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در ایـن شـماره بـه معرفی گروه اتحاد هنـری کارگران پرداخته ایم؛ گروهی متشـکل ۷
از کارگـران سـاختمان، محصـان سـابق رشـته ی سیسـتم های تهویـه و گرمایـش، 
هنرمنـدان و مربیـان. ایـن گروه با بهره گیری از اشـکال هنر جمعـی در جهت تقویت 
صـدای جنبش  های خواسـتار عدالـت اجتماعی از منظر نیـروی کار فعالیت می کند. 
تصویـر روی جلـد مربـوط به مشـارکت این گروه در یکـی از راهپیمایی هـای مبارزات 
کارگـران در شـهر نیویـورک ایـاالت متحـده بـرای افزایـش حداقـل دسـتمزد اسـت.



ــک در  ــی گرافی ــی طراح ــروژه ی گروه ــرداد، پ ــا 10 خ ــت ت ــخ 8 اردیبهش از تاری
ــگاه  ــن نمایش ــد. در ای ــش درآم ــه نمای ــان ب ــر اصفه ــای معاص ــوزه ی هنره م
ــزار  ــتودیوکارگاه برگ ــکاری اس ــا هم ــکری فر و ب ــا عس ــش علیرض ــه کوش ــه ب ک
شــد، گزیــده ای از پوســترهایی کــه در طــی 10 ســال بــرای گالــری طراحــان آزاد 

طراحــی شــده بودنــد بــه دیــد عمــوم گذاشــته شــد. 
ــری طراحــان آزاد تهــران، طراحــی هویــت بصــری  تابســتان ســال 1387، گال
شــامل  پــروژه  ایــن  داد.  ســفارش  عابدینــی  رضــا  اســتودیو  بــه  را  خــود 
طراحــی نشــانه، قلــم رنــگ ســازمانی، اوراق اداری و تابلوهــای راهنمــای 
ــده ی  ــوارد، ای ــن م ــی ای ــر طراح ــاوه ب ــی ع ــا عابدین ــود. رض ــری ب ــل گال داخ
آزاد را  بــا گالــری طراحــان  از طراحــان گرافیــک جــوان  همــکاری گروهــی 
ــرای  ــروه ب ــن گ ــان ای ــر از طراح ــک نف ــده، ی ــن ای ــاس ای ــر اس ــرد. ب ــرح ک مط
ــوگ  ــد. کاتال ــی می کن ــتر طراح ــک پوس ــری ی ــگاه های گال ــک از نمایش ــر ی ه
زمــان  رایــگان در  کــه بصــورت  نمایشــگاه پشــت پوســتر چــاپ می شــود 
تــا  پوســتر/کاتالوگ ها  ایــن  از  تعــدادی  می گــردد.  توزیــع  نمایشــگاه 
ــری ارســال می گــردد.  ــرای مخاطبیــن گال ــوان کارت دعــوت ب می شــود و بعن
بــا ایــن ایــده از یــک طــرف در هــر ســال بــه طــور میانگیــن ســی و پنــج پوســتر 
ــه و  ــتر، دعوتنام ــه پوس ــه اینک ــه ب ــا توج ــر ب ــرف دیگ ــود و از ط ــی می ش طراح
کاتالــوگ در یــک نوبــت چــاپ می شــود، ایــن امــر بــه لحــاظ کاهــش هزینــه، 
زمــان و انــرژی بســیار موثــر اســت. اجــرای ایــن پــروژه از ابتــدای پاییــز 1387 
ــی از  ــکاری گروه ــا هم ــتودیو کارگاه و ب ــایی و اس ــا کس ــری آری ــت هن ــا مدری ب
ــتر از  ــاه پوس ــیصد و پنج ــش از س ــروز بی ــا ام ــد و ت ــاز ش ــک آغ ــان گرافی طراح
چهــل طــراح چــاپ و منتشــر شــده اســت.اصفهان هفتمیــن شــهر میزبــان ایــن 
پــروژه پــس از تهــران، برلیــن، رم، بیــروت، ویــن و پاریــس اســت. پوســترهای 
ایــن مجموعــه جوایــز زیــادی را در نمایشــگاه ها و مســابقات گرافیــک کســب 
ــوزه ی  ــران و م ــک ای ــوزه ی گرافی ــد م ــی مانن ــای عموم ــرده و در مجموعه ه ک

هنرهــای دکوراتیــو پاریــس نگهــداری می شــود. 
ــب  ــماعيلى، زين ــاز اس ــكندرى، گلن ــعيد اس ــى، ابوس ــى اديب ــدان: مجتب هنرمن
ــار پهلــوان،  ــار، رضــا باباجانــى، مصطفــا بهــزادى، پيمــان پورحســين، مازي ايزدي
نــگار جبارىفــر، بهــراد جوانبخــت، شــهرزاد چنگلوايــى، محمــد خداشــناس، 
جمشــيد دژآگاه، همــا دلــوراى، آســيه دهقانــى، ايمــان راد، ســاناز ســلطانى، 
ــان،  ــد عرفاني ــى، وحي ــا عبدالعل ــى، محمدرض ــرى عابدين ــى، كس ــا عابدين رض
ــاد  ــى، فره ــم عنايت ــزاده، مري ــن علي ــلى، هوم ــى عس ــكرىفر، عل ــا عس عليرض
فزونــى، اميرعلــى قاســمى، مهــدی قاســمی، حميــد قدســى، آريــا كســايى، 
ــى  ــدوى، عل ــن مه ــرگان، آرمي ــعود م ــى، مس ــى محات ــميری، مرتض ــام كش س
ميرعظيمــى، ليــا ميــرى، اميــد نعم الحبيــب، نقــى واســعى، رامبــد واال، راميــار واال.

کیوریتوری  با  نمایشگاهی  در  شرف جهان  رزیتا  از  سرخ«  »اوهام  اینستالیشن  ویدیو  اثر 
طرالن رفیعی و با همکاری پیتر اسمن

در  ژوئن   13 تا  مارس   10 تاریخ  از  نمک«  و  »نان  مجموعه ی  همکاری  با  نمایشگاه  این 
پاتزو دوکاله شهر مانتووای ایتالیا برگزار شد. نمایشگاهی از آثار پنج هنرمند زن ایرانی 
که بخشی از داستان معاصر ایران، از انقاب مشروطه تا ایران امروز را بازنمایی می کنند.
جامعه ایران حوادث متعددی را در دوران مدرن و معاصر از سر گذرانده است. انقاب ها، 
کودتاها، اعتصاب ها، تحریم ها، سرکوب، استبداد و جنگ، تکرار و تکرار شده اند و تقریباً 
همه نسل های ایرانی آن را تجربه کرده اند. در این سال ها وضعیت برای زنان بغرنج تر 
بوده است. چرا که در تمامی این دوران آنان می بایست موقعیت خود را بعنوان نیمی 
از جامعه ای به سرعت در حال تغییر، تعریف و تثبیت کنند. جامعه ا ی که دائما در حال 
گذار و بازگشت میان سنت و مدرنیته است. زنان همیشه مجبور بوده اند موقعیت خود 
را بازتعریف کنند، همانگونه که خوِد جامعه ی ایران مجبور بوده تا همه چیز را را دوباره و 

دوباره تجربه و تعریف کند.
اصولـی، فـرح  هاشـمی،  نرگـس  اعتمـادی،  پروانـه  نمایشـگاه:  در  حاضـر   هنرمنـدان 

رزیتا شرف جهان و گلناز طاهری

تصویر: پوستر نمایشگاه، طراحی علیرضا عسکری فر

تصویر: فاتوش ایرون، شریان، 2016، ویدیو، 28 دقیقه و 39 ثانیه تصویر: رزیتا شرف جهان، اوهام سرخ، نمای اینستالیشن ویدیو

آثاری از هیژا رحیمی نیا برگزیده 26 منتخب مرحله نهایی جایزه رایزآرت1 شد. از میان 16000 
شرکت کننده، 26 هنرمند در پنج بخش منطقه ای برای مرحله ی نهایی انتخاب شدند. در 
میان چهار منتخب منطقه خاورمیانه و آفریقا نام هیژا رحیمی نیا و میترا تبریزیان به چشم 

می خورد. توریا الگاوی2، کیوریتور رایزآرت درباره آثار هیژا می نویسد:
او  کار  میپردازد.  معاصر  بغرنج  و  ضروری  موضوعات  به  هیژا  »پناهنده«  آثار  مجموعه 
برموضوعات مربوط به آوارگی و جابجایی بدنه ای بی نام و نشان تاکید می کند. در این آثار 
مهاجرت و تناقضات اجتماعی و سیاسی، همگی با استفاده از زیبایی شناسی تقلیل گرا و 
مناظر هوایی مفهومی شکل گرفته اند. آثار او نوعی توهم می آفرینند، بطوری که در اولین 
الگوهایی متغیر و چشمگیر  با حرکتشان  و  از منظره بدل شده  به بخشی  نگاه شکل ها 
خلق می شود. بدن های درحال حرکت همزمان هیچ  و همه کس هستند و به آثار قابلیت 
درک فرامرزی می بخشند.در ماه فوریه، این مجموعه به همراه آثار دیگر فینالیست های 

امسال در لندن به نمایش گذاشته شد.

باز نمایی 9 هنرمند زن از خود و بدن خود در گالری هینترلند
بر  با موضوع حق  تا 24 مارس، گالری هینترلند میزبان نمایشگاهی  ژانویه  تاریخ 24  از 
بدن، از آثار ویدیویی شهرزاد چنگلوایی، سیمین کرامتی، تهمینه منزوی و 6 هنرمند دیگر 

بود. بیانیه معرفی نمایشگاه را در ادامه می خوانید:
هر شخص می بایست بر چگونگی نمایش بدن خویش حق انحصاری داشته باشد. و بدن 
یا  اما ساختارهای قدرت دولتی  باقی بماند.  باید محدوده ای شخصی و غیر قابل لمس 

ایدئولوژیک و همچنین برخی مفاهیم اجتماعی، این حق را محدود می کنند.
گالری هینترلند  در  بدنشان  بر  از حق  از خود،  بازنمایی های گوناگون  ارائه  با  هنرمندان، 
اصطاح خاور  به  از منطقه  زن   9 به  توجه عموم  نمایشگاه جلب  سخن می گویند. هدف 
نزدیک و میانه است، که از پیروی قانون دیگران سرباز زده اند و ویدیو را به عنوان مدیوم 
به  خیره  نگاه  قلب  با  کلیشه ها  برابر  در  ایستادن  عامدانه،  تابوشکنی های  برگزیده اند. 
حضور  با  عمومی  فضای  دعوی  تا  بدن هایشان،  بر  ذهنی  آالم  ساختن  آشکار  دیگری، 
جسمانیشان برخی راه هایی است، که برای عملی کردن اعتراضشان پیش گرفته اند. در 
به نمایش گذاشته شد..   آزاد  این نمایشگاه در گالری طراحان  از  امسال، نسخه ای  پاییز 
دیگر هنرمندان: حالیدا بوگقیه، فاتوش ایرون، بلقيس الراشد، دیان کودی سروهان، نیل 

یالتر، ارزو یائینتاش

  Rise Art Prize-1
 Touria El Glaoui-2

تصویر: هیژا رحیمی نیا، از مجموعه در جستجوی آرمانشهر،
×20 سانتیمتر عکس، 30 

ایــن نمایــش بــه نویســندگی و کارگردانــی فرهــاد فزونــی، در اردیبهشــت و خــرداد 1397 در 
تماشــاخانه  پالیــز بــه روی صحنــه رفــت. آهنگســازی ایــن نمایــش کــه در آن بازیگرانی چون 
پــگاه  آهنگرانــی، صابر ابر، مارین ون هولک، نکیســا بهشــتی حضور داشــتند را فرشــاد فزونی 
بــه عهــده داشــت و نــدا نصــر به عنــوان طــراح لبــاس و مشــاورکارگردان، امیــر امیــری طــراح 
حرکــت و صبــا کســمایی طــراح نــور در کنــار فرهــاد فزونــی حضــور داشــتند. طراحــی صحنــه 
ایــن اثــر نمایشــی کــه توســط فرهــاد فزونــی انجــام شــد ترکیبــی بــود از قطعــات ســه بعدی 
چوبــی و فلــزی و همچنیــن قطعــات نــورِی دوبعــدی گرافیکــی کــه در هــم تنیده  می شــدند. 
ــت. ــد داش ــور خواه ــل حض ــش بین المل ــر 1397، در بخ ــر فج ــنواره تئات ــر در جش ــن اث ای
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تصویر 3
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Time Caught By the Tail, Fast Forward, Pause; -1
York University, 2013

 Zev Farber-2

تصاویر:
1و2- عشرت عرفانیان، در انتظار رستم، واقعیت مجازی، 10 دقیقه، 2017

3- عشرت عرفانیان، نسخه چهارم و پنجم، چاپ دیجیتال و ورق طا روی کاغذ عکس،
 29 × 29 سانتیمتر، 2015

