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تجسمی

سهشنبه  8آذر 1390

مکعب سفید
نگاهی به آثار فرح ابوالقاسم در گالری آریا

سفر رنگها

الياس پاكدل

خود را نمايندگي كرده است ».با مشاهده آثار ابوالقاسم در
نمايشگاه جديدش در گالري آريا از يكسو و صحبتهاي
آيدين آغداش��لو به عنوان ناظري بيطرف از سوي ديگر،
ميتوان روي اين مس��اله تامل ك��رد كه هنر او در بعضي
جهات با وجود اجراي مدرن و س��بك آن دغدغههايي از
جنس گذش��ته دارد اما به آن وابسته نيست ،نقاشيهاي
ابوالقاس��م چه مدرن و چه س��نتي وابس��تگي خاصي به
هيچك��دام ندارد و حضور او حضوري اس��ت ك��ه گاه در
فضايي مدرن بوي سنت ميدهد و گاه برعكس .تصاوير آثار
ابوالقاسم تصاويري از جنس احساس هستند ،اگر قرار بر
اين باشد كه او باغي را تصوير كند به صورت كامل خودش
در آن باغ س��فر ميكند ،تجرب��ه ميكند و تابلو خاطرات
تصويري او از تجربهها و ديدههايش در اين تفحص معنايي
هستند و از ديدگاه ديگر ،او راوي باطن ديدهها و حتي گاه
نديدههايش به معناي دريافت احساس آن است.

گفتوگو با بهرام دبيري به مناسبت نمايشگاهش در گالري جرجاني

هنر مدرن بيمعنا شده است
سحر آزاد

 Á Áپنج سال قبل هم نمايشگاهي از كاشيهايتان را در
گالري گلستان برگزار كرديد ،چه شد دوباره سراغ همين
موضوعرفتيد؟

نمايشگاه قبليام ،خود شخص كاشي بود .كارگاهي را در
تهران پيدا كرده بودم كه طراحي من را روي كاش��يها اجرا
كردند .البته بخش��ي از آن را خ��ودم اجرا كردم .اين كارگاه
طراحيهاي صفوي و قاجار كپيهاي خوبي درست ميكند
و عمدتا بيرون از ايران با قيمتهاي خوب به فروش ميرسد.
از جنس كار آنها خوش��م آمد .براي همين كاشيهايي را به
همان روش ساختيم و در گالري گلستان نمايش داديم اما
اين نمايشگاه ،بومهاي نقاشي هستند كه براي كاشي شدن
پيشنهاد ش��دهاند .اين نقاش��يها به همان شكل كاشيها
بريده ش��دهاند .آنها مربعهايي هس��تند كه كن��ار هم قرار
گرفتهاند و ميتوانند جابهجا شوند .همه اين بومها در ابعاد
50سانتيمتري هس��تند و به قسمتهاي 25سانتيمتري
بندكشي ش��دهاند .پس اين نمايشگاه ،نقاشيهاي آكرليك
روي بومي اس��ت منتها با موضوع آثاري كه آدميزادي مثل
من آرزو ميكند كهاي كاش اين كارها كاشي بودند و روي
ديوار خانهها استفاده ميشدند.
 Á Áدر يادداشت نمايشگاه اظهار اميدواري كردهايد كه
اين كاش�يها بتوانند جريان تازهاي ايجاد كنند .آرمان
نهاييتان از اين كاشيها چيست؟

همچنان كه ميگويي آرمان ،به همان اندازه نيز نشدني
اس��ت .چند سال پيش وقتي يك نمدمال را از لرستان به
تهران آوردم و نمايش��گاه نمد برگزار كردم ،شوك بزرگي
در زمان افتتاحيه ايجاد شد .نمدي كه به عنوان يك شي
بيدوام و ارزان ش��ناخته ميش��د ،بعد از اين نمايشگاه به
شي لوكسي براي خانه پولدارها تبديل شد .آن زمان يك
نمد با قيمتي فروش رفت كه با پول آن ميش��د دو فرش
گرانقيم��ت خريد .همان موقع ه��م آرزو كردماي كاش
كارگاههايي براي نمد در تهران باش��د و اميدوار هم بودم
يك يا دو نمدمال خوب در پاركها باشند تا مردمان بروند
و طرحي را كه دوست دارند ،به نمدمالها بدهند .در مورد
كاشيها نيز همينطور است .شهري مثل تهران االن از نظر
معماري دچار يك بحران است .ما معماران خيلي خوب و

