
مجموع�ه »چش�م انداز ه�ا« هم به لحاظ ش�کل 
و ف�رم و ه�م ب�ه لح�اظ تکنی�ک آث�ار ت�ازه اي 
 در کارنام�ه هن�ری ش�ما محس�وب می ش�ود.  
همین طور اس��ت، در این نمایش��گاه برای اولین بار است 
که از تکنیک ماژیک روی کاغذ آبرنگ استفاده می کنم و 
نقاشی هایی از منظره ارایه می دهم. پیش از این نمایشگاه 
در زمان دانشجویی در چندین نمایشگاه مختلف شرکت 
داشته ام، که در آنها آثار طراحی و چاپ دستی را به نمایش 
گذاشتم. این آثار کارهای فیگوراتیوی بودند و در طول زمان 
تبدیل به آثار فیگوراتیو انتزاعی شدند که در بین سال های 
83 تا 87 روی آنها متمرکز بود. »چش��م اندازها« پنجمین 

نمایشگاه انفرادیم محسوب می شود.
 اين مجموعه گس�تره هايی ناب از دش�ت، دريا 
و چمنزار هس�تند ک�ه در آنها آس�مان ب�ه زمین 

می پیوندد. اين دنیاي آرماني از چه مي گويد؟ 
مناظ��ر در این آثار دنی��ای آرمانی و رویایی مرا نش��ان 
می دهن��د.   نمی توانم بگوی��م این دنی��ای آرمانی چطور 
به وجود آمده، کارهای زیادی می کشم و وقتی اتفاق خوبی 
می افتد از بین آنها تعدادی را انتخاب می کنم، پس از آن، 
تنه��ا روی همین تعداد کار می کن��م.   در این بین نه چیز 
خاصی به من الهام می شود و نه این که منتظر چیزی هستم 
فقط تعداد زی��ادی کار می کنم و پ��س از آن نگاه می کنم 
ببینم کدام ها برایم جذابیت بیش��تری دارن��د. خودم هم 
نمی دانم چه چیزی در انتظارم است، مانند آثار نمایشگاه 
قبلی ام که جانورهای عجیب و غریب بودند که همه از انبوه 
طراحی های قبلی ام به تدریج به وجود آمده و شکل گرفته 
بودند. در این آثار گستره هایی ناب از دشت، دریا و چمنزار 
را به نمایش گذاشته ام، این نقاشی ها خالی از فیگورهای  
انسانی هستند و در بعضی سازه های متروکی دیده می شود 
که بویی از انسانیت یا صنعت در آن هست که رو به ویرانی 
اس��ت، گویی خود طبیعت تصمیم دارد اصالتش را حفظ 

کند و به اصل خویش بازگردد.  
اي�ن مناظرچط�ور به وج�ود آمدن�د؟ آي�ا ب�ا 
تماش�اي ي�ک عک�س، فیل�م ي�ا م�رور ک�ردن 
آمدن�د؟ پدي�د  ذهنت�ان  در  خاط�ره   ي�ک 

بله، ما هر کدام پر از دیتاهای مختلف هستیم. این آثار حتما 
از آنچه دیده ام به وج��ود آمده اند، اما رجوع من به خاطرات 
و مناظر بیرون��ی به صورت خودآگاه نبوده اس��ت. همه ما 
خاطرات تصویری مختلف��ی داریم. مس��افرت رفته ایم و 
ممکن است حتی سایه ها، بافت ها و هر چیزی که می بینیم 
منظره ای را برایمان تداعی کند.   من خیلی ساده به هر چیز 

نگاه می کنم و آن را در ذهنم بسط می دهم.  
يک�ي از بارزترين خصوصیت کارهاي ش�ما اين 

است که  ردپايی از انسان ديده نمی شود؟
در این آثار دس��تکاری هایی که در طبیعت اتفاق افتاده 
توسط انسان صورت گرفته اس��ت، اما به صورت مستقیم 
فیگورهای انسانی در این کارها به چشم نمی آیند. این شاید 

به دلیل خلقیات من است.  
زمینه کار اين آثار برگ هايی از يک دفتر است که 
شما هم به عمد از منظر ارايه آثار روي اين نکته تاکید 
داش�ته ايد، از ايده ش�کل گیري اين مجموعه روي 

برگ هاي دفتر بگويید؟ 
من همیش��ه در دفتر کار می کنم. بدون این که موضوع 
خاصی مد نظرم باشد و پیش زمینه ای درباره کاری داشته 
باش��م طراحی هایی انجام می دهم و از بین آنها آثاری که 
برایم جلب توجه می کنند را انتخاب کرده و در دفتر بعدی ام 
روی آنها متمرکز می شوم. بعضی از مناظر طبیعی که در 
این نمایشگاه ارایه ش��ده اند نیز ملهم از یک چیز کوچک 
و ساده در اطرافم بوده اند که بس��ط پیدا کرده و تبدیل به 

