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گپ وگفتی با سه نفر از هنرمندان حاضر در نمایشگاه جواهرسازی هنری معاصر در گالری آریا

جواهراتهنریاحساساترادرگیرمیکند
آزاده جعفریــان | جواهرســازی معاصر 
رشته ای است که این روزها بسیاری از هنرمندان 
روی این موضوع مانور می دهند و از اهمیت این 
حوزه باخبرند. هنرمندان نقاش و مجسمه ســاز 
مطرح نیز به این ســو آمده و تصمیم گرفته اند از 
تم آثارشان مجسمه های پوشیدنی را خلق کنند 
که به صورت جواهرات معاصر مطرح می شــود. 
آنچه در این گونه آثار مهم اســت، ایده هنرمند و 
همسویی آن با هنر معاصر دنیاست. گالری آریا 
در این زمان فقدان چنین نمایشگاهی را در میان 
رشــته های هنری احســاس کرده و نمایشگاه 
جواهرســازی هنری معاصر را برپا کرده است. 
این نمایشگاه با همکاری کوین مورای، کیوریتور 
و ســردبیر مجله کارلند که یکــی از داوران این 
نمایشگاه هم بود، برگزار شــد. آنچنان که از نام 
این نمایشــگاه برمی آید این تجربه از نخستین 
گام های جدی در معرفی جواهرسازی به عنوان 
یک مدیای هنری مســتقل اســت. مدیایی که 
باوجود وجه مصرفــی آن در ایران چندان به آن 
پرداخته نشده است. شاید مهم ترین وجه در این 
مدیای هنری توجه به ایده و خالقیت در ساخت 
جواهر است. هر چند متریال هم به عنوان اصلی 
مهم در جواهرسازی مورد توجه است، اما بیشتر 
آثار این نمایشگاه با توجه به اهمیت مستقل بودن 
اثر به عنوان یک رســانه هنری به دنبال تعمیم 
قابلیت های بصری و مفهومی جواهر است که در 

رابطه با بدن انسان اهمیت پیدا می کند. 
ایجاد تغییر در صورت ظاهری اشیا 

بنفشه همتی هنرمندی ا ست که چند سالی 
اســت در حوزه جواهرســازی معاصر فعالیت 
می کند و آثــارش در داخل و خــارج از ایران به 
نمایش درآمده است. او به تازگی نمایشگاهی از 
مجسمه های پوشــیدنی اش در شهر رشت برپا 
کرد که با اســتقبال قابل توجهی نیز روبه رو شد. 
آثار همتی گاهی چنان فیگوراتیو هســتند که 
نیمی از رخ انســان را دربرمی گیرند و گاهی نیز 
مانند انگشــتر مکعب خیال فضایی انتزاعی را 
برای خود ســاخته اند. او که آثارش در نمایشگاه 
جواهرســازی هنری گالــری آریا  بــه نمایش 
درآمده، گفت: در زیورآالت و جواهرسازی هنری 
معاصر دو مورد اساسی وجود دارد که باید به آن 
توجه کرد، مسأله گسترش مواد و انتقال مفهوم. 

وی ادامه داد: امروز مسأله جسارت در گسترش 
مواد وجود نــدارد و اغلب افرادی کــه وارد این 
حوزه می شوند از حیطه صنایع دستی یا گرافیک 
هستند اما این مسأله اهمیت دارد که ما چگونه 
با این مقوله برخورد می کنیــم، چراکه ما داریم 
به وسیله هنر کاربردی، مفهومی را وارد زندگی 

روزمره مردم می کنیم. 
این هنرمند و پژوهشــگر گفت: در این مقوله 
می تــوان رویکردهــای متفاوتی داشــت. من 
مجموعه ای به اســم »فاصلــه« دارم که در آن 
مجموعه، مدتی از برخی شهرها عکاسی و بعدتر 
از همین متریال ها در جواهرســازی اســتفاده 
کرده ام، البته مبنا بــر تجلیل از بناهای معماری 
نبود و من از در و پنجــره به عنوان مدخلی برای 