فرم درخواست اشتراك

عکس :مهدی حسنی ،شرق

رنگها ،بافتها و در نماي كليتر ،تصويري آبس��تره
و انتزاع��ي از فضا يا موضوعي خاص ،در تجربههاي جديد
فرح ابوالقاس��م به وضوح ديده ميشود و او تمامي اينها را
با اص��ول مورد مطالعهاش در زمينه تركيببندي ،رنگ و
زيباييشناسي در جهت درستي به كار ميگيرد.
ف��رح ابوالقاس��م در دوران كاري خ��ود كه جرقههاي
ابتدايياش در دوران دانشجويي و پس ازفارغالتحصيلياش
در زمان آموزش و همچنين زندگياش كه با طعم نقاشي
معن��ا پيدا ميكرد ،به جنبهه��اي مختلفي از تجربه نگاه
ويژهاي داشته است و در اين زمان ،ميل به همين تجربه و
استفاده بهتر از دانستههاي پيشينش در تكتك كارهايش
به جلوه نشسته است .از نقاشي فيگوراتيو گرفته تا كارهايي
كه در نمايشگاه اخيرش به صورت كامال انتزاعي بيننده را
به ميهماني بصرياش دعوت كرده است .آيدين آغداشلو
در مقدمهاي بر نمايشگاه او مينويسد« :او نيز به سان ديگر
همنسالن خود ،در عين جستوجويي بيوقفه براي يافتن
و شكل بخش��يدن به جهان فردي و حسي خود ،نگاهي
كنجكاو و تعقيبكننده ب��ه رويدادهاي جهاني هنرهاي
تجس��مي معاصر نيز دارد و بيآنكه اصراري داشته باشد
تا برابر رس��م رايج روز كار كند و بيآنكه خود را مقيد به
تداوم سنتهاي قديمي و به روز كردن آنها كند ،نگاه دوران

بهرام دبيري نقاش�ي اس�ت كه در س�الهاي گذشته با
آثارش نش�ان داده به دنبال نوعي هوي�ت ايراني ميگردد.
نمايش�گاه گل و مرغ ،نم�د و اين بار كاش�يهاي او به قول
خودش آرزويي اس�ت تا مدرنيته را ب�ا هويت ايراني پيوند
ده�د .با اين حال او از درهمريختگياي كه در معماري ،هنر
و فرهنگ ما وجود دارد ،ناراضي اس�ت .دبيري اعتقاد دارد
هرچيزي را كه نميدانيم چيست ،مدرن ميناميم درحاليكه
مدرن بودن تعاريف خاص خودش را دارد و اينطور نيس�ت
كه گذشته را نفي كند .حتي واژههايي كه اين نقاش استفاده
ميكند مانند «آدميزاد» و «مردمان» هم تاكيدي هستند بر
هويتي كه او دوست دارد به بينندهاش نشان دهد.

حرفهاي داريم اما كارهاي زيادي انجام نميدهند.

 Á Áمنظورت�ان از اينك�ه كار زيادي انج�ام نميدهند،
چيست؟

يعن��ي پروژههاي��ي دارند كه معمو ال گي��ر ميكند و به
س��رانجام نميرسد .كس��اني كه اين ش��هر را پر از قوطي
كردهاند معمار نيستند بلكه ساختمانساز هستند .معمار،
آدميزادي است كه بايد طراحي بلد باشد ،با تاريخ معماري
ايران آشنا و از جهان مدرن درك درستي داشته باشد .اينها
ايدهآلهايي هس��تند كه ما دوس��ت داريم در هر زمينه به
آنها برسيم .ما كسي مانند نيما را داريم كه پايههايش روي
ش��عر كهن ايران اس��ت ولي جهان نو را درك كرده .نسل
بعد از او هم نمونههاي درخش��اني شدند ولي اين اتفاق در
معماري نيز افتاده اس��ت؟ اين اتفاق نيفتاده است .با اينكه
مجموعه عظيمي از معماران هرساله فارغالتحصيل ميشوند
اما همه ما از ش��هر ناراضي هستيم .عمال بنايي كه مدرن
باشد و در عين حال بتوانيم عناصر ايراني را در آن مشاهده
كنيم ،در ش��هر نميبينيم .اين مساله در خيلي از حوزهها
وجود دارد .اگر مسجد شيخ لطفاهلل را ببينيد ،كاشيهاي
آن هوش از سرتان ميبرد .اين كاشيها رنگ ،لعاب ،طراحي
و دوام دارند اما االن كاشيهايي مثل آنها داريم؟ اين ايدهها
و آرمانها مثل هميشه از ضرورتها برايم پيش آمدند .من
در كالردش��ت خانهاي ميساختم و چند ماه دنبال كاشي
ميگشتم .در اين جستوجوها به دو گروه كاشي برخوردم.

