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مجموع�ه «چش�م اندازه�ا» هم به لحاظ ش�کل
و ف�رم و ه�م ب�ه لح�اظ تکنی�ک آث�ار ت�ازهاي
در کارنام�ه هن�ری ش�ما محس�وب میش�ود.
همینطور اس��ت ،در این نمایش��گاه برای اولین بار است
که از تکنیک ماژیک روی کاغذ آبرنگ استفاده میکنم و
نقاشیهایی از منظره ارایه میدهم .پیش از این نمایشگاه
در زمان دانشجویی در چندین نمایشگاه مختلف شرکت
داشتهام ،که در آنها آثار طراحی و چاپ دستی را به نمایش
گذاشتم.اینآثارکارهایفیگوراتیویبودندودرطولزمان
تبدیل به آثار فیگوراتیو انتزاعی شدند که در بین سالهای
 83تا  87روی آنها متمرکز بود« .چش��ماندازها» پنجمین
نمایشگاهانفرادیممحسوبمیشود.
اين مجموعه گس�ترههايى ناب از دش�ت ،دريا
و چمنزار هس�تند ك�ه در آنها آس�مان ب�ه زمين
مىپيوندد.ايندنيايآرمانيازچهميگويد؟
مناظ��ر در این آثار دنی��ای آرمانی و رویایی مرا نش��ان
میدهن��د .نمیتوانم بگوی��م این دنی��ای آرمانی چطور
بهوجود آمده ،کارهای زیادی میکشم و وقتی اتفاق خوبی
میافتد از بین آنها تعدادی را انتخاب میکنم ،پس از آن،
تنه��ا روی همین تعداد کار میکن��م .در این بین نه چیز
خاصیبهمنالهاممیشودونهاینکهمنتظرچیزیهستم
فقط تعداد زی��ادی کار میکنم و پ��س از آن نگاه میکنم
ببینم کدامها برایم جذابیت بیش��تری دارن��د .خودم هم
نمیدانم چه چیزی در انتظارم است ،مانند آثار نمایشگاه
قبلیام که جانورهای عجیب و غریب بودند که همه از انبوه
طراحیهای قبلیام به تدریج بهوجود آمده و شکل گرفته
بودند .در این آثار گسترههايى ناب از دشت ،دريا و چمنزار
را به نمایش گذاشتهام ،این نقاشیها خالی از فیگورهاى
انسانیهستندودربعضیسازههایمتروکیدیدهمیشود
که بویی از انسانیت یا صنعت در آن هست که رو به ویرانی
اس��ت ،گويى خود طبيعت تصميم دارد اصالتش را حفظ
کندوبهاصلخویشبازگردد.
ای�ن مناظرچط�ور بهوج�ود آمدن�د؟ آی�ا ب�ا
تماش�اي ی�ک عک�س ،فیل�م ی�ا م�رور ک�ردن
ی�ک خاط�ره در ذهنت�ان پدی�د آمدن�د؟
بله،ماهرکدامپرازدیتاهایمختلفهستیم.اینآثارحتما
از آنچه دیدهام بهوج��ود آمدهاند ،اما رجوع من به خاطرات
و مناظر بیرون��ی به صورت خودآگاه نبوده اس��ت .همه ما
خاطرات تصویری مختلف��ی داریم .مس��افرت رفتهایم و
ممکناستحتیسایهها،بافتهاوهرچیزیکهمیبینیم
منظرهای را برایمان تداعی کند .من خیلی ساده به هر چیز
نگاه میکنم و آن را در ذهنمبسط میدهم.
