
با وجود نشریات تخصصی هنری که گاه به طور مستمر و گاه به طور موقتی به زبان فارسی منتشر می شود، هنوز فقدان نقد مستقل یکی از مشکالت درخور توجه جامعه هنری ماست. گسترش سلطه ی سرمایه بر نهادهای 

دولتی و خصوصِی فرهنگی، مجالی برای بحث های تئوریک باقی نگداشته. از نظر ما و بر اساس تجربه، نقد مستقل به فضای مستقل نیاز دارد. پس برآن شدیم امکانی هرچند کوچک برای آن )انتشار نقد های آزاد و مستقل( 

فراهم کنیم و امیدواریم کیفیت مباحث، جبران کننده کمیت کوچک آن باشد. طبعا این گالری نقدهای مربوط به نمایشگاه و هنرمندان مرتبط را در اولویت قرار می دهد. همچنین سعی خود را معطوف بر نمایشگاه های مهم تر 

و ایجاد مباحث جدی تر و روزآمد می کند.  »نامه ی آزاد« بر عهده ی خود می داند که جامعه ی هنری ایران را هرچه بیشتر در جریان اخبار، رویدادها و مباحثی که توسط هنرمندان ایرانی در خارج ازمرزها انجام می پذیرد، قرار 

دهد. به  نظر ما این امر در  به روزرسانی و حضور فعال تر هنرمندان جوان ایرانی موثر است و ما را در شکستن حلقه ی ارزش های مطلق سرمایه داری یاری می رساند. طراحان آزاد از منتقدینی که خود را همسو با این رویکرد 

می بینند  دعوت می کند با ما همراه شوند و چنانچه مایل هستند، نقد ها و مقاالتشان را برای انتشار در  نامه ی آزاد بفرستند.
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با این برنامه می توانی  نوایی 1000ساله گوش فرادهی. جیمز بریدل
در تاریخ 22 ژوئن 2015، پروژه ی النگ پلیر اثر هنرمند انگلیسی جم فاینر2 انتشار اپلیکیشن 
موبایلی خود را اعالم کرد. النگ  پلیر قطعه  ای موسیقی   است که طول اش هزار سال است. 
اپلیکیشن النگ پلیر راهی نو برای گوش دادن به النگ پلیر ارائه می کند. این اپلیکیشن قادر 
است هرجا و در هر زمان، بدون نیاز اتصال به اینترنت، لحظه به لحظه هم زمان با خلق اثر، 
این قطعه را پخش نماید. در شماره ی اول نامه ی آزاد مطلبی به تفصیل درباره ی النگ پلیر 
منتشر شده است. جیمز بریدل2 در گاردین، درباره ی النگ پلیر و اپلیکیشن اش چنین نوشته:
این نغمه جریان داشته است، توسط یک گروه کر و یک کاسه ی تبتی خوانده و نواخته شده 

است. حاال قطعه جم فاینر3 در عمق زمان در موبایل قابل دانلود است.
به  آغاز  سال  هزاران  برای  موسیقی  قطعه ی  یک   ،1999 سال  دسامبر   31 شامگاه  در 
بر  دقیق  و  ساده  قاعده ی  چند  اعمال  فاینر  جم  پلیِر  النگ  باطن،  در  کرد.  نواخته شدن 
شش قطعه ی کوتاه موسیقی است. اما نتیجه، قطعه ای بی انتها است که تا 31 دسامبر 
است  قسمت ها  بقیه  با  درارتباط  موسیقی  از  قسمت  هر  شد.  نخواهد  تکرار  سال 2999 
تدریج  به  را  آن ها  مدارهایشان  که  منظومه هایی  و  سیاره ها  مانند  جداست،  آن ها  از  و 
جدا  یکدیگر  از  قرن ها  حتی  و  دهه ها  سال ها،  طول  در  سپس  و  کرده  نزدیک  یکدیگر  به 
فرآیندهای  و  زمان  عمیق  واقعیت  با  تا  کند  وادار  را  ما  می خواهد  قطعه  این  می کنند. 
از تجربه ی هر فردی است. النگ پلیر، واقع در  محیطی و اجتماعی مواجه شویم که فراتر 
ترینیتی بوی وارف4 در شرق لندن، به طور مداوم داخل فانوسی دریایی نواخته می شود 
آموزش  طوالنی  و  تنها  شب زنده داری های  برای  فانوس بانان  سال،   100 از  بیش  آن  در  که 
از جزئی ترین و پیشروترین  می دیدند. شاید جای دادن چنین مفهوم گسترده ای در یکی 
این دقیقاً  اما  آید،  نظر  به  )برنامه ی گوشی های هوشمند( غیر شهودی  فضاهای معاصر 
همان جهتی است که النگ پلیر به سویش در حرکت است. این برنامه که با همکاری دنیل 
جونز5، ساوند آرتیستی که کارش ساخت قطعات موسیقی بر اساس شرایط آب و هوایی 
و مکالمات توییتری است، و جو هیلز6 طراح خلق شده است، کاربرها را با قطعه ی دَورانی 
فاینر آشنا می کند. به آن ها اجازه می دهد تا قطعات متفاوت طنین ِسنج را در حین تداخل 
با یکدیگر دنبال کنند، و یا آن ها را به پس زمینه بفرستند که پیوسته نواخته شوند. این 
برنامه برخالف خود قطعه و فکر پشت آن که هر دو پیچیده به نظر می آیند به طرز فریبنده ای 
تغییرات  توسط  راحتی  به  و  است  پیچیده  بسیار  آن  در  جاری  شبکه  ی  چون  است،  ساده 
سیستم عامل و یا تغییرات فیزیکی دستگاه های دیجیتال دستخوش تغییر می شود. قابلیت 
بروز رسانی آسان نکته ای است که فاینر از آن به عنوان »عمل نزدیک شدن به فضای ژرف«
)the deep space mission approach( یاد می کند، ساختن چیزی که برای تضمین بقا 

در زمان، نیازمند کمترین دستکاری  است. این برنامه آخرین تجسم این قطعه ی موسیقی 
است. النگ پلیر در آغاز به شکل یک برنامه ی کامپیوتری برای تولید قطعه ی موسیقی به 
بوی  ترینیتی  در  مداوم  اجرای  با  هم زمان  موسیقی  این  است.  شده  نوشته  زنده  صورت 
وارف )جایی که اکنون یک انبار کوچک اما در حال رشد از تجهیزات مستعمل کامپیوتری 
و پر از بوردهای الکترونیکی قدیمی است که برای ادامه فعالیت سیستم، جای خود را به 
بوردهای جدید داده اند(، در فضای مجازی در حال پخش است.  در سال 2009  النگ پلیر یک 
برنامه ی زنده طوالنی 1000 دقیقه ای در راوندهاوس در لندن اجرا کرد که در آن شش نوازنده 
234 کاسه ی تبتی، یکی از فرم های باستانی زنگ و یکی از کهن ترین آالت موسیقی جهان 
را می نواختند. این بخش در سال 2014  با همکاری یک گروه کر، تحت عنوان آزمایشاتی 
برای آزادسازی این اثر از وابستگی به تکنولوژی، بار دیگر اجرا شد. برخالف راه های قدیمی 

بی پرده  کلمه ی  این  هویت،  نیست.  پروژه  این  درخور  هویت  اندازه ی  به  کلمه ای  هیچ 
دیگر  سوی  از  است.  انسان ها  همه ی  ارتباط  راه های  از  یکی  اجمالی  مفهوم  پرقدرت،  و 
هویت پیچیده ترین و منحصر به فرد ترین چیزی است که همگی ما را منفرد می سازد. این 
به صورت پیش فرض  از هویت کردی خلق می کند. هنرمندان  نمایشگاه، جهانی کوچک 
بهترین راه بیان خود را از طریق هنرشان می جویند. اما آنها دقیقاً چه کسانی اند؟ ارتباط 
به  تا  دارد  تالش  پرفورمنس(  سخنرانی،  )نمایشگاه،  پروژه  این  چیست؟  کردستانی شان 

چنین سواالتی پاسخ داده و آنها را مطالعه و ساختار شکنی کند.
برنامه ای سیاسی در کار نیست؛ تنها هنرمندان اند که در جستجوی راهی به کردستان خویش اند. 
کردستانی که درون هر یک از آنان وجود دارد. این پروژه، اولین گذار به هویت و فرهنگ کردی را به 

واسطه ی ارزش های هنری به عنوان راهی برای مشاهده و فهم جهان می سازد. 
کردها چه کسانی هستند؟ یک گروه قومیتی که هیچ گاه اجازه ی موجودیت نیافته است. 
گروهی که در تمام کشورهای محل سکونت اش یک اقلیت محسوب می شود. اما آیا صرفاً 
تاثیرات  با  مختلف،  کشورهای  در  کردها  که  چرا  نه،  شاید  دارد؟  وجود  کردی  هویت  یک 
و کردستان  زندگی می کنند... هنگام صحبت درباره ی هویت کردی  و ریشه های مختلف 
سواالت متعددی پیش می آید. هدف پروژه ی ما نزدیک شدن به این موضوع بسیار حساس 
توسط هنر است. علی رغم تمامی فاصله ها و تفاوت های فرهنگی، زبان هنر جهانی  است. 
کلیشه ای قدیمی می گوید هنر ما را متحد می سازد و فهم مشترک پدید می آورد. ما با این 
پروژه عالقه مندیم باور کنیم هنر این قدرت را دارا است، قدرت اتحاد، پل زدن بر شکاف های 
میان فرهنگ ها و گسترش درک متقابل. معتقدیم تا زمانی که مردم تاریخ خود را درک 
و از آن حفاظت نکنند، تازمانی که صدایی در خلق فرهنگ و آینده ی خود نداشته باشند، 
یک دموکراسی پویا وجود نخواهد داشت. همگی ما باید این مسئولیت را بر عهده بگیریم 
که رابطه ای جدید را میان رویاهای شخصی و گروهی مان بسط دهیم. هنرمندان اغلب از 
کودکی و خاطرات شان الهام می گیرند. آنها خصوصاً در تبعید با سنت ها و خاطرات رو به 
فراموشی سروکار دارند؛ سنت ها و خاطراتی بسیار شخصی، اما مشترک. موضوعات اصلی 
این پروژه آزادی، حقیقت و رویاها هستند. ما از هنرمندان سراسر جهان دعوت کردیم تا با 
برداشت های شخصی خود روی زمینه های حول هویت کوردی کار کنند. می توان آثار را به 

چهار گروه اصلی تقسیم کرد: تاریخ، جنگ، هویت ]شخصی[ و سنت. 
هنرمندان: حلما عباس، نیما علیزاده، هیوار امینی، وورا آریا، مریم اشرافی، شیرکو بیکس 
حکی جیمن، عادل داوود، فائک رسول، عدالت ر. گارمیانی، هیوا ک.، احمدی خانی، سوزان 

میزالس، ایشان اوتمارک، رزیتا شرف جهان، هیتو استایرل، فرهاد ورهرام، نیکو وال.
آثار: سوزان میزالس4 ، عکاس سابق آژانس مگنوم، از دهه ی 80 میالدی تحقیق وسیعی 
بر منطقه ی کرد نشین انجام داده است. در اثر وی خاطرات مردم کرد گردآوری شده و به 
نمایش درآمده است. نیکو وال5 روی برنامه ی شکست خورده ی تشکیل کردستان سرخ 

در شوروی سابق تحقیق کرده است. هیوا ک. با ویدیوی خود درباره ی بمباران شیمیایی 
حلبچه در عراق، ما را به جنگ کردستان عراق می برد.  اثر هیتو استایرل6 روایتی از دوست 

خود، آندر ه آ است؛ کسی که در کنار پیشمرگه های کرد  جنگید و کشته شد.
مریم اشرافی، عکاس ایرانی، به دنبال زنان رزمنده  کرد در کوه های کردستان رفته  است.