»بعنوان یک هنرمند تجسمی همیشه برای من مشاهده دگرگونی یک منظره به محیط 
زیست از دو نظر خیلی جالب بوده، هم بعنوان موضوع و هم تصویر. با ظهور و رشد تحوالت 
صنعتی و در حال حاضر با تحوالت جهانی شدن و پیشرفت سریع فن آوری های جدید، بیش 
از هر زمان ما شاهد سرعت و شتاب این دگرگونی هستیم. اگر در رنسانس با رشد نگاه 
علمی به جهان، همزمان در نقاشی های دوبعدی فصای مجازی )سه بعدی( و یا پرسپکتیو 
مصور می شد، این سوال پیش می آید که با رشد وابستگی به تکنولوژی جدید، شاهد چه 

نوع تغییری در نگاه و به تصویر کشیدن یک منظره خواهیم بود؟«
جمات باال مقدمه عشرت عرفانیان بر نمایشگاه پروژه ی »نسخه چهارم و پنجم« در گالری 
طراحان آزاد است. هنرمند، محقق و مدرس دانشگاهی که در آثار هنری و پژوهشی او درک 
ما از تصاویر و رابطه آن با تاریخ اقتصاد سیاسی و تکنولوژی موضوعیت اساسی دارد. بخش 
آثار هنری و همچنین تز دکترای وی پژوهش هایی مفصل و نقادانه در همین  از  مهمی 
زمینه اند. در دومین شماره ی نامه ی آزاد خاصه ای از بخش اول تز دکترای عرفانیان1 به 
قلم خود منتشر شد، که کلیات و رئوس مطالب آن را در اختیار خواننده قرار می داد. برای 
این شماره با وی به گفتگو نشستیم، تا با پیوند و بازتاب پژوهش و اندیشههای او در آثار 

هنری اش بیشتر آشنا شویم. 

ــای  ــت و فعالیت ه ــیر حرک ــری، مس ــق هن ــکل گیری عالی ــای ش ــاره زمینه ه ــی درب  کم
ــد. ــح دهی ــود توضی ــی خ کنون

من در خانواده هنردوستی به دنیا آمدم. درخانواده پدریم نواختن ساز معمول بود. برادر 
کوچکترم در کنسرواتوار موسیقی در شهر فرانکفورت، در آلمان تحصیل کرده و االن هم 
موسیقی را تدریس می کند و هم ساز می سازد. در اطرافم همیشه به نقاشی و موسیقی 
ارادتی خاص وجود داشته است. پانزده سالم که بود وارد هنرستان کما ل الملک شدم و 
از  بعد  دادم.  تحصیل  ادامه  تهران  دانشگاه  در  زیبا  هنرهای  دانشکده  در  هم  آن  از  بعد 
مدت کمی که مدارس و دانشگاه ها بسته بود، برای ادامه تحصیل ایران را ترک کردم. تا 
درجه دکتری در رشته هنرهای زیبا ادامه تحصیل دادم و االن درشهر تورنتو زندگی، ودر 
و کنجکاوی  پویایی  آن  را تدریس می کنم.  لیسانس  آمریکا مقطع فوق  ایالت ورمانت در 
فکر  چون  دارد.  ادامه  من  در  همچنان  کرد،  هنرستان  روانه  مرا  سالگی   15 در  که  بصری 
می کنم کار هنری جز کنکاش عمیق در اطراف و محیط فکری هنرمند چیز دیگری نیست؛ 
گذشته  است.  تصویر  با  تجسمی  هنرهای  و  آوا  با  موسیقیدان  زبان،  با  شاعر  کنکاش 
دارند.  بر  در  را  این حوزه های هنری  و هنرهای چندگانه همه  امروز مولتی مدیا  اینکه  از 

ــش از  ــما بی ــرای ش ــز دکت ــا ت ــوده ام ــمی ب ــر تجس ــما روی هن ــای ش ــت ه ــز فعالی تمرک
هــر چیــز در حــوزه اندیشــه اســت. آیــا ایــن نوعــی جدایــی از مســیر فعالیــت هــای شــما 

اســت یــا در پیونــد بــا آن؟
کار فکری بخشی از کار بصری است. در حال حاضر زبان تصویری در جهان آنقدر پیچیده 
شده که با تبلیغات، تلویزیون و رسانه های اینترنتی می توان گفت که چشم شما روزانه با 
بیش از 4000 تصویر در تعرض است. به همین علت معانی شاعرانه و قدیمی تصویر از 
بین رفته و اگر تصویر پیغامی را در ده ثانیه منتقل نکند، شکست خورده است. یعنی واحد 
سرعت به تصویر اضافه شده است. مبدا تمام تز و داده های دکترای من راجع به این است، 
که سرعت چه تاثیری در درک ما از تصویر و زمان گذاشته است. برای مثال، تصاویر با کمک 
دوربین های دقیق تری به ثبت می رسند. و این باعث می شود تصاویر با وضوحی ورای توان 
چشم، محیط و اشیای روزمره را ترسیم کنند. مواد، اشکال و مفاهیم دارند به سرعت تغییر 
می کنند و به نظرم بخشی از این به خاطر سرعت زندگی است، و سرعت زندگی را چیزی 
تعیین نمی کند مگر سرعت سود و سرمایه، و سرمایه با کمک تکولوژی سرعت را کنترل 
به شناحت   بلکه کمکی است  و نه مثبت،  این اصل نه جنبه منفی دارد  می کند. شناخت 
تصویر و ماهیت آن در زمان و مکان خودش. همانطور که نقاشی های مینیاتور ایرانی اوج 
ثبت کرده، تصاویر معاصر هم  را  کتاب  نگارش  و  کتاب نویسی  و  فرهنگ داستان سرایی 

بازگوی مشخصات زمان و شرایط ما است.

 زمینه هــای تاریخــی ایــن تغییــرات ســرعت و تاثیــر آن بــر فهــم مــا از تصاویــر چیســتند؟ 
جواب سوال شما را سعی می کنم خاصه توضیح بدهم، چون این تغییرات از تقریبا ۲۰۰ 
سال پیش شروع شده، ولی در ۷۰ سال اخیر با شتاب هر چه بیشتری وارد زندگی روزمره ما 
شده است. انسان از بدو تاریخ به آینده به شکل هدف و تحقق آرزوهایش نگاه کرده، انگار 
که از زمان حال هرگز راضی به نظر نمی رسد و مدام در کار تغییر حال برای آینده است، که 
اکثر مذاهب مردم  برای مثال در  را توضیح می دهد.  ایده ی پیشرفت  از  این خود بخشی 
دوربین،  اختـراع  زمان  از  دوران معاصر  در  ولی  آینده هستند.  در  ناجی  یک  آمدن  منتظر 
عکاسی طرز دیدن واقیعات لمس شدنی و فهم ما از ماّدیات را دچار تغییر بسیار فاحشی 
نمایش می دهد که  را  واقعیت  از  الیه ای مثل پوست مجازی  واقع  در  است. عکس  کرده 
تجربه واقعی ما از زمان و اشیاء اطراف ما خودش را با او به مقایسه می گذارد. با اضافه 
شدن صدا و حرکت به عکس، تلویزیون در خانه های مردم جایگزین شد. در سال های۱۹۵۰ 
که اوج بازسازی سرمایه و سود بعد از جنگ جهانی دوم بود، این وسیله به ظاهر بی آزار با 

۱۲ دقیقه تبلیغ در هر ساعت برنامه های روزانه اش را مجانی در اختیار مردم می گذاشت. 
از نزدیک به ۷۰ سال تاثیر روحی و غیرمستقیم آن تبلیغات بر نسل هایی که  االن بعد 
حس  و  وسایل،  و  اشیاء  داشتن  بی انتهای  آرزوی  می بینیم؛  را  شدند  بزرگ  تلویزیون  با 
خرید به قیمت ویران کردن آب و هوای محیط شهری. این جامعه ی مصرف کننده الزمه 
یا  کشف  برای  زمین  کره  روی  سرزمینی  دیگر  که  حال  است.  بوده  سودبری  و  پیشرفت 
استثمار باقی نمانده، مرکز خریدها بدل به منظره ی دائمی همه ی شهرهای بزرگ دنیا 
شده اند. اگر خاصه اشاره کنم، تصویر اشیاء از طریق عکاسی و بعد هم تلویزیون بصورت 
مستقیم و غیر مستقیم آرزوهای ما از آینده و احساس رضایت را با حس مصرف گره زده 
است. بوش پسر در انتهای سخنرانی اش بعد از اتفاقات 11 سپتامبر خطاب به ملت آمریکا 
گفت: »فردا بروید خرید، هر کس آمریکا را دوست دارد فردا می رود خرید. دشمنان ما 
می خواهند این آزادی را از ما بگیرند«. هم اکنون حسیات اکثر جوامع دنیا، تا حد زیادی 
به احساس خواستن و داشتن شیء و مالکیت خاصه می شود. و تصویر بصورت تاریخی 

بخش عظیمی از این شکل گیری را بر عهده داشته است. 

ــد؟ ــح می دهی ــد توضی ــرا ش ــازی اج ــت مج ــوم واقعی ــه در مدی ــان ک ــر آخرت ــاره اث درب
کار آخرم با عنوان »در انتظار رستم« که نمایش اش اخیرا تمام شد، اثری بسیار ساده ولی 
در تفهیم پیچیده است. من در سفر پارسالم به تهران با یک دوربین سه بعدی شروع به 
تصویربرداری از مراکز خرید، حوزه ها و تفریح گاه های مردم کردم. این فیلم 360 درجه ی 
10 دقیقه ای شما را به فضاهایی همچون مرکز خریدهای پاالدیوم و ارگ، میدان تجریش 
و...  کاخ  دورن  کاری های  آینه  و  گلستان  کاخ  موزه  به  می برد؛  شهر  شمال  از  نقاطی  و 
فضاهایی از دنیای مدرن و قدیمی نمایش می دهد و به تضاد میان پول مدرن و قدیمی 
اشاره می کند. پول قدیمی کاخ های شاهنشاه ها بود و پول جدید طبقه متوسطی است 

که در مراکز خریدی می گردد که شبیه همه دیگر مراکز خرید در بقیه جاهای دنیا هستند. 
شما انتظار ندارید در تهران وارد مرکز خریدی با همه برندها و نوشته ها به انگلیسی شوید. 
الگویی یک دست برای  قصدم نشان دادن تسلط معماری بین المللی بر جهان است که 
ساختن خانه ها و مراکز خرید را صادر می کند. ظاهری از فضای مدرن و پیشرفته می سازد، 
این  نظر من  به  و  نمایان می شود.  این فضاها تضاد  به  بومی  ورود حرکت مردم  با  ولی 
از زندگی روزمره  تضادهای کوچک نمایانگر جهانی شدن فرهنگ سرمایه است و بخشی 

ما شده. 
گرفت  شکل  آسانسوری  موسیقی  نام  به  موسیقی ای  جنگ،  دو  میان  و   1920 دهه ی  در 
خاطر  آسودن  موسیقی،  نوع  این  ساخت  از  هدف  می شد.  ساخته  هالیوود  در  عمدتا  که 
راحت تر  کننده  مصرف  برای  را  خرید  تا  بود  پاساژها  در  مخارج  و  بدهی  از  فراموشی  و 
ِزو فاربر2، 10 دقیقه موسیقی آسانسوری ایرانی  کند. من برای این ویدیو با همکاری آقای 
ایرانی  پاپ  ترکی،  غربی،  آهنگ های  از  ریمیکسی  و  امبینت  موسیقی  این  کردم.  طراحی 
سال های۱۳5۰ و رقص های محلی که آهسته مثل نوایی از دور جای یکدیگر را می گیرند 
است. با این موسیقی هم بیننده ایرانی و هم بیننده غربی احساس آرامش می کند و در 

تصاویر دقیق می شود.