در تهران

شرایط اشتراک

 -1ساعت تحويل روزنامه  5صبح الي  11صبح ميباشد.
 -2شروع ارسال روزنامه براي متقاضيان كه درخواست خود را به صورت كامل تحويل دادهاند ،حداكثر  15روز بعد از تحويل مدارك
خواهد بود.
 -3مبالغ مندرج در جدول بابت يك نسخه اشتراك ميباشد.
 -4نوشتن كد پستي و شماره تلفن در فرم ضروري ميباشد.
 -5در صورت عدم دريافت روزنامه مراتب را به امور مشتركين اطالع دهيد ،در صورت عدم اطالع به منزله دريافت تلقي ميشود.
توجه :لطفا كپي فيش بانكي را تا پايان اشتراك نزد خود نگه داريد.
قيمت (ريال)

 1ماهه

320/000

 3ماهه

880/000

 6ماهه

 12ماهه

1/680/000

يك گروه از كاشيها ،كپيهاي نسبتا بد از كارهاي قديمي
هس��تند .گروه ديگر مجموعههاي اس��پانيايي و ايتاليايي
هس��تند كه از ديد من هيچ نوع س��ليقهاي ندارند .جالب
است كاش��يهايي كه در ايران به آنها برميخوريم ،جنس
خوبي دارند يعني خاك خوبي در آنها استفاده شده است و
لعاب خوبي دارند ولي طعم و جوهره يك سليقه باهويت را
نميتوان در آنها يافت.
 Á Áچرا؟

واقعا دليل اصل��ي را نميدانم .نميدانم مردم چيزهاي
خوب نميخواهند يا اين بهانه توليدكنندگان بدسليقه است
كه ميگويند مردم نميخواهند.
 Á Áدر معماري امروز ش�هرهاي ما كاشي چه جايگاهي
دارد؟

نميتوان حمام ،آش��پزخانه و ...را س��اخت بدون اينكه
در آنها از كاش��ي استفاده نش��ود .ماجرا اين است كه كدام
كاشي را انتخاب ميكنيم .بههرحال يك نوع از دسترفتگي
ديده ميشود كه در تمام زمينههاي فرهنگي آن را احساس
ميكنيم .نمونه آن تجربهاي است كه خودم داشتم .هشت،
 9س��ال پيش نساجي بروجرد كه يك مدير تازه و آدميزاد
بافرهنگي داش��ت ،از م��ن براي بازدي��د از كارخانه دعوت
ك��رد .اين كارخانه يكي از مدرنترين نس��اجيهاي جهان
است .بس��ياري از توليديهاي معروف اروپا اين پارچهها را
ميخريدن��د و مراحل بعدي را مثل چاپ ،رن��گ و ...روي
جدول

كليه متقاضيان محترم ميتوانند هزينه اش�تراك خود را براس�اس مبالغ مندرج در جدول ذيل به شماره حساب  686895نزد بانك
سپه شعبه میرزا کوچکخان (قابل پرداخت در كليه شعب) به نام محمدامير مظاهري واريز و اصل سند بانكي مربوطه را به همراه فرم
تكميل شده ذيل به يكي از سه طريق زير به دفتر امور مشتركين تحويل فرمايند.
 -1تماس با شماره تلفنهاي  88814230 -32جهت اعزام مامور براي دريافت مدارك.
 -2مراجعه به آدرس دفتر واقع در خيابان ميرزاي شيرازي – نبش كوچه نهم -پالك  -49طبقه فوقاني بانك سپه
 -3ارسال از طريق دورنگار به شماره 88841279

مدت

سال نهم     شماره 1405

افقي:

 1380  -1تا پايان روزگار -عموي كافر پيامبر
اسالم  -2موش خرما -يافتن -از رنگهاي
اصل��ي  -3نيكوكاران -فوق -ذخي��ره  -4خواري -بد
بختي -حرف مشايعت -ش��يريني رمضان  -5به زور
كسي را به كاري واداشتن -شماره  -6خراسان قديم-
بعد اول -سند  -7شكس��ت خورده در شطرنج -الهه
ش��كار -از پايتختهاي آسيايي  -8پارچهاي گرانبها-
نان كلفت -ورزش توپ و چوگان  -9پايانها -نگهبان
چماق به دس��ت -گاو تبتي  – 10گش��تن دور خانه
خدا -بيگناه ،پ��اك -رژه جنگي  -11آرزو -راهنمايي
ك��ردن  -12باز كردن -بندگي -نااميد -من و تو -13
اثري از تسواك نويسنده اتريشي -حالل شرعي -چهره
نما  -14صندلي راحتي -التهاب مفصل -ويران -15
گلي به شكل خوشه -جدا از هم