 فایک رسول7 برای غلبه بر خاطرات شخصی خود از زندان عراق در زمان جنگ نقاشی 
می کشد. نیما علیزاده از مراسم سنتی مذهب یارسانی در کردستان ایران بازدید کرده 
تا سیمای پیران این طریقت را نشان دهد. فرهاد ورهراِم فیلم ساز، از مراسم سنتی پیر 
استان  در  شالیار  پیر  مزار  بر  که  دوهفته ای  مراسمی  است.  کرده  تصویربرداری  شالیار 

کردستان ایران برگزار می شود و در آیین ذکر آن تنها مردان حضور دارند.
 ووریا آریا با خودنگاره اش تاریخ و هویت گسیخته  و دوگانه  اش را شرح می دهد. تصمیم 
و  اضطراب  احساسات،  داوود8  عادل  نه.  یا  بگذارند  آن   روی  پا  که  است  مخاطبان  با 
ناامنی های خود را در خودنگاره ای با ابعاد واقعی منعکس می کند. عکس های پاسپورت 
که پشت و رو گذاشته شده اند، در اثر هیوار امینی به هویت ناموجود کردهای ایرانی اشاره 
می کنند. اثر ایشان اوتمارک9 از خاطرات کودکیش در دیار بکر ترکیه نشات گرفته است. 
جایی که همه ی بچه های مدرسه مجبور به پوشیدن لباس متحدالشکل بودند. این لباس 

در ذهن او بهترین وسیله برای پوشاندن تفاوت های قومی و فرهنگی است. 
الگو های کوچکی دوخته که  بر  را  رزیتا شرف جهان تأمالت شخصی خود درباره ی کردها 
اتصال شان در کنار یکدیگر آن را به پتویی راحت بدل کرده است؛ تا همه را گرم نگاه دارد 
و همه ی تاریخ ها و خاطرات را پوشش دهد.  و عدالت ر. گارمیانی10  از زندان سرخ سابق در 
کردستان عراق به عنوان محلی برای اجرای پروفورمنسی محلی و بین المللی سود جسته 

که بتوان از طریق آن خاطرات شخصی را به اشتراک گذاشت.

 کردها چه کسانی هستند؟ 
بزرگترین گروه قومی  نفر  40 میلیون  با جمعیت منطقه ای  )به کردی: کورد(  مردم کرد 
بدون دولتی ملی است. عالوه بر ترکیه، ایران، عراق و سوریه، می توان اجتماعات کردی 
را در سراسر جهان مشاهده کرد؛ اجتماعات کردی پرجمعیتی در ارمنستان، گرجستان 
تمامی  در  تقریباً  و  جنوبی  آفریقای  از  بخش هایی  لبنان،  روسیه،  آذربایجان،  اسرائیل، 

کشورهای اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا وجود دارند.
زیرمجموعه ی  کردی  زبان های  می کنند.  صحبت  کردی  زبان  به  و  ایرانی اند  مردمی  آنها 
زبان  هستند.  ایرانی  زبان های  غربی  شمال  شاخه ی  به  متعلق  هند-اروپایی  زبان های 
کرمانجی  گویش های  به  ترکیه  کردهای  است؛  متعددی  گویش های  دارای  کردی 
)و  کرمانجی  بادینانِی  و  سورانی  اشکال  به  عراق  در  کردها  می گویند.  سخن  دیمیلی  و 
هستند  چندزبانه  یا  و  دوزبانه  کردها  اکثر  می کنند.  تکلم  گروه(  دو  این  زیر شاخه های 

دوم سخن  زبان  عنوان  به  فارسی  و  ترکی  دربرگیرنده شان مثل عربی،  زبان محیط  به  و 
می گویند. این زبان ها اغلب تحمیل شده و در برخی مناطق هنوز ممنوعیت زبان کردی 
به چشم می خورد. زبان اصلی کردهای یهودی و برخی از کردهای مسیحی )با آشوری های 

کردستان اشتباه نشود( عموماً زبان آرامی است.
  

کردستان کجا است؟
کردستان محلی است که کردها در آن ساکن اند و فرهنگ، زبان و هویت ملی کردی به 
استفاده ی  نخستین  مورخان  گفته ی  طبق  است.  گرفته  بنیان  آن جا  در  تاریخی  صورت 
سنجر  سلطان  که  زمانی  به  بازمی گردد.  میالدی   12 قرن  به  کردستان  نام  از  رسمی 
بهار  به مرکزیت شهر  نام،  این  به  والیتی  و  کرد  را تسخیر  کردنشین  سلجوقی منطقه ی 
مجزا  بخش  چهار  به  کردستان  حاضر  حال  در  کرد.  تاسیس  امروزی  همدان  نزدیک 
عراق  شمال  شمالی(،  )کردستان  ترکیه  شرقی  جنوب  و  شرق  است:  شده  تقسیم 
)کردستان  سوریه  شمال  شرقی(،  )کردستان  ایران  غرب  شمال  جنوبی(،  )کردستان 
ارتفاعات منطقه ی  از  -روژاوا( و همچنین بخش هایی  غربی یا کردستان کوچک جنوبی 

قره باغ )الچین( که محل منازعه  میان ارمنستان و آذربایجان است.
میان  کرد نشین  مناطق   16 قرن  در  است.  تاریخی  دگرگونی  دو  نتیجه ی  تقسیمات  این 
از فروپاشی  امپراطوری های صفوی و عثمانی تقسیم شدند. بعدها در قرن بیستم پس 
امپراطوری عثمانی در نتیجه ی جنگ اول جهانی، متفقین کشورهای جدیدی را در مرزهای 
پیشین این امپراطوری تاسیس کردند. بر اساس معاهده ی ِسور که هرگز به اجرا درنیامد 
از این کشورها باشد. هرچند اشغال دوباره ی این مناطق توسط  قرار بود کردستان یکی 
نیروهای ترکیه و عوامل دیگر باعث شد تا متفقین در سال 1923 معاهده ی اصالح شده ی 
لوزان را بپذیرند. معاهده ی جدید، مرزهای کنونی جمهوری ترکیه را تعیین کرد و کردها را 
از داشتن منطقه ای خودگردان محروم ساخت. دیگر مناطق کردنشین به جزئی از عراق و 
سوریه، کشورهای جدید تحت قیومیت انگلیس و فرانسه بدل شدند. متعاقباً کردها آرزوی 

خود را برای تاسیس دولت ملی آزمودند. 
مهاباد  جمهوری  شد.  اعالم  محمد  قاضی  رهبری  به  مهاباد  جمهوری   1946 سال  در 
10 فروردین  عمری کوتاه داشت و ماه آذر همان سال به پایان رسید. قاضی محمد در 
در  )واقع  جنوبی  کردستان  کردستان،  خودگردان  بخش  تنها  امروز  شد.  اعدام   1326
عراق فدرال( است که در سال 1991 پس از جنگ دوم خلیج فارس، با اعالم این منطقه 
صورت  به  ملیتی  چند  قوای  توسط  عراق  ارتش  برای  ممنوع  پرواز  منطقه ی  عنوان  به 
 )KRG( نیمه خودمختار درآمد. از سال 2005، این منطقه تحت حکومت اقلیم کردستان
دولت های  توسط  کردستان  اعظم  بخش  هرچند  می شود.  اداره  خودگردان  صورت  به 

مرکزی ترکیه، ایران و سوریه کنترل می شود.

گذار نخستین به هویت و فرهنگ کردی
نمایشگاه گروهی، بحث و نظر،  نمایش فیلم و کنسرت
افتتاحیـه: 3 نوامبـر 2015، گالـری هینترلنـد
در  هینترلند1،  گالری  در  کردی  هویت  موضوع  با  نمایشگاهی  نوامبر  ماه  در 
جنبی  برنامه های  شامل  چند رسانه  ای  نمایشگاه  این  شد.  برگزار  اتریش  وین 
موسس  ولنبوک2،  گودرون  بود.  و...  فیلم  نمایش  سخنرانی،  میزگرد،  متعدد 
پلتفرم  هینترلند  است.  پروژه  این  گردآورنده ی  هینترلند  گالری  هنری  مدیر  و 
میان رشته ای  و  بینا فرهنگی  پروژه های  ترویج  به  که  است  مستقل  فضایی  و 
ولنبوک   2008 سال  از  دارد.  اختصاص  ایران  بر  تمرکز  با  خاورمیانه  هنرمندان 
پروژه های  برگزاری  به  و  کرده  گردآوری  متعددی  میان رشته ای  نمایشگاه های 

است.  مشغول  بین المللی  سخنرانی های  و  کارگاه ها  هنری، 
است.  سیتیوس3  بنیان گزاران  از  و  دیزاین  هینترلند  پایه گذار  همچنین  او 
شهرها  عمومی  فضای  بهبود  راهکارهای  بر  که  است  جهانی  شبکه ای  سیتوس 
در  اروپا  فرهنگی  پایتخت  برنامه ریزی  تیم  و  پروژه  عضو  او  است.  متمرکز 

است. بوده   )2009( لینتس  و   )2003( گراتس  دوشهر 

1 - Hinterland 2- Gudrun Wallenböck 3 - Sitios 4 - Susan Meiselas 5 - Niko Wahl 6 - Hito Steyerl 7 - Faek Rasul 8 - Adel Dauood 9 - Ishan Otrmak 1 0 - Adalet R. Garmiany 
تصاویر: راست: رزیتا شرف جهان، دوخت روی پارچه، 147 × 195 سانتی متر، 1394، چپ: نیما علیزاده، از مجموعه دونادون، 1394
 hinterland.ag :منبع
 Winkler / hinterland :تصاویر

گوش دادن به یک اثر از راه دور، این برنامه نیازی به حضور فیزیکی و یا اتصال به اینترنت 
ندارد. بلکه در خود موبایل تولید می شود. فاینر یکی از بنیانگذاران گروه موسیقی ُپگز7  است، 
اما فعالیت های هنری اش که در کنار موسیقی شامل چیدمان، فیلم و عکاسی است، مدت ها 
است که با ایده کران های زمان و فضا گره خورده است. قطعه برای حفره ای در زمین8 )2006(، 
از  شیپوری فوالدی به ارتفاع هفت متر ساخته شده که در محلی نزدیک اشفورد 9 در ِکنت، 
باران تغذیه  زیرزمینی و آب  با جریان آب های  اين مجسمه که  آمده است.  بیرون  از زمین 
می شود، صدای فرآیندهای زيرزمينی را تقويت می كند. فاينر خود این گونه توضیح می دهد: 
»هم صدای موسيقی و هم نوای چشم انداز يكپارچه ی اطراف خود و نیروهایی که بر آن و 
در آن اعمال می شوند را تقویت می کند«. موبايل سينفونيا10 )2012( در ابتدا بنا بود کارکردی 
کامالً متضاد داشته باشد؛ مجموعه ای از قطعات خیلی کوتاه موسیقی که به عنوان زنگ 
موبایل پخش شدند. اما هدف موبایل سینفونیا این است که از ترکیب هزاران زنگ موبایل 
در سراسر جهان، یک قطعه ی موسیقی شکل گیرد که با دریافت تماس از جانب هر مشترک 
تلفن صدایی به آن افزوده شود. موبایل سینفونیا اقدام به بازآفرینی مفهوم سنتی پارت در 
ارکستر کالسیک می کند که در آن هر نوازنده مجموعه نت مختص به خود را در عصر موبایل 
اجرا می کند. همین فلسفه اساس تجسم النگ پلیر است، انطباقی با اوضاع معاصر جامعه 
و ساخت موسیقی، که با تاریخ موسیقی و اجرا ارتباطی عمیق دارد و آن را توسعه می دهد. 
فاینر می گوید »اگر قصد دارید قطعه ای موسیقی بسازید که بیش از 5 تا 10 سال دوام داشته 
باشد، باید توجه داشته باشید که چگونه برخورد فرهنگی با صدا و موسیقی تغییر خواهد 
کرد.« یکی از فرم های اولیه که برای النگ پلیر پیشنهاد شد »ساخت یک تراشه ی خودکفا بود 
که صرفاً به نواختن النگ پلیر اختصاص داشت و نه چیز دیگر. آنقدر ارزان که بتوان در مقیاس 
میلیونی تولید و تا دوردست ها توزیع شود، مانند گرده های گیاهان در باد.« به یک معنا این 
برنامه تحقق همین ایده است، چرا که شرکت اپل و هم قطارانش دانه ها را فراهم کرده اند. 
النگ پلیر می تواند سوار بر دستگاه های همه گیر شده ی این شرکت ها پیش بتازد. یکی دیگر 
از فرم های پیشنهادی، بیشتر بر اساس توسعه ی ماشین های مکانیکی به جای کامپیوتری 
برای بازتولید النگ پلیر بود. فاینر یک دستگاه بزرگ پخش صفحه با 6 بازو متصور می شود، 
با صفحه هایی به قطر 1 تا 2 متر، »اجرای این پروژه نیازمند پاسخگویی به این پرسش بود 
که این صفحه ها را چگونه و از چه موادی می توان ساخت«؛ نمونه ای دیگر از »سینتی سایزر 
عصر مفرغ« با تکنولوژی کاسه های تبتی. اگرچه در نهایت بهترین استراتژی برای النگ پلیر این 
است که مردم بقایش را بخواهند. برنامه ی النگ پلیر ما را وادار به پرسش درباره ی رابطه   مان 
با گجت های همراه  می کند. در حالی که بیشتر ما در روند به روزبودن، گجت هایی را حذف و 
گجت های جدیدتری را نصب می کنیم، برنامه ای برای هزار سال نقطه ای ثابت در مرکز دنیای 
دیجیتال فراهم می کند. امیدوار کننده این است که دیگر تقاضای ساده لوحانه ی قطع ارتباط 
با دنیای دیجیتال در میان نیست، بیشتر یادآوری است که عمل توزیع با ازخودبیگانگی یکی 
آگاهی درون  با شتاب و فراموشی یکی نیست، و وجوه متفاوت و مکمل  نو  شدن  نیست، 

شبکه هایی که اکنون در آن فعالیم، امکان پذیراند.