منظره ای که می بینید شده اند.  
در اين آثار از تکنیک ماژي�ک روی کاغذ آبرنگ 
بهره گرفته ايد، اما با مشاهده آثارتان  به نظر می رسد 
تکنیک نقاشی هايتان آبرنگ است، در مورد نحوه 
بکارگی�ری تکنیک ماژي�ک در اين آث�ار توضیح 

دهید؟
آثار این نمایش��گاه اولین تجربه ام در زمینه اس��تفاده 
از ماژیک اس��ت.   پیش از این نمایش��گاه، با تکنیک های 
مختلف، چاپ دستی، آبرنگ و... مناظری کار کرده بودم، 
این بار دوست داشتم تکنیک جدیدی را آزمایش کنم. فکر 
می کنم تجربه کار کردن با تکنیک های مختلف روی هر 

تجربه جدیدی هم اثر گ��ذار خواهد بود، برای مثال گاهی 
با ماژیک تجربه حسی آبرنگ را شبیه سازی می کنم. فکر 
می کنم می شود از تجربه کار با یک متریال در جای دیگر 
اس��تفاده کرد. در این آثار بعضی جاها به نحوی از ماژیک 
استفاده شده که بسیاری از مخاطبان آن را با آبرنگ اشتباه 

می گیرند.  
ماژيک برای مخاطبان تکنیک شناخته شده تری 
نسبت به اکريلیک و رنگ روغن است و برای افرادی 
که با تکنیک و متريال هنری آش�نا نیس�تند قابل 
لمس تر است، فکر می کنید به همین دلیل به سمت 

اين تکنیک آمديد؟ 
ن��ه، وقتی از ماژیک اس��تفاده می ک��ردم چنین فکری 
نداش��تم. اما به نظرم ب��ا انتخاب این متری��ال می توان به 
مخاطب نزدیک تر شد.   ماژیک را همه می شناسند. ماژیک 
برای من امکانات و در عین حال محدودیت های جالبی با 
خودش آورد، خط ها به سه ضخامت متفاوت محدود بود و 
یک  بلندر که می شد با آن رنگ ها را در هم حل کرد. عالوه 
بر این طیف وسیعی از تونالیته رنگ های مختلف از پیش 

موجود که از ترکیب شان می شد رنگ های تازه ساخت.   
اين تکنیک چط�ور اين امکان را به ش�ما داده تا 
 اليه ه�ای مختل�ف رن�گ را روی ه�م ب�ه تصوير 

در آوريد؟  
در این آثار، ابتدا با یک زمینه و الیه خیلی کمرنگ شروع  
 کرده ام ک��ه تصویر محوی ب��ه وجود آورده اس��ت. از قبل 
در مورد این که درنهایت چه تصویری به وجود خواهد آمد 
تصمیم قطعی نداش��تم و همه چیز در لحظه اتفاق افتاده 
اس��ت، در این مناظر به عنوان مثال ابتدا قهوه ای کمرنگی 
در پایین برای زمین و آبی کمرنگی هم برای آسمان در باال 

گذاشته ام و بعد الیه الیه رنگ ها را روی هم آوردم تا تصویر 
اشباع شود. آن وقت است که دست از کار می کشم. این کار 
خیلی آرام صورت می گیرد. رنگ ها روی هم می آیند و در 
هر مرحله صبر می کنم تا الیه زیری خشک شود و دوباره 
الیه رنگ جدیدی از همان طیف رن��گ روی آن می آورم، 
هر بار که این کار را انجام می دهم کار پر رنگ تر می ش��ود. 
درواقع هر الیه تک رنگ است، اما اجتماع الیه ها روی هم 

تونالیته های متنوعی ایجاد می کند.  
عموما ش�اهد اين هس�تیم که مناظر با تکنیک 
آبرنگ تصوير مي ش�وند؛ ش�ما هم منظره هايی با 
آبرن�گ  کار کرده اي�د، بی�ن آبرن�گ و ماژيک چه 
ش�باهت هايی ديديد که به جای آبرنگ از ماژيک 

استفاده کرديد؟
این دو تکنیک به لحاظ ترکیب رنگ و رنگ س��ازی به 
هم ش��باهت هایی دارند اما کنترل ماژیک روی جزییات و 
اتفاقات بیشتر است. با ماژیک می توان ظرافت های خاصی 