در کارتــان عــالوه بــر معمــاری جهانــی بر مفهــوم اســتعمار دیجیتــال تاکیــد کــرده بودید. 
را مدهوش می کند. منظورم  بله. چون من همیشه مشتاقم بدانم که تصویر چطور فرد 
به  دیگر  در تصور جهانی  و سیاحت  اطراف  واقعیت  با  رابطه شما  تغییر  این مدهوشی  از 
واسطه تصاویر داده شده است. مثال ساده فیلم های هالیوود است. با دیدن آن تصاویر، 
هالیوود شما را به جهانی دیگر می برد. و من فکر می کنم چنین استعمار تصویری که در 
گذشته  هم بوده، االن به استعمار دیجیتال تبدیل شده است. برای مثال ما در شبکه های 
واقع  در  نداریم.  تعلق  واقعی شان  محیط  به  لزوما  که  می بینیم  را  تصاویری  اجتماعی 
تصاویر در حال داد و ستد هستند، با اینکه این داد و ستد دو طرفه است و درک تک تعریفی 
جهانی  بزرگ  شرکت  چند  انحصار  در  تکنولوژی  کنترل  ولی  می کند،  نقض  را  واقعیت  از 
گوگل. شرکت  مثل  می کنند،  کنترل  را  واقعیت  تصاویر  هضم  روند  آنها  و  نیست  بیش 

دارد؟ بازتابــی  چــه  هنری تــان  فعالیــت  در  نقادانــه  نــگاه  ایــن  جمع بنــدی،  بــرای   
بسرایند.  شعر  شاعران  که  می شود  باعث  اطراف  جهان  به  نقادانه  نگاه  فارسی  شعر  در 
نمی شود  شیفته اش  و  نمی نگرد  درختی  و  گلدانی  به  هیچ کس  دیگر  اینکه  از  سپهری 
نمی شود  داده  بروز  اجازه  زنانه اش  احساسات  به  که  جامعه ای  در  فروغ  می کند،  گایه 
اطراف  به  نقادانه  نگاه  برای من  در مدح معشوق شعر می گوید.  و  زنانه می سراید  شعر 
و زمان یکی از مشخصات هنرمند بودن است. اکثر تصاویری که من در کارهایم استفاده 
جدید  تکنولوژی  زبان  است.  اطرافم  جهان  از  درآوردن  سر  به  من  عاقه  به  اشاره  می کنم 
را استفاده می کنم که تصاویر شهر تهران در گوگل را زیر سوال ببرم. از تصاویر افق های 
از  بفهمم.  را  مهـاجر  یا  و  مسافر  یک  به  نگاه  تا  می کنم  استفاده  اقیانوس  و  آسمان 
آمد  و  رفت  پر  جهان  این  در  تصاویر  چرخش  تا  می کنم  استفاده  سه بعدی  دوربین های 
این نگاه نقادانه باعث شده من در کنکاش سوالی باشم  را لمس کنم. در واقع  و سریع 
جواب. تا  کند  ایجاد  سوال  بیشتر  می کنم،  استفاده  که  تصویری  زبان  کرده  وادار  مرا  که 



شاغلین  و  هنری  رشته های  فعاالن  و  آموختگان  دانش  بدنه ی  اخیر،  سال های  در 
آثار از  اعظمی  بخش  باشند،  مشغول  اثر  خلق  به  اگر  است.  شده  فربه  آن   درحاشیه ی 

نامرئی  رابطه ای  در  وجودشان  که  حالی  در  می ماند،  خارج  فروش  چرخه  از  تولیدی شان 
ضامن ارزش بیشتر آثار در گردش است. این نیروی کار بی ثبات برای گذران به کارهایی 
نظیر تولید محتوای دیجیتال، دستیاری هنرمندان پرفروش، کار در گالری ها و آزادکاری در 
حوزه های مرتبط  یا  بی ارتباط با موضوع هنر مشغول اند. به همین خاطر است که عباراتی 
نظیر »کارگران فرهنگی «، و »کارگران هنری « جای خود را به معنایی واقعی گشوده اند. 
به  مازاد  نیروی  این  رسوخ  و  خاقه  صنایع  اصطاْح  به  در  دستمزدها  روزافزون  نابرابری 
حاشیه های کار هنری که به کار رایگان با وعده ی شغل مناسب در آینده میدان داده، به 

معنی بغرنج شدن زندگی و شرایط کار برای طیف وسیعی از کارگران هنری است.
وسعت چنین شرایطی هم زمان امکانی برای شناخت وضعیت همه گیر و ساخت بستری 
برای هنر اجتماعی است، که واقعا از درون شرایط زیسته خلق شده باشد. این امکان خود 
با مشکلی نظری برای تعریف مفهومی دربرگیرنده و یک پارچه از نیروی کار مواجه است. 
تعاریف ذکر شده در کافی از تفاوت های طبقاتی، امتیازهای، جنسیتی، قومی و زبانی در 
سطوح بهره کشی متفاوتی در نقاط مختلف دنیا داللت همه گیر خود را از دست می دهند، 
و برخی جدال ها امکان سازماندهی حول مفهوم مشترکی از کارگر را به چالش می کشند.  
و  آن           چه مشترک است، کاهش مستمر دستمزد، حذف قوانین نظارتی  این میان  اما در 
طرح های حمایتی، تضعیف اتحادیه ها و عقب نشینی گام به گام در طی سه دهه از تمامی 
کار  نیروی  اشکال  زندگی همه  بهتر شدن شرایط  اندکی  برای  مبارزه  قرنی  دستاوردهای 
است. بحران اقتصادی سال های 2008 و تبعات جهانی آن چنین موضوعی را روشن تر کرد.
به گفته گرگوری شولت مدرس و پایه گذار رشته سوشال پرکتیس در »کالج کویینز« ۱ وقتی 
جهانی  پیش بینی پذیری  به طرز  تاثیراتش  فروپاشید،  درون  از   2008 سال  در  سیستم  که 
سوسیالیست ها  برخی  وقتی  گفت  می توان  بود]...[  همه  بحران  سرمایه داری  بحران  بود. 
بودند، سرمایه داری  روبرو  با دشواری  و روشنفکران شاید در مکان یابی پرولتاریای مدرن 
]...[ آن چه در یک  نبرد  به دل  جهانی هرگز در وجود طبقه کارگر و حدود مکانی اش شک 
سوی پایانه ی دیجیتال نقش غیر مادی ایفا می کند، در سوی دیگر چیزی سراسر متفاوت 
است. جای دیگری در این جهان نیروی کار متفاوتی در خط مونتاژ فوردیستی رنج می برد، 
تا کار پست فوردیستی غیرمادی را در اروپا، ایاالت متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته 
و  خوب  زندگی  امتیاز  از  نادیدنی،  مازاد  جمعیت  این  دیگر،«  »سوی  آن  در  سازد.  ممکن 
آسمان جلی که دلواپسی ما در این جاست بی بهره است. خواه آن »دیگرجا « در لوگوس، 
یا  تورنتو  درلندن،  نظارت  بی  و  اتحادیه  بدون  کارخانه ای  در  یا  باشد  مکزیک  یا  جاکارتا 
به  آسیب دیدگان  وسیع  طیف  سوی  از  پاسخی  وال استریت  اشغال  جنبش   .۲» نیویورک 
این بحران بود. بسیاری از این افراد پس از تخلیه پارک زوکوتی۳- محل تجمع، دست از 
ادامه سازماندهی برنداشته و روش های گوناگونی را در  جهت تشکل و مبارزه پیش گرفتند. 
روش های  از  خود  فعالیت  در  که  است  گروه ها  این  از  یکی   ۴»، کارگران  هنری  »اتحاد 
گروه  این  ویژگی  بهره می برد. شاید مهم ترین  اجتماعی  اجرای نقش هنر  برای  متفاوتی 
تشکیل شدن آن از کارگرانی است که هنر را مشخصا راهی برای نیل به اهداف اجتماعی 
برگزیده اند. این ویژگی در خود نام گروه برجسته است. در سال های 1969 تا 1971 گروهی 
از هنرمندان، فیلم سازان، منتقدان و کارمندان موزه ها در نیویورک تحت عنوان »اتحاد 
کارگران هنری «۵ در جهت اصاحات سیاسی و اقتصادی موزه ها فعالیت می کردند. آن ها 
در مطالبات خود خواستار شرایط برابر برای حضور زنان و رنگین پوستان در موزه ها شده و 
در ادامه برای اتخاذ موضعی اخاقی درباره جنگ ویتنام به موزه ها فشار آوردند. در عوض 
اتحاد هنری کارگران بر نقش خود به عنوان کارگران تاکید کرده و طی تجربیات روزهای 
جنبش اشغال و مطالعه شیوه های قدیمی مقاومت جمعی پیشه وران، در استفاده از هنر 
برای پیش برد مبارزات به حوزه  کار و صنف خاصی محدود نیستند. آشنایی ما با »اتحاد 
هنری کارگران « از طریق ستاره ارشلو شکل گرفت؛ هنرمندی که پس از حضور مستمر در 
کنار گروه برای ساخت فیلمی مستند از آن، به یکی از اعضای فعال آن بدل شد. در ادامه 
سرگذشت و فعالیت های گروه را می خوانید، که هر یک نمونه ای آموزنده از تمرین هنر و 
کنش اجتماعی به شمار می آید. متون ترجمه و گردآوری شده، همانند تمامی پروژه های 
که  است  گروه هایی  زمره  در  کارگران  هنری  اتحاد  شده اند.  نوشته   جمعی  بصورت  گروه 
پویایی مبارزات جنبش اشغال را در سطح مبارزات کارگری حفظ کرده اند. نقطه قوت این 
گروه ها استفاده از بسترهای ارتباطی و مفهومی است که خود به ابزار نوین بهره کشی بدل 
شده اند؛ امکاناتی برای واکنش به مسائل هم جهانی و هم محلی، ارتباط سریع با دیگر 
مختلف  اشکال  هم گرایی  برای  عملی  زمینه هایی  که  محذوفان  صدای  تقویت  و  فعاالن 

نیروی کار را فراهم می کند.
کماکان  کرده بودند،  حفظ  را  خود  تولیدی  نقش  نولیبرالیسم  شرایط  در  که  »کارگرانی 
از مردم جهان به جمعیت  به شکلی بی ثبات ادامه می دهند، در حالی که بخش عمده ای 
عظیم مازاد بدل شده اند. اما چیزی رخ داده که این ارتش مازاد را به طور فزاینده ای آشکارتر 

هم فکری آن ها به برگزاری اولین پاویون کارگران منجر و پس از آن تغییرات عمده ای در 
اعضای گروه ایجاد شد. دومین پاویون کارگران در کنفرانس اوپن انگیجمنت۱۳ سال 2014 
اجرا شد و گروه از آن پس تحت نام »اتحاد هنری کارگران « به فعالیت ادامه داد. در ژانویه 
همان سال ستاره ارشلو، حین کار در استودیوی بری برای یک پروژه ی عمومی، با گروه آشنا 
از پیشرفت گروه کرد و مجذوب هم زیستی و کار مشترک  به مستندسازی  او شروع  شد. 
آن ها شد. کار مستندسازی ستاره به عضویتش در گروه انجامید. او کمی بعد »فیلم اتحاد 

هنری کارگران « را ساخت.

پاویون کارگران، نمونه ای از هنر کارگری جمعی
کورونا پازا، کویینز نیویورک، اوت 2013

پروژه ای  به صورت  بود  قرار  و  گرفت  شکل   2012 سال  در  کارگران  پاویون  اولیه  ایده ی 
پاویون  کند.  جلب  خودشان  چشم انداز  از  کارگران  مسائل  به  را  توجهات  تکوین  درحال 
هم زمان با خلق فضای گفتگو، محلی برای نمایش خاقیت و تعاون بود. روند طراحی، 
نیز  کاری  گسترده تر  مسائل  به  و  استوار،  کارگران  اتحاد  بر  نیز  سازه  تولید  و  پردازش 
گفتگوهای  وال استریت،  اشغال  جنبش  به  پیوستن  با  کاین  بری  شده  بود.  توجه 
)  SPQ  ( کویینز  کالج  پرکتیس  سوشال  برنامه  توسط  حمایت  و  اندرو،  بابی  با   مداوم 
با همکاری مرکز  را گسترش، و بعد،  ایده ها  این  و مرکز مطالعات کار هری ون آرسدیل 
جدید توان بخشی اجتماعی مهاجران )NICE(۱۴ پر و بال بیش تری داد تا پروژه ی عمومی در 
دسامبر 2012 در کورونا کویینز نیویورک اجرا شود. پاویون کارگران با درخواست مشارکت 
از اعضای NICE و دیگر اعضای اتحادیه ی کارگران برق کار و دانشجویان مرکز ون آرسدیل 
برپا شد. بقیه اعضای اتحادیه های کارگری نیز به پروژه ملحق شدند تا تصاویر و متونی 
می کرد.  کمک  کار  به  راجع   احساساتشان  بیان  به  که  کنند،  منتشر  کتابچه ای  قالب  در  را 
این پروژه خصوصاً بر مساله امنیت شغلی تمرکز داشت و نقطه های مناسب برای ساخت 
زمینه ای مشترک محسوب می شد.کارگران با یکدیگر سازه ای قطعه قطعه و ارزان قیمت 
طراحی، و آن را با نورپردازی دقیقی تجهیز کردند. جیمی لوپز ۱۵ ، کارگر برق کار عضو اتحادیه 
آن ها  درخشاندن  با  دارد؛  معمولی  اشیاء  بر  ویژه ای  تاثیر  نور  که  بود  معتقد   ،3 ناحیه 
می توان بر مسائلی مشخص تاکید کرد و به خوبی تعرض به کارگران را نشان داد. لوپز 
جعبه های نور را با مهارت ویژه کار تخصصی خویش ساخت. این جعبه ها برای نمایش 
از  تصاویری  و  مهاجرت  درباره ی  زبانه  دو  متونی   ،SPQ دانشجویان  از  یکی  پروژه  کارهای 
اعتصاب غذای اعضای NICE و راهپیمایی شان درباره ی اصاحات قوانین مهاجرت و اخراج 
به کار برده شد. در این پروژه از نور به عنوان منبع الهام استفاده و سعی شد که به مواد و 
مصالح متداول ساختمانی کاربرد جدیدی بخشیده شود. اولین پاویون کارگران در تاریخ 
24 اوت 2013 در کورونا پازا اجرا شد و کارگران در  طی روز بر سازه ی نورانی آن تغییرات 
گرفته بود؛  شکل  خودجوش  هنر  و  رفاقت  از  قوی  حسی  دادند.  انجام  پردازانه ای  بداهه 
بخصوص در میان بسیاری از کارگران عضو NICE و جیمی، که با اشتیاق سرگرم نمودهای 
کاربردی و انتزاعی سازه شده  بودند. با رسیدن تاریکی جیمی قطعات سازه را روشن کرد و 

همگی به شادی پرداختند.