در فروهر  پرستو  آثار  از  نمایشگاهی   2016 فوریه   6 تا   2015 دسامبر   10 تاریخ  از 
در  را   Pi Artworks  ،1998 سال  در  تورانلی2،  یسیم  شد.  برپا   Pi Artworks

به  از موفقیت در هدف معرفی هنرمندان ترکیه ای  استانبول تاسیس کرد و پس 
بازار محلی و جهانی، دو شعبه ی دیگر در استانبول و لندن به آن افزود. نمایشگاه 
گالری  توضیح  مختصر  ادامه  در  شد.  برگزار  گالری  این  لندن  شعبه ی  در  فروهر 

درباره ی پرستو فروهر و آثار به نمایش درآمده وی را می خوانیم.
روش فروهر بررسی ساختارهای قدرت است؛ با تمرکز بر اینکه سیستم ها چگونه از ورود 
گفتمان های مخالف به فضای عمومی جلوگیری می کنند. او در کارش تجربه ی واقعی 
فقدان، رنج، و خشونت دولتی را از طریق انیمیشن ها، کاغذدیواری ها، فلیپ بوک ها و  
طراحی ها می پروراند. یک موتیف تکرارشونده در کارهای او فیگوری بدون صورت با 
پوستی نرم، صورتی رنگ و بدون مو و بدون مشخصات شناساننده چهره است. این 
فیگورهای بدون جنسیت که در لباس های بلند و گشاد تصویر می شوند را می توان به 
دو گروه تقسیم کرد: گروه تحت انقیاد، اغلب با دست و پاهای بسته، و گروه به انقیاد 
درآورنده که در حال ضربه زدن، خفه کردن و یا آزار گروه اول است. نحوه ی ترکیب تکرار 
این گونه یک  و  ایرانی می سازد  الگویی همانند نقشه  های فرش   باهم،  این فیگورها 

طراحی اورینتالیستی را به تابلویی مالیخولیایی تغییر شکل می دهد.
در دورانی که عالقه به فرهنگ و هنر خاورمیانه افزایش یافته، فروهر با تیزبینی، به خود 
در مقام یک ایرانی در غرب آگاه باقی مانده است. او به پنداشت هایی که درباره ی خود 
و روش کارش شکل گرفته اند واقف است و از این رو فعاالنه تالش می کند تا به این 
کلیشه های اورینتالیستی نقب بزند. از این منظر، کار او به مشاهده ی ساده ی واقعیات 

زیست ایرانی محدود نمی شود، بلکه آینه ای در برابر نگاه خیره   ی غربی باال می گیرد.
Pi Artworks London، مراحل اولیه ی مشق  فروهر در اولین نمایشگاه خود در 
هنری خویش را در کنار آثار اخیرش می چیند تا اجمالی از کار هنری اش ارائه دهد. 
این هنرمند همچنین طرح جدیدی از مجموعه ی کاغذ دیواری های پروانه را روی دیوار 
اصلی گالری خلق می کند. این اثر از دور همانند تصویر انبوهی از پروانه ها با بال هایی 
پوشیده از رنگ های تند و اگزوتیک به نظر می رسد. اما با بررسی نزدیک تر آشکار خواهد 
شد که بال های حشرات به صورت متراکم، آکنده از تکرار فیگور های هنرمند هستند؛ 

فیگورهای بدون چهره ی تحت شکنجه و شکنجه گران شان.

1- Reimaging the Illusion 2-Yesim Turanli
تصویر: نام من سرخ، نام من سبز شماره ی 3
طراحی دیجیتال روی کاغذ عکس، 80 × 80 سانتی متر؛ 2015

1 - Longplayer 2 -Jem Finer 3 -James Bridle 4 -Trinity Buoy Wharf
5 -Daniel Jones 6-Joe Hales 7- Pogues 8-Score for a Hole in the Ground
9 - Kings Wood, Ashford 10 -Mobile Sinfonia

‹ ترجمه ی پریسا موسایی   



بخشی از یادداشت 23 اثر1 نوشته ی دنیل میدمن2 .
 Poets Artists کتاب   )2015 )نوامبر   64 شماره ی  گردآورنده ی  میدمن  دنیل 

درباره ی 23 اثر از میان آثار کتاب، متنی در هافینگتون پست3 نوشته است. 
اثر فرسام سنگینی به نام »سارا کورو« در این میان به چشم می خورد. 

زنی جوان قوز کرده روی صندلی نشسته است. با پتویی روی زانوهایش، غرقه در افکار به 
گوشه ای خیره شده است.  پشت سرش یک تلویزیون قدیمی، دیواری چرک، طاقچه ای پر 
از آت وآشغال، و کاشی یا کف پوشی فرسوده  در زیر پایش. فرسام سنگینی ساکن تهران 
با تصویر کردن سمپاتیک و تخیلی امر روزمره، با دلواپسی های روزمره  سوژه های نشسته  
و جزئیات زندگی آنها مرا تکان می دهد. این نوع از رئالیسِم غیر رمانتیک اما سمپاتیک، 
است  تسکینی  چه  و  بود  نوزدهم  قرن  نویسندگی  و  نقاشی  بزرگ  پروژه های  از  یکی 
مواجهه ی مجدد با آن. دیدن این که هنرمند تصمیم گرفته معنای زندگی اطرافیانش را 
درک کرده و با هنرش نه اینکه زندگی شان را تغییر دهد، بلکه آنان را وقاری اعطا کند که 

تنها به واسطه ی نگاهی خونگرم و روشن بین قابل کسب است.

لودویگ  دانشگاه  در  جاری  سال  نوامبر   11 در  )پالکاردها(  پالکات ها  نمایشگاه 
کیوریتوری  به  نمایشگاه  این  شد.  برگزار  آلمان  مونیخ1  شهر  ماکسیمیلیان 
پرستو جعفری، شامل آثار چاپ مجدد هنرمندان دهه  40 و 50 شمسی )60 و 70 
بنیاد  یا  )و  اثر  خالق  هنرمندان  تائید  با  و  شریفی  فواد  توسط  که  است  میالدی( 
در سال گذشته  آزاد  طراحان  گالری  و معنوی  مالی  با حمایت  و  هنرمندان(  این 

به انجام رسید. این پروژه، بهمن سال گذشته در گالری طراحان آزاد رونمایی شد.
است.  ایران  معاصر  هنر  در  مهم  دوره ای  به  نگاه ها  جلب  برای  تالشی  پالکات ها 
پیشرو هنر معاصر  از نسل  نماینده ای  پروژه  این  در  داده شده  نمایش  هنرمندان 
ایران هستند. نسلی که در دوران پیچیدگی و تغییر در ایران، مباحث روشنفکری، هنر 
و... را درهم آمیخت. مشاهده ی آثار این نمایشگاه، غرق شدن در گفتمانی  است که 
زیبایی شناسانه یا فنی هنر می کند. این  ما را درگیر مسائلی وسیع تر از درک صرفاً 
کیفیات چند منظر و متغیر را می توان در گذشته و در ارتباط با هنرمندان خالقشان 
ردگیری کرد. این کیفیات می توانند براساس تعینات غایت هنر که در شرایط تاریخی 
و زمینه ی هنر زمان خودشان شکل گرفته بودند تاویل شوند. از آن رو است که ارتباط 
با هنر،  آن دوران نیازمند درکی از نقش دوگانه ی هنرمند به عنوان هم شارح و هم 
و  هنر  از  ستایشی  »در  می نویسد  پروژه  این  درباره ی  خود  شریفی  فواد  است.  ناظر 
دیگری، دیگرانی که هرگز نبوده اند و دعوتشان به این همایش دغدغه ی اصلی ام 
بوده است. این نمایشگاه نگاهی به گذشته، به پالکات ها، به نیم قرن پیش است. به 
آن چه باید ادامه می یافت اما ویران گشت و به عنوان رویدادهایی دفن شده باقی ماند 
]...[.« هم زمان با برگزاری این نمایشگاه، برنامه ی گفتگو با هنرمند و نمایش فیلم 
به منظور تحلیل زمینه های مفهومی این نمایشگاه و بحث بر ارزش های تکنیکی آثار 
سیلک اسکرین شده برگزار شد. گفتگو و فیلم به دالیل انتخاب پوسترها و هنرمندان 
منتخب این نمایشگاه و اهمیت تاریخی آن دوران در هنر معاصر ایران توجه داشت و 

نگاه را به سمت تعریف هنرمند و رویکرد وی به آن دوران جلب کرد.
آثار اردشیر محصص، روئین پاکباز، مرتضی ممیز، فریدون آو، پرویز تناولی، عباس 
کیارستمی، سیراک ملکنیان، محمد احصایی، نیکزاد نجومی، فرشید مثقالی، کوروش 
شیشه گران، صادق بریرانی، گارنیک درهاکوپیان، هوشنگ کاظمی و بیژن صفاری در 

این پروژه بازتولید شده و به نمایش درآمدند.

از 29 ژانویه تا 3 مه 2015 در نشنال آکادمی نیویورک نمایشگاهی از 145 سلف پرتره 
با  رابطه ی هنرمند  برگزار شد. »سلف پرتره های هنرمندان در غیاب شان« کاوش در 
زمان  طی  در  خود  بازنمایی   روش های  دگرگونی  و  تاثیر  چگونگی  و  خویش،  تصویر 
توسط هنجارهای مسلط فرهنگی است. سلف پرتره بخشی از سنت دیرپای هنر است. 
قرون  در  می کنند.  برآورد  میالد  از  پیش  قرن 14  حدود  را  آن  مبدا  مورخان  از  برخی 
وسطی کشیدن خودنگاره عالقه و توجه ویژه ای به خود جلب کرد و در دوران رنسانس 
به عنوان سبکی محبوب رواج یافت. از آن پس در سبک، محتوا و رهیافت دستخوش 
تغییرات متعددی شد. این نمایشگاه نگاهی تاریخی به سلف پرتره ها در دو سده ی 
گذشته می اندازد؛ دورانی که ساختن تصویر خویش ذهن مردم را اشغال کرده است. 
نمایشگاه از مجموعه ی مهم و بسیط آکادمی از پرتره ی هنرمندان و تعداد زیادی از 
آثار قرضی تشکیل شده است. اشر دیورند، توماس ایکینز، سسیلیا بو، جورج گروس، 
ویل بارنت، اندرو ویت، جاکوب الورنس، وین تیباد، رابرت رائوشنبرگ و هواردنا پیندل، 
آنا مندیتا،  مارسل دوشان، پیرو مانزونی، مرت اوپنهایم، هانا ویلکه، بروس ناومن، 
ویوین مه یر، شیرین نشاط، سیندی شرمن، کاترین اپی، آی وی وی و فریدون غفاری 

بخشی از فهرست طویل هنرمندان به نمایش درآمده را تشکیل می دهند. 