ایجاد کرد. هر دو تکنیک کارآیی خاص خود را دارند.  
يکی از بارزترين و مهم ترين مشخصه آثارتان ابعاد 
کوچک آنهاست، که باعث می شود مخاطب با تأمل و 

تفکر بیشتری به تماشای آثار بنشیند.  
ابعاد اکث��ر آثارم در این س��ال ها کوچ��ک بوده اند و این 
می توان��د دالیل متفاوتی داش��ته باش��د ک��ه ازجمله آن 
می توانم به ظرافت کار در س��ایز کوچک اشاره کنم، البته 
کوچک ب��ودن فضایی ک��ه در آن کار می کنم هم در خلق 
آثار کوچک بی تأثیر نیس��ت. همان طور که گفتم این آثار 
برگ های دفترچه های کوچکی هستند که همیشه توی آنها 
کار می کنم. معموال حتی اگر اتودی برای کاری زده باشم، 
ترجیح می دهم آن را با اجرای دقیق تر با همین ابعاد تکرار 

کنم. در مورد این تکنیک به خصوص، محدودیت هایی برای 
کار در س��ایز بزرگ وجود دارد، زیرا بسیار سخت است که 
وسعت کاغذ را با ماژیک پر کرد و درواقع کاری نشدنی است.  
وقتی ب�ه بازدي�د از نمايش�گاه ب�ا آث�ار منظره 
می رويم، بیشتر شاهد آثاری با سايز بزرگ هستیم 
که مخاطب را با خود همراه می س�ازد، اما آثار شما 
نوستالژی افراد را تحريک می کند، درواقع طراحی 
قاب اين آث�ار و کاغذی که انتخ�اب کرديد همه به 
 نوعی خبر از ارزش�مند بودن اي�ن مناظر می دهد.   
دقیقا همین طور است، رویکردم در انتخاب قاب هایی به این 
شکل همین بوده است. درواقع هر کدام از اینها مانند چیزی 
ارزشمند است که باید الی پارچه پیچیده و از آن نگهداری 
کرد. من حتی نوع برش این کاغذ ها را تغییر ندادم و دوست 
داشتم مش��خص باش��د که همه از یک دفتر هستند. نوع 
انتخاب قاب هم در کن��ار اندازه آثار را تبدیل به یک تصویر 
دست نیافتنی کرده اس��ت. مخاطبان هر کدام اندیشه ای 
در مورد کارها دارند و ش��باهت هایی بین مناظر این آثار با 

دیده ها و خاطراتشان می یابند.  
زاويه نگاهتان در به تصوير کشیدن اغلب اين آثار 
يکی است، در بیشتر اين نقاشی ها قسمتی از زمین 

و آسمان پیداست.  
من خیلی عالقه مند به افق هستم به همین دلیل همه 
کارها افق دارند و این افق ها معموال کادری عمودی دارند، 
در این بین نورهای کمرنگ زرد یا قرمزی که افق را از زمین 
جدا می کنند برایم جالب است. همه کارها باال و پایین دارد، 
که گاه سمت باالیی یعنی آسمان به پایین که همان زمین 

است غلبه می کند و گاه بالعکس آن اتفاق می افتد.  
در اين مناظر همه چیز در س�کون است، به غیر 

ابرها که حالتی شناور دارند.  
نقاشی کردن آس��مان برایم بسیار جذاب است. ابرها در 

این آثار تخیالت من هستند که درحال حرکتند.  
چ�ه زمان�ی از کار ک�ردن روی ي�ک اثر دس�ت 
می کشید و احساس می کنید يک اثر تکمیل شده 

است؟
وقتی سطح کار در نظر خودم اشباع شود، به این معنا که 
نیازی نباش��د به آن الیه دیگری اضافه کنم و منظره ای که 
دوس��ت دارم به وجود آمده باش��د. درواقع نمی توان در این 
مورد توضیح داد این که چه زمانی کار تمام می شود یک چیز 

انتزاعی است و هر هنرمند یک جور آن را درک می کند.  
آثارتان متاثر از آثار کدام نقاش است، حال و هوای 
آث�ار نقاش خاصی ب�وده ک�ه روی کارهايتان تأثیر 

بگذارد؟
بله، نقاشان مورد عالقه زیادی دارم و از هر کدام چیزهای 
زیادی یاد گرفته ام. آثار لوس��ین فروید را دوس��ت دارم، آثار 
دیوید هاگنی را می پسندم. گرهارد ریشتر، نقاش آلمانی را هم 
به لحاظ تفکر و هم از لحاظ کاری بسیار دوست دارم. از نقاشان 
ایرانی هم دوستان خوبی دارم که به کارشان عالقه مندم و آثار 