يك�ي از بارزترين خصوصيت كارهاي ش�ما اين
استكه ردپاییازانساندیدهنمیشود؟
در این آثار دس��تکاریهایی که در طبیعت اتفاق افتاده
توسط انسان صورت گرفته اس��ت ،اما بهصورت مستقیم
فیگورهایانسانیدراینکارهابهچشمنمیآیند.اینشاید
بهدلیلخلقیاتمناست.
زمينه كار اين آثار برگهایی از یک دفتر است كه
شماهمبهعمدازمنظرارايهآثاررويايننكتهتاكيد
داش�تهايد ،از ايده ش�كل گيري اين مجموعه روي
برگهايدفتربگوييد؟
من همیش��ه در دفتر کار میکنم .بدون اینکه موضوع
خاصی مد نظرم باشد و پیش زمینهای درباره کاری داشته
باش��م طراحیهایی انجام میدهم و از بین آنها آثاری که
برایمجلبتوجهمیکنندراانتخابکردهودردفتربعدیام
روی آنها متمرکز میشوم .بعضی از مناظر طبیعی که در
این نمایشگاه ارایه ش��دهاند نیز ملهم از یک چیز کوچک
و ساده در اطرافم بودهاند که بس��ط پیدا کرده و تبدیل به
منظرهایکهمیبینیدشدهاند.
در این آثار از تکنیک ماژی�ک روی کاغذ آبرنگ
بهرهگرفتهاید،امابامشاهدهآثارتان بهنظرمیرسد
تکنیک نقاشیهایتان آبرنگ است ،در مورد نحوه
بکارگی�ری تکنیک ماژی�ک در این آث�ار توضیح
دهید؟
آثار این نمایش��گاه اولین تجربهام در زمینه اس��تفاده
از ماژیک اس��ت .پیش از این نمایش��گاه ،با تکنیکهای
مختلف ،چاپ دستی ،آبرنگ و ...مناظری کار کرده بودم،
این بار دوست داشتم تکنیک جدیدی را آزمایش کنم .فکر
میکنم تجربه کار کردن با تکنیکهای مختلف روی هر
مه�دی تجریش�ی| هم�ه م�ا از کودک�ی تا به
ام�روز با مس�افرت به ش�هرهای مختل�ف ایران
بهخصوص اصفهان و ش�یراز نقش برجستههای
مختلفی را دیدهایم ،نقشبرجس�ته حالتی میان
مجسمهس�ازی و نقاش�ی دارد؛ که معموال بدون
رنگپردازی ساخته میشوند .در زمینه گچکاری
و کندهکاری روی گچ ،این تکنیک را بیش�تر در
سقفها ،حاش�یه دیوارها ،گنبد و ایوان مساجد
در ابعاد ب�زرگ دیدهایم ،در نمایش�گاه «از خاک
تا افالک» که در گالری ش�کوه دایر اس�ت ،شاهد
آثار نقش برجس�ته از جالل حبیبی هس�تیم که
خوشنویسیهای بزرگان و اساتید از آیات قرآنی
با خط نستعلیق ،ثلث ،نس�خ و کوفی را روی گچ،
خاک و چوب تراشیده اس�ت .او در این نمایشگاه
 17اثر ارایه داده که در  15اثر خشتهای گچی که
خود آنها را س�اخته ،ت�راش داده و در دو اثر دیگر
نمایی از خطوط در هم رفته را روی چوب به نمایش
گذاشتهاست.
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گفتوگو با مهران دانایی به بهانه نمایش آثار تازهاش در گالری اثر