تصویر: فریدون غفاری، سلف پرتره هنرمند

»گنج های جهان1« عنوان نمایشگاهی با همکاری موزه ی بریتانیا در موزه ی ملی 
تا  باستان  تمدن  از  بشری  مصنوعات  بررسی  نمایشگاه  هدف  است.  سنگاپور 
بریتانیا  از گنجینه ی موزه ی   اثر   200 از  بیش  نمایشگاه  این  در  هنر معاصر است. 
متعلق به کشورهای دارای تمدن کهن و 12 اثر از هنر معاصر به نمایش درآمده 
است. در بخش جهان مدرن2 اثری از صادق تیرافکن به نام تاپستری انسانی به 
یکدیگر  کنار  در  که  شده  ساخته  پرتره  عکس  صدها  از  اثر  این  می خورد.  چشم 
تیرافکن است  اثر  از چهار  انسانی یکی  تاپستری  الگویی هندسی پدید می آورند. 
 1394 آذر   ۱۴ نمایشگاه  این  می شود.  نگهداری  بریتانیا  موزه  مجموعه ی  در  که 

آغاز شده و تا ۹ خرداد ۹۵ ادامه خواهد داشت.

با پایان یافتن چهارمین دوساالنه ی سرو نقره ای، نام برگزیدگان این جشنواره در 
هفت بخش اعالم شد ... از میان این برگزیدگان نام هنرمندانی که در سال های 

گذشته با گالری طراحان آزاد همکاری نموده اند به شرح زیر است:
آریا کسایی جایزه ی اول بخش طراحی کتاب را برای طراحی کتاب های »فریدون آو«

طراحی  بخش  اول  جایزه ی  نعم الحبیب  امید  نمود.  دریافت  محصص«  »اردشیر  و 
ایرانشهر«  »تماشاخانه ی  مجموعه ی  بصری  هویت  طراحی  برای  را  بصری  هویت 
دریافت کرد. ابوسعید اسکندری جایزه ی اول بخش پوستر را برای طراحی پوستر فیلم 
»لرزاننده ی چربی« دریافت نمود و همچنین رضا باباجانی جایزه ی اول طراحی جلد 

کتاب را برای طراحی جلد کتاب »تقویم تنهایی« دریافت کرد.
 در میان تقدیر شدگان در دو ساالنه ی سرو نقره ای از فرهاد فزونی در بخش طراحی 
جلد کتاب )پادشاه(، ساناز سلطانی در بخش صفحه آرایی)سیمرغ(، علی عسلی در 
بخش نشریات)مجله ی هنگام(، مرتضی محالتی در بخش طراحی نشانه، محمدرضا 
عبدالعلی در بخش طراحی هویت بصری )فدک( و بخش آزاد، ایمان راد در بخش 
طراحی پوستر)طراحی پوستر موزه ی گرافیک( و  پیمان پورحسین در بخش طراحی 
را در  برتر  ادیبی جایزه ی ویژه ی جوان  رویاسمین( تقدیر شد... مجتبی  )قلم  حروف 

دوساالنه ی سرو نقره ای نود و چهار از آن خود کرد...
و  قدسی  حمید  دژاگاه،  )جمشید  استودیو تهران  نیز  را  رویداد  این  گرافیک  طراحی 

مهدی قاسمی با مدیریت هنری فرهاد فزونی( به عهده داشت.

در  آرت1  ساتورا  گالری  در  ایران،  نقاش  هنرمندان  انجمن  همت  به   2015 اکتبر  در 
شهر جنوای ایتالیا نمایشگاه »زمانی برای گفتگو«2 برگزار شد. این نمایشگاه در پی 
فراخوان انجمن و با حضور 100 اثر به کیوریتوری سروناز منزوی از اعضای کمیته ی 
نمایشگاه های این انجمن شکل گرفت. گالری ساتورا آرت یک مرکز هنری آموزشی 
در  خود  که  گالری  مدیر  ناپولی3،  ماریو  است.  مربع   متر   350 حدود  مساحتی  با 
تابستان امسال اولین دوره ی بینال جنوا را برگزارکرد، برای دمیدن روح تازه ای به 
معرفی  و  فرهنگی  گفتگوی  پویای  فضای  ایجاد  جنوا،  تجسمی  هنرهای  صحنه ی 
دوجانبه ی هنر منطقه و جهان تالش کرده است. بینال جنوا در سطح باالیی برگزار 
لونتو،  روزنامه های  در  گفتگو«،  برای  »زمانی  شد.  روبرو  گسترده ای  استقبال  با  و 
پایان  با  کرد.  دریافت  مناسبی  بازخورد  ایتالیا  رای3  تلویزیونی  کانال  و  الرپوبلیکا 
یافتن نمایشگاه در جنوا، 28 اثر منتخب از تاریخ 4 تا 8 نوامبر در یازدهمین آرت فر 
گالری مدیر  غریبی،  شهریار  گفته ی  به  درآمدند.  نمایش  به  سوئیس  در  مونترو 

در  اهمیت  لحاظ  به  آرت فر  این  آثار،  این  نمایش  مالی  حامی  و  لو پاله اورینتال4 
درجه ی دوم پس از آرت فر بازل قرار دارد. آثار در فضایی در حدود  200 متر مربع به 

نمایش درآمدند و با استقبال خوبی مواجه شدند.
 

در  زیبا  هنرهای  دکترای  برای  عرفانیان  عشرت  پایان نامه ی   از  خالصه ای  رو  پیش  متن 
دانشگاه یورک تورنتو است. این چکیده از 37 صفحه ی بخش اول  را عشرت عرفانیان در 
اختیار نامه ی آزاد قرار داده است. در این خالصه، مفاهیم و برخی از کلمات کلیدی و ارتباط 

مباحث مطرح در این بخش، خواننده را با روش و کلیت متن آشنا خواهد ساخت.

تغییر پرشتاب چشم انداز1 صنعتی شده، ناپدید شدن کارگر، پسافوردیسم
در سرمایه داری صنعتی، زمان با مراحل تولید و چرخه های مصرف سنجیده می شود. بعد از 
جنگ جهانی دوم برای ترقی قابلیت های تولید به ویژه در غرب ضروری بود که سرعت تولید 
با روش جاسازی کهنگی تعمدی در کاالها،  و  یابد  افزایش  تکنولوژیک  نوآوری های  توسط 
چرخه های مصرف شتاب گیرند. باالجمال، سرمایه داری تصاعد دائمی شتاب زمان است و 
از این رو به سوی پسا-تاریخ مندی روگردانیده. به این دلیل می توان فوردیسم را آغاز زمان 

پساتاریخی یا شروع تجزیه ی درک خطی ما از زمان ارگانیک دانست.
به گفته ی اندیشمند سیاسی لیزابت کوهن2 ، در نیمه ی دوم قرن بیستم با بنای »اقتصاد، فرهنگ 
و سیاستی حول وعده های مصرف انبوه«، آرمان های »مصرف کننده ی خوب« و »شهروند خوب« 
از یکدیگر جداناپذیر شدند3. این حجم از ساخت و سازهای مسکونی جدید توسط اقتصادی 
مختلط از بنگا ه های خصوصی با پشتوانه ی کمک های دولتی ممکن شد.  عمده ی این کمک ها 
در شکل وام های مسکن بیمه  شده با نرخ  بهره های پایین و بدون پیش پرداخت صورت گرفت. 
این امر پا  به  پای احداث بزرگرا ه ها از شهرها به زمین های کشاورزی سابق پیش رفت؛ زمین هایی 

که یک شبه به قطعات بزرگ طرح  انبوه سازی مسکن حومه تبدیل شده بودند.
این جابجایی که توسط اشکال جدید سرمایه داری رخ داد، اول در روابط میان کار و چشم انداز 
ویرانه    و  گشت  ناپدید  اول  جهان  بخش های  اکثر  در  کارخانه  کار  چنان که  پدیدار شد. 
کارخانه های رها شده به فضا های فرهنگی )بازسازی کارخانه ها توسط موزه ها و گالری ها( 
تبدیل شدند. دوم، اگر در دهه ی 60 ماشین عامل ازخود بیگانگی سوژه ها تصور می شد، با 
تسلط اولیه ی سرمایه داری غیرمادی )دنیای مجازی(، ماشین  ها اعضای مصنوعی کارگران 
تغییر  زیبایی شناسی  و  رابطه ی سیاست  و  آمدند. سوم، ظرفیت کنش سیاسی  به حساب 
یافت. این تغییرات باعث شدند کارگر به عنوان مقوله ای سیاسی »ناپدید« گشته و جای خود 
را به کارگر ادراکی4 یا کارگر غیرمادِی نامرئی و سیاست زدایی شده دهد. بسط، انتقال و بهره 

برداری از اطالعات، ویژگی کار ادراکی )کار فکری( پسافوردی است. در پسافوردیسم ما تکنولوژی 
را هم به مثابه ابزار و هم اعضاء]مصنوعی[ می شناسیم و انسان و ماشین مثل مدار مجتمعی 
از اطالعات تصور می شوند5. این با نگاه فوردیستی درباره ی ازخودبیگانه سازی ماشین آالت و 

همچنین دیدگاه قدیمی یوتوپیایی که تکنولوژی را رهایی دهنده می پنداشت در تضاد است.

مساله ی بازنمایی کار، زمان و چشم انداز/محیط زیست در سرمایه داری
جدید  شکل  با  تنها  نه   ،1960 دهه  هنر  در  زمان مندی  موضوع  اهمیت  که  می کنم  تصور 
روابط تولید و مصرف و درک نوین پساونگاردیستی6 از ماشین پیوند دارد، بلکه مرتبط با 
تالش برای مصالحه با محیط صنعتی شده  پس از جنگ است. این تصور حمل بر دیدگاهی 
بدبینانه  به تکنولوژی می شود و به تشکیک در مفهومی از پیشرفت تعبیر می گردد که روابط 
تولید فوردیستی جدید داعی آن است. همان طور که خواهیم دید، مفهوم آنتروپی که رابرت 
اسمیتسون در مقاله ی  تصویری خود، »گردشی در یادبودهای پاسئیک«7 )1967( شرح داده 
و همچنین نشان مالیخولیا در پروژه ی عکاسانه برند و هیال بکر8، بحران روایت های توسعه، 
تکامل و پیشرفت تاریخی را به  خوبی نشان می دهند. مقایسه میان پروژه های اسمیتسون 
روشن  آنتونیونی  میکل آنجلو  اثر   )1964( سرخ9  صحرای  فیلم  با  مقابله شان  و  بِِکرها  و 
می کند که چگونه در این آثار، چشم انداز صنعتی شده بر سوژگی مضطربی داللت می کند که 
همیشه با زمان صنعتی شده ناهماهنگ است. مسلماً آثار اسمیتسون، بِِکرها و آنتونیونی، 
زمان مند شده ی  درون فضای  تولید،  روابط  و  از طبقه  را خارج  تا سوژگی  تالش هایی اند 
به  »چشم انداز«  فوردیستی  دگرگونی  از  تالش ها  این  کنند.  ترسیم  جدید  سرمایه داری 
»محیط زیست« جدانشدنی اند. »محیط زیست«، زمان مند کردن محیط و فضایی ساختن 
ارتباط  تولید-مصرف  چرخه های  تسریع  در  فوردیستی  سیاسی  اقتصاد  با  و  است  زمان 
دارد. اگر فیلم آنتونیونی کوششی برای به تصویر کشیدن رخوت جسمی و ذهنی ناشی از 
صنعتی سازی است، نحوه ی انگاشت چشم انداز به مثابه محیط زیست در آثار اسمیتسون و 
بِِکرها نشان دهنده ی تالشی برای خلق اشکال جدیدی از فرآیند سوژه سازی به مثابه اشکال 
به کاهش  رو  از سوبژکتیویته ی  و  با محیط جدید هم گام شده  بتوان  تا  کنش گری10 است؛ 

»کارگر ازخود بیگانه« یا »مصرف کننده ی انبوه حاشیه نشین« پا فراتر گذاشت.
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New York, The Noonday Press, 1988, pp. 72-73
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 تصاویر: قاب یک، مجموعه ی خارجی، حیات، 1387، ترکیب مواد روی ام دی اف، 60 × 50 سانتی متر
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عباس دانشوری، استاد سابق هنر در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس است و هم 
اکنون در رشته ی تاریخ هنر در این دانشگاه به تدریس مشغول است. نوشته ها و مقاالت 
کتاب  برمی گیرد.  در  را  دوران مختلف  اسالمی  از شمایل نگاری هنر  او جنبه های مختلفی 
هنر  به   »Amazingly Original, Contemporary Iranian Art at Crossroads«
معاصر ایران و استقالل و جدایی اش از کلیشه ها پرداخته و با تمرکز بر آثار هنرمندان معاصر 
ایرانی، درباره ی چیدمان دوباره ی  نشانه ها در جهت پیدا کردن راه های تازه  ی بیان در اوضاع 

امروز ایران نوشته است.

