
    

  

    

       

       

    

  



سه  و  بیست  آثار  از  معاصر۱«  ایرانیان  شاعر؛  طناز،  عارف،  »یاغی،  نمایشگاه  در 
برپا  تورنتو  شهر  آقاخان  موزه ی  در  ژوئن   4 تا  فوریه   4 تاریخ  از  که  ایرانی  هنرمند 
فروهر  پرستو  لتی  چهار  عکس  و  صحیحی  حامد  از  »غروب«  ویدیوی  شد،   خواهد 
به نام »جمعه« حضور خواهند داشت. آثار این نمایشگاه که از مجموعه ی شخصی 
محمد افخمی گردآوری شده اند، همگی معاصر و متعلق به سال های پس از 1998 
قدرت  از  ایرانی  معاصر  »هنرمندان  نمایشگاه،  برگزارکنندگان  نوشته ی  به  هستند. 
جنگ،  سیاست،  جنسیت،  همچون  موضوعاتی  نقد  برای  شعر  و  رمزپردازی  طنز، 
مذهب و معنویت استفاده کرده اند. در این آثار، روایات هنرمندان، چه در ایران و چه 
که  روایاتی  است.«  بوده  آن  فشارهای  و  شرایط  و  ایران  انقالب  از  متاثر  مهاجرت،   در 
به خاطر پیچیدگی های سیاسی، در زیر الیه ای از تزیین، طنز یا شعر پنهان می شود. کارها 
در مدیوم های گوناگونی اجرا شده اند؛ از نقاشی، طراحی، مجسمه و چاپ، تا عکس و 
چیدمان ویدیو. نمایشگاه، هنرمندان را در ارتباط با نقش یا هویتی که برگزیده اند یا 
آنچه می توان به آنان نسبت داد، همچون یاغی، طناز، عارف یا شاعر خطاب می کند. 
انتشار  آثاری گردآورده که در کتاب در دست  از میان  را  این نمایشگاه  فرشته دفتری 
خود به آنها می پردازد؛ کتابی هم نام با نمایشگاه که نقل تحول هنر معاصر ایران از 
طریق مطالعه آثار 30 هنرمند از مجموعه ی یاد شده است. از رویدادهای جنبی می توان 
به سخنرانی فرشته دفتری درباره ی مفاهیم کلیدی و سیمای هنر معاصر ایران در 4 
اشاره کرد. فرشته دفتری  فوریه در سالن موزه  نامجو در 24  اجرای محسن  و  فوریه 
دکترای تاریخ هنر از دانشگاه کلمبیای نیویورک است. وی هم اکنون به عنوان محقق و 
کیوریتور مستقل فعالیت می کند و سابقاً )2009 - 1998( از کیوریتورهای بخش نقاشی 

و مجسمه  در موزه هنرهای مدرن نیویورک بوده است.

1 - Rebel, Jester, Mystic, Poet
تصویر: پرستو فروهر، جمعه، عکس در چهار لت، 2003

من  »نام  اثر  بریتانیا،  موزه  خاورمیانه ی  معاصر  و  مدرن  هنر  بخش  امسال،  اوایل 
سرخ، نام من سبز« )2008( پرستو فروهر را خریداری کرد. این کار در کنار خریدهای 
اخیر آثار روی کاغذ این موزه در نمایشگاهی با عنوان »صداهای ایرانی« از 26 نوامبر 
تا 2 آوریل در این موزه به نمایش گذاشته شده است. یوانا اینگلت۱ درباره ی آثار »نام 
من سرخ، نام من سبز« می نویسد: » این کارها با استفاده از سنت مینیاتور و تزیین، 
از جزئیات ظریف و الگو هایی با رنگ  تند پر شده اند. در نظم و تکرارشان موشکافی 
وسواس گونه ای وجود دارد. طراحی های آهنگین که تنگ هم منظم در یک شبکه چاپ 
نظم  و  خیره کننده  تقارن  با  و  می آمیزند  درهم  شکل نما  لوله ی  همچون  شده اند، 
تزیینات، هنگام  بی خطر  زیبایی  اما  را مسحور می کنند.  تلویحی شان چشم  موزون 

فهمیدن اینکه الگوها از ابزار شکنجه و اندام مذکر ساخته شده اند مختل می شود. 
پیش از این، سوزان وینچ همزمان با نمایشگاه آنالین »شن روان«، نمایشگاهی از 
آثار فروهر با عنوان »مرا می کشد، مرا نمی کشد« در گرند پاله۲ در برن سوییس برگزار 
کرد. در این نمایشگاه، آثار فلیپ بوک، کاغذدیواری ها و چاپ های او نمایش داده شد. 
پیشتر، آثاری از او، کارلوس امورالس، فائزه بات، تسانگ کین-وا، و ک. یوالند در اولین 
در  »اختفا  عنوان  با  نیویورک،   Sapar Contemporary گالری  گروهی  نمایشگاه 
را حول  این نمایشگاه  لودویِگ۴ کیوریتور،  حوزه دید۳«  نمایش داده شد. ژوستین 
تکنیک استتار طراحی کرده بود. تکنیکی که در آثار این پنج هنرمند برای مبهم کردن 

پیام استفاده شده است. این نمایشگاه در ماه های اکتبر و نوامبر برگزار شد.

  1 - Joanna Inglot
  ۲ - Grand Palais
 ۳ - Hiding in Plain Sight
۴ - Justine Ludwig
PiArtworks تصویر: اثر پرستو فروهر در موزه بریتانیا، عکس از
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نوشته مارکو مّجی1 - از تاریخ 29 اکتبر تا 27 نوامبر، موزه ی شهری ارنستو و ترزا دال توره۲ و 
بنیاد سن پائولو اینوست۳ میزبان چهارمین دوره ی جایزه ی هنری شهر ترویلیو۴ با موضوع 
»هزارتوهای بی دیوار۵« بودند. این دوره از مسابقه با سازماندهی سارا فونتانا۶، کیوریتور 
هنری، و شهرداری ترویلیو برگزار شد. نمایشگاه آثار این جایزه ی دوساالنه را ترکیبی از دو 
بخش مجزا تشکیل می دهد؛ بخش غیر رقابتی که با دعوت از هنرمندان شناخته شده 
صورت می گیرد و مسابقه ی استعدادهای جوانی که از هیئت انتخاب عبور کرده اند. آنا 
والرینا برساری، امالیا دل پونته، برونو دی بلو، سالواتوره فالچی، جیووانی فرانجی، مارکو 
و  )هوله ویگه(  آنه  پردینی،  فرانچسکو  موستروویتو،  آندره آ  یاردینی،  گابریله  گریمالدی، 
پاتریک پواریه، ده هنرمند دعوت شده این نمایشگاه بودند و منتخبین زیر 35 سال را 
بایرون فرانسیسکو آندراده گاگو، آندره آ بارزاگی، پامال بردا، کالوری و میالرد، میشله دی 
آگوستینو، دیوید مانچینی زانچی، ادواردو مانزونی، صبا معصومیان، النا ماتزی، کالودیا 
پایان  در  ونتزیانو تشکیل می دادند.  کوزیمو  و  اسپرفیکو  استفانو سرتا، جولیا  پونزی، 
جشن افتتاحیه، یوری ایمری شهردار ترویلیو و عضو هیئت داوران، صبا معصومیان را 
برای استاپ موشن »دریای خشک« برنده ی جایزه ی هنری سال 2016 شهر ترویلیو اعالم 
کرد. جایزه سن پائولو اینوست به دیوید مانچینی زانچی رسید و از ادواردو مانزونی جوان 
تقدیر شد. در ادامه، ماکت اصلی اثر صبا معصومیان توسط موزه شهری خریداری و 
نمایشگاهی از وی با کیوریتوری سارا فونتانا در همین موزه در سال 2017 برگزار خواهد 
شد. رسانه های محلی با تحسین و اشتیاق زیادی از صبا معصومیان استقبال کردند. 
تمام  مصاحبه ای  برگامو،  شهر  نسخه ی  سرا،  دال  کوریر  روزنامه ی  جوایز،  اعالم  فردای 
صفحه با او منتشر کرد و از اخبار تلویزیون ترویلیو گزارش و مصاحبه ای با وی پخش 
شد. در زمانی کوتاه، توجه جهان هنر به استان لومبارد، معطوف به دستاوردهای هنری 
اخیر صبا معصومیان بوده است. او بعد از بردن جایزه های هنری شهر مونتزا و بینال 
جیوانی مونتزا در سال 2015 و جایزه ی سن فدله در میالن در سال 2016، نمایشگاهی 
انفرادی در گالری سن فدله میالن برگزار کرد. مقاله ای از میلنا بچی۷ در مجله ی اسپوآرته۸ 
به کارهای معصومیان اختصاص داده شد و برای اولین بار کاتالوگی توسط سیلوانا 
ادیتوریاله۹ شهر چینیسلو بالسامو از آثار وی منتشر شد. نمایشگاه انفرادی معصومیان 
باز هم  افتتاحیه،  روز  آبادال۱۰ در  در سن فدله و معرفی کیوریتور وی دنیله استروگولو 
مورد استقبال عموم و منتقدان قرار گرفت و دو گالری معتبر در میالن و مونتزا برای 
برگزاری نمایشگاه انفرادِی مرور بر آثار به او پیشنهاد داده اند. صبا معصومیان با پایان 
این دوره ی کاری و تحصیالت دانشگاهیش، فعالیت های آینده خود را از بهار سال 2018 

با برگزاری نمایشگاهی در طراحان آزاد شروع خواهد کرد.

است.  ایتـالیا  در  فعـال  هنرمندان  مـرجع  کتاب  نـام  ایتالیا،«  در  هنــر  »راه هـای 
گردآورندگان این کتاب، فهرست ساالنه ی هنرمندان را طی ارتباط با موزه ها، گالری ها 
و کیوریتورها به روز کرده و به هر هنرمند یک صفحه از کتاب برای درج دو اثر و یک 
متن معرفی اختصاص می دهند. جان لوکا کوولی1، رئیس موزه ی  دل پرزنته ی2 شهر 

رنده، معرف و نویسنده ی متن نوید عظیمی سجادی در این کتاب است.
عظیمی در ماه اکتبر در نمایشگاه ساالنه ی هنر معاصر موزه ی سیکا در کره جنوبی 
هنرمندان  آثار  و  بیانیه ها  از  نمایشگاهی  کرد؛  شرکت  هنرمند«  »بیانیه  عنوان  با 
منتخب، که کتاب آن در نسخه های چاپی و الکترونیکی منتشر خواهد شد. همچنین 
همزمان با هفته ی هنر شهر رم، وی از جمله هنرمندانی بود که درهای استودیوی 
خود را برای عموم باز گذاشت. »هفته هنر رم« رویدادی مستقل و گروهی است که به 
گسترش هنر معاصر در رم اختصاص دارد و امسال از 24 تا 29 اکتبر، با شرکت 124 

گالری و موسسه و 209 هنرمند برگزار شد.

1 - Gianluca Covelli | 2 - Museo Del Presente

تصویر: دریای خشک، استاپ موشن، "28:'7
1 - Marco Maggi 
۲ - Civic Museum Ernesto e Teresa della Torre 
۳ - Spazio Sanpaolo Invest
۴ - Treviglio 
۵ - Labyrinths without walls
۶ - Sara Fontana
۷ - Milena Becci
۸ - Espoarte
۹ - Silvana Editoriale
۱۰ - Daniele Astrologo Abadal

متوسط تهرانی مخاطب هنر و کارگران افغان بود و نه به آن تخیل ناممکن کمکی می کرد. 
روستاهای کوهستانی  از  مهاجرانی  با  ما  زدن  فارسی معیار حرف  از  که  نابرابر  وضعیتی 
شمال افغانستان آغاز می شد و تا بی خبری کارگرها از جایی که بودند ادامه داشت - در 
واقع برگزار کننده موفق شده بود زندگی تبعیض آمیز بیرون از گالری را با شدتی چند برابر در 
فضای گالری بازسازی کند. ما می دانستیم کجا هستیم، آنها برای اولین بار و احتماالً آخرین 

بار سر از یک گالری هنری درآورده بودند و نمی دانستند برای چه؟
اما آیا این بخشی از رسالت همان هنر معاصر خارج از چهارچوب های کاال و مدیوم نیست 
که زشتی و بی رحمی جامعه ی نژادپرست اطرافمان را دوباره و دردناک نشانمان بدهد؟ 
- بدون شک هست. وقتی کریستف اشخیلینگزیف در میدانی در وین مهاجرین مختلفی 
از  داد که مردم  قرار  تلویزیونی  ریالیتی شوی  در معرض یک  کانتینرهای موقتی  را درون 
با  طریق تلویزیون می توانستند به ماندن و یا نماندنشان رأی بدهند، زشتی جامعه ای 
عمیق ترین الیه های نژادپرستی و مهاجرترسی، مستقیم برای همان مردم از تلویزیون ها 
پخش شد. و هنوز تصویر هولناک رأی دادن جمعی به خروج آدم های درون کانتینر به 
بیرون از کشور به زشتی و وضوح قابل دیدن است. مرجعی که مبارزه را از سطح شعارهای 
سیاستمداران  به  فقط  نه  را  اشاره  انگشت  و  می برد  فراتر  چپ  احزاب  مهاجردوستانه  ی 
دست راستی، که به سوی اکثریت جامعه ای دراز می کند که باور کرده اند که سال ها است در 

اروپای روامدار و مصالحه جو زندگی می کنند. 
تعارف های  نداشت.  زشتی  این  از  کم  گالری  در  روز  آن  خودبرتربین  سوال های  شنیدن 
متداول ایرانی و توهم رعایت انصاف در پرسش های از باال به پایین، تلنگر به یادماندنی آن 
روز بود تا موقع اعتراض به قوانین نابرابر، خاستگاه قدرتمند این قوانین را فراموش نکنیم. 
اما از این ها ماندگارتر در آن بعدازظهر، استفاده نکردن از هیچ کدام از ابزارهای هنر اجرا 
برای ثبت نسبت ما با هم، نیاندیشیدن به نتایج این -اجرا- )دقیقاً کدام اجرا؟( در وضعیت 
ناعادالنه ی موجود برای کارگران افغان و خیل طویلی از احساسات معذب و ناراحت کننده 
بود. تصور کنیم اگر کارگران در چیدمانی متفاوت، با آگاهی کامل از جایی که به آن دعوت 
شده اند با امکانات صوتی و بصری یک گالری هنری برای ما از خطرات کارشان در ساختمان 
می گفتند. اما نهایتاً بی هیچ اصراری برای تعریف رسالتی برای هنر، وقتی سراغ سوژه هایی 
در  را  دیگرمان  سیاسی  و  اجتماعی  حساسیت های  باید  می رویم  اجتماعی  تبعیض  از 
ساختن این تجربه ی عمومی و جمعی دخیل کنیم.  آن بعد از ظهر بی شکل و بی فرم بدون 
این حساسیت ها )یا با حساسیت هایی کامال متفاوت( و بدون هیچ تالشی برای ساخت 
وضعیتی جدید یا حتی تخیلی تازه طراحی شده بود. شناخت من از برگزار کننده و دقتش در 
انتخاب کلمه ها  منجر به پرسشی بدیهی می شود: چرا برگزار کننده در مذمت این نابرابری 
و در باب یادآوری اصول اخالقی به کارفرمایان و معماران و مخاطبان هنر حاضر در گالری، 
بیانیه ای تنظیم )قرائت-نصب-ارائه-اجرا( نکرده بود؟ ریشه ی این ترس از بیان مستقیم را 
ولی جایی در همان وضعیت امروز هنر معاصر باید جستجو کرد. جایی که ما برای داشتن 
قطعیت خطر نمی کنیم. حتی وقتی که مطمئنیم چیزی درست نیست و باید در مقابل 
وضعیت موجود ایستاد. در آخر ما به صورت موقت در صندلی های یکسانی با چند کارگر 
افغان نشستیم، سوال های از باال به پایین و مسلط خودمان را از آنها پرسیدیم و رفتیم پی 
کارمان و -آنها- همین حاال از آنجایی که مخاطب این جمالت و نوشته ی من هم نخواهند 
بود، جایی در ساختمانی در شمال شهر تهران بدون پاسپورت و اجازه ی کار، مشغول کار یا 

همان خطر کردن زندگیشان هستند.