پاویون کارگران 2 ـ اوپن انگیجمنت 2014
در سال 1939 کمیته برنامه ریزی نمایشگاه جهانی از فدراسیون کار آمریکا )AFL(خواسته 
برقراری  در  کمیته  پیشرو  برنامه  بر  باشد  گواهی  تا  کند،  بنا  را   » کارگران  »معبد  که  بود 
تعادل میان روند تجاری سازی نمایشگاه و پاویون های مردمی. اگرچه این معبد هرگز 
است.  زنده  امروز  تا  تحققش  به  میل  اما  نشد،  ساخته  پارک  کورونا  میدوز  فاشینگ  در 
اتحاد هنری کارگران با همکاری اعضای NICE در ماه مه 2014 ، پروژه سال 1939 کارگران 
را در هفتادوپنجمین سالگردش به عهده گرفت. پاویون کارگران2، در کنار هنر کارگران، 
به نمایش اثری مبتکرانه با ابزار هنری نوین پرداخت، که به ایمنی کار و دزدی از دستمزد 
با این که بخش های پاویون جداگانه و به دست کارگران مختلف  کارگران اشاره می کرد. 
ساخته شد، سازه ی نهایی اش در حلقه ای گروهی سرهم شد و تصویر چشم گیری از مهارت 
و استادی را به نمایش گذاشت. انجام کار فیزیکی توسط پیشه وران در طی روز برای خیلی 

از رهگذارن جذاب و الگویی از برابری و هماهنگی کاری بود. 

برای  مشارکت در اعتراضات عمومی: راهپیمایی مردمی تغییرات آب و هوایی و مبارزه 
دستمزد 15 دالری

۱۶ آوازدات ارگ  سازمان  متحد،  ملل  سازمان  هوایی  و  آب  تغییرات  نشست  با   هم زمان 
با حمایت بیش از 1500 سازمان مردمی شامل اتحادیه های ملی و بین المللی، کلیساها، 
شهر  در  راهپیمایی  یک  برگزاری  برای  محیطی  زیست  گروه های  و  جمعیت ها  و  مدارس 
در  نفر  هزار   350 از  بیش   2014 سپتامبر   21 درتاریخ  کردند.  اعام  فراخوانی  نیویورک 
بزرگترین راهپیمایی محیط زیستی تاریخ، پیام خود را به گوش سران نشست رساندند. 

گروه با همکاری »شورای سبز شهری«۱۷ و راهنمایی گروه »هنرهای مردمی سبز«۱۸ ارابه ای 
طراحی کرد، و در این راهپیمایی به حرکت درآورد. به گفته بابی اندرو: با این کار ما عزم خود 
برای حرکت رو به جلو برای مبارزه تغییرات آب و هوایی نشان دادیم. موضوعی چنان بارز 
که در هر نوبت اخبار عصر به آن پرداخته می شود. سیل، آتش سوزی، طوفان و گردبادهای 
برپا  و  ساخته  کارگران  هنری  اتحاد  که  آن چه  تمام  می کنند.  وادار  کنش  به  مارا  ویرانگر 
می کند، پیامی درباره مساله کار ترویج می کند. در این حرکت پیام ما اطمینان می بخشید 
سرویس  در  ما  ارابه  تصویر  آماده ایم.  سبز  فن آوری  ساخت  در  افتادن  پیش  برای  ما  که 
هنر نیویورک تایمز منتشر شد. جامعه هنری از مشاهده مهارت و فراست ما در ساخت 
ماکت شهری، پل بروکلین و نشان نورانی »آینده را ما می سازیم« متحیر شده بود. پس از 
راهپیمایی تغییرات اقلیمی، رفقا برای شرکت در کمپین مبارزه برای حداقل دستمزد 15 
دالری به سراغ ما آمدند. گروه با ساخت و حرکت دادن عدد 15 بزرگ و درخشان پا به پای 

شعارهای نورانی گروه بریگاد نور نیویورک ۱۹ در تظاهرات کمپین شرکت کردند. 

حمایت از کارگران مهاجر: رژه ی بی ثبات کاران
داکس۲۰،  سیل  هنری  فضای  در   ،2015 سال  اوت  ماه  در  ونیز  بینال  با  هم زمان 
کویینز«، پرکتیس  »سوشال  بر«۲۱،  آرون  »جمعیت  کارگران،  هنری  اتحاد  از   افرادی 

سازماندهی  را  کاران  بی ثبات  رژه ی  تا  آمدند  گرد هم  »گالف۲۳«،  و  موزه ها۲۲«  »اشغال 
موزه  ساختمانی  کارگران  جان  بای  که  کار  اسفبار  شرایط  کنندگان  شرکت  کنند. 
از  بسیاری  مشقت های  و  فقر  مسائل  آن ها  گرفتند.  نشانه  را  شده  ابوظبی  گوگنهایم 
نمایشی  صفحه  دادند.  نمایش  را  هنری  »ارجمند«  موسسه ی  یک  بنای  در  کارگران  این 
ابوظبی فرهنگی  حوزه  گسترش  در  گوگنهایم  بنیاد  شراکت  درباره ی  اسایدهایی   بزرگ 
بود.  کرده   تاش  کردنشان  افشا  برای  گالف  گروه  که  می داد،  نشان  را  سعدیات(  )جزیره 
ویزا  برابر  چند  هزینه های  هستند،  هند  قاره  شبه  اهل  اغلب  که  جزیره  این  کارگران 
می کنند،  زندگی  و  کار  اسفباری  شرایط  تحت  شدید  گرمای  در  و  کشیده  دوش  بر  را 
این  بسازند.  را  باشد  ابوظبی  مسکونی  منطقه  نخبه ترین  است  قرار  که  آن چه  تا 
بسیار  مزدبریشان  سهم  اما  می دهند،  تشکیل  را  ابوظبی  کار  نیروی  درصد   67 کارگران 
است. عمده شان  مشکات  از  مفرط  بی ثباتی  و  قراردادی  بردگی  آوارگی،  است.  ناچیز 
پشت صف  دو  در  و  کرده  تن  به  را  ساختمانی  کارگران  شبرنگی  جلیقه های   اجراگران 
با فردی  گرفتند.  سر  باالی  یا  پوشیده  را  ساز  دست  بنرهای  ایستادند.   تماشاچیان   به 
همبستگی در  و  می زدند،  فریاد  همه  می دمید.  باریتون  هورن  یک  در  رنگ  آبی   شنل 
از یکی  می خواندند.  سرود  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  در  مهاجر  کارگران   با 
هنر« پلید  امبراتوری  ابوظبی،  گوگنهایم  »موزه ی  عبارت  کنندگان   شرکت 
حرکاتی  با  و  برداشته  را  هندسی  اشکال  از  یکی  اجراگر  هر  بود.  نوشته  خود  لباس  بر  را   
تجسم  را  گوگنهایم  موزه  برای  گری  فرانک  پیشنهادی  معماری  طرح  انهدام  طراحی شده 
بخشیدند. و باگ گروه گالف در این باره نوشت: »روزی روزگاری مدرنیسم آوانگارد اولیه 
باور داشت که هنر در خلق جامع های نو و دموکراتیک تر،و رهایی توده زحمت کشان سهمی 
جدایی ناپذیر دارد. حتی واژگان هندسی رادیکال آن ها هنوز ورد پروژه های فرانک گری، زاها 
حدید، ژان نوول و دیگر معمارستاره های طرف قرارداد پروژه های جزیره سعدیات هستند. 
دیگر آن دیدگاه برابری طلب آوانگارد ریق رحمت را سر کشیده است.« اجراگران تماشاچان 
را گردآورده و دسته را به فضای بیرونی در خیابان ها هدایت کردند. برخی در همراهی با رژه 
با میلگرد بر سطل های پاستیکی )مصالح کارگاه ساختمانی( می کوبیدند. کمی جلوتر، با 
اشیاء هندسی که از قالب معمارانه شان رها شده  بودند فضایی برای تجمع و سخنرانی 
 ساخته شد. اجراگران در وسط جمعیت که حلقه بزرگی را تشکیل می داد ایستاده، با شگرد
نامه هایی  شهادت  و  فردی  داستان های  آوازها،  راندند.  سخن   »۲۴ انسانی!  »میکروفون 
اشاره  جهان  سراسر  در  اجتماعی  عدالت  به  همگی  که  شد  خوانده  بی ثباتی  درباره ی 
مانند  شهرهایی  در  نامرئی(  )اغلب  و  محلی  کار  درباره  گالف  اعضای  از  یکی  می کردند. 
آن ها  به  ونیز  بینال  خود  و  گردشگری  اقتصاد  مختلف  بخش های  که  راند،  سخن  ونیز 
اوایل  در  روس  آوانگارد  فوتوریسم  یکی  بود؛  حرکت  دو  از  متاثر  گروه  عمل  است.  متکی 
پترسن  بافی  ابریشم  کارگران   1913 سال  بزرگ  رژه ی  و  اعتصاب  دیگری  و  بیستم،  قرن 
از این حرکت مطرح کرد. خصوصیت  الهام  با  را  ایده ی رژه  در نیوجرسی. گرگوری شولت، 
بارز آن اعتصاب و رژه، اتحاد قوی میان هنرمندان و کارگران اغلب مهاجر بود که نهایتا 
یاری رساند. بری کاین روند  بافی  ابریشم  برای کارگران  روزانه  به تضمین 8 ساعت کار 
برگزاری رژه ی بی ثبات کاران را این گونه توضیح می دهد: »ما از پروژه ی رژه دو هدف داریم؛ 
این که به عنوان یک گروه - متشکل از کارگان صنعت ساختمان و با همکاری هنرمندان و 
سازمان دهندگان- چگونه می توانیم اثر تاش های گروه »گالف لیبر« ۲۵ را تقویت کرده و با 

کارگران مهاجر ابوظبی متحد شویم. شاید از ما سوال کنند چرا کارگران ابوظبی؟ اعضای 
کارگر گروه ما می گویند که عرف های کاری در همه جا رو به فرسایش است و زمان طرح 

استراتژی های همبستگی جهانی نیروی کار فرا رسیده.«

 نقش آموزش کارگران در ساخت جنبش جهانی کارگران در قرن 21 
محل  به  آرسدیل،  ون  مرکز  مالی  کمک  با   ،  2015 دسامبر  در  گروه  اعضای  از  تعدادی 
بیست و دومین کنفرانس عمومی فدراسیون بین المللی انجمن های آموزشی کارگران 
)IFWEA( در پایتخت پرو سفر و پروژه های گروه شان را معرفی کردند. آن ها برای برگزاری 
یک پروژه ی هنر عمومی کارگری در سال 2019، هم زمان با صد سالگی تاسیس سازمان 
لوله کش ساز ه های  کارگران  کنفرانس،  روزهای  در  دادند.  پیشنهاد همکاری  کار  جهانی 
مقدماتی ساخته و جیمی لوپز آن را در جهت اجرا برای تئاتر خیابانی ارتقا داد. این پروژه 
شرکت  همکاری  با  که  بود  هند۲۶  در  اشتغال  خود  زنان  انجمن  از  بالی  نامراتا  ایده ی 

کنندگان کنفرانس از سراسر جهان انجام شد.