نقاشی های وحید دانایی فر بازتاکیدی است بر این که امری تحت عنوان تعمق عینی وجود 
بلکه  روالی منطقی و مقدر ساخته نشده،  بر  و  ندارد، چرا که واقعیت ساختار خطی ندارد 
اگر وقایع، کلمات، اعمال و همه پدیده های دیگر  برآیند کوانتومی حاالت گوناگون است. 
منطقی به نظر می آیند، به این سبب است که در لفافه روایات ساختاری عرضه می شوند. 
اگر معقول به نظر می آیند، به سبب توجیهات متعدد زبان شناسانه است. در حقیقت الگوی 
با زور و اجبار  از بی نظمی،  شناخت شناسانه ای برای درک جهان وجود ندارد. و ما هراسان 
زندگی هامان را در بستر منطق های تحمیلی و به ظاهر برابری می گنجانیم که توجیه می کنند 
و توضیح می دهند. قصابی یک گوسفند در »بدون عنوان« )قاب یک( را در نظر بگیرید. اینجا 
خون حیوان قربانی بر زمین جاری است. خون قرابت ویژه ای با آب تهران دارد. اگر بدون پیش 
زمینه ی تاریخی دیده شود، این اتفاق عملی است به غایت خشونت آمیز علیه موجودی که 
پیوسته از اعتمادش به انسان سوءاستفاده شده است. ما فرزاندان مان را با خونش بزرگ 
می کنیم و آبی که در شریان های شهری مان جاری است خون بی گناهانی است که در دام 
چارچوب  و  قربانی  بستر  در  مذهبی  و  فرهنگی  باورهای  اما  شده اند.  گرفتار  ما  روایت های 
زبان شناسانه ی خدایی که خون قربانی می طلبد به ایفای نقش می پردازند. و به این ترتیب 
است که زبان بشر نقطه ها را در خال زمان و مکان به هم می پیوندد، در این ضمن انبوهی 
زبان  که  است  ترتیب  این  به  می شوند.  گرفتار  مخرب  روایی  بیان های  دام  در  انسان ها  از 
وحشیانه ترین و شرورانه ترین اعمال را در حق انسان ها و حیوانات توجیه می کند. تاریخ 
عموماً برای هر نوع جنون و وحشیگری توجیهی ماورایی و فرمایشی دارد، و اغلب به نام خدا.

نامربوط  از پیام های  بارزی  »من عاشق گشتن کانال های تلویزیون ام« )قاب 3( نمونه ی 
پرتنوع است که دست آخر مرتب شده اند اما نه با دلیل، که از سر احساس و جانب داری. 
آثار دانایی فر  آنچه روالن بارت درباره سرگئی آیزنشتاین گفته، به درستی قابل تعمیم به 
است: »نیروی اولیه ی آیزنشتاین از این حقیقت برمی خیزد که هیچ تصویری کسل کننده 
از  حاصل  پیوسته ی  شادمانی  از  دیالکتیک...که  ساختار  یک  از  نه  پرسشی  این  نیست... 

برآیند لحظه های تمام عیار است« 1  
ماهیت های  آثارش  در  است.  بحث  قابل  گوناگونی  نظری  چارچوب های  در  دانایی فر  آثار 
ایدئولوژی )مذهب، فرهنگ  بر اساس  و  نامربوط مختلفی حضور دارند  هستی شناسانه ی 
و...( مرتب می شوند. از این رو ما با انبوهی از تصاویر صوری مواجه ایم که می توانیم آنها را 
بر پایه ی الگوی شناخت شناسی دلخواه به هم ربط دهیم. نقاشی هایش ما را به تعمق بر 
اتفاقی بودن جهان وامی دارد، غرابت جهان، غرابتی که همواره با توسل به دستور زبان علت 
آثار اما خود از سنت ها و منطق های ساختاری و فلسفی  از آن گریخته ایم. این  و معلولی 
گریخته اند. در آن ها دیگر پدیده های عینی جهان به کمک بیان روایی در پی هم نمی آیند. 
هراس آفرین  شاید  گرچه  دارد،  نیاز  کاوش  به  روایی  بیان های  این  زیر  در  مدفون  زندگی 
باشد. دانایی فر طبیعت ظاهر فریِب بینِش خطی ما را فاش کرده است. دو جوجه در میانه ی 
دعوا، یک تلویزیون و سیم کشی - این ها تصاویر آشوب اند )قاب دو(؛ موجوداتی که به صورت 
روزمره مالقات شان می کنیم. به مثابه نشانه های زبانی با منطقی خطی پشت هم قطارشان 
می کنیم چرا که تنها از پذیرش تصادفی بودن شان عاجزیم. رویارویی با طبیعت کوانتومی 
زندگی برای مغزهای ناکامل ما حاوی اضطرابی شدید است. در آثار دانایی فر، فشار اضطراب، 
هرچند با ظرافت به تصویر کشیده شده است، نتیجه ی ازهم پاشیدگی نظم مفروضی است که 
به اعتبار اژدهای چندین سر و هزارچهره ی روانشناسی ها و بینش های فرهنگی مان حاصل 
می شود. مفهوم هتروپیای میشل فوکو با آثار دانایی فر همخوان است؛ »بی نظمی بدتری 
از   از بی نظمی نامتجانس بودن وجود دارد...منظور بی نظمی ای است که در آن گوشه هایی 
نظم های محتمل متعدد، جداگانه در فضا نمایان اند... در این وضعیت، اشیا در مکان هایی 
که  شده اند«  »مرتب  شده اند«،  داده  »قرار  شده اند«،  »گذاشته  یکدیگر  از  متفاوت  چنان 

ناممکن است...مکانی برای اسکان شان یافت، که مرکزی مشترک برایشان تعریف کرد.« 2 
‹ ترجمه ی نامدار شیرازیان    

دانایی فر شاعرانگی آرمان گرایانه واقعیت را وارونه می کند. با حذف دستور زبان اتفاقات 
کامالً  صورت  به  که  نامتجانسی  و  متنوع  شدت  به  موجوداتی  همچون  می کند،  برهنه  را 
تصادفی به محک زمان و مکان آزموده می شوند. او ناحیه ای هستی شناسانه خلق کرده 
است، در این ناحیه از منظر تاریخی موجودات غیرواقعی جلوه می کنند، اما در حقیقت، 
توضیح  قابل  دیگر  که  می پردازد  بشری ای  فضاهای  بازتولید  به  او  محض اند.  واقعیت 
نیستند چرا که خمیره شان، که دستور زبان است، از میان برداشته شده است. مجموعه ی 

"Amazingly Original" کتــاب  از  برگرفتــه 
دانشــــــــــــوری عبــــاس  تالیف 



می کنم  سفر  تهران  به  وقتی  است.  مناسب  ایران  در  نقاشی  برای  زمان  هارونی:  هومن 
حتی المقدور به دیدن گالری ها می روم. ترجیح می دهم به گالری هایی بروم که اغلب کار 
هنرمندان جوان را نمایش می دهند، آن هایی که تالش شان صرفاً بر فروش نیست و در 
صدد پیشبرد نقاشانی کمتر شناخته شده اند. این روزها انبوهی از انرژی به سوی نقاشی 
هدایت شده است. برای ارزیابی تاثیر این تالش های هنرمندانه روش های گوناگونی وجود 
دارد. برخی از زاویه ی اصالت اثر به قضاوت می نشینند )که این مقیاس برای ارزیابی اغلب 
منحصراً محلی نیست(، بعضی دیگر از جنبه ی ارتباط اثر. و البته توسط بازار فروش آثار 
نقاش چقدر می فروشد،  راه می یابند، فالن  بین المللی  به حراج های  نقاشی  هنری؛ چند 
انرژی های  اینکه  من  برای  اگرچه  هستند.  کسانی  چه  خریداران  قیمتی،  حدود  چه  در  و 
بروز  خود  از  آنچه  به  حاضر  حال  در  کم  دست  است.  جالب تر  می گویند  چه  هدایت شده 
این  می شود  کشیده  بیشتری  نقاشی های  اینکه  دلیل  از  بخشی  دارم.   عالقه  می دهند 
به  رو  پایداری  کارکردهای  از  یکی  این  می شود.  خریده  بیشتری  نقاشی های  که  است 
رشد طبقه مرفه در شمال تهران است؛ تمایل به سرمایه گذاری در هنر. و نقاشی در بین 
راستا،  همین  در  است.  سرمایه گذاری  قابلیت  بیشترین  دارای  هنری  متفاوت  فرم های 
بر علت  است مزید  در دبی فعال  به طرز وصف ناپذیری  که  آثار هنری  داغ فروش  بازار 
هنرمندان  ایران؛  مجازی  و  حقیقی  مرزهای  نسبی  مجدد  بازگشایی  نیز  و  است.  شده 
که  ندارد  ضرورتی  دیگر  اینترنت،  وجود  با  و  کنند،  سفر  غرب  به  می توانند  بیشتری 
داغ  موضوعات  از  تا  بمانیم  قاچاق  گران قیمت  هنری  کاتالوگ های  و  کتاب ها  منتظر 
و  شوند،  اعمال  ایرانی  موضوعات  بر  تا  انتظارند  در  متعددی  سبک های  شویم.  باخبر 

از این سبک ها بهره گیرند. بسیارند نقاشانی که تمایل دارند 
این  از  را هیچ یک  است  در جریان  ایران  در  نقاشی های جوان  در  که  نیروی خالقی  اگرچه 
عوامل کامالً توضیح نمی دهد. نقاشی ها از بازار و عرضه ی بین المللی پیچیده تر اند، فکر 

می کنم این به سبب آنچه نقاشان می بینند و امکانات نقاشی به عنوان زبان باشد. 
کالن شهر  است.  بصری  تجربه ی  یک  اول  درجه ی  در  عمومی  زندگی  شهرها  در  همه جا 
موقعیت های بی شماری تولید می کند که می توانیم از نزدیک شاهد باشیم، موقعیت هایی 
دو  میان  دعوایی  مثال:  خودمان.  زندگی  با  متفاوت  چندان  نه  زندگی هایی  از  حاصل 
به  کافه،  یک  کنج  تاریکی  در  پنهان  زوجی،  مثال:  جوان.  یکی  و  پیر  یکی  تاکسی،  راننده 
نوری  توسط  که  سیگارهاشان  دود  از  هاله ای  در  صحبت اند،  مشغول  آمیزی  توطئه  نحو 
که از آن گریزان اند روشن می شود. اما نمی توانیم این ماجراهای فشرده را لمس کنیم، 
نمی توانیم با آنها وارد تعامل شویم. اگر نزدیک شویم، با لرزه ای دگرگون می شوند: راننده 
زوج  می کنند.  حمله  شما  به  هم  با  و  می کنند  متوقف  را  مجادله شان  مبارز  تاکسی های 
کافی شاپ مکالمه شان را متوقف می کنند و سر تا پای تان را چون موجودی عجیب الخلقه 
برانداز می کنند. تهران از این قاعده مستثنی نیست، اما تجربه ی عمومی در آن شدیدتر 
است چرا که هرچه در آن ببینی گفتگویی نیاز دارد، چراکه حاوی تناقضاتی است: مادری 
در  مادر  دست  در  گیتار  کیف  و  رنگارنگ  لباسی  با  دخترش  مشکی،  چادر  با  میانسال 
اندازه ی  به  حتی  که  قدیمی  خیابانی  در  است.  موسیقی  کالس  به  دختر  رساندن  حال 
باال رفته است. چند  برای عبور یک ماشین هم پهن نیست ساختمانی پنج طبقه  کافی 
متر جلوتر ساختمان دوم در حال باال رفتن است. زمین بازی پر از زوج های متاهل جوان 