ورود و یک عنصر در اثرم استفاده کرده ام. 
همتی گفت: در مجموعه »نوسان« من چالش 
ســلف پرتره های خودم را به جواهر بدل کردم و 
در یک کار مشــترک که با آقای بهنام کامرانی 
داشتم درباره مفهومی خاص در فلسفه »دلوز« 

کار کردیم. 
وی اظهار داشــت: ســعی می کنم فلسفه را 
در جواهرســازی خود درنظر داشــته باشم. در 
این شاخه هنری، اشــیای روزمره در جایی قرار 
می گیرند که قرار نیســت آن جا باشند. به عنوان 
مثال وقتی یک لوالی در را به عنوان کانسپت اثر 
انتخاب می کنید و آن را روی بدن قرار می دهید، 
این اتفاق یک ســری مفاهیم را در تضاد با جسم 

ایجاد می کند. 
این هنرمند و پژوهشــگر گفــت: زیورآالت و 
جواهرات هنــری به گونه ای عمــل می کند که 
کسی که آن را می پوشد بتواند با توجه به صالبت 
اثر خود به عنوان پوشنده با اثر ارتباط برقرار کند. 
درواقع جواهر هنری برخالف این که همیشه همه 
می خواهند یک زیبایی را در جواهر ببینند، عمل 
می کند. جواهر هنری باید تولید کنند حســی 
باشــد که به واسطه آن احساســات مختلف را 

درگیر کند. 
همتی گفت: جواهرسازی هنری باید به گونه ای 
باشد که بتواند تفاوت نگاه فردی که آن را استفاده 
می کند، منعکس کند. من در اثری لوالی دری را 

از خیابان حسن آباد خریدم و روی آن کار کردم 
که بعد از کار در عین حال که قشــنگ و شیک 
به نظر می رسد، مخاطب نیز متوجه نگاه متفاوت 

مصرف کننده آن می شود. 
در جواهرسازی امروز، بوم بدن است 

آناهیتا عناصری از شاگردان صاحب نام استاد 
پرویــز تناولی ا ســت که عالوه بــر کالس های 
جواهــرات، مجسمه ســازی نیز می کنــد. آثار 
عناصری نوعــی روح انتزاع را بــه مخاطب القا 
می کنند. وی در نخســتین آثارش تصویر جای 
آب  را خلــق کرده بود که این خــود از روح پاک 
و ایده ناب عناصری شــکل گرفته بود. وی دیگر 
هنرمند حاضر در این نمایشــگاه است و با بیان 
این که زیــورآالت و جواهرات هنری در حقیقت 
مجسمه هایی پوشیدنی هستند، گفت: زیورآالت 
و جواهرات هنری  وسیله ای هســتند که افراد 
می خواهند برای نشــان دادن جایگاه اجتماعی 

خود از آن استفاده کنند. 
وی ادامه داد: در گذشــته بیشــتر جنبه های 
اقتصادی جواهر اهمیت داشــت اما امروز مانند 
گذشته های بسیار دور فقط اقتصاد مطرح نیست 
و جواهرســازی جنبه اجتماعی نیــز پیدا کرده 

است. 
این هنرمند جواهرســاز گفت: امروز برخالف 
گذشــته که طال و نقره متریال هــای اصلی به 
حساب می آمدند و استفاده از این متریال موجب 
مرغوب پنداشــتن یک جواهر می شد، رویکرد 
جواهرســازان هنری به سمتی حرکت می کند 
که این نگرش متریالی تغییر کرده است و گاهی 
در زیورآالت خود از متریال های بازیافت شــده 

استفاده  می کنند. 
عناصری گفــت: بیــان و جایگاه شــیء در 
جواهرسازی هنری مهم است و وقتی این اثر به 
زندگی روزمره افراد وارد شــود، مفهوم خودش 
را نمایان می کنــد و برخالف ظاهــر اولیه اش 
که قیمتــی دیده نمی شــود، ارزش خود را پیدا 

می کند. 
وی اظهار داشت: من با زیورآالتی که می سازم 
یا استفاده می کنم به صورت شخصی می خواهم 
مســأله ای را بیان کنم. در جواهرســازی امروز 
بوم ما بدن اســت. اســتفاده از بدن و این که فرد 
در خارج از بدن خود چــرا و چگونه یک زیور را 
اســتفاده می کند یا با این تفکــر می خواهد چه 