مستندسازی از فرهنگ شغلی صنف برقکاران نیویورک 
با همراهی »انجمن برادری بین المللی برق کاران«۲۷ ناحیه3، گروهی متشکل از برقکاران 
کاین،  بری  و  هنرمند  ارشلوی  ستاره  همراه  به  ونس۲۸  پل  و  لوپز  جیمی  اتحادیه،  این 
ایده ی  بخصوص  و  ایشان،  طرح  کردند.  مستند  را  اتحادیه  برق کاران  شغلی  فرهنگ 
به  ترغیب  را  گرین  آرچی  بورسیه ی  برنامه  دیگر،  کارگراِن  با  کارگران  خود  مصاحبه ی 
 5 هر  از  عضو   30.000 از  بیش  نیویورک   3 ناحیه  برادری  انجمن  کرد.  گروه  با  همکاری 
کارگران  از  و سنی وسیعی  با طیف جنسیتی، قومی  پروژه  در طی  دارد.  نیویورک  بخش 
دیگر  مدیریتش  که  اتحادیه ای  شد.  پرسیده  اتحادیه  در  هایشان  تاش  از  و  مصاحبه، 
منحصر به کارگران نسل های پیشین نبود و این خود اثری عمیق در فرهنگ شغلی آن 
داشت. ترکیب برخی از مصاحبه های اولیه آمال اعضای این اتحادیه را نشان می دهد؛ 
این که سازمان با نفوذ این تنوع به همه ی الیه های رهبری اش به کجا خواهد رفت. اکثر 
انبوه جسمی، فکری،  کار  نیازمند  را  برق  مصاحبه شوندگان کسب موفقیت در صنعت 
خدماتی و همکاری و مداومت می دانند و برخی از آن ها اشاره می کنند، که اتحادیه یکی 
از معدود راه ها برای کار شایسته و سرزندگی را پیش رو قرار داده است. شماری از آن ها 
گواهی می دهند که اتحادیه زندگی آن هاست و از کمبود مشارکت دیگر اعضا می نالند؛ 
شونده ها،  مصاحبه  تمام  می شود.  دیده  مصاحبه ها  از  بسیاری  در  تنشی  چنین  وجود 
هرچند شاید این را مستقیم بیان نکنند، به شدِت کار ذهنی و فیزیکی و خطرات کارشان 
اشاره می کنند. از کارآموزی فرساینده پنج سال و نیمه، خطرات همیشگی برق تا کار در 
ارتفاعات زیاد. اما اغلب از وجود جذابیت و هیجان در پیچیدگی و سویه های پیشه ورانه 
فشارقوی،  سیم های  تافتن  لوله ها،  کردن  خم  مثا،  شود.  می  صحبت  نیز  کار  این 
کارگران.  نمایده  یا  سرکارگر  بعنوان  کارگر   100 از  بیش  میان  کار  کل  آرام  هماهنگی  تا 
بسیاری نیز بر اهمیت روند آموزش کارآموزان و رابطه شان با کارگران باتجربه تاکید کرده 
ایمنی  رعایت  در  نقشی حیاتی  واجد  را  وابستگی متقابل  و  اشتراک گذاری مهارت ها  و 
کارگران غیر عضو  بر  برخی دیگر  به زعم  که  کاری می دانستند. فشاری  و هدایت فشار 
ـ   1986 سال  به  درگذشته  ـ  آرسدیل  ون  هری  خاطره ی  از  آن ها  از  است.شماری  بیشتر 
و  زندگی  بر  بزرگی  تاثیر  اتحادیه  در  رهبری اش  دوره ی  در  آرسدیل  تاش های  گفتند. 
عادالنه تر،  کار  تقسیم  کم تر،  کاری  ساعات  تضمین  گذاشت.  کارگران  شغلی  فرهنگ 
برای  باالتر  تحصیات  سیستم  خلق  حقوق،  با  مرخصی  شامل  کارگران  مستمری  طرح 
کارگران و خانواده هایشان، مسکن تعاونی و جمع آوری حمایت مالی برای آن از جمله 
خطرات  از  خود  نگرانی  به  نیز  تعدای  این رو  از  است.  دوره  آن  در  اتحادیه  موفقیت های 
در  کار۲۹  حق  قوانین  سریع  پیشروی  فن آوری،  پیشرفت های  اتحادیه،  اعضای  کاهش 
فدرال  وساز  ساخت  پروژه های  سود  به  رایج  دستمزد  قوانین  تعلیق  احتمال  و  کشور 
مصاحبه های  در  آرشیو،  تمامی  در  منحصربه فرد  عمقی  وجود  عین  در  کرده اند.  اشاره 
نشان  مصاحبه ها  تکامل  روند  می خورد.  چشم  به  تجربگی  کم  از  عناصری  گروه  اولیه 
درباره  سواالتی  شدند.  منجر  زایاتر  سواالتی  مجدد  طرح  به  پاسخ ها  بررسی  که  می دهد 
سنت های کاری، و یا درباره بیم، رغبت و خاقیت. عاوه بر آرشیو، اتحاد هنری کارگران 
پاسخ ها را برای ارائه هنری، به چیدمانی از صدا، تصویر و سازهای ساختمانی از لوله و 
عنوان با  نمایشگاهی  کرد.  ارائه  آرت۳۰  نرچر  مرکز  در  نمایشگاهی  در  و  کرد  تبدیل   نور 

»Archive of Affect« که در آن شش هنرمند و گروه به تولید و نمایش مجموعه هایی 
درحال دگرگونی از هنر و روایات مردمی پرداختند، که اغلب از تاریخ های رسمی حذف 
می شوند. اتحاد هنری کارگران با پروژه »پرتو افکندن بر تاریخ«۳۱  از چکیده مصاحبه ها 

Social Practice Queens - 1
Gregory Sholette; Dark Matter: Art and Politics in the Age of - ۲

2011 ;Enterprise Culture
Zuccotti - ۳

Workers Art Coalition - ۴
Art Workers Coalition - ۵

6 - همان
Barrie Cline - ۷

ــش ــق کن ــت از طری ــر فعالی ــه ب ــت، ک ــری اس ــزاری هن ــته و اب ــس، رش ــال پرکتی  8- سوش
ــول  ــر محص ــد ب ــوض تاکی ــته ع ــن رش ــت. در ای ــز اس ــی متمرک ــار اجتماع ــانی و گفت انس
ــدف  ــا ه ــات، ب ــات و موسس ــراد، اجتماع ــان اف ــاط می ــی کار، ارتب ــد جمع ــه رون ــری، ب هن

تغییــرات اجتماعــی و سیاســی اهمیــت داده می شــود.
Harry Van Arsdale Jr. Center for Labor Studies, Empire State - ۹

College, SUNY
Bobby Andrew - ۱۰

Holly - ۱۱
Prevailing wage - ۱۲

Open Engagement - ۱۳
New Immigrant Community Empowerment - ۱۴

Jamie Lopez - ۱۵
www.avaaz.org - ۱۶

Urban Green Council - ۱۷
Peoples Climate Arts - ۱۸

NYC Light Brigade - ۱۹
S.a.L.E. docks - ۲۰

Aaron Burr Society - ۲۱
Occupy Museums - ۲۲

G.U.L.F. (Gulf Ultra Luxury (Faction( - ۲۳
 Mic Check-24– ایــن عبــارت کــه از زمــان جنبــش وال اســتریت رایــج شــد، در گردهمایی 

هــای در فضــای عمومــی قبــل از شــروع صحبــت چنــد بــار تکــرار مــی شــود تــا توجــه همــه 
ــته های  ــرار دس ــا تک ــخن گویان ب ــدای س ــیوه ص ــن ش ــد. در ای ــب کن ــخن گوها جل ــه س را ب

مــردم بــه گــوش افــراد در انتهــای جمعیــت مــی رســد.
Gulf Labor - ۲۵

Self Employed Women's Association - ۲۶
IBEW - ۲۷

Paul Vance - ۲۸
 Right to work –۲9– مجموعه قوانینی با عنوانی فریبنده در ایاالت متحده که به تبع آن 
اتحادیه های کارگری از دریافت حق عضویت اجباری محروم می شوند. اجرای این قوانین 

به کوچک شدن و تضعیف اتحادیه ها در چانه زنی منجر شده است.
NURTUREart - ۳۰

Illuminating History - ۳۱
The Electrical Worker - ۳۲

تصاویر:
1- چیدمان »پرتو افکندن بر تاریخ،« در نمایشگاه مرکز نرچر آرت

ــی.  ــرات آب و هوای ــی تغیی ــی مردم ــران در راهپیمای ــری کارگ ــاد هن ــاخت اتح ــه س 2- اراب
ماکتــی از نیویــورک و شــعار »مــا آینــده را می ســازیم« در آن بــه چشــم می خــورد.

IFWEA 3- نمایش طرح اولیه ساز ه  اجرا در کنفرانس عمومی
4- پاویون دوم کارگران

5- رژه ی بی ثبات کاران، واسازی طراحی فرانک گری برای موزه گوگنهایم ابوظبی

حین  بازدیدکنندگان  کردند.  طراحی  هنری  فضایی  این  در  نمایش  برای  چیدمانی 
که  می دادند  گوش  کارگران  صدای  از  بریده هایی  به  خمیده،  فلزی  لوله های  بر  نشستن 
داستان های شغلی شان را روایت می کردند. این چیدمان بخشی از کار حرفه ای برق کاران 
در لوله گذاری و خمش لوله ها است. در کنار این گروه با طراحی و عکس هایی از اشیاء و 
به جهان  بینندگان  وارد کردن  با هدف  از رهیافت های مختلف حسی  صحنه های مرتبط 
حرفه ای برق کاران استفاده کرد. در روز یکم آوریل، اعضای گروه پس از معرفی کوتاه خود 
شده  بود  پخش  کارگران  میان  که  پرسش نامه ا ی  کمک  با  تا  کردند،  دعوت  مخاطبان  از 
درباره ی رابطه میان کار، هنر و زندگی با هم گفتگو کنند. بازخورد این نمایشگاه خبرنگار 
»کارگر برقکار«۳۲ جریده ی بین المللی اتحادیه را واداشت که درباره پروژه پرتو افکندن بر 

تاریخ با جیمی لوپز مصاحبه ای انجام دهد.

گام های رو به جلو در سال 2017 
به  نیل  برای  کنون،  تا   2013 سال  از  گروهی  پروژه های  و  متعدد  همکاری های  از  پس 
اتحاد  برای  بدل شد. مسلما  مبرم  نیازی  به  کاری  بازبینی روش های  تر  بادوام  کارکردی 
دست  به  آن  اداره  نیازمند  خود  هم پیشه های  با  واقعی  نسبت  داشتن  کارگران،  هنری 
خود کارگران است. با وام گرفتن از دانش سنت های پیشه وری از طریق مطالعه و بررسی 
تجربه ی پیشه وران از رفاقت در عین تفاوت های شخصی در کار و تولید، ما شروع به تمرکز 
بر کارگر به عنوان الگویی از هنرمند و واکاوی تاثیرات ممکن بر آموزش کارگران در مرکز ون 
آرسدیل کردیم. راه های سازگار کردن پروژه های هنری با جان های زحمت کش را آموختیم 
و هم زمان منابع مالی الزم برای ادامه کار را تامین کردیم. با گسترش اجتماع، شبکه های 
کارگری و منابع نهادِی تامین بودجه ،  پایه های خود را محکم کردیم. آخرین پروژه آرشیو 
صدا و کاس قصه خوانی تصویری، از شیوه های بنیادین کار ما کمی دور است. هرچند از 
یاد نبرده ایم که در کنار هم ساختن چه حسی دارد. هدف بلندمدت ما تاش برای رساندن 
پروژه های کنونی مان به شکلی عینی در نمایشگاهی سیار درکنار برنامه ریزی عمومی است.