است که هیچ یک بچه ندارند.
افزوده  لغات  دایره ی  به  گفتگوها هنوز  این  واژگان  اما  دارند  نیاز  گفتگو  به  تجربه  ها  این 
با خشم؟ برای  یا  با همدردی،  با تاکید،  نشده اند. و بعد این که چه لحنی مناسب است؟ 

در  اصالً  آیا  کنیم.  صحبت  کسی  چه  با  باید  که  نیست  مشخص  حتی  غالباً  ما  بیشتر 
کنیم؟ که صحبت  موقعیتی هستیم 

نقاشی از زباِن بصری تجربه بهره می گیرد تا گفتگویی را شروع کند که نمی توان به کالمش 
آورد. در آغاز، نقاش و مخاطب را مطمئن می سازد که هیچ یک در مشاهده ی تناقضات 
تنها نیستند. بعد احساس را به تصاویر تزریق می کند )چیزی که برای عکاسی مشکل تر 
است(. اذعان می کند که آنچه حس می کنیم از آنچه در اجتماع رخ می دهد جدا نیست. 
دردناک اند،  اگر  حتی  که  می آفریند  جدیدی  تناقضات  نقاش  بوم،  رهایی  در  آخر  دست 
پرسش  نباشد.  تضاد  حاوی  که  نیست  جامعه ای  می دهند.  نوید  را  تازه ای  فرصت های 
اینجاست که تا چه حد مردم یک جامعه به این تناقضات حساس اند. دسته ای از ایرانیان 
نظریه  می گذارند،  باده  به  سر  می شوند،  افسرده  می کنند،  اعتراض  می کنند،  مبارزه  که 
می دهند و یا سازمان دهی می کنند، آنها درگیر تضادهای اجتماعی شده اند. بعضی دیگر 

این تضادها را با وضوح بیشتری می بینند، برخی صرفاً آن ها را تجربه می کنند.
این شاهدی است دیگر بر این که این کارکرد نقاشی از عهده ی عکاسی خارج است. در 
جامعه ای که حساسیت به تناقضات از کف رفته است، عکاسی می تواند تضادهای موجود 
را برجسته تر کند. )و این در یک جامعه موفق اروپایی قابل تصور است که دوره گذار را 
پشت سر گذاشته و در آن مهاجرین و فقرا به محله های خود محدود اند.( اما در جامعه ای 
که مردم با سیلی از تصاویر مواجه اند که به دلیل سرعت گرفتن تاریخ، هر یک گفتگویی 
درگیر  تنها  می تواند  سادگی  به  می کند  ثبت  عکاسی  که  سطحی ای  واقعیت  می طلبد، 
مسایل سطحی بماند. هر تناقضی که توسط عکاسی ثبت شود به احتمال بسیار زیاد 
پیشتر توسط مخاطب در زندگی روزمره دیده شده است. عکاسی موفق در ایران، امروزه 

بیشتر آن است که بتواند ثبات را به تصویر کشد که بسی نادر و نامتعارف است.
توجه عکس به صحنه گذرا و موقتی است )به جز در مورد عکس های چیده شده و کالژ(، 
در حالی که نقاشی توجهی پایدار اعمال می کند، با موضوع و رنگ مجادله می کند. وقتی 
تصاویر تبدیل به نقاشی می شوند، ناخودآگاه نقاش را نمایش می دهند، و نیز ناخودآگاه 

تصویر را، که الهام بخش این تالش و توجه پایدار بوده است.
برای مثال در نقاشی جواد مدرسی )متولد  1357(. این نقاشی، که اثری از یک مجموعه 
از محالت مرکزی تهران نام گذاری شده است. برادر من هنوز در این  از روی یکی  است، 
محله زندگی می کند. ساختمانی که به تصویر کشیده شده است نمونه ی مناسبی برای 
پنجره های  دود گرفته،  دیوارهای  است؛  عمدی  چیز  همه  اینجا  است.  محله  نشان دادن 
کلنگی  کامالً  ولی  شده...  ساخته  انقالب  از  پیش  کمی  فقط  آب.  لکه های  رد  شکسته، 
ویرانی  مبین  که  است  کرده  تصویر  را  انسان هایی  زندگی  نقاش  صحنه،  این  در  است. 
را در نظر  آینده شان  زندگی محتمل  تنهایی، صحنه ی  و داماد در  ساختمان اند. عروس 
این  در  بناست  تابلو  طبق  است.  کتاب فروشی  یک  چپ  سمت  پایین  مغازه ی  می آورند. 
مغازه کتاب های علوم سیاسی و حقوق عرضه شود. کتاب فروشی در یک روز وسط هفته 
تعطیل است، شاید برای همیشه )می دانیم وسط هفته است چرا که زن روی بام، لباس 

کار یا مدرسه به تن و سامسونت به دست دارد(. 
باالی در تنگ ورودی، نقاش یک تابلوی بی ربط ترافیک نصب کرده است: خطر در پیش 
نقاشی  اصلی  تناقض  است.  کرده  هدایت  بام  لبه  به  را  زن  که  خطر  دست  آن  از  است! 
در هواپیما متجسم می شود. قطعاً هیچ عکسی قابلیت ثبتش را نداشته است. هواپیما 
بیش از حد نزدیک به زمین پرواز می کند. انحنای آسمانی که هواپیما در آن سیر می کند 
، مانند یک فنجان، پروازش را دربرمی گیرد. برای صحبت از آن چه نقاشی عرضه می کند، 

الگوی مشخصی وجود ندارد. باید از نقشی که احتمال جالی وطن در ذهن ایرانی دارد خبر 
داشت. باید به تناقض این رویا آگاه بود. هرچه بیشتر وارد زندگی اجتماعی کشورت شوی، 
همیشه  تناقضات  دسته  آن  از  دقیقاً  وطن  جالی  می اندیشی.  دایمی اش  ترک  به  بیشتر 
دیار  ترک  از  سخنی  هر  شود.  گذاشته  شفاف  گفتگویی  به  باید  هنوز  که  است  حاضری 
پایان بخش دیگر صحبت هاست؛ به عنوان آخرین راه پیش رو، راهی برای فرار از مواجهه با 

مسایل، امید واهی یک ناامید.
آرزوی مهاجرت دارند  بین کسانی است که  زوال می گراید  به  این گفت و شنود  جایی که 
و آنان که مهاجرت کرده اند، امید واهی سخت از بین می رود، اما حتی سخت تر آن است 
که با حفاظی به این مکالمه وارد شوی که در پی سال ها بی خویشتنی و تحقیر دور خود 
ساخته ای، یا با لحاظ کردن موفقیت شخصی ات که هیچ دخلی به مشکل پیش رو ندارد. 
به جایی  راه  این مسئله  بر سر  گفتگو  که  نیست  و ساکنین کشور  مهاجرین  میان  تنها  و 
نمی برد. این مکالمه، حتی اگر درون ذهن یک فرد باشد، از هم می پاشد، چرا که به ذات 
مشکالتی که در زندگی دچارشان می شویم مربوط است. از این رو هواپیما در این تصویر 
آماده ی ترک فضای بوم، که هرگز چنین  به رنگی جز کامالً سفید باشد، کامالً  نمی تواند 
نخواهد شد. هواپیمایی کامالً انتزاعی که از هیچ باندی بلند نشده است و هرگز در هیچ 

فرودگاهی به زمین نخواهد نشست.
نمونه، سامسونتی  برای  دارد.  بیشتری  قابل طرح  نکات  و  است،  قوی  بسیار  نقاشی  این 
که  جایی  در  را  او  درستی  به  نقاش  می آزارد.  و  می کند  تحریک  مرا  دارد  دست  در  زن  که 
قرار دارد گذاشته است. حرکت بعدی زن چه خواهد بود؟ نسل جدید زنان شاغل به کجا 
می انجامند، در آستانه ی پرواز و ظاهراً بدون  مقصدی برای حرکت؟ اگر بخواهیم با صداقت 
به این موضوع بپردازیم، الزم است عالیق مان را از نو بسنجیم؛ مردان و زنان، در سنت ها، 
در اقتصاد نوین شهری. چنین کاری با ادبیات و ارزش های عاریه و یا در انزوای اجتماعی 
در  باید  و  باشد،  بومی  نقاشی  این  اندازه ی  به  باید  مذکور  مکالمه ی  شد.  نخواهد  میسر 
میانه ی افسردگی همین مرز و بوم به وقوع بپیوندد. اگرچه بر خالف این نقاشی، در این 

گفتگو باید با اطمینان مد نظر داشت که گزینه ای دیگر نیز میسر است.
به عنوان یک جامعه، ما ایرانیان رو در رو با مسئله تناقضات مان دو گزینه در پیش داریم. 
یا حساسیت مان را به آنها از دست می دهیم، به عنوان نظم طبیعی قبولشان می کنیم، در 
جریانات کوچک تر زندگی خصوصی مان یا در ماجراهای تلویزیون پنهان شان می کنیم، و 
از  را  نیروی محرکه اش  ایرانی  نقاشی  این صورت  در  فراموشی می سپاریم شان،  به دست 
دست می دهد و دست آخر سراسر دکوراتیو می شود. یا قادر خواهیم بود مشکالت مان را به 
روشنی بیان کنیم و انتظار طوالنی برای شکل گیری گفتگو میان گروه ها و طبقات گوناگون 
جامعه را پایان دهیم. در این صورت ادبیات و تفکر سیاسی که اکنون خفته اند، انرژی های 

هنرمندانه نسل جدید را جذب خواهند کرد.
در هر صورت، آِن نقاشی دیری نپاید. تا زمانی که ممکن است باید جزیی از آن شویم.

‹ ترجمه ی نامدار شیرازیان    
»هومن هارونی دکترای آموزش و استادیار دانشگاه هاروارد است.«

این نوشته در دسامبر 2011 در Tehran Bureau گاردین منتشر شده است.