منصـوری                                  ماندانـا  اینستالیشـن  و  پرفورمنـس  زندگـی«  بـرای  »ماشـینی  بـر  نقـدی 
 ۱۳۹۵ آذرمـاه  سـوم  آزاد،  طراحـان  گالـری  در 

این نوشته در شماره ی 15 دی ماه مجله ی هنرآگه منتشر شده است و به دلیل اهمیت 
موضوع در اینجا بازنشر می شود.

آن چارچوب سفید و موقتی  و در  آیا هنر قادر است در خانه ی امن خود یعنی گالری، 
که محل دید و بازدید و مالقات با اثر هنریست حتی برای مدتی کوتاه و آزمایشگاهی 

تجربه ای از برابری برای ما بسازد؟
- بله. هنر معاصر و تالش پر از سرسام و خارج از مدیوم هایش، ثابت کرده که می تواند 
تجربیاتی یگانه و فراموش نشدنی از مناسبات تازه و غیرممکنی بسازد که ما در روزمره 
برا ی آن می جنگیم و یا حداقل تالش می کنیم تا تخیلشان کنیم. هنرمندان، دست کم 
برابری  تخیل  شده اند،  وارد  شهری  و  اجتماعی  مسایل  حوزه ی  به  مستقیم  که  زمانی 
 را ساخته  و یا برای اولین قدم ها تالش کرده اند: یعنی نابرابری نا محسوسی که به آن 
آن  از  پاسخش  و  سوال  این  دهند.  قرار  مقابل مان  را  نیست  قابل رویت  و  خو کردیم 
بعدازظهر  از  ساعتی  چند  پیش  هفته ی  چند  که  شد  پررنگ  دوباره  من  ذهن  در  جهت 
سرد تهرانی سوم آذرماه را در گالری طراحان آزاد به دعوت ماندانا منصوری با جمعی از 
کارگران ساختمانی افغان گذراندم. در آن بعد از ظهر، ما به گالری  دعوت شده بودیم 
تا اجرایی چهار ساعته با عنوان ماشینی برای زندگی را ببینیم. بعد از چند دقیقه حضور 
در گالری متوجه -دیگر- مهمانان که کارگرهای افغان بودند می شدیم و چند کاغذ که 
روی دیوار از آمار کارگران کشته شده در هر سال بر اثر سوانح ایمنـی خبر می داد. بعد 
به سوانح  مربوط  بعضی حاضرین می خواست متن های  از  برگزار کننده  دقیقه،  از چند 
ساختمانی را بلند بخوانند و از ما می خواست که اگر سوالی داریم بپرسیم. صندلی های 
این مالقات نمی داد و  به  آدم ها شکل خاصی  آمد  و  و رفت  پراکنده در گالری  کرایه ای 
سوال ها که گاهی با صدای بلند مطرح می شد اغلب در مورد قانونی بودن یا نبودن و 
از مهمان های افغان بقیه اغلب  دلیل آمدن به ایران بود.  به جز یکی دو نفر 
ساکت بودند و تقریباً هیچ کدام از شرکت کنندگان در آن بعدازظهر دلیل بودنشان در آن 
زیرزمین را نمی دانستند. یکی از کارگرها در جواب سوال »فکر می کنید اینجا همین حاال 

چه کار می کنید« گفت: - فکر می کردیم شاید برای پاسپورتمون کاری بکنید...
آن چند ساعت عذاب آور در گالری طراحان آزاد، نه تجربه ی برابری و نه نزدیک شدن طبقه ی 

پی نوشت : 
- یک هفته بعد، در یک بعدازظهر جمعه ی دیگر تهران که آسمان شکافته  پرده ی دوم 
شده بود و تهران پررنگ تر از همیشه پهن و لش بر دامنه های البرز دراز کشیده بود، ما 
از مرکز شهر تهران در ادامه ی اجرای »ماشینی برای زندگی« به دعوت ماندانا منصوری 
رویای  از  این سفر سه ساعته، بخشی  به دربند سفر کردیم. در  به کارگاهی ساختمانی 
ماتریالیستی هر تهرانی را مالقات کردیم. خانه ای نیمه کاره بر دامنه ی کوه با سوراخ های 

بزرگی برای پنجره ها که می شد بی هیچ مانعی کلیت تهران را یکجا دید.
باب معمارساختمان  در  و سواالت متداولی  واحدها،  متراژ  قیمت خانه،  در میان،  یکی 
سازنده و غیره کردیم. سلفی های مکرری از خودمان در نور غروب با پس زمینه ی صورتی-
نارنجی تهران گرفتیم، از کنار کارگرهای زنده و حاضر در راهروهای در حال ساخت گذر 
نگاهی  بود  افتاده  پرده هایی که روی تصویر شهر  بر  به تصاویر شبح گونه شان  و  کردیم 
انداختیم. عکس ها در اندازه ی یک به یک از کارگرهای همان ساختمان گرفته شده بودند و 
در چیدمانی هماهنگ با معماری خانه در چارچوب های خالی رو به شهر نصب شده بودند. 
تصویر تمام قد آقا هاشم روی شهر. همان اندازه شبح گونه و ناپیدا که حضور کارگران در 

راهروهای نیمه ساز و مشغول جوشکاری. همان اندازه مستتــر، زنـده و نــاپیـدا. 
ترافیک همان سوال  اجتناب ناپذیر  آن وضعیت  تهران در  به قلب  بازگشت  در سرازیری 

همیشگی را تا خانه مرور کردیم:
آیا ما سراغ هنر، مخاطبین هنر، سالن های اجرا یا مراسم تماشای اثر هنری می رویم تا 
واقعیتی که می شناسیم را دوباره تصویر )تصویرسازی( کنیم یا همه ی این راه را می رویم 
تا علیه وضعیت نابرابر موجود بشوریم و سازندگان و تثبیت کنندگان وضعیت را که اغلب 
مخاطبین ثابت آثار هنری هم هستند خطاب قرار دهیم و تحمل وضعیت موجود را با 

ابزارهای بی کران هنر بر آنها موقتا به اندازه ی »اشباح تهران« سخت کنیم؟

گلرخ نفیسی 
۲۲ آذرماه ۱۳۹۵

1 - APART 

۲ - Safe Landing 

۳ - Hit

 در شماره دوم نامه ی آزاد درباره ی این نمایشگاه بخوانید - ۴
۵ - Slate projects

۶ - Matt Mottahedan

۷ - Alex Meurice

تصویر: اثر مهرانه آتشی در نمایشگاه گروهی »نشنال یا آشغال«
www.apart.sk :منابع
www.slateprojects.com

از تاریخ 18 نوامبر تا 6 دسامبر، کلکتیو اپارت1، نمایشگاهی از چیدمان های مهرانه 
آتشی با عنوان »فرود ایمن2« در گالری هیت3 شهر براتیسالوا برگزار کرد. افتتاحیه با 
رونمایی از کتاب هنرمند همراه بود.  اولین آشنایی کلکتیو اپارت با کار مهرانه آتشی 
به نمایشگاه گروهی »غبار4« در مرکز اویادوفسکی کاسل شهر ورشو و شیفتگی شان 
اپارت به دیدار مهرانه  اوایل امسال، اعضای  اثر »انتروپی پمپ« وی برمی گردد.  به 
توافق  به  گالری هیت  در  پروژه ای مشترک  اجرای  بر سر  و  رفته  آمستردام  در  آتشی 
بین المللــی             پــروژه ی  از  بخـشی  به عنــــوان  هنرمند  اثــر  ژوئن،  مــاه  در  رسیدند. 
اپــارت  بــا کیوریتــوری کلکتیــو  اسلــوواکی  »Forming of Inevitable Blue« در 
از  گروهی  همکاری  با  اپارت  گروه  نمایشگاه،  با  همزمان  شـــد.  داده  نمـــــایش 
کیوریتورها متشکل از الرا عمان، فردریکا بوئتی و سارا جیانینی، کتابی در معرفی و 
نمایشگاه، گفتگویی متنی- بر متن های  آثار هنرمند منتشر کرده است که عالوه  از 
تصویری میان مارتین ونگره، هنرمند تجسمی اسلوواک با مهرانه آتشی دربر دارد. 
»فرود ایمن،« اولین نمایشگاه انفرادی مهرانه آتشی در اسلوواکی و اروپای شرقی بود.
عنوان  با  نمایشگاهی  پروجکتز5  اسلیت  اکتبر،   23 تا  سپتامبر   30 از  این،  از  پیش 
برگزار کرد که در آن مهرانه  اورداد  یا آشغال« در ساختمان متروک هتل  »نشنال 
ساختمان  و  نمایشگاه  موضوع  میان  تعامل  براساس  دیگر،  هنرمند   10 و  آتشی 
محل برگزاری به خلق و نصب آثارشان پرداختند. به نوشته ی الکس موریس و مت 
متحدان۶، کیوریتورهای این نمایشگاه، »نشنال یا آشغال« از شک شروع می شود. 
و  ارزش  و  بی ربطی  و  داللت  جسم،  با  سطح  ارتباط  فضا،  و  هنر  جدایی  حول  شک 
آشغال. نام آن برگرفته از توضیحی است که فرانسیس بیکن در مصاحبه با دیوید 
سیلوستر داد. نگاه دوگانه بیکن به آثار تمام شده اش-که اگر به نشنال گالری تعلق 
نداشتند، رهسپار آشغال دانی شده بودند-از شکی عمیق نسبت به کیفیت کارش 
حکایت می  کند. بر این اساس، »نشنال یا آشغال« به انتخابی میان اعتنا و غفلت، 
ثبت در تاریخ و گمنامی و حتی زندگی و مرگ بدل می شود. هتل اورارد همچون 
فضای نمایشگاهی حاضرآماده، مجبورمان می کند که مثل فرانسیس بیکن همین 
سوال را بپرسیم. نگهداری چه چیزی ارزش دارد و چه چیز باید ویران شود؟ الیه های 
همچون  می دهند.  نشان  را  ارزش  و  میرایی  میان  ارتباط  تاریخیش  سرگذشت 
جسدی ما را مجذوب سرنخ هـای گذشته ی مفقـود و آینده  ی نامعلومش مـی کند. 
آثـار این نمایشگاه گستره ای از مدیوم ها را تشکیل می دهند. ارتباط بسیاری از آثار 
به واسطه ظاهر غیرقابل اعتماد مواد یا وقایع نگاری های ناپایدار شکل  گرفته است. 
بی زمانـی مجسمه در کنار نامادیت تصاویر مجازی، خوانش  پایدار از جایگاه و ارزش 
سال  در  که  است  سیاری  نمایشگاهِی  پروژه ی  پروجکتز  اسلیت  می کند.  بی ثبات  را 
2013 توسط الکس موریس۷ در لندن پایه گذاری شده و در نیویورک و لندن فعال 
فعالیت های  به  مربوط  موضوعات  مبنای  بر  همگی  گروه  این  نمایشگاه های  است. 
امروز طراحی و در مکان های گوناگونی مثل کارخانه های قدیمی، قصرهای  هنری 
و  صحنه  نقش  همزمان  ساختمان  خود  اغلب  می شوند.  برگزار  وهتل ها  متروک 
بازیگر اصلی را ایفا می کند. از اکتبر 2016 این پروژه در هتل اورداد، ساختمانی خالی 

از قرن نوزدهم و در نوبت بـازسازی، فعـالیت می کند.

گزیده ای از پوسترهای طراحان آزاد در گالری هینترلند، وین
هینترلند۱  ، پلتفرم و فضای هنری مستقلی در شهر وین است که به ترویج طرح های 
بینافرهنگی و بینارشته ای از هنرمندان خاومیانه با تمرکز بر ایران اختصاص دارد. 
این گالری از 7 سپتامبر تا 7 اکتبر 2016 میزبان نمایشگاه پوسترهای طراحان آزاد 

بود. متن پیش رو نوشته ی گودرون ولنبوک۲، مدیر هنری هینترلند است.
آزاد  ایرانی و گالری طراحان  از طراحان گرافیک جوان  همکاری غیرانتفاعی گروهی 
آن زمان پوسترهای نمایشگاه های گالری  از  بود.  پروژه  این  در سال 1387 سرآغاز 
طراحان آزاد توسط این گروه طراحی می  شود. در طی 8 سال گذشته 44 طراح در این 
پروژه شرکت کرده  اند و بیش از 300 پوستر، طراحی، چاپ و پخش شده است. استمرار 
این طرح سرانجام توجه گالری ها و موسسات فرهنگی خصوصی و عمومی متعددی 
را به اهمیت هویت بصری جلب کرد و به شروع همکاریشان با طراحان گرافیک در 
این زمینه انجامید. این پروژه بر طراحی پوستر در خاورمیانه تاثیر زیادی گذاشته و در 
سال های اخیر جای خود را در صحنه ی هنر و طراحی معاصر باز کرده است. مهم ترین 
جنبه ی این پروژه محدود نبودن پوسترها به صرف معرفی آثار یا تصویر هنرمند است. 
دخالت بصری طراح از زمینه یا مفهوم آثار هنری را به تصویر می کشد و به عبارتی 

طراحی پوستر تبدیل به شکلی از بیان هنری می شود. 
آزاد برگزار کرد و  را در گالری طراحان  اولین نمایشگاه خود  در سال 2010، هینترلند 
شهرزاد چنگلوایی طراحی پوستر آن را به عهده گرفت. از آن زمان هینترلند همیشه 
اکنون  آزاد و همچنین استودیو کارگاه خوشوقت بوده  است.  با طراحان  از همکاری 
پس از 6 سال، بخت یارمان بود تا این پروژه ی بی نظیر را در وین نمایش دهیم. آریا 
کسایی برای چیدن نمایشگاه و سخنرانی در شب افتتاحیه به وین آمد. این فرصت 
بزرگی برای طراحان اتریشی و بازدیدکنندگان بود تا با این پروژه ی مهم و به طور کلی 
طراحی گرافیک ایران آشنا شوند. چنین همکاری هایی این پروژه را به ابزاری مهم برای 
ترویج ایده های بینافرهنگی برای فهم متقابل، تبادل بین المللی و دوستی عمیق بدل 

می کنند. متشکرم!