طبیعت میخواهد اصالتش را حفظ کند
| آرزو جعفریان |

گالری اثر این روزها میزبان نمایشگاه نقاشیهای مهران دانایی است« .چشم اندازها» عنوان این نمایشگاه است،
که دانایی 26اثر با تکنیک ماژیک روی کاغذ آبرنگ و در ابعاد بسيار نامتعارف 13×21و 21×13سانتیمتر به تماشا
گذاشته است .این هنرمند جوان در پنجمین نمایشگاه انفرادیاش نقاشیهای متفاوتی از مناظر و طبیعتی بکر
ارایه داده اس�ت و برای چند لحظهای بازدیدکنندگان آثارش را از زندگی ماشینی امروزی دور کرده است و با خود
به دنیای رویایی ذهنیاش که در آن گسترههايى ناب از دشت ،دريا و چمنزار به چشم میخورد و آسمان به زمين
مىپيونددبردهاست« .چشماندازها»پنجمیننمایشگاهانفرادیاومحسوبمیشود.

تجربه جدیدی هم اثر گ��ذار خواهد بود ،برای مثال گاهی
با ماژیک تجربه حسی آبرنگ را شبیهسازی میکنم .فکر
میکنم میشود 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
میگیرند.
ماژیکبرایمخاطبانتکنیکشناختهشدهتری
نسبتبهاکریلیکورنگروغناستوبرایافرادی
که با تکنیک و متریال هنری آش�نا نیس�تند قابل
لمستر است ،فکر میکنید به همین دلیل به سمت
اینتکنیکآمدید؟
ن��ه ،وقتی از ماژیک اس��تفاده میک��ردم چنین فکری
نداش��تم .اما به نظرم ب��ا انتخاب این متری��ال میتوان به
مخاطب نزدیکتر شد .ماژیک را همه میشناسند .ماژیک
برای من امکانات و در عین حال محدودیتهای جالبی با
خودش آورد ،خطها به سه ضخامت متفاوت محدود بود و
یک بلندر که میشد با آن رنگها را در هم حل کرد .عالوه
بر این طیف وسیعی از تونالیته رنگهای مختلف از پیش
موجودکهازترکیبشانمیشدرنگهایتازهساخت.
اين تكنيك چط�ور این امکان را به ش�ما داده تا
الیهه�ای مختل�ف رن�گ را روی ه�م ب�ه تصوير
درآورید؟
دراینآثار،ابتدابایکزمینهوالیهخیلیکمرنگشروع
کردهام ک��ه تصویر محوی ب��ه وجود آورده اس��ت .از قبل
در مورد اینکه درنهایت چه تصویری به وجود خواهد آمد
تصمیم قطعی نداش��تم و همه چیز در لحظه اتفاق افتاده
اس��ت ،در این مناظر بهعنوان مثال ابتدا قهوهای کمرنگی
در پایین برای زمین و آبی کمرنگی هم برای آسمان در باال

گذاشتهام و بعد الیهالیه رنگها را روی هم آوردم تا تصویر
اشباع شود .آن وقت است که دست از کار میکشم .این کار
خیلی آرام صورت میگیرد .رنگها روی هم میآیند و در
هر مرحله صبر میکنم تا الیه زیری خشک شود و دوباره
الیه رنگ جدیدی از همان طیف رن��گ روی آن میآورم،
هر بار که این کار را انجام میدهم کار پر رنگتر میش��ود.
درواقع هر الیه تک رنگ است ،اما اجتماع الیهها روی هم
تونالیتههایمتنوعیایجادمیکند.
عموما ش�اهد اين هس�تيم كه مناظر با تكنيك
آبرنگ تصوير ميش�وند؛ ش�ما هم منظرههایی با
آبرن�گ کار کردهای�د ،بی�ن آبرن�گ و ماژیک چه
ش�باهتهایی دیدید که به جای آبرنگ از ماژیک
استفادهکردید؟
این دو تکنیک به لحاظ ترکیب رنگ و رنگس��ازی به
هم ش��باهتهایی دارند اما کنترل ماژیک روی جزییات و
اتفاقات بیشتر است .با ماژیک میتوان ظرافتهای خاصی
ایجادکرد.هردوتکنیککارآییخاصخودرادارند.
یکیازبارزترینومهمترینمشخصهآثارتانابعاد
کوچکآنهاست،کهباعثمیشودمخاطبباتأملو
تفکربیشتریبهتماشایآثاربنشیند.
ابعاد اکث��ر آثارم در این س��الها کوچ��ک بودهاند و این
میتوان��د دالیل متفاوتی داش��ته باش��د ک��ه ازجمله آن
میتوانم به ظرافت کار در س��ایز کوچک اشاره کنم ،البته
کوچک ب��ودن فضایی ک��ه در آن کار میکنم هم در خلق
آثار كوچك بیتأثیر نیس��ت .همانطور که گفتم این آثار
برگهایدفترچههایکوچکیهستندکههمیشهتویآنها
کار میکنم .معموال حتی اگر اتودی برای کاری زده باشم،
ترجیح میدهم آن را با اجرای دقیقتر با همين ابعاد تکرار

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

تراشیدنمفهومآفرینشرویچوب
استفاده میش��ود ،تراش��یدهام .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 2اثر
دیگر این نمایشگاه «آفرینش» و «خاطره» که ایده و اجرای
کار از خودم است ،روایتها ،داستانها و مفاهیم قرآنی با
نماییازخطوطدرهمتنیدهشدهبرچوبکارشدهاست.