تجدید  نام  به  نمایشگاهی  در  شهبازی  نسترن   2015 دسامبر   24 تا  اکتبر   10 از 
خاطرات2 از سه هنرمند در گالری مورنوماد1 هنگ کنگ شرکت داشت. موضوع این 
ساوت چاینا دیلی پست4   در  کایلی نات3  بود.  روحی  زخم های  و  حافظه  نمایشگاه 
درباره آثار شهبازی می نویسد »اچینگ های شهبازی، با زیبایی هجوم آورنده شان، 
از اچنیگ های تک رنگ هراس انگیز تا  با تنوِع طیفی  آنها  از معما هستند.  سرشار 
نقاشی هایی اکسپرسیونیستی به رنگ های زنده با جنگ، سرکوب و تهجیر سروکار 

دارند و در عین حال بیان  های شخصِی یاس و فقدان اند.«

کارنالو:1 جنگ برای گرفتار شدگان در میان آتش طرفین مخاصمه نتایج غیرقابل  تصوری 
از  ناشی  اندوه  و  رنج  آن سوی  به  گالری مور نوماد هنگ کنگ نظری  نمایشگاه  اثر   11 دارد. 
جنگ انداخته و بر پیام های نرم و نافذ دوران پس از جنگ تاکید  می کنند. آنا گنزالز2، ایوی  ما3  
و نسترن شهبازی قاصدان پایداری و ازخود گذشتی در دوران چیرگی زخم های روحی اند. 
امبینت پس زمینه،  و صدای موسیقی  نیمه ی تاریک  نمایشگاه  به  ورود  بدو  در  بینندگان 
با موضوعات سهمگین تاریخ، حافظه و فقدان مواجه می شوند. نورپردازی تاثیر گذارِ هر 
اثر، تجربه ی حسی و بصری ناظران را دوچندان می کند. مشکل سازگاری با زندگی جدید 
تجربه ی اغلب مردمی است از روستا به شهر مهاجرت می کنند. »اونگارو«4 )2010(، تکه ای 
آن دوخته است، گم کردن سنت و حس  بر  را ماهرانه  آنا گنزالز نقوشی گیاهی  حریر که 
را  بشری  فنون  و  صنایع دستی  و  می کند  منعکس  را  موقعیت هایی  چنین  در  نوستالژی 
می ستاید. اثر دیگر گنزالز پسیفلورا5 نام دارد. لباس مینیاتوری از جنس چینی )پورسلن( 
که هنرمند با مداد بر آن طرح گل های سوسن کشیده است؛ استعاره ای از نوزایی و آغاز 
دوباره. بستر معنای آثار گنزالز کشورش کلمبیا است و با ملتی سروکار دارد که جنگ داخلی 
اما جنون آمیز  لباس معصومانه  این  است.  بازداشته  رشد  از  را  آن  از سال 1964  طوالنی 
و  جوانی  به  اشاره  می کشد.  پیش  آینده اش  مسیر  و  کشور  وضعیت  درباره  پرسش هایی 
معصومیت در اثر » 005 دست ها«6 )2014( نیز به چشم می خورد. دست ها طراحی با جوهر 
از یک عکس است که ایوی ما در بازدید از موزه ی جنگ با آن روبرو شده بود. این ترجمه ی 
بصری، تنها بخشی از عکس را به تصویر می کشد که در آن گروهی از دخترها دست یکدیگر 
را گرفته اند. ایوی ما بر وجود پیوند  انسانی حتی در بحبوحه ی اعمال شرورانه ی جنگ و 
خشونت تاکید کرده و از تاریخ بهره جسته تا تاثیرات پایدار ارتباط اجتماعی را پررنگ کند. 
به   )2015( فرانژو«7  ژرژ  حیوانات،  خون  نگاه،  »آخرین  مجموعه ی   در  تاریخ  به  دیگر  ارجاع 

وبسایت امروز در ترکیه1 گزارشی از نمایشگاه »هرویین: قهرمان زن در افسانه هاى 
آمريكايى!« که توسط انجمن لوکوموتیو در گالری مرکز فرهنگی و هنرِی سن ژوزف 
این  است.  کرده  تهیه  بود  درآمده  نمایش  به  استانبول  شهر  کادیکوِی  بخش  در 
وبسایت در گزارش خود می نویسد: لوکوموتیو گروهی  است که 7 سال پیش تشکیل 
شده و هدفش، دادن فرصتی به هنرمندان است تا با عموم مالقات کنند. از طریق 
نمایشگاه ها، بازدید از آتلیه ی هنرمندان یا فستیوال های خیابانی است که انجمن 
به جهان خالقیت می برد.«  به سفری  واگن هایش  در  را  و هنردوستان  »هنرمندان 
گروه خبری، تمرکز نزدیک تری بر آثار ساغر دئیری، داشته است. این هنرمند منظر 
خود از بارداری و زایش را با عموم در میان می گذارد. به گفته وی »والدین محض 
خوش آیند خودشان بچه دار می شوند.« مجموعه ی به نمایش درآمده »در غروب 
در  گذشته  سال  که  دارد  نام  می كنم«  تقسيم  تو  با  را  خود  پدرى  سرزمين  آفتاب 
گالری طراحان آزاد به نمایش درآمده بود. به گفته  ی دئیری »ايده ی كلی این آثار 
مربوط به تزريق عقايد والدين و متعاقباً جامعه به فرزند است، پدر و مادر آرزوهای 
دست نيافته ی خود را در بهشتى كه شانگری ال نام دارد ساخته اند و به دنبال تجلی آن 
در كودكان شان هستند. میمون ها اشاره به کودکانی دارند که با سايه ميمونی شان 

غروب آفتاب را در شانگرى ال تماشا می كنند.«

گالری  و  ورتیگوآرت  گالری   ،۱ آراگونا  دی  روجی  بیلوتی  روبرتو  موزه ی  همکاری  با 
هنرمند   8 از  نمایشگاهی   ،2015 دسامبر   20 تا  نوامبر   28 تاریخ  از  آزاد،  طراحان 
ایرانی و بین المللی در گالری ورتیگوآرت واقع در شهر کوزنتسا، مرکر استان کاالبریا 
در کشور ایتالیا برگزار شد. این اولین دوره از نمایشگاه های مختص نمایش آثار  
میرزاخانی،  لیال  بود.  بیلوتی  روبرتو  موزه ی  دائمی  مجموعه ی  به  شده  اضافه 
گالری  همکار  هنرمندان  از  عظیمی،  نوید  و  سریباش  باریس  شرف جهان،  رزیتا 
طراحان آزاد، در این نمایشگاه حاضر بودند. آثار، با همکاری سالواتوره آنلی۲ رئیس 
گالری ورتیگوآرت، و با سازماندهی جیان لوکا کوِولی۳ و نوید عظیمی سجادی به 
نمایش درآمده و پس از پایان نمایشگاه به مجموعه ی ثابت موزه ی روبرتو بیلوتی 
دیگر،  موزه ی  دو  است.  بیلوتی  موزه ی  سه  از  یکی  موزه  این  شدند.  داده  انتقال 
موزه ی فضای باز بیلوتی در کوزنتسا و موزه ی بیلوتی در رم هستند. موزه ی روبرتو 
بیلوتی در قلعه ای متعلق به سده ی دوازدهم میالدی جای گرفته است. قلعه، موزه 
آثار  از  و مجموعه  ی آن وقف استان کوزنتسا شده است و هر ساله تعداد زیادی 
هنری به این مجموعه اضافه می شوند. 4 بنای دیگر حول قلعه در حال ساخت 
است که هر یک توسط پلی به قلعه متصل خواهد شد. هر یک از این بناها و پل ها 
توسط معماران  بین المللی طراحی شده است. موزه قرار است بنایی باشد که به 
صورت تعاملی رشد کرده و فضای بیشتری را در بر گیرد. اما هدف نهایی آن محلی 
برای نگهداری و نمایش آثار مجموعه ی موزه است. نوید عظیمی سجادی به عنوان 

مشاور و عضو هیئت انتخاب آثار موزه در کنار روبرتو بیلوتی فعالیت می کند. 

همــا دلــورای در دوســاالنه ی پوســتر اکــوادور بــه عنــوان داور حضــور خواهــد داشــت. 
ــص  ــد و مخت ــد ش ــزار خواه ــش برگ ــار بخ ــپتامبر 2016، در چه ــاالنه در س ــن دوس ای
آثــاری اســت کــه پــس از ســال 2014 خلــق یــا چــاپ شــده اند. بــرای اطالعــات بیشــتر 
دربــاره ی ایــن رویــداد، فراخــوان، و داوران بــه وبســایت دوســاالنه مراجعــه کنیــد. 

www.ecuadorposterbienal.com

تصویــر: جــواد مدرســی، از مجموعــه ناســازه، 180 × 135  ســانتی متر، رنــگ روغــن روی بــوم، 1389

1 - http://murnomade.com
2- Recollections
3- Kylie Knott
4- http://scmp.com

1 - Karena Lo 2- Ana González 3- Ivy Ma 4- Ungaro 5- Pass i flora:
Hands 005 -6 از نام های یک گیاه رونده است که در آمریکای جنوبی  می روید.
7- Last Gazem, Blood of the Beasts, Georges Franju (1)
 تصویر راست: نسترن شهبازی، شن های روان، 2013، فوتواچینگ درای پوینت و مداد
25 × 20 سانتی متر، عکس از هنرمند و گالری مورنوماد
 تصویر چپ: ایوی ما، آخرین نگاه، خون حیوانات، ژرژ فرانژو، 2015، پاستل مداد جوهر ورق طال
 و چاپ روی بوم، 71 × 102 سانتی متر، عکس از هنرمند
Art Asia Pacific :منبع

چشم می خورد که در آن ایوی  ما فریم هایی از فیلم مستند »خون حیوانات« اثر ژرژ فرانژو 
را استخراج و روی بوم  چاپ کرده است. فیلم، تقابل صحنه های آرام حومه   ی پاریس را با 
صحنه هایی از یک کشتارگاه نمایش می دهد. ایوی ما فریم های سیاه و سفید فیلم را بزرگ  
را  زیبایی و تصاویر مرگ  تا تنش میان تصاویر  بر آن ها قرار داده  کرده و لکه هایی طالیی 
الیه بندی کند. آثار مونوکروماتیک نسترن شهبازی احساس نا امیدی ناشی از جنگ و سرکوب 
را برمی انگیزد. در اثر اچینگ »شبیه ابدیت بود« )2013(، کنده ای رها شده که روزی یک درخت 
به  درمان  و  بهبودی  برای  که  می کند  بازنمایی  را  زندگی  ویرانی های  است،  بوده  تنومند 
سال ها زمان نیاز دارند. این تهاجم بد شگون در »شن های روان« )2013( بیشتر مشخص 
درباره ی  قدیمی  مستندی  از  فریم  یک  از  متاثر  شده  بزرگنمایی  و  محو  تصویری  است. 
انقالب روسیه، نیروهای نظامی با هویت های نامعلوم را نشان می دهد که به طرف جلوی 
کمپوزیسیون در حال رژه اند. اثری دوپهلو؛ مبدا و مقصد این مردان مشخص نیست و اگر 
به چشمان سوزان شان خیره شویم به وجود تاثیری از ناامیدی و وحشت پی خواهیم برد.

1 - http://aujourdhuilaturquie.com
تصویر: اکریلیک و دوخت روی پارچه، 50 × 100 سانتی متر، 1393 
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اویادوفسکی کاسل1 در ورشو،  نوامبر 2015، در مرکز هنرهای معاصر  تا 15  از 4 سپتامبر 
پایتخت لهستان، نمایشگاهی با موضوع غبار، از آثار 23 هنرمند کشورهای ایران، لهستان، 
پاکستان، لبنان، کویت و بلژیک برگزار شد. هدف نمایشگاه، نگاه به غبار نه به عنوان ابژه، 
که به عنوان یک روند بود؛ روندی که مردم، اشیا، بدن ها و جغرافیا های گوناگون را به هم 
به هنر محسوب  روند  این  این رو موضوع نمایشگاه چگونگی ترجمه ی  از  پیوند می دهد. 
می شود و همچنین تجربه ی این که چگونه هنر به ماده و محیط قدرت می بخشد. نکته ی 
و  لنداسکیپ، معمار  اسکوچیالس2، طراح  کریستوف  بود.  آن  نمایشگاه طراحی  این  مهم 
گرافیست با استفاده از اشیای به جا مانده، استفاده شده یا بی مصرف انبارهای این مرکز 
به آنها جان دوباره بخشیده و آنها را در طراحی نمایشگاه برای تقویت پیام آثار، پیوند آنها و 

ساخت روایی، زمان مند و اندام وار نمایشگاه به کار گرفت. 
در طی زمان نمایشگاه، برنامه های متعدد پرفورمنس، نمایش فیلم، سخنرانی و اجرای 
موسیقی روی داد. برگزاری این نمایشگاه با همکاری نهادهای مختلفی از جمله وزارت 
با  همچنین  گرفت.   صورت  پژمان  بنیاد  و  تهران  در  لهستان  سفارت  لهستان،  فرهنگ 
این  کیوریتورهای  ابی خلیل4،  آماندا  و  پتاک3  آنا  ماه،  آذر   24 در  پژمان  بنیاد  حمایت 
نمایشگاه برای گفتگویی درباره ی  ایده ها و اهداف، تجربه ها و خود نمایشگاه در موزه ی 
هنرهای معاصر تهران حضوریافتند. آنا پتاک در ابتدای توضیح خود درباره ی نمایشگاه، 
الگویی  و  نمایشگاه  برای  مرجعی  عنوان  به  نگارستانی  رضا  اثر  سایکلونوپدیا5  کتاب  از 