چیزی را مطرح کند، اهمیت دارد.  
 جواهرسازی 

یک رسانه مستقل هنری است 
روح اهلل شمســی زاده، داور این نمایشــگاه اما 
درباره جایگاه جواهرسازی هنری معاصر تعریف 
دیگری دارد. وی بیــان کرد:     جواهر امروز دیگر 
جنبه تزیینی ندارد، بلکه توجــه به جنبه های 
مفهومی، زیبایی شناسانه و تکنیکی اثر در رابطه 
با بدن به عنوان زمینه ای برای ارایه اثر، مســأله 

جواهر سازی هنری معاصر است. 
وی ادامه داد: جواهرســازی هنــری معاصر 
با تأکید بــر قابلیت های بصــری و معنایی اثر و 
استفاده از بدن به مثابه کانتکست ضمن گذر از 
جنبه های صرفا تزیینی در مقام یک رسانه هنری 
مستقل، مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 

زیبایی شناسی را به چالش می کشد. 
این هنرمند مجسمه ساز گفت: جواهرسازی 
هنری معاصر بــا رویکردی میان رشــته ای و با 
اســتفاده از قابلیت های رشــته های تجسمی 
و کاربــردی مثــل مجسمه ســازی، نقاشــی، 
صنایع دستی، طراحی صنعتی، طراحی لباس و 
مد به عنوان یک رسانه مطرح است. جواهرسازی 
در هنر معاصــر با تأکید بر تنــوع متریال، تنوع 
ارایه، ارتباط با بدن و تأکید بر مسأله اعتبارهای 
اجتماعی شکل گرفته اســت و امروز به جواهر 

به عنوان یک ابژه اجتماعی نگاه می کنند. 
شمســی زاده اظهار داشــت: جواهرســازی 
هنری معاصر، نقشی تاثیرگذار در روابط انسانی 
و تعیین هویت هــای فــردی و اجتماعی دارد. 
آگاهی اجتماعی و فردی انســان امروز به عنوان 
مصرف کننــده، جواهــر معاصــر را تحت تأثیر 
خود قرار داده و مفاهیمــی چون هویت، قدرت، 
جنسیت، سلطه و غیره وارد عرصه جواهرسازی 

معاصر شده است. 
وی گفت: محورهــای اصلی جواهرســازی 
هنری معاصــر را می توان در معنــی و مفهوم، 
مجسمه کوچک، هنر پوشیدنی، بدن به مثابه بوم، 
کانتکست یا زمینه، مولفه های باارزش بودن و هنر 

ارتباطی دسته بندی کرد.