تصویر 4 تصویر 3 تصویر 2 تصویر  1

تصویر 5

ساخته است؛ نه تنها آشکار برای سرمایه، که برای خودش. گویی دخمه ای فراموش شده 
شکافته و مردگان، زحمت کشان مازاد، این جمعیت اضافی اکنون سخن می گویند، خود 
را به تصویر کشیده و اشکال جدیدی از جمع گرایی را طلب می کنند، که خود شکلی کهن 
از آن نیز هست. هویدایی اش نه تنها محصول جهش فن آوری ارتباطات جهانی الزم برای 
اقتصاد شرکتی افسار گسیخته است، که همچنین به فراوانی و بی ثباتی خود در نسبت با 

این اقتصاد متکی۶  است . «

تاریخچه
ترکیبی از تشکیات و رویدادها شکل گیری چنین جمعی از کارگران به عنوان یک کلکتیو 
هنری را تسهیل کرد. هسته ی اولیه »اتحاد هنری کارگران« را گروهی از کارگران ساختمان، 
محصان سابق رشته سیستم های تهویه و گرمایش، هنرمندان و مربیان تشکیل دادند. 
مشارکت گروه در جنبش های گوناگون، به ایجاد شیوه ای از هنر کارگری انجامید که در 
آن روش های پیشه وری بازبینی شده اند. بری کاین۷، هنرمند سوشال پرکتیس۸، در سال 
2006 کاسی عمومی برای آموزش هنر در مرکز مطالعات کار هری ون آرسدیل۹ برگزار کرد. 
انگیزه برگزاری چنین کاسی بسط نگاه شرکت کنندگان به چیستی هنر، هدف و کارکرد 
آن در جهان بود. در این کاس اعضای اتحادیه های ساختمانی نیویورک داستان هایی را 
روایت می کردند، که اغلب از زبان خود زحمت کشان شنیده نمی شود. هدف این بود، که 
کارگران به عنوان سازندگان بتوانند از هنر بهره جسته و آن را از نو به کار برند. مهم تر این که 
را در فضایی درخور  تا کارگران مسائل خود  راه هایی نشان دهد  هنر عمومی می تواند 
اعام کنند. کاس های بری فضایی برای گفتگو درباره اشتراکات و تفاوت  ها در دورنمای 
اقتصادی و سیاسی وسیع تری خلق می کند؛ فضایی برای کشف روش های تاثیر بر تغییرات 
ورای  بر مداخات حقیقی  تاثیری  آیا هنر عمومی می تواند  این که  دانستن  و  اجتماعی 
محدوده های جهان هنر داشته باشد. در اواخر سال 2011 و با آغاز مبارزات جنبش اشغال 
فلز، و همسرش  نورد ـ  اتحادیه محلی  اندرو۱۰، کارگر بخش 28  بابی  با  بری  وال استریت، 
اولیه  روزهای  در  آن ها  بحث های  شد.  آشنا  استاینوی  پیانوسازی  کارخانه  کارگر  هالی۱۱، 
جنبش، این ایده را تقویت کرد، که نیروی کار سازمان یافته نیاز دارد به گفتگویی عمومی تر 
وارد شود. بابی مفهوم دستمزد رایج ۱۲ را با جماتی مثل » برابر کردن شرایط بازی« شرح 
می داد. و به دنبال اتحاد هنرمندان و کارگران بود تا از شگردهای خاق برای گسترش 
تاثیرات کنش جمعی استفاده کنند. خیابان از قدرت مندترین ابزارهای اعتراضی نیروی 
کار است که در طی زمان مستهلک و بی اهمیت جلوه داده شده است. پرسش آن ها این 
بود که آیا هنر جمعی/عمومی زمینه ای مناسب برای تقویت جنبش های کارگری است؟

ستاره ارشلو -   من در دانشگاه کویینر با بری کاین و از طریق او با اتحاد هنری کارگران 
برای  و  می آمدند  بری  استودیوی  به  هفته  هر  گروه  اعضای  از  تعدادی  شدم.  آشنا 
ساخت چیدمانی که بعداً پایه ی پاویون کارگران شد، ایده پردازی می کردند و نمونه 
می ساختند. ابزارآالت و مصالح ساختمانی و سازه های فلزی توجهم را به استودیوی 
بری جلب کرد. ثبت فرایند کار، همکاری گروهی و هماهنگی در روند ساخت من 
برای حضور  بهانه  بهترین  از کار گروه ترغیب کرد. دوربین  به ثبت تصویر و صدا  را 
و مشاهده ی سیر کار و شنیدن حرف های آدم ها برای من بود. انگار داشتم پشت 
صحنه ی ساخت سازه هایی را پیش چشمانم می دیدم که پیش تر در نقاشی هایم 
کشیده بودم. شنیدن داستان آدم ها از پیشینه ی شخصی و کاری، کار روزانه در محیط 
ساخت و ساز شهری، دستمزد و شرایط کار، شکل همکاری جمعی، امنیت در محیط 
کار و... درک جدید و متفاوتی از شهر و اقتصادی که تازه به آن وارد شده بودم به همراه 
داشت. سرمایه داری نوین مهارت ساحره واری در پنهان کردن و گسسته نمایاندن 
نیروی کاری دارد که به شکل نظام مند از او بهره کشی می کند. از طرفی سیاست و 
با سرگرمی ها و دغدغه های بی پایانی که در کاهش دارد، جایی  فرهنگ نولیبرال 
برای تبادل بین کارگران نمی گذارد. این در حالی است که کرور کرور فارغ التحصیان 
رشته های هنری، با وعده های فروش میلیونی و شهرت و منزلت حضور در کلکسیون 
بدون  می شوند؛  بدل  بی ثبات  کار  نیروی  از  عضوی  به  اکثراً  هنری،  نهادهای  و 
اتحادیه و بیمه و حقوق. جالب این جاست که تولید سرگرمی با به کارگیری نیروی 
کار فرهنگی یا از محصول هنری لحظه ای متوقف نمی شود! اتحاد هنری کارگران 
ابداع  می آزماید،  را  مرسوم  مراتب  سلسله  از  فارغ  و  جمعی  همکاری  روش های 
خودآگاهی  برای  کارگران  دیگر  با  رویارویی  برای  بستری  پروژه هایش  در  و  می کند 
از  شکل هایی  خود  که  می کند،  فراهم  مختلف  حوزه های  در  کارگران  همکاری  و 
مقاومت در مقابل نظام سرکوب و بهره کشی پیش پای من و اعضای گروه گذاشته 
تحکیم  باعث  دانش  و  ایده  مهارت،  تبادل  و  خاقه  تولید  فضای  همچنین  است. 
همبستگی و تعمیق مفهوم همکاری، تبادل و حیات جمعی می شود؛ این ها هم تراز 
با محصول نهایی و گاهی مقدم بر آن، از دستاوردهای همکاری با گروه بوده است.



استیو بازل1
امیــد شــکاری در مجموعــه نمایشــگاه های  هنــگام قــدم زدن در فضــای نمایشــگاه 

»Wind Challenge« در یادمــان هنــری فلیشــر2، بــه کپــه برجســته و ســختی برمی خوریــم. 
ــگار شــاالپ از کامیــون حمــل  حلقــه ای از شــن قهــوه ای روشــن، گــرد کپــه ی بتنــی کــه ان
ســیمان ریختــه باشــد را گرفتــه اســت. روی ایــن خمیــر خاکســتری ســنگین عبــارت »مــن 
ــه از  ــد ک ــش می ده ــری را نمای ــمه قب ــن مجس ــته. ای ــش بس ــتم« نق ــورم هس ــق کش عاش
آن تنهــا نشــان تابعیــت و اتصــال بــه زمیــن بــه جــا مانــده اســت. شــکل آن، بــدون هیــچ 
ــور  ــک کش ــه ی ــده ب ــف ش ــای وق ــه ی قبره ــی از هم ــه پرسش ــمه اش، ب ــه سرچش ــی ب ارجاع
یــا ملــت بــدل می شــود؛ از قبرهــای داعشــی گرفتــه، تــا آنهــا کــه در قبرســتان آرلینگتــون 
هســتند. اینجــا عبــارت »آیــا بــه کشــورم عشــق بــورزم« بــا طــرح ایــن پیش فــرض کــه قبــر 
هــر میهن پرســتی چیــزی بیــش از ایــن کپــه ی فرامــوش شــدنی نیســت، ارزش هایــی که یک 
کشــور بــر آن بنــا شــده و جانهــای خفتــه در خاکش را به پرســش کشــیده و تعریــف می کند.

میهن پرســتی را می تــوان عشــق فــرد بــه کشــورش معنــا کــرد. امــا فــرد چگونــه بــه کشــورش 
ــرای  ــزه ای ب ــن انگی ــت؟ ای ــاری اس ــه افتخ ــادآور چ ــتی ی ــی ورزد؟ واژه میهن پرس ــق م عش
ــا  ــم، ب ــرد ه ــان گ ــود. مخاطب ــر ب ــز فلیش ــکاری در مرک ــا ش ــش ب ــه پی ــد هفت ــوی چن گفتگ
تماشــای کارهــا شــامل کارتون هــای سیاســی تــا مصالــح پخــش و پــا و متــون تــدارک 
دیــده تــاش کردنــد تــا بگوینــد معنــی وطن پرســتی چیســت و چگونــه بیــان می شــود. از 
منظــر شــکاری، هنگامــی کــه طــرد و تعصــب باعــث اولویــت فــداکاری در راه وطــن بــر تکریم 
ــازو در خدمــت جنــگ  ــه ب ــازو ب ــم، کــه ب ــا میهــن پرســتی کــور مواجه ای زندگــی می شــود، ب
قــرار می گیــرد. اســتیتمنت او، کــه روی دیــوار هــم چــاپ شــده، از سیاســت »مــا« و »آنهــا« 
ــه  ــده فاصل ــراد برگزی ــوژی اف ــور و ایدئول ــان از کش ــری ج ــتیزی، فرمانب ــه س ــار بیگان و گفت
می گیــرد و بــه فضــای داســتان های شــکاری دربــاره مــرگ، نیرنــگ و انتظــار وارد میشــود.

اســتیتمنت و همــه آثــار وی بــه جــز یکــی، بــه هیچ هویــت ملــی ای ارجــاع صریــح نمی دهند. 
جاهایــی کــه ســوژگِی امیــد بیشــتر برجســته می شــود نیــز، داســتانش همچنــان گریــزان 
ــترده تری را  ــم گس ــا مفاهی ــری ب ــاز درگی ــْم امتی ــن تعمی ــد. ای ــی می مان ــت باق و دوردس
بــه او می بخشــد. و شــکاری بــه جــای محــدود کــردن بیننــده بــه تجربــه شــخص خــود یــا 
مردمــی خــاص، چنیــن مفاهیمــی را عرضــه می کنــد. چــرا کــه بــرای او، کاربــرد و ضــرورت 
ســوال های مربــوط بــه جینگوییســم، محــروم ســازی و نبــود همدلــی در سراســر مرزهــای 

ملــی چیــزی فــرای هــر منازعــه فــردی اســت.
در »مــن یــک وطن پرســت بــودم«، محوتریــن اثــر شــکاری، ســنگ قبــری بــا ســوراخ مــدور، 
در کنــار بریــده یــک روزنامــه بــه دیــوار تکیــه داده اســت؛ بــا عــرض و ارتفــاع متناســب. لبــه 
باالیــی روزنامــه بــه دیــوار چســبیده و پاییــن آن رهــا اســت. ســُبکی آن در تبایــن کامــل بــا 
ــوار محــو می شــود و همزمــان  ــگ در ســفیدی دی وزن ســنگ اســت. کاغــذ ســبک کــرم رن

ســنگ قبــر کــه نشــان از غیــاب دارد، فــرم ناپایــدار اســت.
کاغــذ بــا نقــل قولــی از نــام مخفــف DJT )دونالــد ترامــپ( چــاپ شــده: »وقتــی قلبــت را بــه 
عشــق وطــن می گشــایی جایــی بــرای تعصــب نمی مانــد«. ایــن پازلــی اســتعاری از دلهــا، 
حفره هــا و تعصبــات تلویحــی در عشــق فــرد بــه کشــور را می چینــد. در میــان ایــن جفــت، 
دیســک بتنــی کــه صورتــی افســرده بــر آن نقــش بســته بــه دیــوار تکیــه داده شــده اســت.

ســمت راســتش، در اثــر نقاشــی بــا عنــوان »دورهمــی3«، بیانــی مشــابه بــه چشــم 
ــان ها  ــو از انس ــی تودرت ــت. گروه ــر اس ــد و پیچیده ت ــی بی ح ــل اندوه ــه حام ــورد ک می خ
در زیــر ســایبانی چــادری جمــع شــده و در حالی کــه بدن هایشــان بی حرکــت بــه نظــر 
ــر  ــکاری سراس ــبک ش ــت. س ــده اس ــراف چرخی ــه اط ــیمه ب ــان سراس ــد، چشم هایش می رس
ــانه و  ــع عکاس ــت، و ردی از مناب ــو راوچ 5 اس ــی4 و نئ ــارک تنس ــون م ــانی چ ــادآور نقاش ی
سورئالیســم تجربــی دارد کــه درون مایــه اش بیشــتر بــه نقاشــی های بــن شــاون6 از 
ــم  ــوش در تراک ــای مغش ــتای بدن ه ــای ایس ــن دری ــد. ای ــگ می مان ــس از جن ــی پ روزمرگ
رنگــی لباسهــا بــه اوج می رســد و در لکه هــا، قطره هــا و کرانه هــا از هــم می پاشــد، 
و اینگونــه تاطمــات گــرم و ســرد یــک مــوج انتزاعــی کــه در پشتشــان حرکــت می کنــد را 

ــناور  ــزی ش ــوژه ی مرک ــا س ــینمایی ب ــل کاژی س ــه مث ــر آن از فاصل ــازد. تاثی ــر می س ظاه
و پس زمینــه ای فعــال اســت. امــا در نمــای نزدیــک ایــن تفکیــک بــه خــط، ضــرب قلــم، و 
رنــگ فــرو میشــکند. بــا حرکــت از هــر چهــره بــه دیگــری، امیــد، پوچــی و وحشــت توامــان 
در ســکوت می آمیزنــد و بــا تبایــن پویــای میــان ســکون و حرکــت جاودانگی ناخوشــایندی 
پیــدا می کننــد. غیــاب هــر زمینــه و علــت مشــخص بــه ایــن صحنــه اجــازه میدهــد کــه 

