اين نمايشگاه، تالش براى ارايه  محمدى، نمايش
شناختى مختصر از روند بخشى از تحوالت نقاشى انتزاعى 
ايران را دليل شكل گيرى اين رويداد خواند و ابراز اميدوارى 
كرد اين اتفاق هنرى تلنگرى شود تا بحث هايى كارشناسى 
و تحليلى در ميان صاحبنظران پديد آورد. او در عين حال 
تاكيد كرد بديهى است به دليل كمبود فضاى نمايشگاهى 
مجبور شديم تنها آثار 29 نقاش اين عرصه را ارايه كنيم.» 
على مرادخانى، معاون هنرى وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى 
كه از ساعات نخست گشايش نمايشگاه در آن حضور يافت، 
گفت: «در اين نمايشگاه شاهد آثار ارزشمندى از هنرمندان 
پيشكسوت و جوان هستيم كه جريان جديد فكرى اى در 
هنر ايران با ارايه آثارى متفاوت به لحاظ نوع رنگ، خطوط، 

ــته به وجود آورده اند. درواقع  حركت و فضا نسبت به گذش
ــردن يك دوره تحولى  ــوان گفت كه در حال تجربه ك مى ت
در زمينه آثار انتزاعى هستيم.». عليرضا سميع آذر، مدرس 
ــاخص «انقالب مفهومى» نيز  ــخ هنر و مولف كتاب ش تاري
ــود؛ او درباره اين  ــگاه ب يكى از ديداركنندگان از اين نمايش
رويداد گفت: «نمايشگاه نقاشى «بيان و انتزاع» حاصل بيش 
از نيم قرن تجربه هنر معاصر ايران در حوزه نقاشى انتزاعى 
ــل آثار هنرمندان  ــت. اين نمايشگاه دربرگيرنده سه نس اس
ــت كه نشان دهنده عالقه ايرانيان  نقاشى انتزاعى ايران اس
ــى مدرنيستى  ــت. بخش اعظم نقاش به اين گونه هنرى اس
ــيوه آبستره شكل گرفته است. در اين  در ايران بر محور ش
ــخيص داد كه چرا هنرمندان ايرانى  نمايشگاه مى توان تش
ــتره اشتياق نشان مى دهند؛ نخست امكانى  به نقاشى آبس
است كه اين نقاشى براى ارتباط با گذشته و ميراث هنرى 
ــناختى ايران به وجود مى آورد زيرا از طريق اين  و زيبايى ش
نقاشى مى توان به دنياى بصرى در معمارى ايران در قالى، 
گبه و فرش ايرانى و حتى در تزيينات ايرانى اسالمى نفوذ 
كرد و جلوه هايى مدرن شده از آنها را در هنر امروزى دوباره 
ــد آورد؛ انگيزه دوم به نوعى حس رهايى برمى گردد به  پدي
اين معنا كه هنرمند با متمركزشدن به جهان انتزاع خودش 
ــان بيرونى آزاد كرده و  ــبت به جه را از هرگونه واكنش نس
ديگر مجبور نيست به مسايل مربوط به حوزه هاى اجتماعى 
ــى اش را به رسانه اى  و تاريخى در كارش نقبى بزند و نقاش
براى اظهارنظر در مورد اين مسايل تبديل كند، در بسيارى 

از كارهاى اين نمايشگاه ما نوعى انتزاع خالص را مى بينيم، 
نوعى نقاشى ناب كه هنرمند صرفا به دنياى رنگ، فرم و فضا 
پرداخته است، البته ايرانى ها هميشه طبع شاعرانه دارند و 
ميل تغزلى و رمانتيك را در بسيارى از نقاشى هاى آبستره 
در سه نسل از هنرمندان ايرانى مى بينيم از جمله كارهايى 
كه به شكلى به طبيعت، احساس و به بيان گرايى توجه دارند 
و به سمت نقاشى آبستره اكسپرسيونيستى متمايل شده اند. 
در عين حال نزد جوانان با موج  نويى از نقاشى آبستره مواجه 
ــگاه را نيز  ــتيم كه اين آثار ديوار بزرگى از اين نمايش هس
ــى آبستره پست  در برمى گيرد كه من از آن به عنوان نقاش
مدرنيستى ياد مى كنم كه از حيث رنگ، فضا و نوع ارتباط 
ــتره مدرنيستى متفاوت هستند. اين آثار  با مخاطب با آبس
نشان مى دهند نگاه انتزاعى به نقاشى هنوز مى تواند روزآمد 
شود و با تفكرات معاصر درهم آميزد.»سميع آذر گفت: «اين 
ــگاه فرصت پژوهشى و مطالعاتى خوبى از يك گونه  نمايش
ــوب مى شود كه از ضريب  غالب از هنر معاصر ايران محس
ــناختى قابل  فرهيختگى، قدرت فكرى و ژرفاى زيبايى ش
ــت.»آيدين آغداشلو، نقاش و مدرس  توجه اى برخوردار اس
ــه در كاتالوگ  ــتى ك ــخ هنر در بخش هايى از يادداش تاري
ــته است:  ــيده، نوش ــگاه «بيان و انتزاع» به چاپ رس نمايش
ــى در عرصه  ــوع خود رخداد مهم ــگاه حاضر در ن «نمايش
نمايش و عرضه بخشى از هنر معاصر ايران است و مى تواند 
ــبى از اين هنر رنگارنگ و متنوع و ناب را براى  زمينه مناس
جمع بندى اهل تحقيق فراهم كند، تا بشود با نگاهى جامع، 