1 - Hinterland

۲ - Gudrun Wallenböck

www.art.hinterland.ag :گالری هینترلند
لینک به پروژه ی پوسترها:
www.azadart.gallery/fa/designprojectfirst.aspx 

کیارستمی: لحظه های خاموش، بزرگداشتی برای کارگردان فقید سینما است. گالره 
کیازنِد فیلمساز، پنج فیلم کوتاه از فیلم هایی که تحت نظر کیارستمی در کارگاه های 
است.  آورده  گرد  ابراز  وبسایت  در  را  ساخته شده  جوان  کارگردانان  برای  فیلمسازی 
فیلم  های »از فرش تا عرش« ساخته ی حمیده رضوی، »جهیزیه برای مهرو« ساخته ی 
از علی کریم و »فرش  آبی، قرمز«  از حامد صحیحی، »زرد،  سمیرا اسکندرفر، »آب«، 
ایرانی« ساخته ی امیر موسوی در این مجموعه به نمایش گذاشته شده اند. کیازند 
کارگاه های  او  که  بود  سالی   ،1385« می نویسد:  کیارستمی  کارگاه های  درباره ی 
موسسه  حمایت  با  و  بود  رایگان  کارگاه  اولین  کرد.  شروع  ایران  در  را  فیلمسازیش 
هنرمند  خوب،  دوستی  شد؛  برگزار  رضوی  حمیده  مدیریت  با  و  کارنامه  فرهنگی 
 35 حدود  یکبار  هفته ای  درگذشت.   1394 آذر  در  که  جسور  و  متعهد  فیلمسازی  و 
نفرمان کل روز را در سعدآباد روی چمن، زیر درخت بلوطی می نشستیم. هر از گاهی 
کالغ ها هم ملحق می شدند. صبح ها ایده می بافتیم؛ بازخورد از او، و بقیه شاگردان 
تصمیم می گرفتند که فیلمی ساخته شود یا نه. وقتی ایده ای را نمی پسندید مکث 
و  می گشت  وضعیتی  دنبال  به  دستانش  می چرخید،  کمی  زانوهایش  می کرد، 
فیلم  داستان  در  جزئیات  و  وضوح  می پرسید.  فیلم  پیام  فهمیدن  برای  سوال هایی 
برایش مهم ترین بود. هر قاب باید حرف مستقل خودش را می زد. هر جزء، اساس 

صحنه، شخصیت و کلمه ای می بایست جایی باارزش در روایت داستان می داشت.«

برای مشاهده ی فیلم ها از کیوآرکد استفاده کنید

تصویر: نمایی از فیلم از فرش تا عرش، 
ساخته ی حمیده رضوی
www.ibraaz.org :منبع

آدرس ایمیل هنرمند، برای گفتگو درباره ی اجرای ماشینی برای زندگی:
mandy.mansoury@gmail.com



ايران سندزاده، هنرمند مقيم اداليد، محصول  ماه گذشته ستاره ارشلو با همكارى 
كتاب«  حاشيه ى  بر  شك  نقطه ى  »چون  پروژه ی  ادامه ی  در  را  همكاريشان  جديد 
درالبراتوار هنرهاى اجرايِى َپناپلى۱ در نيويورك اجرا كردند. در اين اجرا که »نشانه، تّقه، 
دوخت« نام دارد، اَنِگس ِميسون۲ نوازنده ى سبک جازِ استراليايى نيز آنها را همراهى 
مى كرد. اين نمایش مجموعه ای بود از تصاویر انیمیشن هایی مبتنی بر سه داستان 
دوختن  از  متشکل  دونفره  اجرایی  و  مورس  کدهای  اساس  بر  موسیقی  مختلف، 
منطق  اما  روايتگراند  عمدتاً  ويديو-انيميشن ها،  تصویر.  پرده ی  روی  بر  خطوطی 
خطى ندارند و حاکی از فعاليت هاى ساده ای هستند مثل راه رفتن دور اتاق، خوردن 
كيك تولد و پوشيدن ژاکت كه متناوباً اما هربار با تغييراتى كوچك تكرار مى شوند. 
نتیجه ی این تکرار، شکل گیری روايت هاى جديد موازى است؛ مثل پرانتزهاى متعددى 
كه ميانه ى داستانى مکرر، باز و بسته مى شوند. اين اجرا با نگاه به سه داستان كه 
از مجموعه مصاحبه هاى اوليه براى »چون نقطه ى شك بر حاشيه ى كتاب« انتخاب 
 شده بودند، شكل گرفت. ترجمه ی متن اين داستان ها به کد مورس، پايه ى اوليه ى 
بداهه نوازى ِميسون بود كه در پاسخ به حركت تصوير ويديو و اثر دوختن مى نواخت.

پراكنده ى  و  كوچك  »قصه هاى  مى نويسد:  جديدش  پروژه ى  توضيح  در  ستاره 
مى شوند.  تكرار  مدام  و  مى آيند  يادم  به  همواره  زندان  در  زندگیشان  از  نزديكانم 
از  از پیوستگی منطقی و يكپارچگی اند.  معموال همانگونه كه روايت شده اند، خالی 
به هم پيوستن و به دست دادن روايتى واحد سرباز مى زنند. از بازنمايى عاجزند. راويان 
و شخصیت هايشان انگار صورت ندارند. خطوط و هاشورها و نوشته ها و نشانه های 
و گاه  بازگو مى كنند. خطوطى كه گاه منظره  را  روایت ها  این  وبارها  بارها  انگار  من 
نوشته و گاه دوخته مى شوند، ميزبان و خالِق کندوکاوهایم براى يافتن چيزى است كه 
نمى دانم چيست ولى ترس فراموشی شان را كم مى كند! ثبت و ارائه ى اين قصه ها در 
بسترى كه از آن مى آيند غيرممكن است. بازنمايی شان بى معنى است. انگار چاره اى 
جز تكرار به کار گیریشان نیست.« سال گذشته نیز دو اثر از همین پروژه در نمایشگاه 
گالرى  در  پالى۳  آدريانا  را  نمایشگاه  این  درآمد.  نمایش  به  آرشيو«  »متريال  گروهى 
دانشگاه كویينز نیویورک برگزار كرد. هدف »متریال آرشیو« بررسی جایگاه مادیت اثر 
هنری به عنوان عامل ارتباط میان خاطرات فردی، جمعی و فرهنگی است. رابطه ای که 
می شد در دو مجموعه ی ستاره ارشلو، »تقویم« و »اتاق بازی« به وضوح دید. »تقويم،« 
چيدمانى از 144 پايه ی كوچك )حدود3 تا 6 سانتیمتر( چوبى است كه در شبكه اى 
7 در 7 با فاصله اى يكسان از هم روى زمين چيده شده اند. روى هر پايه 3 هسته ى 
خرما كه به شكل مكعب مستطيل درآمده اند قرار دارد. »اتاق بازى« ويديويی است 
از  صدایش  و  مى ريزد  زمين  به  دستانش  ميان  از  گردى  كه  نشسته اى  نيم تنه ى  از 
بازى هايى مى گويد كه در بچگى از اطرافيانش ياد گرفته. منبع الهام هر اثر، خاطرات 
و تجربیات خانواده  اش به عنوان زندانیان سیاسی، با محوریت اشیایی است که آنها 
و هم بندانشان در حصر ساخته اند تا برای نزدیکانشان سوغاتی بفرستند. این مواد 
و اشیا، اعم از خاک اره و هسته ی خرما، مصالح هنرمند شده که با الهام از روش های 

تولید زندانیان در بند، مجموعه ای از چیدمان، ویدیو و مجسمه خلق می کند.
ستاره ارشلو در ماه ژانويه دوره ى بورسیه ی اِيم۴ را در موزه ى برانكس شروع مى كند.

۱ - Panoply Performance Laboratory 

۲ - Angus Mason

۳- Adriana Pauly

۴- Artist in the Marketplace

تصاویر: 
۱- اتاق بازی، ویدیو، "20:'5، 2015
۲ - تقویم، نمای اینستالیشن، هسته خرما و چوب، 2015

اولین  برگزاری  و  روان۱«  شِن  آنالین  نمایشگاه  »فضای  تاسیس  درباره ی  مالحظاتی 
انواری، سمیرا اسکندرفر، لیلی درخشانی،  ایمان افسریان، هاله  از  آثاری  با  نمایشگاه آن 

پرستو فروهر و رزیتا شرف جهان.
روان«  »شن  آنالین  نمایشگاه  اولین  بر  مؤخره ای  عنوان  به  وینچ۲  سوزان  را  پیش رو  متن 
نوشته است. او مورخ و مدرس هنر معاصر و نظریه ی هنر در دانشگاه هنر زوریخ، و موسس و 
کیوریتور »شن روان« است. این پروژه که ابتدا به شکل نمایشگاه هایی روی دی وی دی بود، از 
سوم اکتبر به فضای نمایشگاه آنالین بدل شد. در شماره ی قبل نامه ی آزاد، گزارشی درباره ی  

این پروژه، روند شکل گیری و تغییرات آن منتشر شده است.

اکتبر پیش، در سفر به فلسطین بخت یارم بود که در میزگردی با حضور ریم فدا، کیوریتور 
سابق گوگنهایم در پروژه ی ابوظبی شرکت کنم. او در بخشی از حرف هایش اصطالح »آسیای 
غربی« را به عنوان مفهومی برای یک مکان واقعی در جغرافیا مطرح کرد و با تاکید، جایگزینی 
آسیای غربی با اصطالحات خاورمیانه و خاورنزدیک را پیشنهاد داد؛ عباراتی که معنایی جز 

نگاه جانبدارانه ی اروپایی ندارند.
غافلگیری دلچسبی بود!  حس کردم آسیای غربی واقعا جواب می دهد. بعد، در جمع کوچکی 

از دوستان درباره اش بحث کردیم. یکی گفت: این اصطالح پذیرفته نخواهد شد. 
- بیایید بهش فرصت دهیم!

- اگر ما جلو بیفتیم شاید بقیه هم استقبال کنند.
نمایشگاه  »فضای  آغاز  از  بعد  روز  چند  درست  اتفاق  این  چون  و  بودیم.  موافق  همگی 

کانون  که  خاورمیانه  جایگزین  را  غربی  آسیای  متن،  در  من  افتاد،  روان«  شن  آنالین 
می کنم.  حظ  روز  همان  مثل  غربی  آسیای  به  فکر  با  هم  هنوز  کردم.  است  تحقیقاتم 
خوشبختانه این تعبیر به خودی خود گویا است و نیاز به توضیحات محتاط و مطولی که 
آسیای  بعالوه،  می سازد.  برطرف  را  می کند  ایجاب  خاورمیانه  مجهول  اصطالح  از  استفاده 
است. بغلی  همسایه  خالصه،  و  اروپا  مماس  غربیش  کرانه  و  است  مجاور  قاره  غربی 

به هنرمندانی  احترام  ادای  روان«  آنالین شن  نمایشگاه  در »فضای  نمایش جاری  این که 
 است که از سال 2005 در تهران مالقات کرده ام تصادفی نیست. با مرور آن روزها افرادی را 
به خاطر می آورم که انتظار داشتند نمایشگاهی که دارم ترتیب می دهم دایرةالمعارف صحنه ی 
 هنر تهران باشد. بقیه، دی وی دی تهران را اثری هنری می پنداشتند، نه یک کار کیوریتوری. 
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اما من صرفا سعی کرده بودم آثار هنری را با شرح خود هنرمندان بفهمم. با توضیحات آنها 
بود که توانستم راهی به منطق مکان بجویم. به همین خاطر است که هنوز بر آثار هنری 

بعنوان انعکاسی از یک کالن شهر متمرکزم.
من به خوبی آگاهم که چه انتقاداتی به دسته بندی کشوری هنرمندان وارد است. اما بیننده 
بعد از دیدن این آثار هنری موشکافانه که به سهولت به آوانگاردهای هنر معاصر می پیوندند، 
درباره ی تهران چه فکر می کند؟ بدون شک پخش این ویدیوها بر روی دی وی دی و اکنون 
آنالین، درک از تهران و دیگر شهرهایی که اکثر مردم هنوز برای کشف هویت واقعی جهان 
ندیده اند را عوض خواهند کرد. هرچند خیلی وقت بود که ما می توانستیم ابرهای سیاه را 
برفراز ایتالیا، روسیه، لهستان، مجارستان و ترکیه ببینیم، یک دونالد ترامپ الزم بود تا به ما 
اخطار کند که میلی جهانی برای برانداختن دموکراسی درکار است. تیموتی سندر، مورخ 
آمریکایی، در مقاله  جدیدش می نویسد که ما باید از کشورهای دیگر بیاموزیم که چگونه 

آزادی را در نبودش زنده نگاه داشتند؛ چرا که به این تجربه احتیاج خواهیم داشت.
لحظه ای تصور کنیم زن بودن در اروپا یا آمریکا را زمانی که قدرتمندترین مرد جهان می تواند 
هروقت دلش خواست ]...[ آدم را دستمالی کند. یا فردی رنگین پوست، مسلمان یا مکزیکی 
را، که در معرض چه تحقیری قرار دارد. البته که جان به در خواهیم برد. اما چگونه ادامه 
خواهیم داد؟ تصور کنیم خاکمان را که مسموم خواهد شد، زمینمان غارت و روحمان با 

تهدیدهای نظامی ضعیف خواهد شد. باغمان چه می شود؟ چطور حفظش کنیم؟
من کار همیشگیم را خواهم کرد؛ به آثار هنری ای دل می بازم که زندگی بهتر را فرامی خوانند، 

حتی اگر نگاهشان تاریک و رازآلود باشد.
 با این کار می توانم به صدها هنرمند و نویسندگان گذشته و به نیاکان و قهرمانان معنوی 
که اشتیاقم به نیکی، بخشش، دوستی و امید را سیراب می کنند دلگرم باشم. صد البته 
داستان هایشان سرشار از غم، ترس، فقدان و تراژدی اند. اما ما را برای امتحان حقیقی 

مصون  می سازند. استراتژی باحالی نیست؟
اینگونــه  - و کاش که  افتاده  از قلم  آثــاری پیــدا کردید که  اگر  پس خــواننده ی عزیـز، 

باشد - لطفـا با من تمـاس بگیریــد.

۱ - TREIBSAND Online Exhibition Space | ۲ - Susann Wintsch

تصاویر: ۱ - حامد صحیحی، ترس هراسی، استاپ موشن، "5:'1، 2016
۲ - پرستو فروهر، پروانه، انیمیشن، "4:'3، "53:'1، 2016
۳ - ویدیو-جستار، "Painting a House، 2016 ،4':18 ،ایمان افسریان
۴ - ویدیوی 3 لتی، هر لت "Persian in 3 Easy Steps، 2012 ،0':25 ،هاله انواری
۵ - سمیرا اسکندرفر، روت کانال، ویدیو، "52:'15، 2013/16
۶ - لیلی درخشانی، ز رود خشک بانگ تر برآورد، انیمیشن، "44:'1، 2016
۷ - رزیتا شرف جهان، مرا از ترانه ماند، ویدیو، "15:'9، 2010

تصویر ۴

متن پیش رو خالصه   ای از مصاحبه ای است که وبسایت کولتور لیمیتد در ماه سپتامبر با 
ساغر دئیری، هنرمند ساکن ترکیه انجام داده است.

