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محدثه عیوض خانی|  باید از خیابان ها و کوچه های خلوت الهیه می گذشتم برای 
رسیدن به ساختمانی سفید، در بن بستی با شیب تند. از پله های روشن ساختمان 
باال می رفتم، برای رسیدن به طبقه دوم؛ گالری »ایوان« آن جا بود. وارد که می شوی 
قدم در سرزمینی بدون مرز گذاشته ای. جاری می شوی در دنیای سیال و روان ذهن 
13نفر. با آنها یکی می شوی. در دنیای شــان فرو می روی. معلق می مانی در دریای 
رنگ های شان. این بار با چشم آنها به جهان نگاه می کنی. این جا »بی مرزی« است. 
نمایشگاهی از آثار 13هنرمند نام آشنا. »غالمحسین نامی، محمدابراهیم جعفری، 
فریده الشــایی، پری یوش گنجی، یعقوب امدادیان،  هایده زرین بال، عبدالحمید 
پازوکی، مریم سالور، ژیال کامیاب، حسین ماهر، مصطفی دشتی، ساسان نصیری 
و مصطفی دره باغی« به انتخاب »پـرهام دیده ور«. گالری ایوان واقع در الهیه، خیابان 
مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن بست حمید است که این ماه یک افتتاحیه 

شلوغ را میزبانی کرده است. این گالری فضایی نسبتا بزرگ با معماری خاص دارد. 
از در که وارد  شوید سمت راست می توانید استیتمنت )بیانیه( نمایشگاه را بخوانید 
که »پرهام دیده ور« نوشته است. توضیحی جامع درباره ماهیت این مجموعه. »هنر 
انتزاع ورای مرزهای حقیقت عینی شکل می گیرد، نقشــی دگرگونه از ربط های 
بی ربط زندگی از صافی نگاه هنرمند. چون تـــماشای ابرهایــی که چون رویایی 
بی شکل، می توان اشکال آشنایی را در آن جست، فارغ از این که این ابرها در پس خود 
بارانی را نهان دارند. هنر انتزاع گویشی است درونی و نگاهی شخصی که تنها در قالب 
فضا و رنگ و فرم نقش می شود، جدا از بایدها و نبایدها، رها از حدود و رسالت های بیانی 
و بصری. هنرمند در حیطه انتزاع با تـمسک به تعلقات حسی، خاطرات و نیاز های 
عاطفی، به بازگوکردن خود می نشیند، به دور از دغدغه کشف و شهود مخاطب، از 
درون خویش هویتی تازه می بخشــد به جهان برون. و در این میان مخاطب، با این 
ترجمان درونی هنرمند از منظر خویش همسو می شود، چون درک شعری به زبان 

بیگانه که فهم آن نه تنها با درک معنی کلمات که با حس و لمس آوای بیان آن شعر 
نیز میسر است. کمتر از 6 دهه است که هنر معاصر ایران حضور انتزاع را تجربه می کند 
و آن را در قالبی بومی با رنگ ها و فرم هایی آشنا، به یکی از معرف های هنری خود بدل 
ساخته است. در »بی مرزی« به تـماشای بازتابی نقش شده از گویش درون چندی از 

هنرمندان نام آشنا در حیطه انتزاع خواهیم نشست«. 
سمت چپ این استیتمنت اثری از غالمحسین نامی را شاهدیم. اثری سه بعدی 
است و به گفته »پرهام دیده ور« »تاریخش به حدود 50 سال پیش برمی گردد.« نکته 
جالب توجه در این نمایشگاه این بود که تاریخ خلق هیچ کدام از آثار ذکر نشده بود. 
در این باره »دیده ور« این طور توضیح داده است: »به این خاطر تاریخ ها را برداشتیم 
که کسی پیش خودش فکر نکند که چون اثر متعلق به 50 سال پیش است، پس این 
کار حتما یک آنتیک ارزشمند است. نخواستم به آثار هنری با دید کاالیی نگاه بشود. 
درواقع کارها بین 50 سال پیش تا همین امسال شناور است«. درست روبه روی این 

اثر سفید و سه بعدی تابلویی از خانم »پری یوش گنجی« روی دیوار نصب شده است. 
این اثر که مربوط به نمایشگاه اخیر او با نام »شب، روز، شب« بوده، تابلویی چهار لتی 
و بزرگ است که با آب مرکب کار شده و فضایی سیاه و سفید دارد. اما کافی است از 
چند پله  پایین بروید تا به سالن دوم نمایش آثار برسید. در این سالن دو اثر از »ژیال 
کامیاب« و یک اثر سه لتی از »حسین ماهر« و چند هنرمند دیگر را خواهید دید. در 
طبقه پایین تر هم چند اثر دیگر از این 13هنرمند نصب شده است. کافی است باز هم 
از پله ها پایین تر بروید. بیشتر تابلوها روی بوم کار شده اند و ابعادشان بزرگ است و هر 