کرباس خاکستری
پارچهها انجام ميدادند .بخشي از همين پارچهها كه در ايران
ميماندند ،رويشان «ميكيماس» و «پلنگ صورتي» چاپ
و وارد بازار ايران ميشد .من براي آن كارخانه يك مجموعه
كار كردم و از كتاب تاريخ هنر هم بهره گرفتم .در اين كتاب
به پارچههاي ش��گفتانگيزي از دوره ساساني ،صفوي و...
برخوردم .ط��رح پارچههايي كه من كار كردم مدرن بودند
اما با ديدن آنها ميتوانستيد بفهميد كه از يك سليقه ايراني
گرفته شدهاند .در جلسهاي كه با سفارشدهندگان برگزار
كرديم ،قرار ش��د از همان طرحهاي پلنگهاي صورتي و...
استفاده شود چون آنها مشتريهاي ثابت داشتند و دنبال
سليقه مردم نبودند .آنها نميخواستند هيچ ريسكي كنند.
ماجراهاي پيچيده اينچنيني در همه زمينههاي كاربردي ما
وجود دارد .من هميشه گفتهام كه در اين  70سال پس از
ورود تاريخ هنر مدرن به ايران ،نمونههاي درخشاني داريم
كه از نظر بيان ،خالقيت و حفظ هويت عالي هستند .بخشي
از هنرهاي ما در زندگي جنبه مصرفي داشتهاند .حتي زين
اسبها هم تزيين ميشدند چه برسد به فرش و ظروفي كه
داشتيم .اما همه اينها نابود شده و از بين رفتهاند.
 Á Áفكر ميكنيد بازديدكنندهاي كه اين نمايش�گاه را
ميبيند تا چ�ه حد ميتواند با كاش�يكاري و هنرهاي
سنتي آشنا شود؟

بسيار زياد .مردم اشتياق زيادي براي اين موضوعها دارند.

  Á Áيعني مردم يا نسل جديد هنرهاي سنتي را دوست
دارد؟

من اصال اين لغت را قبول ندارم.

درباره نمايشگاه افشين زردين در گالري گلستان

قلب باطل

مهدي شهسوار
رابطه ادبيات و نقاشي در همه جاي تاريخ هنر پيوندي
است ناگسستني .هرچند كه اوايل قرن بيستم هنرمنداني
مانند پيت موندريان سعي در نزديك كردن نقاشي به خلوص
موسيقي ناب بودند و با اين تئوري به نقاشي نگريستند كه اين
هنر نيز بايد همانند موسيقي به هنري خالص تبديل شود،
يعني از فرمهاي خودبسنده براي ارتباط يا حتي انتقال معني
سود جويد ،اما پيش و پس از آن ،اين ادبيات بوده كه رابطه
خود با نقاشي را در سطوح مختلف به رخ موسيقي كشيده
است .پيش از امپرسيونيس��تها ،شاهكارهاي ادبي موضوع
اصليشاهكارهاينقاشيبودهاندوشايدتنهانزاعبينسبكها
و مكتبها ،در شيوه ارايه اثر بوده است .اما سبكهايي مانند
پيوريسم ،سوپره ماتيسم و اكسپرسيونيسم انتزاعي دست به
كار شده تا موسيقي تنها هنر ناب و خودبسنده نباشد .افشين
عبدالهي زردين ،ش��اعر و نقاش جوان ،در نهمين نمايشگاه
انفرادي خود در گالري گلستان ،دو مجموعه از آثار نقاشياش
را به نمايش گذاش��ته اس��ت .او يك��ي از مجموعههايش را
«سيزده پيكر سليماني براي سروناز كه ميل چمن نكرد» نام
نه��اده و ديگري را «نظم نوين جهان در قلب من» نقاش در
مجموعه «سيزده پيكر »...كه در اندازههاي بزرگ نقاشي شده
است از سطوح رنگي وسيع ،آنگونه كه نقاشان منصوب به
اكسپرسيونيسم انتزاعي از آن استفاده ميكنند ،بهره جسته