ـ برای ما در باره ی خود و پیشینه ی هنری تان بگویید
من ساغر دئیری متولد 1985 میالدی تهران هستم. در خانواده ای روشنفکر و اهل هنر 
کودکی  دوران  از  بود.  نقاش  و  تلویزیون  رادیو  گوینده  و  تهیه کننده  پدرم  شدم.  متولد 
از زمان بچگی  یاد گرفتم. فلسفه ی اصلی فکریم  را  اطرافم  اتفاقات  تفکر و خوب دیدن 
که  چیزی  به  تام  باور  هرگز  و  کنم  تحلیل  ببینم،  خوب  گرفتم  یاد  اساسا  گرفت.  شکل 
نتایجش  و  دالیل  را،  هرچیزی  وجودی  واقیعت  باشم،  نداشته  می سازد  را  چیزها  سطح 
را و علت و معلولش را نقد کنم و شاید نقض! این برای من یک بازی در جهت ساختن 
به  نهایت  در  که  شد  اطرافم  موجودیت های  سطحی  واقعیت های  فرای  عینْی  تصاویر 
ابژه های  این  ساختن  برای  شاید  می شد.  ختم  تصویری  کمپوزیسیون های  ساختن 
تصویری در واقعیت فیزیکی بود که در هنرستان رشته ی معماری را انتخاب کردم ولی 
به خاطر محدودیت های معماری و تخیالتی که واقعیت عینی جواب گویشان نبود، برای 
در  تهران  بمباران  در  من  کردم.  انتخاب  را  نقاشی  رشته ی  دانشگاه  در  تحصیل  ادامه 
کمپوزیسیون های  این  و  نقاشی  شاید  شدم،  متولد  عراق  و  ایران  ساله   8 جنگ  پروسه 
تصویـری گاه خشن با حـواشی گروتسک وار، از همین تصـاویر و خاطـرات نشات گرفته 

باشد. تنها راه برای فرافکنی من از این تصاویر، نقاشی و هنر تجسمی بوده و هست. 
از دانشـگاه بـه عنـوان دانشـجوی ممتـاز فارغ التحصیـل شـدم امـا بـه دالیلـی از ادامـه 
تحصیـل در مقطـع کارشناسـی ارشـد بازمانـدم و ایـن پروسـه 3 بـار تکـرار شـد. شـاید 
ایـن بازماندگـی و تـالش مذبوحانـه ی مـن بـرای تحصیـل، بـرای راهـی بـرای اسـتمرار، و 
بـرای بـودن و نقـد فضـای اطرافـم یـک جـور مقابلـه بـود؛ مثـل نقاشـی ها و موضوعاتـی 
کـه به شـان اشـاره می کنـم! امـا همـه ی مـا واقفیـم بـه اینکـه گاهـی ایـن تالش هـا بـرای 
مقابلـه یـا فرافکنـی  بـه دور باطلـی ختـم می شـوند و شـاید همیـن نهایتـا باعـث انتخـاب 
عامدانـه ام بـرای تحصیـل در کشـوری دیگـر شـد؛ بهانـه ای بـرای رصـد فضـای موجـود 
اجتماعـی و نقـد آن از بیـرون. ولـی نـه جایـی که ایـران نیسـت؛ جایی که هم ایران هسـت 
و هـم نیسـت! ایـن دقیقـا آن چیـزی بـود کـه دنبالـش بـودم. درک از بیـرون، اما نـه کامال 
بیـرون از فضـای موجودیـت هنـری خـودم و اجتماعـی کـه مـواد الزمـه ی کارم را تامیـن 

می کنـد. در نتیجـه ترکیـه را بـرای ادامـه تحصیـل و کار هنریـم انتخـاب کـردم.
تهران« در  به مجموعه ی »کافه های  اشاره کنم  باید  کار حرفه ای هنریم  در مورد شروع 
سال 2007. من در این مجموعه که پروژه ی پایان نامه ام هم بود، در قالب یک تز تئوری 
و عملی، کافه و موجودیت کافه را با زاویه دید منتقدانه به چالش کشیدم؛ هویت ایرانی 
که در حال هضم مدرنیته در قالبی سنتی و اخته بود، جامعه ای نوپا با چاشنی نئولیبرال 
که بعد از جنگ، در اواخر دهه 70 ایران داشت رشد می کرد... حضور دختر ایرانی در فضای 
محدود اجتماعی و حضور دختر ایرانی در کافه ها به عنوان ابژه هایی که دست در دست 
در  با طعم سان شاین  تار  و  تنگ  در فضایی  ولی  آباد!  کنند  تا ملت خویش  داده اند  هم 
جامعه ی کوچک کافه، مرکز خرید، مهمانی و... جامعه ای که پیشینه تجربه ی مدرنیته و 
برای تحلیل  این رخداد طعنه آمیز، خمیر مایه ی خوبی  را نداشته است.  و پاساژها  بلوار 
بعد،  نیم  و  سال  یک  حدود  که  جایی  تا  بود.  جامعه شناسانه  و  آسیب شناسانه  نقد  و 
مجموعه ی »پاساژهای تهران« را نمایش دادم که این موضوع به اوج واقعیت گروتسک 
و  فرهنگی  قرمزهای  خط  از  مجموعه  این  شد.  نزدیک  می خواستم  که  کاریکاتورواری  و 
شاید تابوهایی که ما از نشان دادنشان ترس داریم عبور می کرد. تا جایی که هنوز هم 
این  می شناسند!  تهران  پاساژهای  با  را  من  اورینتالیستی  هنر  بازار  بودن  گرم  دلیل  به 
مجموعه به علت بازی با فضای روزمره و زندگی روزانه ی من و شما و مردم، باعث جلب 
مردم، بازار هنر و حتی مسئوالن، و طبیعتا عامه پسندتر شدن مجموعه پاساژهای تهران 
دادن  نشان  به  زیادی  داشتم. من عالقه ی  ایران  در  انفرادی  نمایشگاه   4 امروز  تا  شد. 
عادات روزمره مردم که ساده انگارانه از کنارشان می گذرند دارم. اما  متعاقبا بررسی این 
مسایل نیاز به هوشمندی هنری نیز دارد. من برای تجربه و مطالعه ی جامعه شناختی 
بیشتر و طبیعتا از نظر فرهنگی با دست بازتر، استانبول را برای اقامت و تحصیل انتخاب 

کردم و سال 2012 به ترکیه آمدم.
توضیـح  استانبــول  بــه  خـودتان  نقـل مکان  پروسـه ی  از  بیشتـر  کمـی  می توانیــد  ـ 
ایــن  در  را  شما  چیزهایی  چـه  می گرفتید  کار  ایـن  به  تصمیم  داشتید  وقتــی  بدهید؟ 

تصمیم گیـری مصمم تر کرد؟
دلم  بیشتر  و  کردم  اشاراتی  آمدنم  دالیل  به  کمابیش  قبلی  سوال  در  من  ببینید،  خب 
می خواهد در مورد اینکه چرا استانبول باعث شد تا به سمتش بروم برایتان توضیح دهم: 
استانبول از زمانی که به خاطر دارم عالوه بر بستر تاریخی و عناصر زیبایی شناختی نهفته 
است.  داشته  نیز  جامعه شناسانه  و  اجتماعی  جذاب  بسیار  صورت  یک  برایم  خودش،  در 
اگر بخواهم این موضوع را بازتر کنم باید بگویم که من به عنوان یک ایرانی که درشرایط 
می توانم  کرده،  زندگی  و  رشد  فرهنگی  تضادهای  و  دگرگونی ها  در  و  اجتماع  ناهمگون 
ترکیه و به طور خاص استانبول امروز و موقعیت های اجتماعی موجود و شرایط در حال 
گذارش را با ادراک شخصی و هنریم عمیق تر درک کنم. تجربیات فرهنگی و سیاسی و سیر 
دگرگونی اجتماعی که در این 5 سال اخیر به غایت احساس می شود، برای من مواد الزم 
و کاملی در تولید اثر هنری است. با تمام سختی هایی که هرروز بیشتر و بیشتر می شود، 
این حس محدودیت یک دژاووی دردآور است که برایم بستر خوبی در جهت تحلیل شرایط 
منطقه جغرافیایی مان است. درون مایه ی کارهای من یک مفهوم بدذات، بداخالق با زبانی 
تلخ است که هیچ ابایی از تلخ حرف زدن ندارد. زبان گروتسک کارهای من شاید موقعیتی 
ناسازوار میان هویت یک دختر کوچک محصور در بمباران و تخیالت زنانه عقیم در تقابل 
ناخودآگاه  ضمیر  برخاسته ی  سایکودراماتیک،  موقعیت  یک  می سازد؛  اجتماعی  شرایط  با 
همه ی هم نسالن من در دهه ی شصت که با بسترهای اجتماعی موجود به سالخی خودشان 
برمی خیزند! برای من لذت بی پروایی در به صورت کوبیدن این دردها و رنج هایی که به طرز 
مازوخیستی تبدیل به عادات روزمره مردم شده و به مرگ تدریجی آنها ختم می شود وجود 
دارد. البته بعد از مهاجرتم به ترکیه این وضع کمی تغییر کرد و من کمی آرام تر شدم. شاید 
بتوان گفت این را مدیون آرامش ضمنی محیط اجتماعی جدید، تغییر زاویه دید و دید از 
بیرون به جامعه ی گذشته خودم هستم. فرای تغییر مختصات جغرافیایی، تغییر مختصات 
اجتماعی و ایدئولوژیکی نیز زاویه دیدم را بازتر کرد. تا جایی که در مجموعه های اخیرم شما 
نمی توانید الزاما و صرفا فضای ایران را پیدا کنید. روند اجتماعی و سیاسی حال حاضر در 
منطقه دغدغه های هنریم را تغییر داده یا بهتر است بگویم پروبال بیشتری داده است. هر 
خاطره و چیزی که حافظه ام را به درد بیاورد برای من تاییدی بر اجرای یک اثر هنری است؛ 

یک نوشته، طراحی و... هرچند دردآور، خشن و یا گستاخانه!

اثر هنری برای یک زن  ایران هنرمند بودن باالخص هنرمند زن بودن و نمایش  ـ در 
چقدر سختی به همراه دارد؟ 

زن  خواه  است.  سخت  اساسا  بودن  زن  خاورمیانه  مخصوصا  شرقی  جوامع  تمامی  در 
ایرانی، خواه ترک و یا عرب. در جوامع مردساالر ما شاهد اعمال محدودیت بر حضور 
این جوامع  تاریخ  در  لزوما هنر هستیم.  نه  و  تمامی مظاهر شغلی  در  زنان  اجتماعی 
زنان و خصوصا زنان هنرمند همواره در سایه قرار گرفته و موانع اجتماعی و فرهنگی 
زیادی برای خودی نشان دادن داشته اند. متاسفانه ما همیشه در تمامی جوامع شرقی 
این بار را به دوش کشیده ایم؛ من در کارم همیشه فرافکنی جامعه ی جنسیتی خودم 
مثابه  به  خود  جامعه ی  توسط  که  مصرف کننده  قشر  این  کرده ام.  ترسیم  نقد  با  را 
شیئ مصرفی دیده می شود را نقد کردم و در ادامه ی مجموعه های بعدیم کار به نقد 
فرهنگ  از  من  کشید.  جدید  نسل  یک  نمایندگان  عنوان  به  آنها  بچه های  موجودیت 
)آرایش،  می کند  استفاده  اغراق آمیز  ابزارهای  از  خود  حضور  اعالم  برای  که  پراغراقی 
که  زنانه ای  فرافکنی  از  فرهنگی  می زنم.  حرف  و...(  خرید  مصرف،  زیبایی،  جراحی های 
تالش دارد از زیر محدودیت های جامعه ی مرد محور هرچند ظاهرا خود را بیرون بکشد. 
بــه ادبیاتی  را تبدیل  نکتــه این است که محدودیت هـای یک جامعه ادبیات انسانــی 

جنسیـت زده )زن و مـرد( می کنـد. 
ـ به عنوان فردی که زمانی است که کار هنری کرده و فرصت این را داشته تا هنر معاصر 

ایران را از درون و بیرون بررسی کند، ارزیابی شما از جایگاه فعلی این هنر چیست؟
محدودیت باعث خالقیت می شود. وقتی شما با مجموعه ای از محدودیت ها و قوانین 
مواجه می شوید به طور طبیعی به دنبال راهکارهای جدید و روش های بیانگری جدید 
می گردید. طبیعتا در راستای این جستجو و کنکاش ذهنی، شما راه های جدیدی برای 
برداشتن موانع پیدا می کنید و در همین بین هم به دنبال راهی برای ارائه ی این فضا 
در خارج از ایران می گردید. همان قدر که صحنه ی هنر دوبی تب و تاب خوبی برای آثار 
هنری و هنرمندان ایران ایجاد کرده و حراج هایش ایران را به نماینده هنر خاورمیانه  
تبدیل کرده، تالش هنرمندان ترکیه برای بازکردن راه در صحنه ی هنر اروپا خصوصا در 
برلین مشاهده می شود. در کنار استراتژی برجسته سازی وجوه اورینتالیستی هنر ایران 
)سینما، هنرهای تجسمی و...( از طرف غرب، هنر مستقلی وجود دارد. این ناهمخوانی 
ایران هم  بین سرمایه داری  و هنر مستقل همانقدر که در ترکیه مشاهده می شود در 
و  محقرنما  هنری  نمایش  برای  ایران  هنر  از  غرب  خواست  است.  پیشروی  حال  در 
شعارزده و نشان دادن فشارهای اجتماعی و فرهنگی، امری اجتناب ناپذیر است. چرا 
عناصر  می دهد  نشان  هنری  بیان  با  را  مناطق  این  فعلی  زیبایی شناسی  که  چیزی  که 

اورینتالیستی کلیشه ای است که غرب دنبال کشف آن است!
ـ با توجـه به برداشته شدن تحــریم های اعمـالی براقتصاد ایــران، توجه جوامع هنــری 
مـورد  در  شما  نظـر  است،  شده  معطـوف  مقوله  ایــن  بازخــورد  و  ایران  هنـر  به  غـرب 

چگونگی این بازخورد چیست؟
در  هست.  و  بوده  تحریم ها  اعمال  تحت  همیشه  ما  جوامع  مثل  جوامعی  حقیقت  در 
شدیم.  استثمار  همیشه  جهانی  قدرت های  توسط  شدیم،  تحریم  ما  همیشه  تاریخ 
فکری،  محدوده  کوچک ترکردن  محدودیت،  است:  بسیط تری  تعریف  من  برای  تحریم 
تاریخ هنرمندان تحریم شده اند، فکرشان  تمام طول  در  و فرهنگی.  روانی  شخصیتی، 
تحریم شده، کار و تفکر آنها از دایره ی لغات فلسفه ی زندگی حذف شده. اما مشخصا 
درباره ی تحریم های هسته ای باید بگویم که برداشته شدن آنها فضای تنفس بهتری را 
اما عدم وجود  است.  آورده  به وجود  را  این حس مقطعی  یا  کرده،  ایرانیان مهیا  برای 
و  جامعه  روزنامه،  مجالت،  گالری،  از  اعم  ایران  در  هنری  اثر  ارائه ی  مناسب  فضای 
مردم،  بین  اما  دارد  وجود  خبرنگار  و  روزنامه نگار  است...  هنرپذیر  و  هنربین  فرهنگ 
است.  زیادی  فاصله  باشند  هنر  اصلی  مخاطبان  باید  که  عام  بیننده ی  و  خواننده 
مخاطبان  هنر خود هنرمندانند و بس! شرایط اجتماعی، مخاطبین و هنرمندان را از 
هم دور کرده است. جامعه ی ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها دوباره به یک جامعه 

سردرگمی  دچار  فضا  همین  از  متاثر  هم  هنر  بازار  که  کرده  پیدا  سوق  نئولیبرالیستی 
فکری شده است و جواب درست و روشنی نمی توان به آن داد مـگـر اینکه تاریــخ و روند 

تاریخــی به ما نشان دهـد که چــه بر مـا می گذرد!
از زمان آمدنتان تا امروز چه تغییراتی در فضای هنری ترکیه دیده اید و این تغییرات  ـ 

تولید آثار هنری تا چه حد بر شما تاثیر گذاشته؟
پیش از ورودم به ترکیه فضای هنری اینجا برایم روندی روبه رشد داشت. هنرمندان دهه 
1960 را خوب به خاطر دارم و هنوز هم به جرات هنر معاصر ترکیه را در هنرهای جدید 
نفوذ تکنیک های  و  برلین  تاثیر هنر  از دیگر بخش ها موفق می دانم،  و مفهمومی بیش 
میان  بارزی  اختالف  است.  ملموس  بسیار  آنجا  هنر  صحنه   ی  هنرمندان  بین  در  رایج 
هنرتجسمی و مفهومی ترکیه مشاهده می شود که مثل ایران به تضاد و اصطکاک سنت 

و مدرنیته ی اسالمی برمی  گردد. 
جغرافیایی  فضای  ساله،  صد  جمهوری  تجربه ی  و  الئیک  فرهنگ  و  حکومت  علی رغم 
سیاسی و استراتژی ترکیه نتوانسته این کشور را به استقالل فکری در هنر برساند. روند 
به  را  ترک  هنرمندان  آمده  وجود  به  اخیر  سال   10 حدود  در  که  فکری  و  فرهنگی  نزولی 
واهمه انداخته، اما هنوز به فرافکنی سوق نداده، هنر ترکیه هنوز آنطور که باید پاسخی 
برای چرایی و چیستی هویت خود پیدا نکرده است. فضای معلقی که در هنر ترکیه وجود 
دارد به نظر من از عدم یافتن این پاسخ نشات می گیرد. به نظرم این تضادهای فرهنگی، 
اقتصادی، هویتی، دینی و مذهبی زمینه ی خوبی برای تولید اثر هنری ایجاد می کنند و 
عدم  ترکیه  فعلی  شرایط  در  مهم  نکته ی  اما  دید.  بخش ها  از  خیلی  در  را  آن  می شود 
ثبات خط قرمزهاست که هر روز بیشتر و بیشتر هنرمندان را گیج می کند. سانسورها و 
اعمالی که هر روز تغییر می کنند فرصت فکر و حالجی به هنرمندان نمی دهند و این بعد 
خالقانه ی اثر هنری را در الویت دوم قرار می دهد. علت دیگر آن هم وضعیت اقتصادی و 

فرهنگی جامعه ی ترکیه خصوصا در دوسال اخیر است.
باعث  چیزی  چه  می کنید،  ترسیم  بی محابا  را  ایرانی  زنان  نقاشی هایتان  در  شما  ـ 

رسیدن شما بــه این صراحت شـده است؟
فکر کنم در سواالت قبلی جواب اجمالی دادم، من صرفا زنان را نمی کشم. چیزهایی که 
به روزمرگی رسیده اند و اذیتم می کنند را ترسیم می کنم. مجموعه هایی که زنان را نقد 
می کرد داشته ام اما من رسانه، تلویزیون، والدین، مدارس و خیلی از مسایل جامعه ی 
اطرافم را تصویر کردم. من خبرنگار نیستم و کارم ثبت وقایع نیست. واقعیات را از زاویه  
دید خودم نشان می دهم که ملغمه ی خاطرات و تجربیات شخصی خودم است. هدفم 
تالیف  یک  به  آن  رساندن  و  می ترسیم،  مواجه شان  از  که  است  چیزهایی  بی پروای  بیان 
از منابع عکس و عکاســی استفاده نکرده ام  شخصی و تصویری است. چــون هیچ وقت 
شخصیت هــای نقاشی هایم هویتـی گروتسک و کاریـکـاتوروار پیدا می کنند. دوست دارم 
چیزهایــی را که به هنجــار تبدیل شده یــا جامعه از شنیــدن و دیدنشان فــرار می کند 

را بــه سطـح آب بکشــانم.
ـ کمی در مورد پروژه های اخیرتان توضیح بدهید.