گفت وگو با »امیرحسین دلبری« به بهانه نمایش آثار جدیدش در گالری ثالث 

ازپارکویتاهفتتیر،نشستهامبهتماشا

به بهانه نمایش تازه ترین آثار »بیتا وکیلی « در گالری ایوان 

عبور باید کرد و هم نورد افق های دور باید شد
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علیرضا بخشی استوار | امروزه موج جدیدی از خلق و 
فروش مجسمه در ایران راه افتاده است. مجسمه هایی که 
از نظر اجرا و ایده بــا نمونه های بین المللی رقابت می کنند 
و جایگاه خوبی در مارکت داخلــی و منطقه پیدا کرده اند. 
نتیجه اش هم حضور نسل جدیدی از مجسمه سازان معاصر 
است. »امیرحسین دلبری« هنرمندی ست که در این وادی 
بسیار زحمت کشــیده و راه درازی را پیموده است. دلبری 
این بار از جواهرات هنری اش، مجســمه ســاخته و آنها را 
در قالب مجســمه های معاصر در گالــری ثالث به نمایش 
گذاشته اســت. »این گونه شــیوه های مدارا« عنوان این 
نمایشگاه است که این هنرمند در آن 32مجسمه کوچک، 
2 مجســمه بزرگ،  52عدد جواهرات هنری و 2 چیدمان 
را به نمایش گذاشته اســت. وی درکنار این آثار  از 2کتاب 
مجسمه ها و جواهرات هنری اش با همین عنوان نیز رونمایی 
کرد و در کنار آنها کتاب دیگری نیز با نام »نوبت عاشــقی« 
که به زیور طبع آراسته شده در اختیار مخاطبان قرار گرفت. 
مجسمه های جدید دلبری پوسته هایی از انسان هستند که 
تنها فیگور را مشخص می کنند و از درون خالی اند. جواهرات 
هنری هنرمند نیز نشــان از هویت ایرانی دارد و ترکیبی از 
سنت و مدرنیســم را به نمایش گذاشته است. در کنار این 
آثار 2چیدمان به شکل اســکناس های 5 و 10 هزار تومانی 
هستند که بزرگنمایی شده اند، اثر نخست که درد را در وجود 
مخاطب می دواند، تصاویری از اعضای بدن انسان مانند قلب، 
کلیه، قرنیه چشــم و... را بازتاب می دهد که در محیط های 
بیمارستانی، توسط بیماران آگهی می شوند، هنرمند این 
آگهی ها را روی بوم کالژ و تالش کرده آنها را پاک و مخدوش 
کند، همان رفتاری که روی دیوارهای شهر با آنها می شود. 
بیت معروف سعدی »بنی آدم اعضای یکدیگرند« در این اثر 

تغییر معناداری یافته است.
در اثر دیگــر هنرمند، اعالمیه هایی که درباره نوشــتن 

پایان نامه، پروپوزال و مقاله توزیع می شوند، روی بوم کالژ 
شده اند و جمله معروف پشت اسکناس 5هزار تومانی »دانش 
اگر در ثریا باشــد مردانی از ســرزمین پارس به آن دست 
خواهند یافت« به کنایه و نقد دانش این روزهای ایرانیان در 

آن نوشته شده است.
همچنین بر پهنه ای وســیع در گالری ثالــث، دیواری 
مفروش از پاکت های سیگار وجود دارد که در عین سپیدی 
و چشم نوازی به جهت زیان باربودن این محصول، یک تضاد 
جالب توجه ایجاد کرده است. با امیرحسین دلبری درباره 
نمایش آثار جدیدش و روند جواهرسازی معاصر به گفت وگو 

نشستیم. 
  مجسمه های پوستی در مجموعه اخیرتان که 
این روزها در گالری ثالث به تماشاســت یک روند 

جدید در کار شما محسوب می شود. اینطور نیست؟
بله، در  ســال 91 اتفاقی برای من رخ داد که بخشی از آن 
شخصی و بخش دیگرش اجتماعی بود. این اتفاق از لحاظ 
روحی مرا دچار وضع سختی کرد. در این شرایط می خواستم 
وقتی آدم هــا و اتفاقات پیرامون شــان را می دیدم، بی پرده 
تصویر ذهنی ام را بیان کنم. البته قبل تر نیز در آثاری نظیر 
اثر فریاد این کار را کرده بودم ولی این بار می خواستم آدمی 
را نشان دهم که دیگر آستانه تحملش را از دست می دهد، 
بنابراین مجموعه مجسمه های پوستی یا الیه ای آماده شدند 
و مثال اثری را تهیه کردم که در آن آدم سر ندارد. من خواستم 
زشــتی ها را نمایش دهم ولی چالش اصلــی ام این بود که 
زشتی ها را باید زیبا نمایش می دادم که همین کارم را جالب 
و سخت می کرد.  از عناوین جالب این آثار برای تان بگویم 
که سعی کردم با توجه به تک نسخه بودن مجسمه نام های 
خاصی را نیز برای شان انتخاب کنم، ازجمله این نام ها باید به 
عروسی خوبان، حوالی ستارخان یا تخت طاووس شاید هم 
میرداماد فرقی نمی کند، ایستاده ام به غرامت، از پارک وی تا 