 Á Áهنرهاي سنتي را؟

بله .اين كلمه تضاد دارد .اوال بياييم اس��م آنها را به آن
معنا هنر نگذاريم .ميتوانيم بگوييم كاربرديهايي كه جنبه
مصرفي دارند .تاسف من از اين دست رفتنهاست .به اعتقاد
من هنر س��نتي حرف مهملي است .ما سنت هنري داريم.
معناي اين دو خيلي با هم فرق ميكند .مثل اينكه ميگويند
غذاي سنتي و موسيقي سنتي .شايد در مورد اين كلمهها
اس��تفاده از واژه سنتي امكانپذير باشد اما بهنظرم در مورد
هنر معنا پيدا نميكند .ما سنت تئاتر داريم اما تئاتر سنتي
چيست؟ يعني همان تئاتري را انجام دهيم كه در دوره قاجار
نيز داشتيم؟ من مطلقا منظورم اين نيست چون فكر ميكنم
مطلق��ا بايد مدرن بود اما اي��ن مدرن بودن نبايد هيچكس
نبودن باشد .نيما يك شاعر مدرن است در عين حال وقتي
ش��عرهايش را ميخوانيم حس ميكنيم ايراني است .تمام
قصه س��ر همين اس��ت .در نتيجه حرف زدن در مورد هنر
سنتي بهنظرم يك نوع گمراهي است.
 Á Áيعني بايد از لغت هنرهاي كاربردي استفاده كنيم؟

بله .موضوع صحبت ما هنر كاربردي اس��ت ولي وقتي
ميگويي��م هنر س��نتي بايد بگوييم ما يك س��نت هنري
كاشيكاري داريم .مطلقا پيشنهادم اين نيست كه كسي هنر
صفويه ،قاجاريه و ...را كپي كند.
ادامه در صفحه 15

 -2ش��هري در مازندران -لباس ش��نا -ديده حس��ود
 -3پس غذا -پيوس��تگي -رياضي دان سوييس��ي -4
ش��هرت طلب -حشرهاي سبز رنگ شبيه ملخ  -5ماه
قمري -گرو گذاش��تن -حرف نازيها  -6ماه س��رد-
اختراع ماركوني -دهان -لوله گوارشي  -7وسيلهاي در
شبكههاي رايانه اي -فيلمي از داريوش فرهنگ -خاك
گور -8س��ازي زهي -در خور و شايس��ته -كوهي در
مازندران  -9پهلوانان -ش��كوفه كردن درختان -شرم،

است .اما با نوشتن حروف در هم و برهم ،دعا مانند و طلسم
گونه ،برداشت اكسپرسيونيسم انتزاعيگون از نقاشيهايش را
مخدوش كرده و به جاي آن رمز و رازهاي طلس��م و جادو را
به كار خود راه داده است .در مجموعه «نظم نوين جهاني در
قلب من» نقاش با بازي فرماليستي با قلبهاي پارچهاي كه
روي بومي از تاشهاي رنگ چسبيده شدهاند ،به نقاشيهاي
پاپ دهه  60و  70ميالدي نزديك شده است .روي قلبهاي
پارچهاي شكس��ته ،كلمه  Loveبريده شده و دور آنها نيز با
پولكها يا نگينهاي ريز و درخش��ان تزيين شده است .در
پسزمينه نيز باز از همان حروف و نوشتهاي در هم و ناخوانا
استفاده شده كه البهالي آنها جدولهاي حروف ابجد كه در
دعا نويسي به كار ميروند ،رسم شده است .كلمه  Loveروي
قلبهاي شكس��ته كه در همه تابلوهاي اين مجموعه تكرار
ميشود و در هر تابلو نيز بارها چسبانده شده است ،نشان از
نقش ناچاري است كه به قلب نسبت داده ميشود.

آزرم  -10هم��راه ناز -تكرار يك حرف -آش��كار-
پال��س  -11ريش��ه -م��ن بردم -كلمه پرسش��ي
 -12لباس گورخر -بخش مراقبتهاي ويژه -13
واجب و ضروري -جمع كنايهها -خش��ك است و
بسيار جدي  -14مجمع الجزايري در شمال غربي
اس��كاتلند -همس��ايه دهگان -از بته��اي دوران
جاهليت  -15زن شوهرمرده -نوعي فشردن كليد
موس -دير نشين

عمودي:

 -1اوباش -خط س��ير س��يارات -از اش��عهها
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امضای متقاضی:

سودوكو
سودوكو  Sudokuيك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بيتكرار است
و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود كه به عنوان يك سرگرمي رايج
در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.

قانونهاي حل جدول سودوكو:
 -1در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا  9نوشته شود .بديهي است كه هيچ عددي
نبايد تكرار شود.
 -2در هر مربع  3×3اعداد يك تا  9بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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