در حال مطالعه و انجام پروژه های شخصی و گروهی و برنامه های گفتگو با هنرمندان 
با نام  الیاف  از این یک نمایشگاه گروهی با محوریت هنر  ایران و ترکیه هستم. قبل  در 
بررسی  و  نمایشگاه حاصل تحقیق  این  برگزار کردم.  آزاد،  گالری طراحان  در  »سو+زن« 
در حوزه ی هنر الیاف و تاثیر مهاجرت بر هنرمندانی بود که دوخت و دوز و پارچه را به عنوان 
تکنیک اصلی یا کمکی در خلق اثر هنری استفاده می کنند. حدود دو سال و نیم روی این 
موضوع به عنوان تز فوق لیسانسم کار کردم و نتیجه جامعی شد. در کنار تحقیقاتم قبل 

از اجرای پروژه  ها، در حال حاضر هم زمان روی دو مجموعه کار می کنم.
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باور دارد  آیا هنر به یک واحد پول تبدیل شده است؟ استفان سیمشوویتِز2 سرمایه گذار 
که بله. او با وضوح خدشه ناپذیری درباره ی دوران پسا-برگزیت3 می  نویسد: »هنر به طور 
زیان  جلوی  و  داد،  خواهد  ادامه  جایگزین  واحد  مقام  در  را  خود  ساختاری  نقش  موثر 
جایگزین  نقره ای  بنجل  نقاشی های  آیا  گرفت.«۴  خواهد  را  پول  ارزش  کاهش  و  تورم 
سرمایه گذاران  جاری،  بحران  حین  در  کشید؟  اینجا  به  کار  چطور  شده اند۵؟  طال  پشتوانه 
نمی دانستند با باران رحمت پول مالیات مردم چه کار کنند، و همان جا بود که این پول ها 
آزاد، عمارت های عظیم، و شرکت های صوری یا واسطه  سرازیر  به کلکسیون های مناطق 
شد. این تسهیِل کّمْی ثباِت ارز را مضمحل کرد و منابع عمومی را به ته رساند، و الگوی 
حداقل  از  پایین تر  مزدهای  معنای  به  که  بخشید  تحکیم  را  خدماتی۶  اقتصاد  بی ثباِت 
بی پایان،  بدهی   بیشتر،  هرچه  برون سپاری  باشد(،  کار  در  دستمزدی  اگر  )البته  دستمزد 
شک و تردید دائمی، و اکنون نیز خشونت فزاینده است. این بی ثبات سازی یکی از دالیل 
اتحادیه  در  است.  کشورها  از  بسیاری  ملی  ناخالص  تولید  با  قیاس  در  هنر  ارزش  ثبات 
آتش افروزی،  اقتصادی،  ریاضت  گسترده،  تخلیه های  از  پس زمینه ای  در  فرایند  این  اروپا 
فقر  آن  ماحصل  می دهد.  رخ  دویچه بانک  مالی  رسوایی های  و  داعشی،  انتحار  و  جنون 
کودکان، اخاذی بدهی از دولت ها، اقتصادهای فاسد، و بالگردانی فاشیستی علیه دیگران 
بابت سیاست های شکست خورده ی فعلی است. هنر یک »واحد پول جایگزین« برای این 

لحظه ی تاریخی است۷. ظاهرا فالکت زیادی را می توان به وسیله ی آن خرید و فروش کرد.
در همین حین، افراطی گری ارتجاعی در بسیاری از نقاط تشدید می شود. دیگر با جزئیات آن 
سرتان را درد نمی آورم؛ همواره یک حمله ی دیگر، انتخاباتی دیگر، کودتا یا کسی که هیزم 
به آتش خشونت، تبعیض علیه زنان، سرکوب یا رسوایی بریزد در انتظار ما است. هرجا 
فاشیسم های  شده اند،  جهانی  رقابت  درگیر  لرز  و  ترس  با  محروم گشته  متوسِط  طبقه ی 
- آنها پا روی سر پایین دست خود می گذراند و هم زمان  اشتقاقی۸ در حال رشد هستند 
قبیله های خودخوانده ی جدیدی شکل  روز  آویزان می شوند۹ هر  ارتجاعی  اولیگارشی  به 
می گیرند که دیگر خواهان لغو رقابت نئولیبرالی نیستند - در عوض می خواهند رقبایشان 
را  قد  تماِم  آزاد  بازاِر  اقتصاد  می خواهند  اشتقاقی  فاشیسم های  کنند.  حذف  شخصاً  را 
]مثالً[ با ناسیونالیسم سفید ادغام کنند، آن هم با ترویج ایده ی بقای اصلح۱۰ برای هرکسی 

غیر از خودشان. نئولیبرالیسم اقتدارگرا به طرفه العینی بدل به اقتدارگرایی می شود.
تیرگی دائمِی جنْگ پیوسته با جعلیات فیسبوکی زدوده می شود. خیال های مقررات زدوده 
نقد  می راند.  حکم  اضطرار  می شود.  منتشر  بیشتر  تزلزلی  با  هم  االن  همین  حقیقت  از 
چیزی جز هجمه های دوخطِی یاجوج و ماجوج نیست. بحران در مقام یک تفریح سالم بدل 
به کاال شده است. انگار عصر جهانی سازِی نئولیبرال فرسوده شده، و دوران سیاست های 

انقباضی، پراکندگی، و حکومت های خودکامه فرا رسیده است.

واحد پول بدیل
و چه بسا  نهادهای مالی،  در دورانی که  به نظر نمی رسند.  نگران  بازار های هنری چندان 
تمام نهادها و موجودیت های سیاسی با زرق و برق فراوان دود می شوند و به هوا می روند، 
سرمایه گذاری در هنْر واقعی تر به نظر می رسد. افزون بر این، هنر در مقام واحد بدیل، کاری 
می کند که بیت کوین و اتریوم۱۱ تا کنون فقط وعده اش را داده اند۱۲. به جای پولی که توسط 
اداره ی آن هستند، هنر نوعی نظاِم  بانک های مرکزی مسئول  یک ملت چاپ می شود و 
ارزِش شبکه ای، مرکززدوده، منتشر و فراگیر است۱۳. ثبات آن از قابلیتش در تنظیم اعتبار 
کلکسیونرها،  بازارها،  همیشه  می گیرد.  نشأت  رقیب  محافل  و  نهادها  در  بی اعتباری  یا 
موزه ها، انتشارات، و دانشگاه هایی هستند که می خواهند نمایشگاه ها، رسوایی ها، الیک ها 
و قیمت هایی را به نام خود ثبت کنند )و بیشترشان هم موفق نمی شوند(. اینجا هم مانند 
ارزهای رمزپایه۱۴ هیچ نهاد مرکزی و متمرکزی برای تضمین ارزش وجود ندارد؛ در عوض 
برنامه نویس ها،  مطبوعاتچی ها،  بالگرها،  اسپانسرها،  از  مواجهیم  درهم جوشی  آش  با 
هیپستر ها، کارچاق کن ها، حامیان، کلکسیونرها، شرخرهای بخش خصوصی، و لشکری از 
شخصیت های گیج کننده ی دیگر. ارزش از شایعاِت خاله زنکی و لو رفتن اطالعات خودی ها 
استادان،  فضل فروشی  با  را  دری وری هایشان  دغل بازان  و  کالهبرداران  برمی خیزد. 
زیست بوم  این  می کنند.  ترکیب  کوله به دوش  دانشجویان  و  دلواپس  گالری چی های 
نفوذ می کنند،  آن  به  آنجا که همه  از  اما  و رخنه پذیر است،  به غایت شکننده  غیررسمی 
گاهی به تعادل می رسد - هرچند این تعادل به شدت دستکاری شده است. این وضعیت 
هم زمان منعطف و ایستا است، هم متعالی است و هم سردرگم، مبهم، غریب، و پرهیاهو: 
دارند.  قرار  انتظار کلکسیونرها  فهرست  در  پدیده ها  و متعالی ترین  برترین  بازی،  این  در 
اندکی پایین تر در این زنجیره ی غذایی، هنر مدیا، مانند بیت کوین با حد گذاشتن بر امور 
حدناپذیر تقال می کند تا تناقضات ناشی از قحطی دیجیتال را مدیریت کند. اما با وجود 
تمام تظاهری که بیت کوین به خطاناپذیرِی تکنولوژیک می کند، در واقع به قدرت گروهی 
وابسته است۱۵، همانطور که ارزش های بازار هنر به توافق عمومی، تبانی، و تصادف وابسته 
است. آنچه در نگاه اوْل تکنولوژِی فسادناپذیر به نظر می رسد، در عمل منوط به کنش های 
مردم است. و در مورد رمزگذاری در هنر: هنر معموال اینقدر رمزگذاری می شود که دیگر 
امکان رمزگشایی از آن وجود نداشته باشد. رمزگذاری به شکل روتین اعمال می شود، حتی 
و به ویژه وقتی هیچ معنایی در کار نباشد. هنْر رمزگذاری به خودِی خود است، مستقل از 
اقتصاد  و گاه بی فایده ی آن گشوده شود۱۶. در  انبوه کلیدهای متضاد  با  پیامی که  وجود 
مبتنی بر شهرت تعیین مقدار ارزش به شکل تصادفی صورت می گیرد، و با الگوریتم های 
رتبه بندی شده  جایگاه های  به  را  دانشگاهیان  و  که هنرمندان  مهملی سنجیده می شود 
قبیله ای  کمابیش  و  سنتی تر  اجتماعِی  سلسله مراتب  شامل  هم زمان  و  می کند،  تبدیل 
هم می شود. این جماعت به غایت مضحک، کج و معوج و از ریخت افتاده هستند، و با این 

وجود، هنر - همچون کِل تمدن - می توانست ایده ی خوبی باشد.
به  اما بعد  ایجاد می کنند،  را  باال۱۷  به  اقتصادِی سرریز  اثر  هرچند در عمل، صنایِع هنرْی 
صنایع  این  تولیدی  چرخه ی  از  یعنی  می شود.  جاری  سرمایه گذاران  مالیاتی  بهشت های 
آموزش،  پایدار،  اشتغال  ایجاد  از  را  سرمایه گذاری ها  هنْر  اقتصادهای  می گردد.  خارج 
دوش  به  را  فرایند  این  در  درگیر  اجتماعی  ریسِک  و  هزینه  و  می کنند  منحرف  پژوهش 
می کشند،  رایگان  کار  می کنند،  پاکسازی  را  محله ها  آنها  می اندازند.  بیرونی  نیروهای 
سندهای مالی جعل می کنند، و با چک وچانه زدن آثار هنری را به مشتریان قالب می کنند. 
زندگی  سبک   نمی شود.  هنری  مدیران  و  سرمایه گذار  طبقات  شامل  فقط  وضعیت  این 
بسیاری از کارگران هنری نیز پشتیبان زیرساخت تکنولوژیک )و ضداجتماعی( ابرشرکت ها 
است، همان سیستمی که سودها را به جمهوری های موزفروش۱۸ )از نوع مالیاتیش( صادر 
می کند. اپل، گوگل، اوبِر )Uber(، ایر-بد-اند-برکفست)Airbnb( ، ریان ایر، فیس بوک، و 
بقیه ی تامین کنندگان هیپستر تقریباً هیچ مالیاتی در ایرلند، جرسی، یا سایر حوزه های 

یا  مدارس  مانند  محلی  خدمات  در  مشارکتی  هیچ  آنها  نمی کنند.  پرداخت  نیمه سّری 
گرفتِن سهم   تضمیِن  و مشارکت صرفاً  از سهیم شدن  مرادشان  و  ندارند  بیمارستان ها 
کامل شان است.  اما بیایید واقع بین باشیم، در مقیاس سایر صنایع، بخش هنری صرفاً 
نقطه ای زیر پونز نقشه است. هنر معاصر صرفاً چاشنی این بی عدالتی تمام عیار و جنگ 
طبقاتی باال به پاییِن نابرابر، مبهم و غیرقابل فهم است. همان نوک بیرون مانده ی کوه یخ 

که نقش نیزه را به عهده گرفته است.
 