احمد امین نظر و امید مشکسار را دوست دارم.  
چرا با موج نقاش�ي فیگوراتیو که اي�ن روزها در 
خارج از ايران و حتی در ايران بس�یار همه گیر شده 
و بازار فروش آثار را در دس�ت گرفته اس�ت همراه 

نشديد؟
من به نقاشی انتزاعی عالقه مند هستم. نقاشی فیگوراتیو 
را دنبال می کنم و نقاش��ان مورد عالقه زیادی دارم که کار 
فیگوراتیو می کنند. از کارهایش��ان چیزه��ای زیادی یاد 
گرفتم که می توان در نقاشی انتزاعی آن را پیاده کرد ولی 
اصوال از ابتدا که شروع به نقاشی کشیدن کردم به نقاشی 
انتزاعی عالقه داشتم، نقاشی هایم انتزاعی فیگوراتیو است. 
انتزاع ناب و خالص برای م��ن تا امروز جذابیت کافی برای 
کار کردن نداشته است. مناظری که در این نمایشگاه نیز 
ارایه داده ام خیالی هس��تند و یک جنبه انتزاعی در بیشتر 
آنها وجود دارد. من برای انجام کار هنری به این فکر نکردم 
که چه نوعی از نقاشی همه گیر اس��ت تا  آن را انجام دهم. 
هیچگاه به بازار فروش آثار فکر نکردم چون اگر هنرمندی 
به فروش آثار فکر کند باید هر لحظه همراه موج شود و آثاری 
ارایه دهد که مورد عالقه بازار باشد و همزمان با گرایش بازار 
نوع آثارش را تغییر دهد. ترجیح می دهم در زمینه ارایه اثر 
هنری کاری را انجام دهم که دوست دارم حتی اگر از این راه 
نتوانم پول در آورم. ایده آلم را برای کار هنری ام اجرا می کنم 
و بهترینم را ارایه می دهم و به هیچ چیز دیگر فکر نمی کنم.  
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گالری اثر اين روزها میزبان نمايشگاه نقاشی های مهران دانايی است. »چشم اندازها« عنوان اين نمايشگاه است، 
که دانايی 26 اثر با تکنیک ماژيک روی کاغذ آبرنگ و در ابعاد بسیار نامتعارف 21×13 و 13×21 سانتی متر به تماشا 
گذاشته است.   اين هنرمند جوان در پنجمین نمايشگاه انفرادی اش نقاشی های متفاوتی از مناظر و طبیعتی بکر 
ارايه داده اس�ت و برای چند لحظه ای بازديدکنندگان آثارش را از زندگی ماشینی امروزی دور کرده است و با خود 
به دنیای رويايی ذهنی اش که در آن گستره هايی ناب از دشت، دريا و چمنزار به چشم می خورد و آسمان به زمین 

می پیوندد برده است.    »چشم اندازها« پنجمین نمايشگاه انفرادی او محسوب می شود.  

ذره بین

 گفت وگو با رضی میری، طراح فرش و نازنین میری، هنرمند نقاش

هنری که زیر پای شماست
این روزه��ا گالری های خانه هنرمن��دان ایران 
میزبان نمایشگاه دستبافته های ایرانی است. در 
این نمایش��گاه فرش های قدیمی، طرح فرش، 
نقاش��ی، عکس و فیلم های مس��تند با موضوع 
فرش به نمایش درآمده اس��ت. رض��ی میری از 
طراحان باسابقه فرش در این نمایشگاه برخی از 
دستبافته های خود را به نمایش گذاشته است.   
این هنرمند بین المللی ایران که آثارش در آمریکا، 
فرانسه، آلمان، اتریش، ژاپن و... به نمایش درآمده، 
در این نمایشگاه هنر خود را در طراحی فرش در 
معرض دید عالقه مندان قرار داده است. همچنین 
نازنین میری، نقاش باس��ابقه که نمایشگاه های 
متعددی در داخل و خارج از کش��ور داش��ته نیز 
برخی از نقاش��ی های خود را که با موضوع زنان 
قالیباف اس��ت، به نمایش گذاش��ته اس��ت. در 
ادامه گفت وگویی با رضی میری و نازنین میری 