هفت تیر، نشسته ام به تماشا و... اشاره کنم. 
  در همین نمایشگاه آثاری وجود دارد که در آن 
خوشنویســی و خط، هویت ایرانی به آثار می دهد، 
البته خطوطی که در آثارت وجود دارد در یک روند 
به جایی می رسد که مخاطب صرفا خطوط را می بیند 

و توجهی به خطوط نوشته شده ندارد...
ترکیب بندی هایی که من در خوشنویسی هایم دارم مورد 
پسند خوشنویسان نبود، چون من ساختار را به هم می ریزم. 
من بعد از نمایشگاه پاریس، کانادا و نمایشگاه گروهی که با 
دوستانم داشتم، متوجه شدم که خوشنویسی فقط در ایران 
جذاب است و برای مخاطب خارجی چندان جذابیت ایجاد 
نمی کند، چون نمی تواند آن را بخواند. بنابراین در آثارم مثل 
اثر فریاد یا تولد، از خوشنویسی به صورت فرم استفاده کرده ام. 
با این اتفاق اثر همچنان هویت ایرانی را داشت و ضمن حفظ 
هویت ایرانی، نگاهش نیز یک نگاه بین المللی شد. این اتفاق 
به صورت برنامه ریزی شده افتاد. شاید اگر این کار را مستقیما 

انجام می دادم، جواب نمی داد. 
  درواقع می شود گفت بنیان نمایشگاه »این گونه 
شــیوه های مدارا« مجسمه اســت و در کنار آن 

جواهرات هم ارایه شده است؟
بله. می خواستم بگویم که جواهرات من همه قابلیت این 
را دارند که مجسمه شوند. این وجه تمایز را با مجموعه های 
دیگر می توان در این نمایشگاه دید که مخاطب هم می تواند 
به آن برســد و درک کند که جواهرســازی هنری نوعی از 

جواهرسازی است که می تواند مجسمه شود. 
  در این نمایشگاه شــما 2 کتاب به نام »این گونه 
شیوه های مدارا« مجموعه جواهرات  و کتاب دیگری 
با همین عنوان از مجموعه مجسمه های تان رونمایی 

کردید. چه شد که تصمیم گرفتید کتاب چاپ کنید؟
ببینید االن من در یک زمانــی یک کالس می گذارم که 

عــده ای از عالقه مندان روی صندلی آن می نشــینند ولی 
تکلیف آن جوانی که در بوشهر زندگی می کند و عالقه مند 
و مستعد به جواهرات است، چیســت؟ در کشور ما اصوال 
توزیع سواد بصری عادالنه نیست، بنابراین من حس کردم 
انتشار کتاب به خاطر گستردگی که دارد می تواند یک اتفاق 
مثبت باشد، چراکه از طریق آن جوانان می توانند با مبانی و 
تکنیک های جواهرسازی آشنا شوند. از تمامی کالس هایی 
که در دانشگاه و هنرستان جواهرسازی تشکیل شده، حتی 
یک جزوه هم بیرون نیامده است. روزی که جلسه ای برای 
شروع دانشگاه طال و جواهر برگزار شد، من گفتم که بهتر 
اســت تدریس در این دانشگاه یک ســال به تعویق بیفتد 
تا در این مدت همه اســاتید با نظر یکدیگر، کتابی مدون را 
منتشر کنند و آن کتاب در سراســر کشور به عنوان منبع 
اصلی تدریس شود ولی عده ای مخالفت کردند و گفتند که 
کالس ها باید برگزار شود و سپس در حین برگزاری کالس ها 
می شود کتاب هم منتشر شود. به هرحال تدریس در دانشگاه 

آغاز شد و دیگر هیچ وقت آن کتاب تدوین و چاپ نشد. 
  به نظر شما به عنوان شخصی که جواهرات هنری 
طراحی می کنید، جواهرات معرف چیســت و چه 