 ArtNet، Auction House رشد بازار جهانی حراج ها از سال 2005 تا 2015، طبق داده های
AMMA و

هنر منحط
به کینه توزی و خشم کورکورانه منجر می شود. هنر  این وضعیت   جای تعجب ندارد که 
کالن شهری  عاج نشیِن  برج  نخبگان  منحط  و  بی ریشه   فعالیت  برچسب  بیشتر  هر چه 
مرتبط  تاحدودی  و  صادقانه  کامالً  معنا  یک  به  توصیفی  چنین  است.  گرفته  خود  به  را 
است۱۹. هنر معاصر به زمانه ای تعلق دارد که همه چیز در حرکت است و هیچ چیز به جایی 

نمی رسد، عصر تسریع و تشدید پیوسته و راکد که بن بست آن همان ابداع و نوآوری پیاپی 
است. بسیاری برای تغییرات عمده بی تابی می کنند، برخی چون سیستم را بیهوده، مضر، 
یک درصدی، و انحصارطلبانه می دانند، و بخش بزرگتری چون می خواهند باالخره دست 

بـــاال را در ایــن بــازی داشتـــه باشنــد. 
از سوی دیگر، صحبت از »کالن شهر نشین های از پشت بوته درآمده« بقایای آشکار پروپاگاندای 
نازی ها و استالینیست ها است که روشنفکران مخالف خوان را با عنوان »انگل «های موجود 
در »بدن سالم ملت« برچسب می زدند. هر دو رژیم از این ژارگون برای رهایی از شر اقلیت 
برای  نه  می کردند؛  استفاده  مترقی شان  برنامه های  و  فرمال  تجربه گری های  و  روشنفکر 
»ضدنخبه گرایانه«  گفتار  اکنون،  هنر.  قلمروی  توسیع  یا  محلی ها  دسترسی   گسترِش 
احیای  با  امیدوارند  که  می شود،  استفاده  محافظه کار  نخبگان  توسط  عمدتاً  فرهنْگ  در 

کلیشه های »هنر منحط« توجه عموم را از امتیازات اقتصادی شان منحرف کنند.
به  قـریب  بسته اید،  اقتدارـگـرایان  این  با  جــدید  فرصت های  به  دل  اگر  حساب،  ایـن  با 

یقیــْن ناامید خــواهید شـد. 
هنری  جشنواره های  مشتریان  وی آی پی   فهرست های  از  اقتدارگرا  دست راستِی  رژیم های 
چشم پوشی نمی کنند، و همچنین هرگز هنر را در اختیار گروه های بزرگتری از مردم قرار 
آنها  را.  هنر  نه حتی  و  کرد،  را ملغی خواهند  نخبگان  نه  وجه  به هیچ  آنها  داد.  نخواهند 
صرفاً بی عدالتی ها را تشدید می کنند، و آن را از وضعیت مالی-مادی به حالت وجودی-

مادی ارتقا خواهند داد. این استحاله ربطی به دسترس پذیری، شفافیت، مسئولیت پذیری 
یا  داعش،  عتیقه های  بازار  دستکاری شده،  بازارهای  مالیاتی،  فرار  از  و  ندارد،  معیارها  یا 
کاهش دستمزد سیستماتیک جلوگیری نخواهد کرد. تقریباً همه چیز همان خواهد بود، 
فقط خیلی بدتر: پرداخت کمتر به کارگران، مبادله ی کمتر، چشم انداز های کمتر، گردش 
کمتر، و حتی مقررات کمتر، البته اگر چنین چیزی اصالً ممکن باشد. وصله های ناجور از 
کوچکترین  یا  نباشد،  بزرگ  نباشد،  تخت  که  هرچیزی   - می شوند  انداخته  بیرون  پنجره  
نشانی از پیچیدگی یا سرپیچی داشته باشد. چشم اندازهای فکری، شاهکارهای تفصیلی و 
تاریخ نگاری های غیرسنتی ریشه کن می شوند - یعنی هرآنچه به جای ولخرجی متظاهرانه 
نیازمند صرف زمان و تالش باشد. حمایت عمومی جای خود را به معیارهای اینستاگرام 
می دهد. هنر در این چندش آباد عرش اعال را سیر می کند. حراجی های بیشتر، کشتی های 
از داف های  بزرگ  برای عوضی های وحشی و وحشی تر،  رنگ روغن های  بزرگتر  تفریحی 
برو  هلو  ارگانیِک  سوپرفودهای  بورس.  نمودارهای  از  آبستره  خوشنویسی های  بلوند، 
توگلو. تخم کشِی و پرورش طراحاِن شتابگرا و آکسلِریِشنیست، پرفورمنس هایی شخصی 
تکرار  و  اربابان مذکر،  باز هم  اربابان مذکر،  مالیاتی.  برای مجرمان  با مخاطبان یک نفره 
این دور باطل. هنر جایگاه خود را در کنار شکار حیوانات بزرگ، پاراگالیدرهای مسلح، و 

ماجراجویی در طبقات فرودست خواهد یافت.
هتل های  البی  درد  به  که  مهملی  و  پوچ  هرچیز  و  گران قیمت  دست سازهای  برای  هورا 
به هم جوش  ابرشرکت ها  که توسط صاحبان  بخورد. مرمر های پالستیدانه۲۰  زنجیره ای 
کیت های  می کنند.  پرچانگی  طبیعی  انتخاب  درباره ی  مدام  که  همان هایی  خورده اند، 
که  درد، چیدمان های شخصی  انتزاِع  تجریدمان۲۱،  بهره وری«.  »افزایش  زیست شناختِی 
انگشت در چشم  فرو کردن  و  بیضه  به  لگد  درباره ی  را  اسرائیلی  کراو ماگای  آموزه های 
ویژه  به  فصول،  تمام  برای  مذهبی  الک ناخن های  می گذارند.  نمایش  به  غیرنظامیان 
اگر لوگوی لویی ویتان هم داشته باشند. مانداال های پوشش سرمایه۲۲ . فشن فروتنانه. 
فشن مستهجن. خزعبالت مثالً بومی گرایانه. خاویاِر مهندسِی ژنتیکی شده در سفال های 
تفنِگ دسته عاِج  نژادی.  کانسپچوال. جراحی پالستیک  رام شده. جراحی پالستیک  اقوام 
سفارشی. نقاشی گل و بلبل روی دیوارهای مرزی. موفق باشید! چون تا آخرین قطره ی 

خون دشمن من خواهید بود.
همانطور که نقد نهادی۲۳ توسط راست های نئولیبرال مصادره و به سمتی هدایت شد که 
صرفاً منجر به لغو نهادهای موجود هنری شود، نقد هنر معاصر و سودای خروج از پارادایم 
ــ  آن نیز توسط همتایان ارتجاعیش اخته و مصادره به مطلوب می شود. خروج ارتجاعی 
آنالوگ  دستکاری  است.  جریان  در  هم  الآن  همین   - رکود  به  شتاب بخشیدن  همان  یا 
عمومی  بخش های  توخالی کردن  و  تکه پاره  بودجه ها،  حذف  کنار  در  بازار،  الگوریتمی  یا 
و پساعمومی۲۴، آنچه پیشتر نوعی محل اجتماع برای اشتراک ایده ها، قضاوت درباره ی 
آثار و تجربه گری بود را به اتاق نشیمن جماعت میلیون دالری تبدیل کرده است. هنر در 
جزیره های منزوِی آثار برجسته محبوس خواهد شد، و به راحتی با عناوین ملی، مذهبی یا 

توسط تاریخ نگاری های تماماً جانبدارانه بازاریابی می شود.
بدیل واحد پول بدیل؟

حاال چه؟ از اینجا کجا برویم؟
پاراگراف بعدی را فاکتور بگیرید. چون صرفاً قرار است یک امکان فرضی را ترسیم کند.

اگر هنر یک واحد پول بدیل باشد، پس گردش آن نیز یک زیرساخت عملیاتی را تعیین 
می کند. آیا می توان این ساختارها را طوری بازپس گرفت که کار دیگری کنند؟ چه مقدار 
به گونه ای  را  آن  اگر فاسدترین جنبه های  از دست خواهد رفت،  بدیِل هنر  ارزش واحد  از 
از  حداقلی  وضع  باشد؟  هنری  بزرگتر  اجتماعات  نفع  به  که  کنیم  ساختاریافته  یا  تنظیم 
آثار،  - قراردادهای گالری ها، حداقل پرداخت هنگام فروش مجدد  بازار چطور  قوانین در 
یا زنجیره ی  پایگاِه داده  ها  ایجاد یک  یا  ازای کارآموزی؟  به  دستمزد هنرمند۲۵، و پرداخت 
پولشویی  و  مالیاتی  فرار  از  تا  هنری  آثار  ردیابِی  یا  مبادله  تولید،  برای  عمومی  بلوکی۲۶ 
اینکه  جای  به  اسپانسر،  و  حامی  رقت بار  و  تحقیرآمیز  روابط  از  امتناع  کند۲۷؟  جلوگیری 
استخراج عتیقه، تولید اسلحه، و کمک مالی به بانک ها )با بودجه ی فرهنگی( را هنرشویی 
کنیم؟ اگر بابت فروش مجدد آثار هنری مبلغی مشابه آنچه از فروش کپیش عاید می شود 
تعیین کنیم تا هزینه ی بیمه ی درمانی کارگران هنری را تامین کند؟ یا همینطور در مورد 
بدیل، نمی تواند  ارز  به عنوان  آیا هنر  )offshore(؟  آفشور  یا  برون مرزی  مبادالت هنرِی 
دهد  شکل  را  ناموجودی  هنوز  اقتصادهای  موجود،  سیستم های  درون  گردش  بر  عالوه 

)بخش عمومی، نهادها، بازارها، جهان های موازی هنر و غیره(؟
اما توقع اینکه چنین استحاله ی پیشرویی به خودی خود اتفاق افتد - صرفا به این خاطر 
خلق  انتظاِر  اینترنت  از  که  است  این  مثل   - دارد  وجود  آن  تکنولوژی  یا  زیرساخت  که 
شکل  به  تولید  فراینِد  اتوماسیون  که  باشیم  داشته  امید  یا  باشیم،  داشته  سوسیالیسم 
برابر به تمام نوع بشر منفعت برساند. اینترنت تخِم اوبر و آمازون را کاشت، و نه کمون 
پاریس را. شاید به خروجِی آن »اقتصاد اشتراکی« بگویند، اما مقصود از آن شریک شدن 
و  یک طرفه  کمتر  ذره ای  شراکت  این  اگر  برعکس.  نه  و  است  فقرا  سهم  در  ثروتمندان 
به  از نخستین گام ها  این حساب، یکی  با  بود، کل سرمایه درجا فرار می کرد۲۸.  یکسویه 
از ثبات در غیاب حباب  باید سازمان دهی برای حداقلی  سمت بخش های هنری موازی 

در مقدمه ی گزارش این بیمه گر هنر نوشته شده:  »در سال 2015، علی رغم افت بازار جهانی هنر، 
بازار هنِر آنالین با قوت به رشد خود )تا 24 درصد، معادل 3.27 میلیارد دالر( ادامه داده است.«

نوع  کند  ظهور  آن  پی  در  که  چیزی  هر  باشد.  محدود شده  اندکی  رایگاِن  کار  و  نقدینگی 
جدیدی از خودگردانی مرتبط با هنر خواهد بود. 

و  منزوی  انفرادی،  خودگردانْی  این  هنری،  طرح های  مدرنیستی  خودآیینی  با  تضاد  در 
باشد  درج شده  تکنولوژی  درون  که  پیشرفتی  فانتزی  با  و همچنین  بود.  نخواهد  ایزوله 
به دست نخواهد آمد. برعکس، ظهور آن تنها از خالل تالش آگاهانه و تبادل کارها میان 
گستره ی وسیع تری از فعاالن این حوزه خواهد بود. این خودگردانی به واسطه ی گردش، 
استحاله، و کیمیاگری کار خواهد کرد. پیوندهایی که مبنای شکل گیری این خودگردانی 
خواهند بود در حال حاضر حلقه های ضعیفی )به اصطالح بوسه هایی از راه دور( هستند، 
و تغییرشکل آنها نیز در بستر درهم و برهمی از فعالیت های متناقض اتفاق می افتد. اما 
با  ارتباط بگیرند و  با هنر  از زیراجتماعات۲۹ مرتبط  با شبکه ای  هم زمان مردم می توانند 
استفاده از ابزارهای در دسترس، یک خودگردانی نسبی و شبکه ای را ایجاد کنند. اگر هنر 
یک پول جاری است، آیا می توانیم آن را به یک زیرجریان تبدیل کنیم؟ آیا به جای هم ارزی 

می توان از آن برای هم عـرضی استفـاده ـکرد؟
چطور باید این کار را انجام دهیم؟ مردم عادت کرده اند جهان هنر را با حمایت اسپانسرها، 
اندازه  اما برعکسش هم به همان  ابرشرکت ها تصور کنند.  دولت ها، نهادها، حامیان، و 
بازیگر  از هر  صحیح است. در سرتاسر تاریخ هنر، خود هنرمندان و کارگران هنری بیش 
دیگری از تولید هنری حمایت کرده اند۳۰. این کار معموالً از طریق مشارکت در طرح هایی 
عمالً  ساده  زبان  به  می گردد،  فراهم  ترکیبی  به صورت  آن  بودجه ی  که  می گیرد  صورت 
شکلی از کاِر مزدی )یا صورت مشابهی از درآمد( بودجه تولید هنری را تامین می کند. اما 
در افقی کلی تر، هر کسی که به شکلی درگیر فرایند تولید هنری باشد، هم زمان به اشکال 
مختلف در چرخه ی آن مشارکت می کند، و با این کار هنر را در مقام واحد پول جایگزین 
تقویت می کند. حتی هنرمندانی که اموراتشان را با فروش کارهایشان می گذرانند، بازار 
هنر را به واسطه ی کارمزد های هنگفتی که در نسبت با صنایع دیگر دریافت می کنند تحت 
اسپانسر پیش پیش نمایش وی آی پی ها شود،  باید کسی  اما چرا  قرار می دهند.  حمایت 
یا موزه ها را قبل از آنکه هیچ چیزی برای پر کردنشان داشته باشد رزرو کند، یا از صنایع 
شرایط  در  شکل گرفته  نهادِی  امتیازهای  و  هنری،  نمایشگاه های  پشتیبان  تسلیحاتی 
سطحی،  شرم آور،  عمومْی  مخارج  این  کند؟  دفاع  کاذب  حباب های  سایر  و  استعماری 
رایگان  کار  و توسط  آلوده هستند،  به لحاظ سیاسی  از همه مهم تر  و  کاذب، خودخوانده 
و عمر فعاالن این عرصه تامین می شوند، اما همینطور توجه ما به انتزاع های لوکس و 
گردش زیرشاخه های آن، امکان پذیری و مشروعیت این وضعیت را تامین می کند. حتی 
اکثریت هنرمندان که شرایط نه گفتن به هیچ پیشنهاد مالی را ندارند، باز هم می توانند 

حداقل وقت خودشان را با نه گفتن به این چرخه برای خودشان نگه دارند۳۱. 
و  ناپایدار  وابستگی  درهم شکستِن  برای  قدم  نخستین  اسپانسرهایی  چنین  از  امتناع 
خشونت  و  تفرقه  غیرمستقیم  صورت  به  که  است  نظاره گرانه ای  عملیات  به  مشقت بار 
اقتدارگرایانه را افزایش می دهند. اوقات فراغتتان را صرف کمک به همکارانتان کنید۳۲، نه 
اینکه برای نهادهای بانکی کار رایگان تامین کنید. مزخرفات ابرشرکت ها را در پلتفورم های 
انحصاری »به اشتراک« نگذارید. از خودتان بپرسید: آیا من خواهان سرمایه داری جهانی با 
چهره ای فاشیستی هستم؟ آیا باز هم می خواهم تخریب زمین، رهبران جنون زده، آب های 
آلوده و در حال افزایش، زیرساخت های فاسد، و دیوارهای جدید را با کار خودم هنرشویی 
کنم؟ آدم ها چطور می توانند واقعاً نیاز هایشان را  با هم شریک شوند۳۳؟ چه سرعتی برای 
آن ضروری است؟ خودگردانی هنری )و مرتبط با هنر( چطور می تواند حکم رانی متکبرانه را 
به شبکه ای فروتنانه  از گردش قدرت تبدیل کند۳۴؟ پلتفرم های تعاونی چه نقش موثری 
می توانند در این رابطه ایفا کنند؟ آیا نهادهای هنری حاضرند دنباله روی شبکه های شهری 
آیا می توان  با فاشیسم های اشتقاقی،  و اتحاد »شهرهای شورشی« باشند۳۵؟ در مواجهه 
شکلی از زندگی را ورای خون، خاک، ملت و ابرشرکت تخیل کرد؛ شکل هایی از زندگی که 
شبکه های محلی، عمومی و مخاطب های چندالیه را ایجاد کنند۳۶؟ آیا هنر می تواند تخیل 
را تحریک کند، در آن جان دوباره بدمد و افق هایی گشوده در برابرش قرار دهد؟  محلی 
فراینِد شدن شکل می گیرد  در  ما  تعلق  که  کنیم  را ملموس  ایده  این  چطور می توانیم 
و نه در آنچه بوده ایم۳۷؟ مقیاس، چشم انداز و چالش هنر در این قلمروهای رو به افول 
آیا  کنیم؟  تبدیل  متنوع  نیروهای  تالقی گاه  به  را  هنر  جارِی  واحد  می توانیم  آیا  چیست؟ 