داشته ایم که می خوانید.  
گره يعنی زندگی

نازنین میری از زمان کودکی آموزش نقاشی را 
نزد علی اصغر پتگر و نامی پتگر آغاز کرد. به دلیل 
سکونت در خارج از کشور بیشتر نمایشگاه های او 
در آمریکا و آلمان برگزار شد و پس از بازگشت به 
ایران، اولین نمایشگاه خود را در گالری ماه مهر برپا 
کرده است.   نمایشگاه آثار فیگوراتیو او با عنوان 
»گره« که به موضوع زنان فرشباف پرداخته است، 
هم اکنون در خانه هنرمندان برپاس��ت.   میری 
با اشاره به سابقه تاریخی خانواده خود در زمینه 
فرش گف��ت:   زمانی که خ��ارج از ای��ران بودم، 
نقاش��ی هایم کامال متفاوت بود و فرش اصال در 
آنها حضور نداشت، اما از وقتی به ایران برگشتم 
و همکاری با دیگر اعض��ای خانواده را آغاز کردم، 

فرش، نقش مهمی در زندگی من پیدا کرد.  
او می گوی��د: وقتی میان ایل قش��قایی رفتم، 
حس های درونی من متبلور شدند و حس کردم 
آن حافظ��ه تاریخی که در ذهن م��ن بود، تکان 
خورد. بافنده ها برایم بس��یار جالب هستند و با 
خودم فکر کردم آن خلوتی ک��ه در زمان بافتن 
فرش با خ��ود دارند باعث می ش��ود وقتی آنها را 
می بینم احساس آرامش کنم. بعد سواالتی برای 
من مطرح ش��د و تالش کردم خودم را بیش��تر 
بشناس��م.   بنابراین ش��روع کردم به خواندن و 
هرچه بیشتر خواندم و به مناطق مختلف رفتم، 
تحت تأثیر قرار گرفتم و متوجه شدم این بافنده 
با یک گره همه کاری می کن��د. فکر کردم اصال 
گره چیس��ت و متوجه ش��دم همه زندگی گره 
است. مادری که بچه اش را بغل کرده و یک پیوند 
عاطفی دارد یا بافنده ای که این گره ها را می زند و 
ذهنیت خود را به عینیت درمی آورد، درواقع این 

گره ها همه آرزوها و خیاالت اوست.   
میری درم��ورد رنگ های متن��وع موجود در 
تابلوهای��ش گفت: ای��ن رنگ ه��ا را از بافنده ها 
می گیرم، از لباس ها، حالت ها و حتی اسم هایشان. 
به خصوص در قشقایی ها که ارتباط مستقیم با 
طبیعت دارند و همان چیزی که در ذهن ش��ان 
هست را در فرش ها نش��ان می دهند. دیدن این 
فرش ها باعث آرامش می شود. فرش خود زندگی 
است و تمام پیوندهایی که در آن وجود دارد مثل 
زندگی است. متاس��فانه در ایران مردم شهامت 
ندارند که به اصل خود برگردند و به رنگ های تیره 

تمایل پیدا کردند. اما قشقایی ها چون با طبیعت 
زندگی می کنند، آزاد هس��تند و مانند سرمنشأ 

خود که طبیعت است، زندگی می کنند.  
او ادام��ه داد: بعد از آش��نایی با کار قش��قایی 
وقتی آثار هنری مختلف را می دیدم یا موسیقی 
گ��وش م��ی دادم، احس��اس می ک��ردم نکات 
مش��ترکی در همه آنها هس��ت. وقتی سمفونی 
9 بتهوون را گ��وش می کردم، متوجه ش��دم او 
هم درمورد همان انسانیت و پیوند بین انسان ها 
حرف می زند. ما آدم ها االن در کثرت هس��تیم و 
باید به وحدت برس��یم.   میری درمورد خطوط 
اکسپرس��یو فیگورها و تفاوت ظاهری آن با نظم 
موجود در فرش گفت: اگر شناخت ما از فرش باال 
رود، می بینیم که ما همه چی��ز را در فرش داریم. 
مثال گبه یا بعض��ی فرش ها را وقت��ی می دیدم، 
فکر می کردم ی��ک کار مدرن اس��ت ولی وقتی 
می پرسیدم می گفتند از قدیمی ترین فرش های 
ایران است که کامال به یک تابلوی آبستره شبیه 
اس��ت. در فرش ایران همه اینها هست. فرش ها 
متفاوت هستند، بعضی از آنها طرح و نقشه ندارند 
و بافنده خودش با حس خود آنها را می بافد و طرح 
و رنگ ها کامال آزاد هستند. ولی فرش هایی هم 
هستند که طرح کالسیک و نقش��ه دارند و یک 