هنرمند تنها یک یا دو اثر ارایه داده است. 
اما اگر به دنیای نقاشی انتزاعی عالقه مندید و پیگیر آثار بزرگان این عرصه در ایران 
هستید، برای دیدن این نمایشگاه تا تاریخ دوم تیرماه به گالری ایوان بروید و شاهد 
بخشی از تاریخ نقاشی این سرزمین باشید. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که 
گالری »ایوان« تمام درآمد حاصل از فروش آثار خود را صرف امور خیریه خواهد کرد.

 نگاهی به نمایشگاه »بی مرزی«
 که تا دوم تیر در گالری ایوان دایر است

»بیمرزی«
لذتقدمزدن

دررویای13نقاش

در جست وجوی اتوپیا سه نسل آبستره
»ژیال کامیاب« متولد  کرمانشاه است. 
او فوق لیســانس  نقاشــی دارد و دوره 
ســرامیک آتلیه »میه« )پاریس( را نیز 

گذرانده است. 
علمــی  هیــأت  در  عضویــت 
دانشــگاه آزاد واحــد تهــران جنوب، 
نقاشــان  انجمــن  در  عضویــت 
ایــران،  ســفالگران  انجمــن  در  عضویــت   ایــران، 
برپایی نمایشگاه های متعدد در داخل و خارج کشور، کسب جوایز 
مختلف ازجمله برگزیده دومین بینال نقاشــی ایــران، برگزیده 
نمایشگاه شعر در آثار نقاشان و برگزیده گل و طبیعت در آثار نقاشان 

در کارنامه حرفه ای این هنرمند ثبت شده اند. 
»ژیال کامیاب« در گفت وگویی کوتاه این طــور درباره خودش 
می گوید: »من مثل خیلی ها در دوران دانشــجویی فیگوراتیو کار 
می کردم، ولی بعد از مدتی متوجه شــدم در نقاشی بیش از اینها را 
طالب هستم، یعنی روایتگر بودن برای من کافی نیست. این که بتوانم 
غم و خوشحالی ام را با فیگور بیان کنم برایم دیگر جذاب نبود. من 
دوست داشــتم به »ترجمه ای از طبیعت« برسم، نه خود طبیعت. 
کم کم این اتفاق افتاد و به این شــیوه از کار دست پیدا کردم. این را 
هم بگویم که در قید و بند هیچ سبک خاصی نیستم، چون اصوال 
سبک ها و اسم ها برای هنرمند نوعی اسارت را به وجود می آورند و 
او را در محدوده  و چارچوبی خاص نگه می دارند. همان طور که گفتم 
بعد از دوره ای که نقاشی هایم شخصی تر شده بود، به جایی رسیده 
بودم که نمی توانستم با فیگور حرف ها و احساساتم را نشان دهم و این 
باعث شده بود از کارم لذت نبرم، چون عمال هنر، بازی کردن است و 
بازی لذت بخش است و این که از نقاشی کردن لذت ببرم و لحظه های 
خوشی داشته باشم هرچقدر که اطرافم ناخوشی وجود داشته باشد، 
برایم مهم بود، بنابراین در ادامه کارم فرم ها ساده تر و انتزاعی شدند، 
تا امروز و این نمایشگاه. برای آثارم در نمایشگاه »بی مرزی« عنوانی 
را انتخاب نکردم، چون نمی خواستم برای ذهن مخاطبم حصار ایجاد 
کنم و او را مجبور کنم همان برداشتی را از اثر من داشته باشد که من 
به او القا کرده ام. ذهن مخاطب باید درگیر شود و جست وجوگرانه 
درپی معنایی باشد که خود از دیدن اثر کشف می کند. تابلوهایم در 
این نمایشگاه درواقع تکه رنگ هایی در فضا هستند که با »بافت« 
روی بســتر کار ایجاده شــده اند. درواقع می توان گفت بازی هایی 
هســتند که  همه ما در ناخودآگاه مان داریــم. از همان بازی هایی 
که وقتی مثال مدادی در دست مان است و در حین صحبت کردن 
با تلفن، بدون این که حواس مان باشد روی کاغذ نقش هایی ایجاد 
می کنیم. اینها بیان درونی ما هستند. در این مجموعه همان حس 
خط خطی  ها را داشــتم.  همه ما طبیعت را دوست داریم و جالب 
است این را بدانید که طبیعت همیشه در نقاشی های من می آید، 
اما شاید به نوعی دیگر و مستتر. من همیشه در آثارم به دنبال دنیایی 
زیبا هستم، حتی اگر اطرافم زشت باشد. دنبال سرزمینی که به آن 
»مدینه فاضله« یا »اتوپیا« می گویند. به همین دلیل می خواهم به 
مفهومی خالص از تمامی سبک  ها و »ایسم« های هنری برسم. به 
دنیایی شــخصی که در قیدوبند هیچ سبکی نیست. او همچنین 
درباره مجموعه ای جدید از آثارش هم صحبت کرد و گفت که این 
دوره جدید شامل فضایی سه بعدی است از تلفیق سرامیک و نقاشی 