می توانیم نظاره گری را با طغیان جایگزین کنیم۳۸؟
نادیده گرفته می شد، بی ارزش  ارزش که مدت ها  نقش سازمان دهنده ی هنر در فرایند 
یا مقدس جلوه داده می شد، و مغشوش و مبهم می گشت، حاال دارد به اندازه ای روشن 
اگر نه منطقی، دست کم واقع بینانه است. هنر در مقام واحد پول جایگزین  می شود که 
نشان می دهد که بخش های هنری هزارتویی از سیستم های متالقی را شکل داده اند که 
در آنها شایعات، حرص و طمع، ایده آل های برج عاج نشینان، نشئگی، و رقابت بی رحمانه 
از  بیش  آن  ارزش  اصلِی  هسته ی  می زنند.  را  اول  حرف  باندها  از  بی شماری  شبکه ی 
سردستی،  نقدهای  خاله زنکی،  حرف های  طریق  از  بی پایان  مذاکرات  به  معامله،  خود 
شایعات، چانه زنی، حرف مفت، و تصمیمات در سایه وابسته است. ماحصل آن ملغمه ی 
عشق  برق،  و  زرق  با  دشمنی های  و  کینه  و  سرسپردگاِن  فئودالی  از  درهم گوریده ای 
طردشده و حسادت با حالوت، انباشت و تقال و اشتیاق و انرژی های زنده است. خالصه ی 
کالم، ارزش نه در محصول که در دل شبکه قرار دارد؛ نه در بازی دادن یا پیش بینی بازار۳۹، 
که  است  مبادله هایی  معدود  از  یکی  هنر  مهم تر،  همه  از  است۴۰.  مبادله  خلق  در  بلکه 

فاشیست های اشتقاقی آن را کنترل نمی کنند-یعنی هنوز آن را در اختیار ندارند.
اجتماعی  ارزش  طماع،  و  بی مالحظه  احمق،  پوِل  کنار  در  ذخیره ای  نظام  عنوان  به  اما 
هنر واجد ]خود[ویرانگری است و می تواند به یک عملیات پوسته ای تبدیل شود، یعنی 
از پوسته های خالی دیگر محافظت کند و پراکند گی و تفرقه را چند برابر سازد. در همین 
شیک   حد  از  بیش  خزانه های  و  زنجیره ای  انبارهای  به  االن  همین  هنری  مراکز  راستا، 
انگار  که  شده اند،  تبدیل  طالکاری شده ای  و  محافظت شده  مجموعه های  دل  در  بانک ها 

همه ی آنها را در سرتاسر جهان چهار نفر طراحی کرده باشند. 
به راحتی می توان شعار هنر را به عنوان واحد پـول ذخیره در سیستمی تــا مغز استخوان 
در  که  کنید  تصویر  را  عمــومی  روابط  شیک پوش  افســر  است  کافی  کرد.  تصور  فاسـد 
کشیده  کنار  که  کسی  هر  به  و  می دهد،  نگهبانــی  هنری  نمایشـگـاه های  از  یکی  ورودی 
»اگر می گوید:  شده  گفتـه  نادیده  کالً  یا  شده،  استثمــار  شده،  سرگردان  و  آواره   شده، 

نــــان ندارد، می تـــوانیــد آرت بخـــوریــد«.

1 - Hito Steyerl )م(
۲ - Stefan Simchowitz )م( 
۳ - Post-Brexit )م(
۴ - Rain Embuscado, The Art World Responds to Brexit, Artnet 
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۵ - ظاهراً این بازار مشخص در همین مدت سقوط کرد. اما بازارهای هنری در کل هنوز 
از ثبات نسبی برخوردارند.

۶ - Service economy )م(
7 - ایده ی هنر در مقام یک واحد پول جایگزین در کتاب دیوید خوزلیت به نام  پس از هنر 
اما به دوران تاریخی دیگری می پردازد، یعنی  با جزییات حیرت آوری بررسی شده است، 
دوران گسترش جهانی سازی نئولیبرال. اکنون، در پایان آن دوران، هنر در مقام واحد پول 

جایگزین از قدرت بیشتری برخوردار است.
 ۸ - عبارت »فاشیسم های اشتقاقی« برای اشاره به تمام جنبش های افراطی دست راستی 

ارجاع  بیستمی  قرن  فاشیسم های  به  آینده  از  گزینه های متصور  برای  که  کار می رود  به 
می دهند، اما به هیچ عنوان با آنها یکسان نیستند. مثالً به اینصورت که آنها به دنبال خلق 
و بازاریابی آینده ای برای فاشیسم هستند. اینکه اطالق واژه ی فاشیسم به آنها درست است 
یا خیر خیلی مهم نیست، چون فاشیسم موجودیت نهفته ای است که هرچند شاید در 

مشتقات آن دیده نشود اما مبنای آنها را تشکیل می  دهد.
به معنای  ــ  به کار می برم.  را در تعبیر گسترده تری  ۹ - من عبارت »طبقه ی متوسط« 
بیکار در کشورهای سابقاً صنعتی  و  طبقه متوسط جهانی )می تواند همه  طبقات کارگر 
را شامل شود( که با برون سپاری و رقابت گسترده علیل شده است. هرچند، محبوبیت 
تازه فاشیسم های اشتقاقی توضیحی بیش از دالیل اقتصادی می طلبد. چگونه در عین 
آتش  پناهندگان  کمپ  نود  کشور  این  در  گذشته  سال  آلمان،  عالی  اقتصادی  عملکرد 
زده شد؟ )پارسال در مجموع 901 حمله صورت گرفت( در واقع نرخ بیکاری در آلمان به 
پایین ترین حد خود در بیست و چهار سال گذشته رسیده. چرا 53 درصد اتریش موافق 
انتخاب رئیس جمهور نئوفاشیست است، در حالی که از اواسط دهه نود نرخ بیکاری در 
راست  روبه رشد موسسات  و  پایدار  نرفته؟ چگونه می توان حضور  فراتر  6 درصد  از  آنجا 
افراطی را در این دو کشور که سودی هنگفت از بحران های اخیر کسب کرده اند شرح داد؟ 
ــ اتریش از به اصطالح گسترش شرقی جیب خود را پر کرد، خط غارتی که سهمیه های 
از  که  آلمان  و  کرد،  مالیش  صنایع  هنری  کلکسیون های  روانه  را  محلی  بازنشستگان 
اروپای  آینده ی مردم کشورهای  از  اندوخت و قرن ها  بادآورده  اروپا ثروتی  بحران بدهی 
گازهای  انتشار  موضوع  در  که  داخلی  خودروسازی  صنایع  سوبسید  پای  به  را  جنوبی 
گلخانه ای تقلب می کنند ریخت. درست است که نابرابری در هر دوی این کشورها زیاد 
از  )بگذریم  است  دوبرابر  بیکاری  و  بیشتر  بسی  اقتصادی  نابرابری  پرتقال،  در  اما  شده. 
اخیرش،  تاریخ  به خاطر  تا حدی  و هنوز  ریاضتی مربوطه(،  و سیاست های  بدهی دولت 
حزب یا جریان عمده دست راستی در آن به چشم نمی خورد. اسپانیا و ایتالیا را ببینید، 
هر دو با بحران بدهی درگیرند و حزب فاشیستی جدیدی باال نمی آید. حتی در یونان، که 
ریاضت اقتصادی فلجش کرده، آرای حزب فاشیست طلوع طالیی درحال کاهش است نه 
افزایش. پس از بسته شدن مسیر ملقب به راه بالکان، بیش از 50.000 پناهجوی سرگردان 
نبود. در مقابل،  آتش افروزی هم درکار   90 آن  و  با سخاوتمندی پذیرفته شدند  آنجا  در 
کشورهای  برخی  )فرانسه،  اروپایی  غنی  نسبتا  کشورهای  در  اشتقاقی  فاشیسم های 
سرباز  پناهجویان  ورود  از  که  مجارستان  مثل  کشورهایی  و  اتریش(  و  اسکاندیناوی 
می زنند یا لهستان که سعی بر کاهش تعدادشان دارند، قوی تر است. اقتصاد به قطع 
یقین یکی از دالیل مهم شتاب فاشیسم است. اما به همان یقین، یگانه علت این موج 
از اشتقاق های فاشیسم نیست. در پرتو واقعیات استوار، ارتباط بین مشکالت اقتصادی 
و محبوبیت فاشیسم بسیار پیچیده است. دومی نیازمند بخشی از جمعیت است که در 
صورت احساس تهدید یا حتی توهین، کل جامعه را وادار به رای به فاشیست ها، بی ثبات 

کردن یا کشتار کند.
۱۰ - Survival of the fittest )م(
۱۱ - Bitcoin and Ethereum )م(
۱۲ - بگذارید تصریح کنم که هنر یک ارز رمزپایه نیست. من دارم سعی میکنم به برخی 
تشابهات ساختاری میان نظام های هنری و ارزهای رمزپایه اشاره کنم، نه اینکه کارکرد 
هنر به عنوان واحد پول را بدانسان نشان دهم. با اینحال، امکان بدل شدن هنر به یک 
  «Why Art Could Becomeاندرسن جی.کریس  از  آموزنده ای  متن  با  رمزپایه  ارز 
 Currency in a Cryptocurrency World (The New Stack, May 31, 2015)»

بیشتر شده است.
۱۳ - برخالف ارزهای رمزپایه، در هنر نه کوچکترین تظاهری به شفافیت مرکززدایی شده 
وجود دارد و نه ادعایی بر مجموعه عملکردهای فسادناپذیر خودکار به چشم می خورد. 
اتکای  و  شفافیت  عدم  خاطر  به  دقیقا  را  خود  نسبی  ثبات  پول،  واحد  مقام  در  هنر 

بیش ازحد به روابط انسانی کسب می  کند.
به   ایمنی بخشی  برای  از رمزنگاری  - Cryptocurrency: واسط مبادله ای است که   ۱۴
تراکنش ها و کنترل تولید واحدهای جدید )همان ارز( استفاده می کند. بیتکوین در سال 
۲۰۰۹ به عنوان اولین ارز رمزپایه غیر متمرکز ایجاد شد. ارزهای رمزپایه زیرمجموعه ای از 

ارزهای بدیل یا به طور مشخص ارزهای دیجیتالی هستند. )م(
۱۵ - نک. به: 

https://www.bitcoinmining.com/bitcoin-mining - centralization

۱۶ - این امر پروژه های هنری ای را که با واحدهای پول )یا گزینه های مالی یا قراردادهای(     
و  بازنمایانه  است  ممکن  می دهد.  قرار  دوگانه ای  صحنه  در  می کنند  معامله  جایگزین 
انجام  واقع  به  خودشان  آنچه  از  غیر  به  چیزی  چون  شوند،  گمراه کننده  حدی  تا  گاهی 

می دهند را نشان می دهند.
Trickle up effect - ۱۷ که فراخیزش نیز ترجمه است. )م(

تک محصوله  معموالً  کشورهایی  برای  است  اصطالحی   :Banana republic  -  ۱۸
و  پول دار،  فاسد،  و توسط گروهی کوچک،  ناپایدار هستند  نظر سیاسی  از  که  و ضعیف 

خودکامه در قالب الیگارشی و یا زرساالری اداره می شود. )م(
۱۹ - من با نوشته  عالی بن دیوید کامالً موافقم:

  After Brexit, Art Must Break Out of Its Bubble, Artnet News, June 28,

2016

پالستیکی  زباله های  ادغام  از  که  می شود  گفته  ترکیبی  به   Plastiglomerate  -  ۲۰
ایجاد  می شود،  استفاده  کمپ کردن  برای  که  سواحلی  در  معموالً  رسوبی،  دانه های   و 
می گردد. پالستیگلومریت سطح جدیدی از آلودگی انسانی را نشان می دهد که کمابیش 

می تواند در قالب یک دوران جدید زمین شناسی تعریف شود. )م(
Crapstraction - ۲۱ ترکیب abstraction  به معنای تجرید و crap به معنای مدفوع )م(
Hedge-Fund mandalas - ۲۲: مانداالها دایره هایی نمادین برای تمرکز بر خویشتن 

و  اسالمی  فرهنگ های  و  بودایی،  هندو،  آیین  در  که  هستند  انسان  درون  در  جستجو  و 
مسیحی استفاده می شوند. پوشش سرمایه به حامالن سرمایه گذاری و ساختارهایی برای 
کسب وکار  اطالق می شود که به سرمایه گذاران خود امکان حضور در در طیف وسیع تری از 

موقعیت های تجاری را می دهند. )م(
۲۳ - Institutional critique

۲۴ - منظورم از »پساعمومی« شرکت های بزرگ سرمایه گذاری نیمه عمومی مثل بینال ها 
و بسیاری موسسات و موزه ها است.

W.A.G.E - ۲۵، بریگاد بی ثبات کاران (PWB) و دیگران، اقدامات درخشانی در این 
زمینه انجام می دهند. همان گونه که اتحادیه های جدید هنرمندان و موسسات دیگر مثل 

Liberate Tate، Gulf Labor و... روی موضوعات مرتبط کار می کنند.

Blockchain - ۲۶ همچون دفتر عمومی دیجیتال برای ثبت کلیه ی تراکنش های بیت کوین 
است که در آن تراکنش های موفق در بلوک هایی با ترتیب خطی و زمانی ثبت می شوند. )م(

۲۷ - استفاده از تکنولوژی زنجیره ی بلوکی در گردش هنر، نقد، و مستندنگاری می تواند 
اجماع  دستکاری  هنری،  گوناکون  پدیده های  کمی سازی  با  رابطه  در  را  فراوانی  مسائل 
آرا، انقیاد به استبداد میانه روها و... ایجاد کند. می توان استدالل کرد که جذابیت هنر )و 
از این واقعیت نشات می گیرد که همواره مجبور  همینطور ارزش آن( حداقل تا حدودی 
زیادی  آثار سترگ  بازتولید کند.  را  آن  یا سایر مشتقات عوامانه ی  نیست »خرد توده ها« 
 Komar در این باره هست )برای مثال نک. به »هواخواه دارترین نقاشی های اینترنت« از
این شکل،  به  آثار  بود تمام  اگر قرار  ببینید  این نمونه می توانید  به کمک   .)Melamid و 
یعنی بر مبنای تقاضا و با توجه به پیش بینی های بازار تولید می شدند، وضعیت هنر چقدر 
مسخره و ویرانگر می شد. با توجه به این مساله، ثبت خاستگاه و چه بسا اصالت آثار هنری، 
می تواند بسیار مفید باشد، و همچنین انتشار ثبت رسمی آثار و اینکه به کجا رفته اند، تا 
به این طریق از پولشویی به واسطه ی آنها جلوگیری شود. و البته در مقیاسی بزرگتر، این 
شکل از ثبت و بایگانی، می تواند برای پروژه های بلندپروازانه تری نیز استفاده شود. البته، 
این موضوع می تواند به بازارسنجی و تحلیل داده های اقتصادی آثار هنری نیز منجر شود 

و در بازاریابی و مهندسی آثار هنری نیز استفاده شود.
از بین  با  - و عملکرد واحد پول با کاهش گردش تقلیل می یابد و اینچنین احتماالً   ۲۸

رفتن کامل کارکرد هنر به عنوان واحد پول، اثر هنری به حالت کاال یا محصول برگردد.
۲۹ - انطباق مجموعه ای از گزاره های مطرح شده توسط فرد موتن و استفانو هاروی در:

The Undercommons: Fugitive Planning and Black Study (Brooklyn: 

Minor Compositions, 2013)

۳۰ - به این نکته در مقاله ی آنتون ویدوکل اشاره شده است:
Art without Market, Art without Education: Political Economy of Art, 

e-flux journal 43 (March 2013)

۳۱ - من کامالً مطلعم که امکان نه گفتن به همه چیز برای اکثر هنرمندان تجمل بزرگی  است. 
اما حتی در این صورت، فرد باید کماکان در مورد شرکت اشخاْص در گردش بازاندیشی کند.