طراح آن را کارگردانی می کند.   
احیای نقش های فراموش شده

رضی میری سال هاس��ت که با ف��رش ارتباط 

تنگاتن��گ دارد و ب��ه دلیل تالش ب��رای احیای 
نقش های قدیمی ف��رش ایران در کش��ورهای 
اروپایی ش��ناخته ش��ده و به عنوان تولیدکننده 
بهترین محصوالت نوآورانه سنتی در نمایشگاه 
دموتکس روسیه انتخاب ش��ده است. این روزها 
خانه هنرمندان ای��ران میزبان تع��داد زیادی از 
فرش هایی اس��ت ک��ه او با توجه ب��ه نقش های 
کهن طراحی کرده و تاریخچ��ه ای از فرش ایران 
را مقابل دیدگان تماش��اگران داده است. رضی 
میری در این باره گفت: در بخشی از این نمایشگاه 
فرش های قدیمی به نمایش درآمده که بیش��تر 
آنها متعلق به کلکسیون شخصی من است. البته 
چون قصد داشتم به صورت موضوعی با کارهای 
قدیمی برخورد کنم، چند فرش را که با موضوع 
موردنظر من مربوط بود و بهتر می توانست مفهوم 
این مجموع��ه را منتقل کن��د از دو مجموعه دار 
امانت گرفتم. این فرش ها متعلق به اواسط قرن 
19 میالدی تا ربع اول قرن 20 میالدی اس��ت و 

فرش جدیدتری در میان آنها نیست. 
میری با اشاره به این که همه فرش های جدید 
این نمایشگاه توس��ط او طراحی شده اند، گفت: 
یکی از نگاه های من به فرش، حفظ اصالت هاست. 
در عین حال که نوآوری، خالقیت و یک فکر آزاد 
که کار خودم اس��ت، در کارها وج��ود دارد ولی 
اعتقاد دارم که یک پایه اصلی باید وجود داشته 
باش��د تا بتوان آنچه را می خواه��ی انجام دهی، 
تعریف کرد. هیچ هنری از این موضوع مس��تثنا 
نیست و در تمام هنرها یک وابستگی به گذشته 
وجود دارد. م��ن نمی خواهم نظرم را به کس��ی 
تحمیل کنم ولی طرز فکر من این طور است، یا 
ش��اید عالقه  دارم که به نوعی به ریشه ها متصل 
شوم. من برای طرح های خود یک نام می گذارم 
تا هم آنها را با این نام ها بشناس��م و در حافظه ام 
بماند و هم این که احس��اس می کنم فرش مثل 

یک موجود زنده است و باید نام داشته باشد.  
او درمورد نحوه اس��تفاده از نقش های قدیمی 
در کارهای خ��ود گفت: کمت��ر در کارهای من 
پیش می آید که بخواهم عین یک فرش را کپی 
کنم و حتی اگر بخواهم عین یک فرش را ببافم 
و تغییری در آن ندهم بازهم عوامل متغیر فراوانی 
وجود دارد که باعث می ش��ود کارها ش��بیه هم 
نشوند. اما گاهی نوعی طبع آزمایی وجود دارد و 
من می خواهم خود را به آزمون بگذارم. مثال اثری 
را می بینم که سر تعظیم جلوی آن فرود می آورم و 
دلم می خواهد ببینم می توانم عین آن را دربیاورم.  
او ادام��ه داد: دی��دن یک ف��رش قدیمی مثل 
شعری قدیمی اس��ت که می خوانم و از آن لذت 
می برم ولی بع��د با رعایت اصول ش��عر خودم را 
می گویم. این کار اقتباس کردن اس��ت و با کپی 
یا تقلید تفاوت دارد. با این ش��یوه به کار قدیمی 
ارزش و احترام گذاش��ته و بعد در حول و حوش 
آن یک کار هنری دیگر انجام می شود. در کارهای 
من با وجود وابستگی به ریشه چیزهای دیگری 
هم وجود دارد که هیچ سابقه قبلی ندارد. آن قدر 
من در کارهای قدیم سیر کردم که اگر این طرح ها 
را به یک کارشناس هم نشان دهید فکر می کند 
از روی یک اثر قدیمی کار شده درحالی که اصال 