که در نمایشگاه آینده اش از آن رونمایی خواهد کرد.

»پرهــام دیــده ور«، مدیــر جوان 
گــردآورده  و  »ایــوان«  گالــری 
نمایشــگاه »بی مــرزی« اســت. او 
 کارشناس ارشد رســانه دیجیتال از

»OCAD University« و هنرمند 
عکاس اســت کــه پس از 10 ســال 
زندگی در کانادا به ایران بازگشــته  و 
درحال حاضر با جمع آوری بیــش از 20 اثر از 13 هنرمند این 

نمایشگاه را برگزار کرده است.
از او درباره ایده اش برای برگزاری این نمایشــگاه پرســیدم. 
این که چه دغدغه ای باعث شــد به فکر برپایــی »بی مرزی« 
با این موضوع بیفتد؟ »این روزها جریانات هنری در کشــور ما 
بیش از هر چیز بر پایه ســلیقه مخاطب، خریداران آثار هنری 
و واسطه های سیاست گذار این حرفه شکل مي گیرد، گویی در 
این میان نقش و نگاه هنرمند به عنوان خالق اثر هنری اولویتی 
ثانویه یافته است. نقاشان انتزاعی مدتی است در این موج نادیده 
گرفته شده اند. هنرمندانی که با اثر خود نه نقش و رسالت یک 
»مصلح« یا »معترض اجتماعی« را دارند که تنها به بازگوکردن 
خود نشسته اند. نیازها، حرف ها و روح خود را نقش می کنند و اثر 
هنري شان بازتابي است بر دنیای درون شان. »بی مرزی« بر این 
پایه شکل گرفت که آثار برخی از هنرمندان انتزاعی را به نمایش 

بگذارد و البته با استقبالی کم نظیر نیز روبه رو بود«.
 او دربــاره انتخاب ایــن 13هنرمند این گونــه می گوید: 
»انتخــاب هنرمندان بر پایه ســبک کاری و تجربه حرفه ای 
این نقاشــان نام آشنا در حیطه هنر شــکل گرفته است. این  
هنرمندان در طول دوران حرفه ای کار خود متاثر از تغییرات 
و بحران های سیاسی اجتماعی بسیاری بوده اند که ناخواسته 
به آنها تحمیل مي شد. دغدغه ها، گله ها و حرف هایی که گاه 
مي توانســت در قالبی عینی تر در آثارشــان نمــود یابد، اما 
ایشــان این تاثیرات را از صافی روح و دید خود نقش کردند، 
به آرامی و باشکوه. هنرمندانی که حرف هاي شان، خاطرات 
تلخ و شیرین شــان و پیرامون شــان را مي توان در آثارشان 
لمس کرد، در رنگ ها و فرم هایی که ترجمان آن شــخصی 
است و منحصر به هنرمند. »بی مرزی« نمایشگاهی است از 

حرف های دیدنی و از احساسات نقش شده«. 
آثار به نمایش درآمده همگی مربوط به نقاشانی هستند که 
عمری از فعالیت هنری شــان در این زمینه گذشــته، می توان 
گفت سه نسل از هنرمندانی که فعالیت شان در زمینه آبستره 
یا انتزاع اســت و این موضوع خود به تنهایی ارزشی دو چندان 
به این مجموعه می دهد. »پرهام دیده ور« می گوید این روزها از 
جوان گرایی سخن زیاد به میان می رود، اما معتقد است همین 
جوان گرایی نباید مانع نادیده گرفتن پیشکسوت ها شود، زیرا 
روش کار و زندگی شان بســیار قابل مطالعه است، تا جایی که 
گالری ایوان با مدیریت او، همین امر را جزو اهداف خود می داند. 
»هدف این مجموعه معرفی و حمایت از هنرمندان جوان معاصر 
و پیشرو و همچنین تقدیر از هنر پیشکسوتان است«. در همین 
راستا این گالری پس از افتتاح در  سال 95، نخستین رویداد خود 
را به نمایش آثار گروهی از پیشکسوتان هنر معاصر اختصاص 

داد.