ــى انتزاعى ايرانى را تماشا كرد و  ــترش نقاش حركت و گس
نتيجه گرفت..» سيدهادى منبتى، مديرعامل موسسه تصوير 
شهر شهردارى تهران نيز درباره اين نمايشگاه معتقد است: 
«تابلوهايى كه در نمايشگاه بيان و انتزاع سينه آويز ديوارها 
شده اند، تالش هنرمندان نام آشنايى را به تماشا مى گذارند 
ــت  ــتانند و لحظه گسس كه بنا دارند جهانى را به بيان بس
انفجارى پديدارهايى را به تماشا بگذارند كه رابطه وثيق خود 
ــنا را منفجر  را با هم از كف داده اند، اجزايى كه واقعيت آش
ــه ذرات امكان  ــيم ك مى كنند تا ما به آن لحظه نابى برس
ــدن را از كف مى دهند.»در اين نمايشگاه آثار 29  تجزيه ش
نقاش (به ترتيب حروف الفبا) شامل پويا آريان پور، شيرين 
اتحاديه، شهريار احمدى، ايرج اسكندرى، بابك اطمينانى، 
ــى، همايون تك،  ــرى، رضا بهاروند، حميد پازوك رضا افس
محمدابراهيم جعفرى، هادى جمالى، مهدى حسينى، وحيد 
حكيم، رضا خدادادى، مصطفى دشتى، روشنا رستمى، آزاده 
ــعود عربشاهى، نيكزاد  ــت، همايون سليمى، مس رزاق دوس
عربشاهى، محسن عزيزى، حسين كاظمى، پريوش گنجى، 
فريده الشايى، سيراك ملكونيان، عليرضا معصومى، احمد 
ــى، بيتا وكيلى و هادى هزاوه اى به روى ديوار رفته  نصرالله
است. «بيان و انتزاع» تا 16 ارديبهشت 1393 به روى ديوار 
گالرى پرديس ملت واقع در خيابان وليعصر، بزرگراه نيايش، 
بزرگراه كردستان، سينماگالرى پرديس ملت، طبقه منفى 
دو داير است و عالقه مندان مى توانند همه روزه از ساعت 11 

تا 21 از اين آثار ديدن كنند. 

در گالرى «پرديس ملت» روى ديوار رفت

 روايت 29 نقاش از «بيان و انتزاع» 

پايان فيلمبردارى «دلم مى خواد»   آزاده جعفريان
«فرانك آرتا»: فيلم «دلم مى خواد» به كارگردانى  �

ــان  ــروز پاي ــور ام ــى تقى پ ــان آرا و عل ــن فرم بهم
مى يابدوهمزمان عباس گنجوى در حال تدوين اين 
كار است. قرار است «دلم مى خواد» عيد فطر به اكران 
عمومى درآيد. فيلم «دلم مى خواد» بر اساس فيلمنامه 
ــهرابى ساخته  شده. حضور  نويسنده جوان، اميد س
ــا توجه به دورى اش  ــا گلزار در اين فيلم ب محمدرض
ــود كه كنجكاوى ها را  ــينما، از جمله مواردى ب از س
ــان آرا در اين فيلم به عنوان  برمى انگيخت. منتها فرم
سوپراستار با گلزار همكارى نكرد، بلكه او نقش پسر 
ــان) را بازى مى كند كه با  ــرام فرزانه» (رضا كياني «به
همسرش به مشكل خورده است. بهمن فرمان آرا كه 
ــينما فعاليت نكرده بود، با ساخت  مدت ها بود در س
ــت از  ــد و قرار اس اين فيلم، وارد فضاى متفاوتى ش
ــار،  ــادى بگويد. رضا كيانيان، مهناز افش زندگى و ش
آرمينه زيتون چيان، رضا بهبودى، ندا مقصودى و پيام 
دهكردى و برخى ديگر از بازيگران سينما و تئاتر، از 
جمله صابر ابر، رويا نونهالى، على سرابى، بهناز جعفرى، 
فرزين صابونى، سحر دولتشاهى، احمد ساعتچيان، 
مريم بوبانى و...  نيز در اين فيلم نقش آفرينى كردند. 
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