این طور نیست.  
میری درباره نقش هایی که فراموش شده اند، 

گفت: در فرش قدیم نقش ها و المان هایی بود که 
در دهه های گذشته مورد استفاده قرار نگرفت. 
درواقع باید گفت شیوه های طراحی به دلیل نیاز 
به تولید انبوه و تجاری شدن فرش به فراموشی 
سپرده ش��ده و همه فرش ها یکسان و بی تنوع 
شدند. یکی از خصوصیات فرش ایران که قابل 
ارزش و احترام اس��ت، طرح های گس��ترده آن 
است. اما چون تولیدکنندگان نگاه هنری ندارند 
به تدریج طرح های پیچیده کنار گذاشته شده 
و از خاطره ه��ا محو می ش��وند. حتی در بعضی 
مناطق بافندگان ف��رش فراموش کرده اند قبال 
در فرهنگ ش��ان چه چیزهایی بوده. کاری که 
من می کنم این اس��ت که ب��ه حافظه جمعی 
گذشته برمی گردم و با توجه به امکان مراجعه به 
موزه ها و مجموعه های شخصی آنها را معیار قرار 
می دهم و اطالعات به دست آمده را به بافندگانی 
که قبال اینها را داشتند و حاال فراموش کردند، 
منتقل می کنم و این کاری است که به آن نوزایی 
می  گویند. در مقطع تاریخ��ی 1930 میالدی 
به این طرف، فرش هر روز تغییراتی داشته و از 
گذشته اش فاصله گرفته است. در تاریخ فرش 
ایران ی��ک پارگی وجود دارد که بای��د آن را رفو 
کرد. من آمدم ای��ن پارگی را به هم اتصال دهم، 
هرچند ممکن اس��ت باز هم در قرن بعدی این 
اتفاق بیفتد اما شاید بتوانم آن را یک قرن عقب 

بیندازم.  

مه�دی تجريش�ی| هم�ه م�ا از کودک�ی تا به 
ام�روز با مس�افرت به ش�هرهای مختل�ف ايران 
به خصوص اصفهان و ش�یراز نقش برجسته های 
مختلفی را ديده ايم، نقش برجس�ته حالتی میان 
مجسمه س�ازی و نقاش�ی دارد؛ که معموال بدون 
رنگ پردازی ساخته می شوند. در زمینه گچکاری 
و کنده کاری روی گچ، اين تکنیک را  بیش�تر در  
سقف ها، حاش�یه ديوارها، گنبد و ايوان مساجد 
در ابعاد ب�زرگ ديده ايم، در نمايش�گاه »از خاک 
تا افالک« که در گالری ش�کوه داير اس�ت، شاهد 
آثار نقش برجس�ته از جالل حبیبی هس�تیم که 
خوشنويسی های بزرگان  و اساتید از آيات قرآنی 
با خط نستعلیق، ثلث، نس�خ و کوفی را روی گچ، 
خاک و چوب تراشیده اس�ت. او در اين نمايشگاه  
17  اثر ارايه داده که در 15 اثر خشت های گچی که 
خود آنها را س�اخته، ت�راش داده و در دو اثر ديگر 
نمايی از خطوط در هم رفته را روی چوب به نمايش 

گذاشته است.  
 چه مدت زمانی است که روی اين آثار متمرکزيد؟

حدود 2 س��ال اس��ت که برای انج��ام این آث��ار وقت 
گذاش��ته ام، به  غیر از آثار نقش برجسته ها بر خشت های 
گچی، 2 اثر نقش برجس��ته روی چوب نی��ز زمان زیادی 
کار داش��ت. ح��دود 45 روز کار روی ای��ن آث��ار به طول 
انجامید. رنگ های مختلف را برای این دو اثر تست کردم، 
می خواستم که این دو اثر به لحاظ رنگی با هم تفاوت داشته 
باش��ند برای همین در اثر »آفرینش« از رنگ مسی و سبز 
کمتر استفاده شده و گوشه های کار رنگ های محوی آمده 
که مفهوم آفرینش را بهتر نشان دهد اما در اثر »خاطره« از 
رنگ مسی و سبز بیشتر استفاده شده، حالت قدیمی به کار 

داده تا با مفهوم خاطره همخوانی داشته باشد.  
اين نمايشگاه شامل چند اثر می ش�ود و »از خاک تا 

افالک« از چه می گويد؟
در این نمایش��گاه 15 اثر نقش برجسته روی خشت 
گچی و 2 اثر بر چوب ارایه داده ام، در آثار گچی مجموعه 
»از خاک تا  افالک« خوشنویسی های اساتید بزرگ از آیات 
قرآنی را به وسیله دستگاه فرز که در ساخت طال و جواهر 

استفاده می ش��ود، تراش��یده ام. در این نمایشگاه سعی 
کردم آثاری به نمایش بگ��ذارم که در عین نو بودن و کار 
با متریال جدید، یاد اساتید بزرگ خط زنده شود، در 2 اثر 
دیگر این نمایشگاه »آفرینش« و »خاطره« که ایده و اجرای 
کار از خودم است، روایت ها، داستان ها و مفاهیم قرآنی با 
نمایی از خطوط در هم تنیده شده بر چوب کار شده است. 