انتخاب در ناخودآگاه
»حمید پازوکی« نقاش آبستره درباره 
سال ها فعالیتش در نقاشی و تعاملی که 
بین خود و نقاشــی آبستره برایش پیش 
آمده این طــور تعریف کــرد: »من مثل 
خیلی های دیگر تحصیالتم را به صورت 
آکادمیک از هنرستان شــروع کردم و به 
دانشکده تزیینی )دانشــگاه هنر فعلی( 
رفتم و از آن جا به »مادرید« رفتم.  نباید فراموش کرد که در کنار نقاط 
متمرکز تحصیلی، یک سری تجربیات دیدن و آشناشدن با فضای اروپا 
پیش آمد که 100درصد در نقاشی من موثر بود. یکی دیگر از عوامل، 
بحث »جست وجوگری« بود که در من وجود داشت. من همیشه آدم 
جست وجوگری بودم و هیچ وقت راضی نمی شدم که یک شاه کلید پیدا 
و با آن همه درها را باز کنم. بنابراین جریان نقاشی هایم جریانی تکراری 
نبود و مطمئنم که بزرگترین ســورپرایز هنر برای من این است که 
هیچ وقت تکراری نخواهد شد، چون هنوز هم همان جست وجوگری و 

تشنگی به قوت قبل در من باقی مانده است. 
شــرایط حضور در هنرستان و فضای آموزشــی در آن دوران ما را 
بدون شــک در جایگاهی قرار می داد که به سمت نقاشی فیگوراتیو 
برویم. در اصل تعامل من با آبستره به گونه ای شد که بسیار طبیعی بود و 
من نفهمیدم که نقاش آبستره شدم. زمانی که من در دانشکده تزیینی 
بودم، اســتادی به نام آقای »محمدحسن شیددل« بود که با ما کالژ 
کار می کرد. امــا آن زمان چون نیاز درونی من نبود، کالژ برایم لطفی 
نداشــت. زمانی نیاز کالژ را در خود دیدم که چند سالی می گذشت 
آتلیه ام را در درکه داشتم و متوجه شدم که آشغال جمع می کنم! زمانی 
وقتش رسیده بود که من فهمیدم درحال متصل کردن آشغال  ها به هم 

و ساختن اشیای جدید از آنها هستم. 
من اعتقاد دارم هیچ وقت نمی توان به صورت فریزشده به یک شیوه 
بیان دســت یافت. برای من هیچ وقت این قضیه ارادی نبوده، چون 
انتخابم نبوده و اگر هم انتخابم بوده در ناخودآگاهم این انتخاب وجود 
داشته. یکی از معضالت فعلی جوانان این است که »نیاز« را در خود 
نمی بینند و در نتیجه به یک ظاهر در نقاشی می رسند. این است که 
ما در آثارشان با »کاراکتر« مواجه نمی شویم. رسیدن از »فیگور« به 
»آبستره« یک جریان بســیار طبیعی را نیاز دارد. اگر این روند با این 

شرایط طبیعی طی نشود، کامال واضح است که دارای عمق نیست«.
اما در مورد نمایشگاه »بی مرزی« و این که گردآمدن چند هنرمند 
پیشکســوت چه کمکی به هنر تجســمی خواهد کرد، پرســیدم. 
»مخصوصا برای شرایط تجســمی حال این مملکت به نظرم بسیار 
الزم است. برای جوانان دانشجو امکانات و سرمایه ای وجود دارد؛ همان 
اساتیدی که در گذشته کار کردند، باید تجربیات آنها در اختیار دانشجو 
قرار گیرد. من اساسا با هنر پیشــرو موافقم، اما درحال حاضر »برق 
پیشرو« بیشتر از »علت برق پیشرو« مطرح می شود. این نمایشگاه که 
اکثرا نقاشان فعال و عمیق در این جریان بودند را بسیار مفید می دانم، 
همچنین می تواند یک پشتوانه برای دوســتان جوان باشد و بسیار 
حرکت خوب و صحیحی است. مثل گاهی اوقات که موزه گنجینه اش 
را به نمایش می گذارد و حتی مخاطبی که رشته اش نقاشی نیست با 
اعتمادی خاص به آثار توجه می کند. من با توجه به تعداد کثیری از 
نمایشگاه هایی که می بینم و امروزه عجله در آنها حاکم است، متوجه 
شدم باید مواظب هنر پیشرو بود. هنر پیشرو بسیار عالی است، ولی هنر 