کاربردهایی دارد؟
در زمان انســان های اولیه، یک آدم قدرتمندی در یک 
قبیله بوده که به شکار شیر می رفته اســت. او برای آن که 
شکار شیر را اثبات کند، دندان شــیر را درآورده و یک نخ از 
آن رد می کرده و با آویزان کردن آن به خودش، جایگاهش 
را اثبات می کرده اســت. بنابراین جواهــرات از آن زمان تا 
به امروز، معرف طبقه اجتماعی آدم هاســت. اســتفاده از 
جواهرات مثل لباس پوشــیدن می تواند طبقه اجتماعی 
آدم ها را مشخص کند. کسی که جواهرات هنری استفاده 
می کند، عالقه اش به مقوله فرهنگ و هنر را نشــان داده و 
کسی که انگشتر الماس بر دستش دارد، می خواهد طبقه 
اجتماعی اش را به رخ بکشد. این کاربردی است که جواهرات 
دارد، همچنین جواهرات را می توان به تابلوهای هنری هم 
تشبیه کرد. شما وقتی به خانه یک نفر می روید، از طراحی 
خانه اش و تابلوهایی که استفاده می کند می توانید طبقه 
اجتماعی او را متوجه شوید. جواهرات در برخی از کشورها 
به جز نشــان دادن طبقه اجتماعی و جایــگاه فرهنگی، 
کاربردهای دیگری هم دارد. مثال در ترکمنستان زیورآالت 
خانم ها صدا می دهد، چون اگر مردی در کوچه ای صدای 
زیورآالت خانم ها را بشــنود، متوجه می شود که یک خانم 
آن جاســت و رویــش را آن طرف می کند تــا آن خانم رد 
شــود. ترکمن ها برای تمام دارایی شان اعم از اسب و زمین 
و... اســم می گذارند، چون برای شــان اهمیت دارد و مهم 
است که آنها را زینت کنند تا وضع خوب اقتصادی شان را 
به دیگران ثابت کنند. آنها به زیورآالت زن شان هم اهمیت 
می دهند، چون زن را هم جزیی از دارایی شــان می دانند 
و می خواهند با آن طبقه اجتماعی شــان را نشــان دهند. 
زیورآالتی که روی کاله زنان ترکمن وجود دارد هم معنای 
خاص خودش را دارد و موقعیت زنان را نشان می دهد. آن 
زیورآالت مشخص می کنند که زن ترکمن، مجرد، نامزد 
عقدکرده، مزدوج یا همســر یک متوفی اســت. در اقوام 
ایرانی نیز زیورآالت کاربردهای مختلفی دارد ولی در ایران 
کاربرد عمومی زیورآالت معرفــی اعتقادات و جایگاه های 
اجتماعی افراد است. افرادی که از زیورآالت هنری استفاده 
می کنند، توجه شان را به فرهنگ و هنر نشان داده و عده ای 
نیز که اهل مد و فشن هســتند به دنبال آثار متفاوت بوده 
و عده ای به دنبال آثار فانتزی و پرزرق وبرق می گردند. البته 
در مورد آثار فشــن و فانتزی، زیــورآالت نمی تواند معرف 
طبقه اجتماعی افراد باشــد. در ایران از گذشته جواهراتی 
وجود داشــته که امروز دیگر کاربرد قبلی خــود را ندارند. 
مثال پیــش کاله در دوره قاجاریه یا خنجر در ســده های 
پیشین به عنوان جواهرات استفاده می شدند ولی االن جای 
خودشان را به اشیایی مثل جاسوییچی داده اند که خیلی ها 
 با اســتفاده از جاســوییچی طال، طبقه اجتماعی شان را 

نشان می دهند.

مریم درویش | این روزها در گالری ایوان مجموعه ای 
از نقاشی های بیتا وکیلی با نام »عبور باید کرد« به نمایش 
درآمده است. وکیلی در این مجموعه 12 اثر را به نمایش 
گذاشته که هم نشانی از کارهای چند سال اخیر او را در 
خود دارد و هم المان های جدیدی به آنها اضافه شــده 
اســت. در این آثار رنگ های متنوع و درخشان در کنار 
تیرگی خاکستری های شهری قرار گرفته اند و خطوط 
افقی و عمودی و نقش های هندسی زندگی ماشینی در 
کنار فرم های منحنی و پیچان و فضای معنوی جا خوش 