در پــی خشــونت و دروغ باقیمانــده از آثــار مجــاورش افراشــته شــود.
ــرای  ــهاش ب ــا هال ــوروار ب ــن دیکتات ــک مانک ــدنی«، ی ــض نش ــت تعوی ــی »وضعی در نقاش
جمعیتــی نادیدنــی نطــق می کنــد. پشــت ســرش در مجســمه »چــه کســی« بازویــی 
چکش ســان حالــت ضربــه بــه گوشــه داخلــی دیــواری را گرفتــه کــه بی اتــکا اســت و واژه ی 
»چــه کســی« بــر ســطح آن نقــش بســته. بــه طــور کلــی کارکــرد ایــن آثــار بــه ســادگی مانند 
کارتونــی سیاســی اســت کــه از خصوصیــات سیاســی خــود جــدا شــده باشــند. بیننــده بــا 
ادعــای صریــح واقعیــت خشــونت و دســتکاری سیاســی واگذاشــته می شــود، و آنچــه بــرای 
ــی در  ــت افراط ــی« و ژس ــه کس ــرد »چ ــه؟ تج ــی کی ــه ک ــت ک ــن اس ــد، ای ــش می مان پرس
»وضعیــت تعویــض نشــدنی« تــاش می کننــد تــا ایــن حــاالت بــدن را معمایــی، کنجــکاو 
و گشــوده بســازند. امــا درگیری شــان محــدود اســت و ایــن آثــار عــوض اینکــه جایــی بــرای 
ــتند. ــان هس ــر پیرامونش ــرای اث ــه ب ــدن صحن ــتر در کار چی ــند، بیش ــه باش ــه و تزکی مداق

آثــار شــکاری بی حرکت انــد، مثــل اســایدهای کنــده شــده از یــک قرقــره فیلــم، یــا تصویــری 
از یــک فکــر منفــرد، ولــی از طریــق اشــارت و داللــْت احســاس تحــول سیاســی عظیمــی را 
ــر از  ــه ای پ ــن در صحن ــون راه رفت ــازند. همچ ــه ای دور می س ــا در فاصل ــفته ی ــورت آش بص
اشــیاء در پایــان یــک نمایــش، مــا ایــن قطعــات را در زمــان نظــم می دهیــم. اگــر دلیــل 
یــک قطعــه ناشــناخته بمانــد، اســتیتمنت روی دیــوار، عنــوان اثــر یــا موضــوع کاری دیگــر 
ــرای چــه گــرد هــم جمــع  ــراد در »دور همــی« ب ــود. گــروه اف ســند و توضیــح آن خواهــد ب
ــا  ــورزم«؟ آی ــق ب ــورم عش ــه کش ــا ب ــر »آی ــر اث ــر قب ــر س ــپاری ب ــرای خاکس ــا ب ــدهاند؟ آی ش
ــتی،  ــد؟ میهن پرس ــدنی« ان ــض نش ــت تعوی ــی در »وضعی ــت نادیدن ــان جمعی ــا هم آن ه
جنــگ و یــک عوام فریــب جایــی در میــان ایــن صــورت فلکــی روایــی تــاب می خورنــد و در 

ــه نمایــش گذاشــته شــده رســوخ میکننــد. فضاهــای مــادی و انتزاعــی ب
در آثــار دو  بعــدی شــکاری ســوژه های تصویــری بــر پس زمینــه ای خالــی ســوار یــا در 
ایــن  افســانهها.  تصویرســازی  در  حاشــیه نگاری  مثــل  خیلــی  می شــوند؛  محــو  آن 
توجــه مــا را متمرکــز می کنــد و رّدی از واقعیــت را بــه فضــا وارد میکنــد؛ آن جــا کــه 
ــا و  ــد در فض ــوا می توان ــرده و محت ــق ک ــی تعلی ــرم ادب ــود را در ف ــد خ ــتعاره می توان اس
ــدار  ــی پدی ــوم خال ــوژه هایش از ب ــوم او، س ــیهای روی ب ــد. در نقاش ــترش یاب ــان گس زم
می شــوند. هماننــد ظهــور شــبحی در طوفــان شــن، قلــم مــوی خشــک بــه فضایــی بــی روح 
تحویــل می شــود. کیفیــات حــال و هــوا و قابلیــت حــل بصــری، بازنمایــی خاطــرات را بــه 
ــن  ــل ای ــذ او در مقاب ــار روی کاغ ــن آث ــفیدی روش ــراق و س ــیههای ب ــیآورد؛ حاش ــاد م ی
ــرم  ــبیتری از ف ــاهد درک نس ــا ش ــگ م ــار هماهن ــن آث ــد. در ای ــرار دارن ــی ق زیبایی شناس
ــا پیــچ و تــاب هندســی قــد  و تغییــرات قدرتمنــد مقیــاس هســتیم - از جمعیتــی کــه ب
کوتــاه شــده، تــا فیگورهــای مســلط در مرکــز. این هــا بــدون متــن، وارد حــوزه  درگیــری 
درون گرایانــه و تخیلــی می شــوند کــه کارش واکاوی حــاالت گوناگــون خلســه، شــیفتگی، 

و هذیــان سیاســی اســت.
ــر از  ــد نف ــه چن ــگاه کنجکاوان ــت. در آن ن ــده اس ــکان دهن ــری ت ــرده« اث ــان، »پ ــن می در ای
ــر  ــود. در دیگ ــادآور می ش ــگ را ی ــی و نیرن ــردن  زن ــر، زوال، گ ــز تئات ــرده قرم ــک پ ــت ی پش
اثــر جــذاب روی کاغــذ کــه بــدون عنــوان اســت، مــردی ســبز رنــگ را می بینیــم کــه 
ســایه  آغــوش گشــوده خــود بــه زمینــی ســبز و متاطــم را می نگــرد. بازوهایــش بــه طــرز 
ترســناکی تحــت کنتــرل نیــرو یــا ذهنــی دیگــر بــه نظــر می رســد، و نوعــی انفصــال روانــی 

ــت. ــاب اس ــده و ارب ــم بن ــرد ه ــه در آن ف ــد ک ــان می کن ــی را بی از رویای
ــه  ــی جنگــی فرانســوی از دهــات ب ــرار دو زندان ــوار، مــا ف ــزرگ« ژان رن ــم »توهــم ب در فیل
ســرزمینی بی طــرف را دنبــال می کنیــم. در جاهایــی تفــاوت طبقاتــی و ملــی میــان 

از تاریخ 14 مارس تا 26 اوت، نمایشگاهی درباره ساح گرم با آثاری از پرستو فروهر و 29 
هنرمند دیگر در موزه طراحی و هنرهای کاربردی معاصر لوزان سوئیس )موداک1( برپا شد. 
نمایشگاه »خط دید« بصورتی انتقادی و هدفمند به رابطه متضاد ما با این شیئ سحرآمیز 
می پردازد. شیئی هم جذاب و زننده، و هم بیخودی و کشنده. موداک به عنون یک موزه طراحی، 
 نمایشگاه هایی با موضوع مسائل اجتماعی برگزار می کند، که برخی حساسیت برانگیز بوده اند.

طراح اسلحه نقشی محوری در ساخت آن دارد و کاربردی بودن وجه مهم طراحی است. 
هدف یک ساح گرم بیش از هر چیز از کار انداختن یک فرد است و می بایست قابل اتکا، 
جمع و جور، سبک، انعطاف پذیر، بادوام و در مواردی زیبا و بیش از پیش هوشمند باشد. 
سازی  اسلحه  صنعت  سکوت  با  مرگبار  طراحی  مساله  تحقیق،  سال  دو  از  بیش  طی  در 
توسعه   سر  بر  گفتگو  جدید،  تکنولوژی  بر  حاکم  پنهان کاری  دلیل  به  شده است.  مواجه 
کاربردهای اسلحه به سختی توسط تولیدکنندگان پذیرفته می شود، و به طور کلی اشاره 
به  خوشتری  روی  دیگر  زمینه های  است.  تابو  کماکان  خشونت  و  طراحی  میان  پیوند  به 
گفتگو نشان می دهند؛ ترویج مسائلی نظیر بوم شناسی، مشارکت اجتماعی یا مدیریت 
کان داده ها آسان تر است، تا مثا سخن از پیشرفت یک ساح هوشمند که به لطف نرم افزار 
 تشخیص چهره قابلیت پیدا کردن اهداف و تصمیم گیری مستقل برای شلیک را دارا است.
به هر روی، نتیجه مشخص است: اسلحه موضوعی بسیار حساسیت زا است. اشیاء کمی 
چنین احساسات متفاوتی را برمی انگیزند؛ از نفرت عمیق تا اشتیاق بیمارگونه و هراسی 
باشد، ساح  آن رشد کرده ایم. موضع ما هرچه  در  اجتماعی-فرهنگی، که  زمینه  مختص 
گرم بواسطه رسانه ها، فیلم ها یا اشیاء دورو برمان، زندگی روزمره و روان اجتماعی ما را 
قدرت  نشانه  گروهی،  یا  فردی  تهاجم  است؛ سازوکار  جنگ  ابزارِ  این  کرده است.  استعمار 
از اقتصادهای غیر رسمی و حتی شیئی  و خشونت، یک کاالی قاچاق عمده و محصولی 
می کند.  یادآوری  را  ما  نحیف  و  گذرا  وجود  نمادین،  عنصر  یک  به عنوان  اسلحه  دکوری. 
این نمایشگاه در بخش های گوناگونی طراحی شده، که هر کدام تحت یک عنوان خاص 
توسط  مشهور  کاشینکف  بازآفرینی  از  می کنند،  اشاره  اسلحه  معناشناختی  حوزه  به 
هنرمندان و طراحان، تا آثاری که برخی از اجزای متشکله ساح ها را به گونه ای غیرمنتظره، 
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آن هــا محــو می شــوند تــا بــا الیه هــای بیشــتری از پوچــی ظاهــری بازگردنــد. در آخــر فیلــم، 
ــوییس  ــمت س ــه س ــان را ب ــی راهش ــوک برف ــا ن ــی ب ــان تپه های ــه آن دو از می ــی ک در حال
ــرزی  ــی از م ــد. وقت ــا می کنن ــه آن ه ــلیک ب ــه ش ــروع ب ــی ش ــرباز آلمان ــایند، دو س می گش
ــوار در  ــر رن ــن. اگ ــلیک نک ــد: ش ــری می گوی ــه دیگ ــی ب ــرباز آلمان ــد، س ــخص می گذرن نامش
لحظاتــی کــه شــادی و عیاشــی بواســطه نیــاز بــه اجــرای نقش هــای محــول شــده مختــل 
ــات  ــر لحظ ــکاری ب ــار ش ــد، آث ــان می ده ــی را نش ــا افتادگ ــی پیش پ ــا نوع ــه م ــوند، ب می ش
ــد.  ــز می کن ــازند تمرک ــدی می س ــه آن را اب ــی ک ــا و ایده های ــزوا، و نقش ه ــدی و ان ناامی

آنســامبل تئاتــری آثــار وی مردمــی کوچــک را بــه یــاد مــی آورد کــه توســط نیروهایــی 
ــر )و در  ــه همدیگ ــا ب ــد آن ه ــت پیون ــده اند -عل ــه ش ــرون ریخت ــه بی ــک و ب ــهمگین تحری س
ادامــه بــه مــا(، بــه نظــر آســیب پذیری و فقــدان قــدرت اســت. آن گاه کــه مــا روزنامــه را ورق 
می زنیــم یــا تصاویــر بحران هــای جهانــی را در موبایل هایمــان بــاالو پاییــن می کنیــم، 
آن هــا را می تــوان خــارج از مــا دیــد ؛ بــه طــرزی باورنکردنــی دور، و بزرگتــر از جهــان شــخصی 
ــان  ــم؛ مقیاس ش ــوس تجربه ای ــردی و مان ــای ف ــاهد موقعیت ه ــا ش ــکاری م ــا. در کار ش م
مــا را خاطــر نشــان می کنــد کــه حــوادث ایــن جهــان انبــوه متراکــم داســتان های زیســته 
ــا دســترس پذیر ســاختن فــردی مبــارزه، می تــوان گفــت،  و تصمیمــات جداگانــه اســت. ب
ــم  ــوه ه ــرات بالق ــرای تغیی ــی ب ــه محل های ــد ب ــی می توانن ــردی و موضع ــای ف موقعیت ه
بــدل شــوند؛ وقتــی افــراد بپرســند کــه چــه کســی از وفاداریشــان ســود می بــرد، و ایــن کــه 

آیــا وجــود کنونــی یــک کشــور الیــق عشــق ورزی، احتــرام و افتخــار مــا هســت؟

استیو بازل، هنرمند ساکن فادلفیا است.