بعضی آثار در اين نمايش�گاه به لح�اظ رنگی براق و 
بعضی ديگر مات هستند، نحوه رنگ گذاری اين آثار 

چگونه بوده است؟
بعضی آثار گچی با رنگ گچ ارایه شده اند اما در بیشتر 
آنها رنگ های قهوه ای، رسی و خاکی با گچ ترکیب شده 
است و در بطن کار استفاده ش��ده، به صورتی که اگر کار 
تراشیده شود در زیر آن نیز همان رنگ وجود دارد. آثاری 
که رنگ های تیره تری دارند س��یلر و کیلر ب��ر آنها زده 

ش��ده و انعکاس نور و بازتاب آن بیش��تر است اما آنهایی 
که رنگ های روش��ن دارند مایعی که روی آنها زده شده 

انعکاس نور ندارد و مات به نظر می رسد.  
آثاری که آيات قرآنی روی گچ تراش�یده ش�ده اند، 
حاش�یه های مختلفی دارند که با هم متفاوت است، 

طراحی اين حاشیه ها را خودتان انجام داده ايد؟

بله، حدود 15 س��ال پیش طراحی فرش می کردم، از 
این روست که طراحی های مختلفی برای حاشیه های این 
آثار نیز در نظر گرفتم.   تمامی حاش��یه هایی که در آثار 
گچی به دور خوشنویسی ها آمده را خود انجام داده ام، در 
این آثار سعی کرده ام اگر خط ها تکراری است حاشیه ها را 

تغییر دهم تا تنوع الزم را داشته باشند.   
با طراحی متفاوت قاب های اين آثار به شکلی که ابتدا 
حاش�یه ای از جنس ام دی اف در اط�راف کار وجود 

دارد و بعد اثر به صورت برجس�ته با ق�اب ديگری از 
وس�ط آن بیرون آمده، تأکید بیشتری بر ارزشمند 
بودن اين نقش برجسته ها دارد. از انتخاب اين قاب ها 

بگويید؟
قصد داشتم دور این آثار را قاب 2/5 تا 3 سانتی متری 
بگیرم اما ه��ر کجا که ای��ن آثار را می ب��ردم می گفتند 
امکان پذیر نیست که بتوان آنها را به این شکل قاب کرد، 
وقتی دیدم نمی ت��وان آنها را قاب کرد، خ��ودم قاب این 
آثار را با ورق های ام دی اف ب��ا همان ضخامت مورد نظر 
س��اختم. این قاب ها دور دارند و نقش برجسته ها در آن 
قرار می گیرد درواقع نوع انتخاب قاب تأکید بیشتری بر 

ارزش این آثار دارد.  
دو اثر »آفرينش« و »خاطره« متفاوت با بقیه آثار است، 
هم روی چوب کار ش�ده و هم ابعادی بس�یار بزرگ 
دارند که مفاهیم مورد نظرتان را با خط هايی تو در تو و 
در هم تنیده شده بر آنها حک کرده ايد، از ايده اولیه 

اين اثر بگويید؟ 
 ای��ده ابتدایی  ای��ن دو اثر به س��ادگی در ذهنم نقش 
بست، در مترو بودم اثری را دیدم که مخاطبان نسبت به 
آن بی توجه بودند و آن اثر حس الزم را در بیننده ها ایجاد 
نمی کرد، بنابراین تصمیم گرفت��م کاری انجام دهم که 
خطوط در هم تنیده ش��ده روایاتی از قرآن را نشان دهد. 
با چرخش در کار »آفرینش« می توان روایات داستان های 
مختلف قرآنی چون داستان بلعیده شدن حضرت یونس 
توسط نهنگ، سگ اصحاب کهف، قسم به قلم، حضرت 
مسیح و... را در آن دید. در مرکز تابلو کعبه وجود دارد و دو 
خط مستقیم روبه افق صراط مستقیم را نشان می دهد. 
دایره های بزرگی که اشاره به هفت آسمان دارد نیز در تابلو 
دیده می شود.  وقتی این اثر را از کنار نگاه کنید رنگ های 
رنگین کمان نیز به چش��م می خ��ورد. در اث��ر دیگر که 
براساس مفهوم »خاطره« پدید آمده است، خطوط یکدیگر 
را قطع می کنند اما همه با هم ارتباط دارند. رنگ مسی، 
طالیی و سبز زنگاری در این کار استفاده شده است. وقتی 
جلوی کار می ایستید در قسمت باالیی یک هالل کامل به 
چشم می خورد که همان گنبد نیلی رنگ یا همان گنبد 

کبود است که همه خاطرات درگیر آن است.   

به بهانه نمايشگاه »از خاک تا افالک« در گالری شکوه

تراشیدن مفهوم آفرينش روی چوب

 گفت وگو با مهران دانايی به بهانه نمايش آثار تازه اش در گالری اثر

طبیعت می خواهد اصالتش را حفظ کند
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