ترمز بریده دارای خطرات زیاد است.«

نقد نه به مخاطب
هنرمنــد  نصیــری«  »ساســان 
ســاکن کاناداســت که بــه دعوت 
»پرهــام دیده ور« برای شــرکت در 
این نمایشــگاه به ایران آمده اســت. 
او می گوید کــه آن جا انجمن صنفی 
نقاشــان ایرانی-کانادایــی دارند و 
عضو ایــن انجمــن اســت و پس از 
آشنایی  اش با »پرهام دیده ور« که همان جا صورت گرفته، برای 
این نمایشگاه دعوت شده و به گفته خودش با کمال میل این 
دعوت را پذیرفته و با ارایه دو اثر در این رویداد شــرکت کرده 
است. او همچنین با 50 سال ســن جوان ترین هنرمند حاضر 
در این نمایشــگاه اســت. از او درباره اثرش پرسیدم و این طور 
پاســخ داد: »اینها دوره جدیدی از آثار من هســتند که مدت 
دو ســال اســت روی آنها کار می کنم. من معموال دوره های 
متفاوتی در کارهایم دارم و نقاشی های مختلفی کشیده ام که 
شامل نقاشی های آبســتره، طبیعت، و  پرتره است و اینها همه 
بســتگی به این دارد که حال و احوال درونی ام در هر دوره چه 
بوده است. این دوره آبســتره حاصل دو سال تالش من در این 
زمینه اســت. در این مجموعه، قلم مو و ابزارهای کالســیک 
نقاشی را کنار گذاشته ام و مســتقیما با دست کار می کنم که 
بیشتر شامل فضاهای سفید و روشــن و لکه های رنگ  است. 
نحوه کارم به این صورت اســت که نخست الیه ای رنگ در زیر 
می گذارم، صبر می کنم تا خشک شود، بعد از آن دوباره با رنگ 
آنها را می پوشــانم. این کار را آن قدر ادامه می دهم تا احساس 
کنم همان چیزی اســت که می خواهم باشد و در حدی است 
که مورد رضایتم قرار می گیرد. همه این کارها را با دست انجام 
می دهم. رنگ ها را با دســت پخش می کنم و از انگشت هایم به 
جای قلم مو اســتفاده می کنم. در این کار نوعی لذت کودکانه  
وجود دارد و یک آزادی و رهایی  به من می دهد که خیلی برایم 

لذت بخش است«.
درباره نوع و ســبکی که کارهایش را در قالــب آن ارایه داده 
است، یعنی آبســتره یا انتزاع، در جایی این طور توضیح داده 
اســت: »هنر وقتی انتزاعی می شود، شــما نمی توانید دنبال 
چیزی به عنوان پیام مستقیم در آن بگردید. هنر وقتی انتزاعی 
می شود، به همان نســبت درونی می شود و الیه های حسی تر 
هنرمند در آن پیدا می شود. امروزه خیلی آثار نقاشی فیگوراتیو 
و طبیعت می بینیم، یا بعضی از خانم ها خیلی از کارهای شان 
به طور مســتقیم آثار فمینیستی است. شــما وقتی آن آثار را 
نگاه می کنید، می بینید که خیلی مستقیم پیام شان را به شما 
می گویند و بعد دیگر جای هیچ تاملی برای مخاطب شان باقی 

نمی گذارند«.
»نصیری« در زمینه »اینستالیشــن« جزو اولین هاســت. 
اگرچه نخســتین تجربه های هنر اجرا و چیدمان در ایران به 
دهه 1350مربوط می شــود، اما با وقفه ای طوالنی، نخستین 
هنر چیدمان در پس از انقالب در  ســال 13۷2 توسط گروهی 
از هنرمندان جوان که یکی از آنها »ساســان نصیری« بود، در 
خانه ای رو به تخریب انجام شــد. او نمایشــگاه های انفرادی و 
گروهی در زمینه  هنرهای مفهومی و نقاشی در انستیتو گوته، 

گالری های کشور اسپانیا، ترکیه، آلمان و... برگزار کرده است.