به  دوزبانه ای  بروشور  نمایشگاه،  تکمیل  برای  کرده اند.  بازیافت  متعهدانه  و  چشمگیر 
 بازدیدکنندگان داده می شود که برای زمینه سازی درباره ی هر اثر اطاعاتی به دست می دهد.
نمایشگاه در اتاقی از مستندات به پایان می رسد که طراحی آن طی همکاری با انجمن »پایش 
ساح سبک2« انجام شده است. یک سمن مستقر در ژنو که اطاعات گردش ساح های سبک 
دو  را  نمایشگاه  طراحی  می کند.  آوری  جمع  بین المللی  سطح  در  را  مسلحانه  خشونت  و 
معمار ساکن لوزان به نام تی- رکس و کیوتکات3  انجام داده اند. کاتالوگ دوزبانه )انگلیسی 
و فرانسه( نمایشگاه شامل متونی از محققان، انسان شناسان و مورخین هنر همزمان با 

نمایشگاه منتشر شده است.

دیگر نمایشگاه ها:
8 مارس تا 20 مه، کازا عربه4 شهر مادرید

گروهـی نمایشـگاه  در  فروهـر  پرسـتو  از  پروانـه  مجموعـه  دیـواری  کاغـذ   اثـر 
»زمین های بی حاصل« نمایش داده شـد. هدف نمایشـگاه اشـاره به مناظر و محیط زیسـت 
کشـورهای ویـران و فقـرزده ناشـی از جنـگ و طمـع اقتصـادی بـود، کـه از نـگاه 10 هنرمند زن 
از کشـورهای افغانسـتان، الجزایـر، آذربایجـان، مصـر، امارات متحـده عربی، ایـران، مراکش، 

لبنـان و فلسـطین بیان می شـد.
4 مه تا 4 ژوئن، چهارمین بینال ماردین5

 ایـن بینـال در شـهر ماردین، مرکز اسـتان کرد نشـین ماردیـن در جنوب شـرقی ترکیه برگزار 
می شـود. آثـار ایـن بینـال در مکان هـای تاریخـی و بناهـای شـاخص معمـاری ایـن شـهر بـه 
نمایـش گذاشـته می شـود. عنـوان بینـال امسـال، »فراسـوی کلمـات« بـود. و آثـار مجموعه 

پرتره هـای پرسـتو فروهـر در آن نمایـش داده شـد.
13 مه تا 8 ژوئیه، کونستاله گوپینگن6

ایـن نمایشـگاه انفـرادی از آثـار طراحـی دیجیتـال، و مجموعـه عکـس »چمن سـبز، آسـمان 
آبـی و او سـیاه اسـت« فروهـر بـود، کـه در شـهر گوپینگـن آلمـان با عنـوان »به نشـان نقش و 

نـگار« برگزار شـد.

MUDAC -1
Small Arms Survey -2

T-Rex, Cute Cut -3
www.casaarabe.es -4

www.mardinbienali.org-5
Kunsthalle Goppingen-6
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فراخوانی  طی  و  رسید  چاپ  به  دست  یک  پستال هایی  کارت  گذشته،  سال  اوایل 
شرف جهان،  رزیتا  و  فزونی  فرهاد  شد.  ارسال  هنرمندان  از  کثیری  تعداد  برای 
اثر هنری، میان  را گفتگو در مورد  این پروژه هدف »پشت نویسی«  کیوریتورهای 

هنرمند و مالک بعدی آن تعریف کردند.
»ما اغلب خریدار کارهایمان را نمی شناسیم، یا شاید سالها بعد بفهمیم که اثری از 
ما در خانه ی کسی به دیوار است. گاه رابطه ی جالبی میان خریدار و هنرمند شکل 
می گیرد و آن ها می توانند توضیحاتی خصوصی تر را با هم در مورد آن اثر رد و بدل 
کنند؛ در مورد چگونگی تولید اثر، دلیل آن، خاطرات و در مقابل، خریدار در مورد 
شناختش از هنرمند )نحوه ی آشنایی اش(، خاطره ی روز خرید آن اثر، حتی پرداخت 
و زیست اثر در فضای شخصی اش قصه هایی دارد. به هر حال به این فکر می کنیم 
که اگر اثر را کارت پستال بنامیم و پشت آن نام های برای خریدار بگذاریم و امکان 
ادامه ی ارتباط با خریدار را باز بگذاریم چه؟ آیا دیالوگی برقرار خواهد شد؟ آیا این 

ایده زندگی جدیدی را برای اثر من شکل خواهد داد؟«
استقبال هنرمندان از این ایده به برگزاری اولین نمایشگاه پشت نویسی از تاریخ 
27 خرداد تا 7 تیر ماه در گالری طراحان آزاد انجامید، که در آن کارت پستال های 
هنرمندان  امضای  و  نام  قبلی،  قرار  طی  داده شد.  نمایش  هنرمند   180 از  بیش 
بر دیوارهای گالری امکان تشخیص  با نصب آن ها  در پشت کارت ها درج شده و 
خالق اثر به حداقل می رسید. از آن پس، این پروژه به عنوان نمایشگاهی سیار در 
شهر های مختلفی نمایش داده شده، و در هر شهر، هنرمندان متعدد دیگری به 
آن پیوسته  اند. دومین نمایشگاه در مرداد ماه 1396 در گالرِی هان در شهر شیراز 
برگزار شد. در مهر ماه، پروژه به شهر اصفهان به میزبانی گالری اکنون سفر کرد. در 
فروردین ماه امسال، گالری محمود زنگنه در همدان و در اردیبهشت، گالری آتلیه 
کبود در شهر تبریز دیگر مقاصد سفرش بودند. در تیر ماه، با همکاری پروژه های 
گالری هفت آیینه ی ساری  و  آمل  در شهر  ایسو  گالری  در  دیگر  نمایشگاه  دو  اِزدار 
برگزار شد. تا کنون مجموعاً 239 هنرمند با یک تا سه کارت در این پروژه  شرکت 
کرده اند.  استفاده  را  متفاوتی  سراسر  روش های  آثار  خلق  در  هنرمندان  کرده اند. 
روی  بر  متنی  آنان  از  برخی  نامتعارف؛  حجم های  تا  کاژ  و  تصویرسازی  نقاشی، 
کارت ها نوشتند یا شیئی بر آن نصب کردند. سفرهای این پروژه به دیگر شهرهای 

ایران ادامه خواهد داشت.

هجدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم افق های نو در لهستان از 26 ژوئیه تا 5 اوت 
برگزار شد. جشنواره امسال بخشی جداگانه به نمایش سینمای معاصر ایران اختصاص 
داد، که فیلم بلند »روت کانال« اثر سمیرا اسکندرفر نیز در آن حضور داشت. در برنامه ی 
ویدیو  و  ویدیو  از  هم  نمایشگاهی  متعدد،  فیلم های  نمایش  بر  عاوه  ایران«  »ایران: 
شد. برگزار  می کنیم«  زندگی  دوبار  »تنها  عنوان  با  ایرانی  هنرمندان  اینستالیشن های 

مگر می شود زندگی کرده  باشیم و زخم نخورده  باشیم
مگر می شود زندگی کرده  باشیم و زخم نزده  باشیم

این کتاب تیرماه 97 هم زمان با نمایشگاهی به همین نام 
در گالری طراحان آزاد منتشر شده  است.

Azad Collaborative Design Project in Isfahan Museum of 
Contemporary Art
This project has been running under the art direction of Aria Kasaei 
and coordination of Studio Kargah. During the past 9 years, 45 
designers have collaborated, and more than 300 posters have been 
produced. Azad Collaborative Design Project has established an 
enormous impact on poster design in region and has found its place in 
contemporary art and design scene in recent years.

Critique of transmission and perception of  contemporary images.
Speed, technology development; and critique on political economy 
of the image. An interview with Eshrat Erfanian on her recent works, 
highlights of tools and concepts, and the nexus of her research and 
artistic work. 

Good Morning… Good Night!
The video work, Red Mirage, by Rozita Sharafjahan in an exhibition 
of five female Iranian artists at Mantova Museum Palace. Curated 
by Tarlan Rafiee and Peter Assmann. From Mar 10 to Jun 13, this 
exhibition presented the work of five female Iranian artists, who 
represent a part of the modern and contemporary story of Iran, from 
the Iranian Constitutional Revolution to the present day. Parvaneh 
Etemadi, Nargess Hashemi, Farah Ossouli, Rozita Sharafjahan and 
Golnaz Taheri.

Heja Rahiminia's body of work ‘Refugee' nominated among 26 
finalists of Rise Art Prize
“His work underlines pertinent issues of displacement and the 
anonymity of displaced bodies, migration, social and political disparities, 
all through the use of a minimalistic and conceptual, aerial landscape 
aesthetic. His works also create somewhat of an illusion, where the 
forms become a part of the landscape at first glance, and through their 
movement create varying striking patterns…”

NOT WHAT YOU THINK! 
A video exhibition curated and hosted by Hinterland
“By showing different self-representations of 9 artists, who claim 
their right over their body, the exhibition intends to draw the attention 
of the general public to those women who refuse both previously 
mentioned forms of heteronomy…”
-From Jan 25 - Mar 24, Halida Boughriet, Shahrzad Changalvaee, 
Fatos Irwen, Simin Keramati, Tahmineh Monzavi, Balqis al´Rashid, 
Dilan Cudi Saruhan, Nil Yalter, Arzu Yayıntas

On Patriotism: Omid Shekari at the Fleisher Art Memorial
By Steve Basel, Title Magazine
Shekari’s focuses on moments of despair and isolation, and the roles 
and ideas that perpetuate it. His theatrical ensemble of work gives the 
impression of little people stirred up and spit out by great forces – what 
connects them (and by extension ourselves( seems to be vulnerability 
and a lack of power.

Profile: Workers Art Coalition, Setareh Arashloo introduces her 
story with the collective
The formation of the workers as artists collective was catalyzed 
through a combination of events and organizations. The beginnings 
of the Workers Art Coalition was fueled by a unique membership that 
includes tradespeople, former HVAC students, artists, and educators. 
The group engages in a variety of movement building which developed 
a worker's art practice in which the artisan practices are re-elevated.

Navid Azimi Sajadi, the wins the ninth edition of the Premio 
Combat Prize
The ninth edition of this prestigious prize came to an end on Saturday, 
July 14. For the Graphic Art section the jury awards Navid Azimi Sajadi 
for the work "Untitled" for the skill in effectively and succinctly joining 
Islamic lay ideology, Greek/Latin culture, and Western symbolic 
elements. A fascinating dialogue between different points of view, 
which entails the use of classic iconography related to references 
that concern contemporary conflicts.

Parastou Forouhar, Line of Sight and other exhibitions
Mar 14 – Aug 26, The Museum of Contemporary Design and Applied 
Arts (MUDAC( in Lausanne, Switzerland, hosted the Line of Sight, an 
exhibition that focused on the world of firearms, with artworks by 
Parastou Forouhar and 29 other artists.
Mar 8 – May 20, Madrid, Casa Árabe. Wallpaper work from the 
Papillion series was in a group exhibition, Waste Lands.
May 4 – Jun 4, Works from Forouhar’s Portraits series were on display 
at the 4th Mardin biennial, Turkey. “Beyond Words” was the headline 
of 4th Mardin biennial; and “Infinite Sight”, “Body Language”, and 
“Boundaries and Thresholds,” its subheadings…
May 13 – Jul 8, Kunsthalle Göppingen. A solo exhibition of her digital 
drawings and the series of The Grass is Green, the Sky is Blue and 
She is Black.

Postcardese, a traveling exhibition of postcards created by artists
Curated by Rozita Sharafjahan and Farhad Fozouni
From Jun 17 to 28, the first exhibition was held at Azad Art Gallery, 
which displayed postcards created by 180 artists. Later, By joning 
more artists to the project, Haan galley in Shiraz, Aknoon gallery in 
Isfahan, Mahmoud Zanganeh gallery In Hamedan, Kaboud Atelier in 
Tabriz, and -in collaboration with Ezdaar Projects- Isoo gallery in 
Amol and Haft-Ayeneh gallery in Sari, hosted this project.

The movie, Root Canal displayed at New Horizons
film festival in Poland
The 18th New horizons international film festival, from Jul 26 to 
Aug 5, has a section about Iranian contemporary cinema. Samira 
Eskandarfar’s feature film, Root Canal has been participated in this 
section which titled Iran:Iran.

The Wound, book by Samira Eskandarfar
Is it possible to live without being wounded? Is it possible to live 
without wounding others?
This book has been published in July, concurrent with a same name 
exhibition at Azad Art Gallery.
 
Flight Instructions for Captains And Cabin Crew
A play written and directed by Farhad Fozouni, enjoyed a 
thirty-night run at the Paliz Theatre in Tehran. It will take part in 
37th Fadjr International Thater Festival.