کرده اند. 
اما نکتــه جدیدی که در آثار این مجموعه به چشــم 
می خورد اضافه شدن فرم هایی مانند پل و جاده است که 
فضای شــهری را در این کارها برجسته می کند. مفهوم 
»عبور« که در عنوان این نمایشگاه نیز به کار رفته است، در 
نمایش فرم پل و جاده نمودی عینی یافته و کارکردهای 
مختلفی پیدا می کند. پل هــا گاه پیوند دهنده دو بخش 
متضاد جهــان تصویری وکیلی هســتند و گاه راهی به 
ســوی خارج از این تضاد و هیاهو پیشنهاد می دهند. در 
یکی از تابلوهای این مجموعه، پل هایی را می بینیم که 
با دورشــدن از دید مخاطب، به هم رسیده و فرمی شبیه 
ســرو ایرانی را ایجاد می کنند و در اثری دیگر پل ها دو 
جنین را دربرگرفته اند تا آنهــا را از فضای تیره بیرون در 

امان نگه دارند. 
وجود فرم جنینی در آثــار وکیلی را می توان بروز نگاه 
زنانه در آثارش دانست، وی با بیان این که پیام این دوره 
کارهای من یک نوع پیام آشتی و امیدبخش است که  با 
وجود این که ظلمت وجود دارد، اما می شود آن را کنار زد، 
گفت: جنین نشانه زایش و امید است و طبیعتا چون من 
یک زن هستم شاید اصلی ترین چیزی که در دنیای زنانه 
خیلی صریح و ســریع به آفرینش و امید اشاره می کند، 
همان جنین اســت. انتخاب این فرم اصال به  عمد نبوده 
و قصدی نداشتم روی زنانه بودن کار تأکید کنم، اما فکر 
می کنم این اتفاق بنا بر یک نیاز درونی شــکل گرفت، 
چون قوی ترین فرمی که می تواند معنای موردنظر من 
را برساند همان فرم جنین اســت که در کارهایم آمده و 
هرچقدر اغتشــاش دنیای درونی بیشتر و به زندگی ما 
نزدیک تر شــده، این فرم های جنینی هم مشخص تر و 

بزرگ تر شده اند.
بیتا وکیلی در مورد مجموعه آثار جدید خود می گوید: 
بعضــی از المان هایی که همیشــه در کارهایم بوده در 
آثار این مجموعه هم وجــود دارد، مانند دوگانگی فضا 
که شامل یک قســمت درونی و بیرونی می شود. از نظر 
تکنیکی هم مانند قبل، با کالژ فلزات و... فرم شــهری و 
بیرونی اثر به وجود آمــده و بخش درونی آن با بافت های 
نرم تر و فرم پیچان شرقی نشــان داده شده است. اما در 
کارهای جدیدم بیشتر روی مفهوم تکیه کردم و همین 
فضای دوگانه این بار برای من درونی تر شده و دو عنصر 
متضاد نور و ظلمت را نمایان می کند. ظلمت، شرایطی 
است که در دنیای ما وجود دارد و نور، خوش بینی  است 
که در وجود انسان شرقی وجود دارد و هنوز ما را به تغییر 

شرایط امیدوار می کند.
در تعدادی از آثار این مجموعه مهره های فلزی طوری 
کنار هم قرار گرفته و رنگ شــده اند که یادآور زیورآالت 
ترکمن هســتند. آنچه از آثار ایــن دوره »بیتا وکیلی « 
برمی آید این اســت که درنهایت در همه کارها احیای 
سنت تصویرسازی و عنصر تزیینی نقاشی ایرانی دیده 
می شود. اصرار بر اســتفاده از عناصری خاص، به صورت 
درونی در کارهایش وجود دارد و در بخشی از تابلوها که 

به شرق و درون اختصاص دارد این تأثیرپذیری به چشم 
می خورد. غیر از این فرم  مهره هایی که شبیه زیورآالت 
ترکمن اســت، حتی آن فرم های پیچان ابرها به سنت 
نگارگری ایران اشاره می کند و خیلی اصول دیگر مانند 
قلم گیری ها و اســتفاده از بافت هــا و رنگ هایی که در 
نقاشی ایرانی هست، همه بنا بر نیاز درونی و گرامیداشت 