برای این که چگونه می توان از ماده برای بررسی امر جمعی استفاده کرد سخن گفت. 
تروریسم،  نفت،  بیابان،  از  آن،  عناصر  و  خاورمیانه  از  گسیخته  روایتی  سایکلونوپدیا، 
برای  که  است  جوانی   زن  داستان  است.  غبار  تا  زیرزمینی  موجودات  خارجی،  نیروهای 
دیدار دوست آنالین ناشناسی با نامی مستعار، به استانبول سفر می کند و گرچه دیدار 
هرگز رخ نمی دهد، او به دست نوشته ای به نام سایکلونوپدیا نوشته ی یک باستان شناس 
ناپدید شده  است.  تاریخ،  در  نفت  نقش  روی  بر  تحقیق  در حین  که  بر می خورد  ایرانی 
هم زمان  است،  قدرت  روابط  در  آن  تاثیر  و  ماده  درباره ی  نظریاتی  مجموعه  که  کتاب 
و  تخیلی  شخصیت های  و  اسرارآمیز  نقوش  رسم  کنار  در  آکادمی.  بر  است  هجویه ای 
توصیف فرقه های مرموز و افسانه ای، نویسنده خط لوله های نفت، تاثیر مواد و نیروهای 

قدرت و جنگ خاورمیانه بر یکدیگر را به تصویر می کشد.
پتاک، غبار را به عنوان مفهوم تعامل و مواجهه ی ساختارهای مشخص اقتصادی - سیاسی 
و همچنین به عنوان ماده ی کار هنری در نظر گرفته و تاکید کرد که نمایشگاه نه صرفاً 

به عنوان فضایی برای نمایش آثار، که در باره ی ساخت محیطی در ارتباط با آثار بود. 
محیطی ارگانیک که در آن »مساله، خود زمان سپری شده، خود کاِر هنری، و این که همه 
می کنند  بازدید  آن  از  که  آنها  همه ی  و  درگیرند  آثار  و  نمایشگاه  درساخت  که  کسانی 
چگونه در روند دگرگونی این نمایشگاه شرکت می کنند« اهمیت دارد. »قرابت این هدف 
با مفهوم غبار راهگشای تالشی است که ببینیم چگونه می توانیم به مقوله ی امر جمعی 

وارد شویم، چگونه افراد ]همچون غبار[ جمع و پراکنده می شوند.«

یافته ی  تجسم  فرم های  از  یکی  تنها  نمایشگاه  این  گفت  و  ابی خلیل  آماندا  ادامه،  در 
هنرمندان،  اقامت  برنامه های  از  مجموعه ای  که  است  کاسل  مرکز  در  بزرگ تر  پروژه ای 
آثار، تحقیقات و نمایشگاه های دیگر را در بر می گیرد. »موضوع نمایشگاه این  سفارش 
پرسش بود که چگونه حول مفهوم غبار، فعالیتی هنری شکل دهیم. نحوه ی شکل دهی 
روش  به  راجع  است  پرسشی  خود  آن،  زمان مند  تغییر  امکان  و  سنوگرافی6  نمایشگاه، 
شروع تروتمیز  و  سفید  فضایی  از  نمایشگاه  نهادها.  توسط  نمایشگاه  برگزاری  مسلط 

و در آخر به چیزی شلوغ و درهم وبرهم ختم شد.« 
دگرگونی  روند  در  خود  که  آثاری  پرداختند.  نمایشگاه  اثر  چند  توضیح  به  کیوریتورها 
قرار  کاسل  مرکز  نمایش  سالن  در  جمع کن7،  ردپا  بودند.  تاثیرگذار  نمایشگاه  فضای 
می شود.  استفاده  نمایشگاه ها  جنبی  بخش  عنوان  به  آن  از  معموالً  که  فضایی  داشت. 
فعاالن،  میان  ارتباط  برقراری  برای  محلی  بود«.  نمایشگاه  »قلب  اثر-فضا  این  اما 
روزه،  چند  پرفورمنس های  برگزاری  گفتگو،  واسطه ی  به  تا  آکادمیک  افراد  و  هنرمندان 
اینستالیشن  پرفورمنس- کنند.  تعامل  غبار  مفهوم  با  و...  اینستالیشن  فیلم  نمایش 
با فرود تیغه ی دستگاه فرز  به نام برش9، سنگ مرمری مکعبی بود که  وویتک پوستال8، 
به  می شد.  پخش  فضا  در  و  تبدیل  سفید  غباری  به  سلب  جسم  آن،  بر  هنرمند  توسط 
سخنرانان،  ردپای  فضا،  در  ماده  دگردیسی  این  فرونشسته ی  ذرات  میان  در  که  نحوی 
اجراگران و بازدید کننده ها به جا می ماند. اثر وارتان آواکیان10 به نام ابرهای درحال تالشی 
گاز و غبار11 به هاله ی دو برج خلیفه دبی، و PKIN ورشو، تجسم بخشیده است. آواکیان در 

پروسه ای شیمیایی، بازمانده های آلی و معدنی متفاوت آب های این دو برج که هر دو از 
مکان های جنجالی دبی و ورشو هستند را جمع آوری و طی فرآیندی به بلور  تبدیل کرده 
آور رشته های پیوندی است که  او به حرکت و پیوند آب، یاد  است. به گفته ی پتاک نگاه 
در غبار و نفت نیز موجود است. هر یک از این عناصر واجد ارزشی است که در نوع خود 
سایکلونوپدیا  در  نگارستانی  رضا  می دهند.  شکل  را  ساختارهایی  و  اطالعات  پیوندهای 
می نویسد »یک بار دیگر، نفت را به عنوان یک روان کننده درنظر بگیرید، چیزی که روایت 
و پویایی بیابان را تماماً روان می کند. رسم نقشه ی نفت به عنوان وجودی همه جا حاضر، 
پویایی رخدادهای سیاره را شرح می دهد. نفت جریان زیرزمینی همه ی روایت ها است؛ نه 
تنها روایت های سیاسی، حتی آنها که به امور اخالقی زندگی بر زمین مربوط می شوند.«12 
دیگر اثر آواکیان به نام مطالعه   برای یک سلف پرتره13، بافته ای کوچک از بازمانده های بدن 
هنرمند، از سلول های مرده پوست، مو و کرک در طی یک  سال است. او از این کار برای ثبت 
حافظه، زندگی و زمان بر روی ماده سود جسته است. ذغال زرد14، اثر ایزا تاراسویچ15 ِگل 
اکرایی بود که کارش ساخت مسیرهای جایگزین بازدید از نمایشگاه بود. به این صورت که 
به کفش بازدیدکننده ها چسبیده، مسیرهای متفاوت حرکت آنان را در فضای نمایشگاه 

ثبت می کرد. 

همچنین اثر انتروپی پمپ16 از مهرانه آتشی در این نمایشگاه حضور داشت. انتروپی پمپ 
اندام واره ای ترکیبی از پردازش صدا، انرژی و موجودات آلی است. مجسمه ای صوتی است که 
با شدت انرژی را به ریشه و برگ هایی خشک شده وارد کرده تا انرژی را به اطالعات بدل کند. 
با برداشت صدای حرکات توسط سه میکروفون، تقویت جریان آن و ارسالش به دو الکترود 
مثبت و منفی، صدا به الکتریسیته تبدیل می شود.  الکتریسیته دوباره توسط شعله ی یونیزه 
شده توسط آب و نمک به صدا تبدیل شده و شعله نقش بلندگو را ایفا می کند. این پردازِش 
تغییرشکِل اطالعات، موقعیتی می سازد که به مطالعه ی بالقوگی ها کمک می کند. ازکارکرد 
علت و معلولی بهره می گیرد، از این که مثالً چه چیزی به وقوع چیزی دیگر منجر می شود. 
و ویرانی  برای تحلیل و مطالعه ی گسست  راهی  بالقوه می سازد.  انتروپی پمپ واقعیتی 

نظم درون محیط سیاسی - اجتماعی.

متن آنا پتاک دباره ی نمایشگاه غبار:

»هر ذره ی غبار، با خود تصوری یگانه از ماده، حرکت، اشتراک، تعامل، تاثر، تمایز، ترکیب و 
تاریکی بی پایان حمل می کند.« رضا نگارستانی، سایکلونوپدیا

»Kurz/Dust/غبار«، نمایشگاهی بین المللی از هنرمندانی است که آثارشان وارد تعامل 
با محیط اطراف شان می شوند. نحوه ی حرکت غبار  در موقعیت های پراکنده ی جغرافیایی 
و  و غیرماده،  ماده  ارزش  تا  قادر می سازد  را  ما  ورشو(  یا  کویت  تهران، الهور،  بیروت،  )در 
و می  تواند هر  است. هر کجا هست  کنیم. غبار همه جا حاضر  را محاسبه   نامرئی  و  مرئی 
کلمه ی  در  حسی  چنین  شهرها.  غبار  از  انباشته  هوای  یا  بیابان  غبار  مثل  باشد.   چیزی 
فارسی - عربی غبار بیش از هرجا طنین انداز است. کلمه  ی لهستانی Kurz شخص را به یاد 
 Dust عمل بی پایان زدودن غبار و باز جمع شدن آن می اندازد. از آن سو، کلمه ی انگلیسی
 Dust منعکس کننده ی ذره ای در شرف پدیداری  است. ذره ای ذهنی و بدون نهاد مادی. آیا

می تواند بنیاد )زیرایستای( زبانی جهانی باشد؟
غبار مشخصاً می تواند راهنمایی برای نمایشگاه باشد. ما می توانیم در این ریز تریِن چیزها، 
را  روابط، جغرافیاها و وضعیت های جدید ماده  را مشاهده کنیم که  نیروی پیش برنده ای 
آشکار می سازد. در سال 2013 عیسی کالنتری، وزیر پیشین کشاورزی جمهوری اسالمی ایران 
اظهار کرد که خطری که از جانب آلودگی هوا و بیابان زایی زندگی را تهدید می کند، از خطر 
تجاوز نظامی اسرائیل و یا ایالت متحده بزرگ تر است. غبار بیش از اینکه یک چیز باشد یک 

روند است، روندی که در طی آن رشته کوه هیمالیا سبب ایجاد بیابان گبی می شود. 
غبار به سادگی نادیده گرفته شده است. هرچند التفات به آن در سیاست، فن آوری و یا هنر، 
تعادل میان یک رویداد و محیطش را دوباره برقرار می سازد. آثار ارائه شده در این نمایشگاه، 
محیطی خلق می کنند که هم زمان توسط تصورات هنرمندان و عناصر مادی شکل داده 
شده اند. آن ها به واسطه ی منشور گروه های متعهد به ارتباط، هنر و رسانه، ما را به مشاهده  
روش های هنری معاصر دعوت می کنند. آن ها از بازنمایی مسایل سیاسی و زیست محیطی 
به روابط میان انسان ها، اشیا و موجودات زنده می رسند. شکل فیزیکی آن ها کشمکش 
میان نظم و هرج ومرج )سیاسی یا اخالقی( را به پرسش می کشد. هنرمندان، نویسنده ها 
این  ما ساختار  است.  نامشخص  بنیاد  از  کار می کنند که وضعیتش  با ماده ای  و فعاالن 

نمایشگاه را از بقایای آثار هنری، نمایشگاه ها و مجموعه های قبلی ساخته ایم. 
ناظر  به  که  می کند  خلق  فضایی  هنرمندان  آثار  با  پیچیده  و  تاریک  عناصر  این  ادغام 
و  تیره  هم  دارد؛  وجود  چیزی  هنر(  جهان  )ماده  ی  غبار  در  که  کند  درک  می دهد  امکان 
هم واضح. »Kurz/Dust/غبار«، مجموعه ای است از کارهای مکان محور17، برنامه های 
پرفورمنس ها،  از  مجموعه ای  همچنین  و  کنفرانس،  برنامه ی  یک  هنرمندان،  اقامت 
تجربه ی  و  بازتاب  شروع  ارگانیک،  ساختار  این  هدف  فیلم.  نمایش  و  بحث،  جلسات 
همزیستی روزمره با ماده در زمینه های مختلف ژئوپولیتیکی است. این ساختار ما را به 

آن سوی ورشو، به محیط های شهری تهران یا بیروت می برد.
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