که  جایی  است؛  برلین  در   Neue Nachbarschaft بسیار،  نمونه های  از  یکی   -  ۳۲
برلینی ها ــ هم ساکنین قدیمی و هم تازه واردان ــ برای دوره های هنری، آموزش آلمانی 

یا موسیقی دورهم جمع می شوند.
که  است  این  ایده   شان   http://platformcoop.net/about  : وبسایت  به  نک.   -  ۳۳
به  متعلق  پلتفرم های  طریق  از  را  خدمات دهندگان  و  کارگران  تکنولوژی،  از  استفاده  با 
کارگران و یا تعاونی های متشکل به کاربران مرتبط کرد. زنجیره های  بلوکی در بسیاری از 
نمونه های ازپیش موجود استفاده می شوند. پروژه های هنری زیادی از مدل های گوناگون 

عناصر زنجیره بلوکی بهره می برند. برای نمونه نک. به:
Sami Emory, BitchCoin Is a New Cryptocurrency for Art, The 

Creator›s Project, February 10, 2015Project, February 10, 2015 

را  دارند  سروکار  بلوکی  زنجیره های  با  که  هنری  پروژه های  بر  درخشانی  نقادانه  ی  شرح 
می توان در اینجا مشاهده کرد:

Sven Lütticken, The Coming Exception, New Left Review 99 (May–

June 2016).

وضعیت  در  ارتباط«  »قطع  ایده  ی  دوباره   کشف  برای  بلند  پاراگرافی  سوال  این   -  ۳۴
که  ایده ای  ــ  می طلبد.  شدن   قطعه قطعه  درحال  و  شبکه ای  همزمان  جهانِی  نظام های 
دیگران  و  آریگی  جیووانی  فرانک،  گوندر  آندره  والرشتاین،  ایمانوئل  امین،  سمیر  توسط 
خودمختار  »شیوه های  ایده ی  بر  کامالً  متن  این  از  مبسوط تری  شرح  است.  شده  کشف 
از  جهان:  تاریخ  »ساختار  کتاب  در  او  بود.  خواهد  متکی  کوجین  کاراتانی  مبادله«  ی 
شیوه های تولید تا شیوه های گردش )2014(« گردش را به عنوان شیوه ای از تولید مطرح 
تاکید  خالق  سازماندهی  پایگاه های  مقام  در  متقابل  همکاری  و  تعاون  بر  و  می کند 
می کند. نظام های هنری اغلب شیوه های گردشی که کاراتاری اشاره می کند را می آمیزند: 
شیوه های قبیله محور پیشاکشاورزی؛ شیوه های مبتنی بر غارت، سلب مالکیت، ایالتی و 
شیوه های سرمایه داری. هنر همچنین حامل بذر شیوه ی احتمالی گردش در آینده است؛ 
وقوع  که بصورت محلی  انحالل حصارها، شوراهای متکثری  اشتراک،  بر  مبتنی  شیوه ای 
یافته و خلق اقتصادهای موازی با استفاده از نظام های مبادله ی محلی و واحدهای پول 
ماقبل زنجیره بلوکی. از طرفی این به معنی فساد اعلی است. از طرف دیگر یک شکل موازی 
مبادله است. برای مشاهده ی یادداشتی مفصل، نک. به متن اخیر و فوق العاده ی آریا دین، 
که بردارهای گردش گرایی سیاهان که با حرکت، جنبش، تاریخ و کثرت مشترک ترسیم 

شده اند را نقشه یابی می کند.
Aria Dean: Poor Meme, Rich Meme

http://reallifemag.com/poor-meme-rich-meme

۳۵ - گمان می کنم موسسات بزرگ هنری می  توانند خود را همچون شهرها ببینند.
۳۶ - چطور می بایست از شهرداری هایی که در این فرایند مورد هجمه قرار گرفته اند دفاع 
DBP در  کنیم، مثل آن بیست و چهار شهرداری که در مناطق حامی کردها توسط حزب 
جنوب شرق ترکیه )منجمله نصیبین، جزیره ابن عمر، سور، و سوروچ( که برخی از آنها از 

الگوی خودگردانی بر مبنای مجماع عمومی اداره می شوند؟
۳۷ - نک به:

Brian Massumi in “Conjunction, Disjunction, Gift,” transversal, 

January 2011

کند.  بیشتری  کمک  جنبش ها  حرکت  به  می تواند  ائتالف  جای  به  گره گاه  و  تالقی   -  ۳۸
سرریز آن فقدان مولد کنترل بر روی توسعه های پویا است. می توانید به شماره ی جدید 

نشریه ی transversal نگاه کنید.
- با تالش برای اندازه گیری طول عمر هنرمندان و سرمایه گذاری با توجه به تعداد   ۳۹

بچه هایی که هنرمندان مونث دارند.
۴۰ - این مطلب را از رساله ی الی آیاچی آموخته ام:

The Blank Swan: The End of Probability (Hoboken, NJ: Wiley, 2010)

منتشر در مجله ی e-flux شماره ی 76، اکتبر 2016 
www.e-flux.com/journal

هیتو اشتیرل نویسنده و فیلمساز، و هم اکنون ساکن برلین است.

)م( = پانویس های مترجم



پاکستان  در  هنر  آموزش  رسمی  مدرسه  قدیمی ترین  الهور1،  شهر  هنر  ملی  کالج 
کنار موزه ی  در  فعالیت  با هدف  مایو  کالج  نام  به   1875 در سال  این موسسه  است. 
الهور تاسیس شد. از زمان بازسازی در سال 1958 به کالج ملی هنر تغییر نام یافت. 
به   2011 سال  از  و  است  پاکستان  عالی  تحصیالت  موسسات  شمار  در   1985 سال  از 
با جریان های هنری مدرن و معاصر  عنوان دانشگاه فعالیت می کند. کالج ملی هنر 
بوده است. هنرمندانی مثل خالد  تاثیرگذار هنری پاکستان همگام  و شخصیت های 
مینیاتور  نقاشی  جنبش  که  ال اخالق  ظهور  و  پنجاب  مناظر  مشهور  نقاش  اقبال، 
معاصر پاکستان وام دار وی است؛ میان اعجازالحسن و میان صالح الدین که آثارشان 
جنجال ساز شد و نیره نور که موسیقی و صدایش بر دل نسل  ها نشست؛ نیاز علی شاه 
صاحب، احمد خان و محمودالحسن جعفری که مرزهای تکنیکی، مفهومی و نظری 
میان تبلیغات، طراحی گرافیک و آنچه امروز طراحی ارتباطات بصری نامیده می شود را 

مشخص کردند، بخشی از گذشته ی هنری این موسسه به شمار می آیند.
کشور  این  معاصر  هنر  جنبه های  مهم ترین  از  امروز  که  پاکستان  معاصر  مینیاتور 
رسمی  بصورت   1982 سال  در  احمد  بشیر  توسط  مینیاتور  بخش  تاسیس  با  است، 
بعد  نسل های  معلمان  به  بدل  ظهوراالخالق،  شاگردان  پاگرفت.  موسسه  این  از 
این  هنری،  عالی  موسسات  دیگر  در  مینیاتور  دپارتمان های  تشکیل  با  و  شدند 
عمران  رانا،  راشد  سکندر،  شازیه  شمزا،  جالل  انور  آثار  بدنه  گستردند.  را  جنبش 
تاثیر  از  پاکستان  برجسته  نقاشان  از  دیگر  بسیاری  و  محمود  حسنات  قریشی، 
اهمیت  این رو  از  و  می کند  حکایت  پاکستان  معاصر  هنر  و  مینیاتور  متقابل 
میرزا،  است.قدوس  مشهود  هنر  ملی  کالج  در  رشته  این  تدریس  در  معاصر  رویکرد 
»اینجـا  می گوید   2015 سال  فارغ التحصیالن  آثار  درباره ی  تجسمی  بخش  رئیس 
و  مـی یابند  دست  جهـان  از  منحصر بــه فردی  و  شخصی  تفاسیـر  به   دانشجـویان 
است.  اشتیاق  و  تخیل  واقعیت،  از  ترکیبی  نتیجه،  می کنند.  تولیدشان  و  طرح ریزی 
اغلب  و  چندگانه  جمهوری های  شهرونِد  خالق،  فرِد  که  می کنند  تصدیق  امسال،  آثار 
منازع است. آثار نمایشگاه فارغ التحصیلی سال 2015 هم به همین ترتیب، در اکنون 
اما به یک دوره، سبک یا جغرافیا محدود نیستند. دانشجویان  اینجا خلق شده اند،  و 
را  تا هند  ایران  از  و غنای سبک های  این هنر  تاریخ  که  کارهایی ساخته اند  مینیاتور، 

یادآور می شوند. اما کارهایشان در یک دسته ی مشخص نمی گنجند.« 
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تصاویر: ۱ - میر دوستک، گواش روی کاغذ وصلی، 50 × 66 سانتی متر
۲ - جهانزیب اکمل، شکار پرنده، گواش روی کاغذ وصلی، 30.5 × 20.5 سانتی متر
۳ - مریم بنی اسدی، کارگاه چاپ دستی، گواش روی کاغذ وصلی، 18 × 30.5 سانتی متر
۴ - عبدل وحید، Imposing، گواش روی کاغذ وصلی، 43 × 25 سانتی متر
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مینیاتـور معاصـر پاکسـتان از مهم تریـن جنبه هـای هنـر معاصـر ایـن کشـور اسـت و 
کالـج ملـی هنـر الهـور۱ در شـکل گیری و پیشـرفتش اهمیـت زیـادی داشـته اسـت. در 
بهـار سـال آینـده نمایشـگاهی از فارغ التحصیـالن رشـته ی مینیاتـور ایـن دانشـگاه در 

گالـری طراحـان آزاد برگـزار خواهد شـد.

Rebel, Jester, Mystic, Poet: Contemporary Persians 
An exhibition curated by Fereshteh Daftari will be held 
from Feb 4 to Jun 4 at Agakhan Museum in Toronto. Drawn 
from the Mohammed Afkhami collection, works by twenty- 
three artists from Iran and its diaspora. Hamed Sahihi is 
presented with his video Sundown and Parastou Forouhar 
with her four-panel photograph Friday.› In memory of 
Azita Sharafjahan
Mehraneh Atashi at London and Bratislava
From Nov 18 to Dec 6, Hit Gallery in Bratislava, hosted 
Mehraneh Atashi’s first solo exhibition in Slovakia and 
Eastern Europe. The exhibition, Safe Landing, was 
organized by the APART collective. Concurrent with the 
exhibition, APART jointly prepared, with a team of curators; 
Laura Amann, Frederica Bueti and Sara Giannini, a profile 
publication of the artist which was launched on the 
opening day. Earlier, from Sep 30 to Oct 23, Slate Projects 
held The National or the Skip, a project which took doubt 
as a starting point, in London’s Averard Hotel. Mehraneh 
Atashi was among the 11 participating artists.
Percorsi D’arte in Italia 
Is a reference book of artist’s who work and live in 
Italy. New artists are listed through introductions from 
Museums, Galleries, Curators, etc. Navid Azimi Sajadi 
is presented in the 2016 version of the book. In October, 
Navid participated in Artist Statement. The South Korea’s 
CICA museum’s exhibition for contemporary art. A book of 
this exhibition is supposed to be published in hard-cover 
and e-book formats.
An introduction to Azad Art Gallery’s next year’s 
group exhibition of NCA Lahore graduates of 2015
With an emphasis on NCA’s miniature painting department, 
it’s impact, and companionship with Pakistan’s contemporary 
miniature movement. Mentioning are works by Maryam 
Baniasadi, Mir Dostak, Jahanzaib Akmal, and Abdul Waheed.
Parastou Forouhar at the British Museum
Parastou Forouhar's Red Is My Name, Green Is My Name 
(2008) along with other recent acquisitions of works on 
paper by the British Museum are on display in the collection 
exhibition entitled Iranian Voices at the Museum, until 2 
April 2017. Formerly, in October and November, Forouhar 
held two solo exhibitions at Sapar Contemporary in New 
York and Grand Palais in Bern.
Saba Masoumian wins Premio d’Arte Città di Treviglio
Marco Maggi reports on Saba Masoumian’s achievement 
and her recent activities. Saba’s new cycle of work will 
start in the spring of 2018 from Azad Art Gallery.
kültür.limited interviews Saghar Daeiri 
About her practice, moving to Turkey and her thoughts on 
the art scenes in Tehran and Istanbul.
Knock, Mark, Stitch 
Setare Arashloo and Iran Sanadzadeh did their first 
live performance of their long-distance collaboration 
together in Panoply Performance Laboratory, New 
York, accompanied by Angus Mason’s percussive 
improvisation. Knock, Mark, Stitch was a performance of 
video, percussion and embroidery, is a reconstruction of 
their work detailing the role of objects and the sometimes 
mundane repetitive processes and our relationship to 
them within confined spaces.
On Having Neighbors, Friends and a Spiritual Family 
Some thoughts on the founding of the TREIBSAND Online 
Exhibition Space and its first exhibition with works by 
Iman Afsarian, Haleh Anvari, Samira Eskandarfar, Leily 
Derakhshani, Parastou Forouhar, Hamed Sahihi and 
Rozita Sharaf Jahan. By Susann Wintsch.
Imagination of equality...
or soft illustration of inequality 
Golrokh Nafisi writes on A Machine For Living In, a 
critique on the performance by Mandana Mansouri at 
Azad Art Gallery.
Azad Collaborative Design Project 
A Selection of Posters from Azad Art Gallery. A note by 
Gudrun Wallenböck, artistic director of Hinterland Gallery, 
about the exhibition held in Hinterland from Sep 7 to Oct 8.
Kiarostami: Silent Moments 
Filmmaker Gelareh Kiazand presents a series of short 
films in tribute to the late Abbas Kiarostami. The selected 
works were produced in workshops run by Kiarostami 
himself. Films by the late Hamideh Razevi, Hamed Sahihi, 
Samira Eskandarfar, Ali Karim and Amir Musavi are on 
Ibraaz.org to watch online.

رادیولوژی  تصاویر  در  گفته اند.  این  موید  پارسال  فارغ التحصیالن  آثار  از  نمونه  چند 
خوفناک و تاریک میر دوستک، گلوله ها و چاقو های فرو رفته در بدن به عریانی نشان داده 
شده اند. کار او برداشتن الیه های ظاهری است که رنج های درونمان را پنهان می سازند. 
همگی ما قربانی خشونت هستیم، و آثار دستاک خشونتی که زیر لباس، پوست و ظاهر 
نژادی،  دال های  تمامی  به خوبی نشان می دهند.  را  کرده ایم  پنهان  روزمره مان  زندگی 
مذهبی، طبقاتی و جنسیتی از تصاویر پاک شده اند و اثر برای مخاطبانی گسترده تر که 

می تواند همه یا هیچ کس باشد قابل ارتباط شده است. 
جهانزیب اکمل تصاویر 8 بیتی و نقاشی مینیاتور را تلفیق کرده است. به گفته خودش 
خاطرات کودکی و بازی هایی مثل قارچ خور، هم اندازه مینیاتورهای گورکانی که در کالج 
ملی آموخته، بر او تاثیرگذار بوده اند. مریم بنی اسدی، تکنیک های مینیاتور را با تصاویری 
از صحنه های معمولی زندگی خودش ترکیب می کند. کار او همانند هنرمندان قدیمی 
و  دارد  مستند نگاری  از  جنبه ای  بودند  کرده  ثبت  را  خود  پیرامون  زندگی  که  مینیاتور 
شخصیت هایی از جامعه ی مدرن را سرگرم کارهای روزمره نشان می دهد. عبدل وحید 
ازدواج  ناموسی،  قتل های  بر  کارش  در  و  درگیر می داند  »تحمیل«  ایده ی  با  را  خودش 

اجباری و ازدواج کودکان تمرکز دارد. 