نقاشی ایرانی در کارهایش وجود دارد. 
مخاطبان آثار وکیلی به خاطر دارند که نخستین حضور 
آسمانخراش ها و فضای شــهری در آثار او به نمایشگاه 
»شــهریور« در گالری ماه مهر و  ســال 91 برمی گردد. 
مهم ترین تفاوت این آثار با کارهای قبلی وکیلی، ایجاد 
فضایی دوگانه در تابلوها بود که تلفیقی از بافت های نرم 
و فرم های منحنی برخاسته از روح شرقی و در کنار آن 
فضای سرد و تیره یک شــهر مدرن غربی را به نمایش 
گذاشت. وکیلی برخالف بســیاری از هنرمندان که کار 
خود را با هنر فیگوراتیو آغاز کرده اند و ســپس به سمت 
انتزاع می روند، در نخستین آثار خود فضایی انتزاعی را 
نمایش می داد که با حذف عناصر شناخته شده، محیطی 
ماورایی را نمایان می کرد، اما او به مرور بر عناصر بصری 

آثارش افزود و فرم های آشنا را به آنها اضافه کرد.
وکیلی در مورد تغییری که از پنج سال پیش در آثارش 

ایجاد شــد، می گوید: »دوره جدید کارهای من  حاصل 
تجربه سفری به نیویورک اســت. در ورود به این شهر با 
مجموعه ای از ساختمان های بلند و سربه فلک کشیده 
روبه رو می شــوید که با فضای ذهنی ما شرقی ها بسیار 
متفاوت و متضاد است، این تجربه بر شخصیت درونی من 
هم تاثیرگذار بود و نتیجه آن در تابلوهایم دیده می شود. 
برای تصویر این فضا و تاثیری که بر ذهن من داشــت از 
ابزار جدید فلزات و کالژ استفاده کردم که پیش از آن در 
کارهایم وجود نداشت. هر چقدر تجربیات من در زندگی 
بیشتر شد، احتیاج به مواد و فضای جدید را در کارهایم 
احســاس کردم و دنبال چیزی می گشــتم تا درونیات 
خودم را هر چه بیشــتر تصویر کنم، بنابراین کالژها به 
آثارم راه یافتند و در این زمان نیاز داشــتم که عالوه بر 

جنبه بصری کالژها به مفهوم کار هم توجه شود.«
در تابلوهــای نیمه انتزاعــی و نیمه فیگوراتیــو این 
نمایشــگاه، وکیلی از سویی به نمایش آشفتگی دنیای 
مدرن شهری و از ســوی دیگر به تجسم جهان پیش 
از تولد پرداخته اســت و بیننده در کنار فضای شهری 
شاهد فضای آرامی اســت که یک جنین در آن حضور 
دارد. فرم جنین و آرامش و پاکی دنیای پیش از تولد در 
آثار وکیلی بیانگر حسی مادرانه و حمایتگر و البته ظهور 
همیشگی امید و خوش بینی در دنیایی مملو از تاریکی 

و ابهام است.
وکیلی از زاویه  دید باال به زمین و بشــر نگاه  می کند 
و آنچه می بیند فضایی تیره و پرازدحام است. او عناصر 
زندگی شهری را با جزییات و متریال های مختلف نشان 
می دهد تا در میان شهری خاکستری شاهد سوسوی 
نور چراغ ها نیز باشیم. در عین حال هنرمند به ظرافت  در 
کار هم توجه زیادی دارد. این موضوع از سویی در بخش 
گرم و شرقی آثار او دیده می شود که فرم های منحنی 
ابرمانند، به شیوه قلم گیری های نگارگری ایرانی در آن 
موج می زنند و از سوی دیگر دقت زیاد برای کنار هم قرار 
گرفتن قطعات فلزی کوچک و ایجاد فرم های هندسی 
متناسب، قابل مشاهده اســت. این ظرافت برگرفته از 
روحیه ای زنانه است در آثار وکیلی به عنوان یک نقاش 
زن مستتر است و باعث می شــود هنرمند در ارایه اثر 

وسواس زیادی به خرج دهد.