ش��ده و انعکاس نور و بازتاب آن بیش��تر است اما آنهایی
که رنگهای روش��ن دارند مایعی که روی آنها زده شده
انعکاسنورنداردوماتبهنظرمیرسد.
آثاری که آیات قرآنی روی گچ تراش�یده ش�دهاند،
حاش�یههای مختلفی دارند که با هم متفاوت است،
طراحیاینحاشیههاراخودتانانجامدادهاید؟

این نمایشگاه شامل چند اثر میش�ود و «از خاک تا
افالک»ازچهمیگوید؟

در این نمایش��گاه  15اثر نقش برجسته روی خشت
گچی و  2اثر بر چوب ارایه دادهام ،در آثار گچی مجموعه
«ازخاکتا افالک»خوشنویسیهایاساتیدبزرگازآیات
قرآنی را بهوسیله دستگاه فرز که در ساخت طال و جواهر

بعضی آثار در این نمایش�گاه به لح�اظ رنگی براق و
بعضی دیگر مات هستند ،نحوه رنگ گذاری این آثار
چگونهبودهاست؟

بعضی آثار گچی با رنگ گچ ارایه شدهاند اما در بیشتر
آنها رنگهای قهوهای ،رسی و خاکی با گچ ترکیب شده
است و در بطن کار استفاده ش��ده ،بهصورتی که اگر کار
تراشیده شود در زیر آن نیز همان رنگ وجود دارد .آثاری
که رنگهای تیرهتری دارند س��یلر و کیلر ب��ر آنها زده

بله ،حدود 15س��ال پیش طراحی فرش میکردم ،از
اینروستکهطراحیهایمختلفیبرایحاشیههایاین
آثار نیز در نظر گرفتم .تمامی حاش��یههایی که در آثار
گچی به دور خوشنویسیها آمده را خود انجام دادهام ،در
این آثار سعی کردهام اگر خطها تکراری است حاشیهها را
تغییردهمتاتنوعالزمراداشتهباشند.
باطراحیمتفاوتقابهایاینآثاربهشکلیکهابتدا
حاش�یهای از جنس ام دی اف در اط�راف کار وجود

ذره بین
گفتوگو با رضی میری ،طراح فرش و نازنین میری ،هنرمند نقاش

هنری که زیر پای شماست

اینروزه��ا گالریهای خانههنرمن��دان ایران
میزبان نمایشگاه دستبافتههای ایرانی است .در
این نمایش��گاه فرشهای قدیمی ،طرح فرش،
نقاش��ی ،عکس و فیلمهای مس��تند با موضوع
فرش به نمایش درآمده اس��ت .رض��ی میری از
طراحان باسابقه فرش در این نمایشگاه برخی از
دستبافتههای خود را به نمایش گذاشته است.
اینهنرمندبینالمللیایرانکهآثارشدرآمریکا،
فرانسه،آلمان،اتریش،ژاپنو...بهنمایشدرآمده،
در این نمایشگاه هنر خود را در طراحی فرش در
معرضدیدعالقهمندانقراردادهاست.همچنین
نازنین میری ،نقاش باس��ابقه که نمایشگاههای
متعددی در داخل و خارج از کش��ور داش��ته نیز
برخی از نقاش��یهای خود را که با موضوع زنان
قالیباف اس��ت ،به نمایش گذاش��ته اس��ت .در
ادامه گفتوگویی با رضی میری و نازنین میری
داشتهایمکهمیخوانید.
گرهیعنیزندگی
نازنین میری از زمان کودکی آموزش نقاشی را
نزد علیاصغر پتگر و نامی پتگر آغاز کرد .به دلیل
سکونت در خارج از کشوربیشتر نمایشگاههای او
در آمریکا و آلمان برگزار شد و پس از بازگشت به
ایران،اولیننمایشگاهخودرادرگالریماهمهربرپا
کرده است .نمایشگاه آثار فیگوراتیو او با عنوان
«گره» که به موضوع زنان فرشباف پرداخته است،
هماکنون در خانههنرمندان برپاس��ت .میری
با اشاره به سابقه تاریخی خانواده خود در زمینه
فرش گف��ت :زمانی که خ��ارج از ای��ران بودم،
نقاش��یهایم 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،نقشمهمیدرزندگیمنپیداکرد.
او میگوی��د :وقتی میان ایل قش��قایی رفتم،
حسهای درونی من متبلور شدند و حس کردم
آن حافظ��ه تاریخی که در ذهن م��ن بود ،تکان
خورد .بافندهها برایم بس��یار جالب هستند و با
خودم فکر کردم آن خلوتی ک��ه در زمان بافتن
فرش با خ��ود دارند باعث میش��ود وقتی آنها را
میبینم 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،
تحتتأثیر قرار گرفتم و متوجه شدم این بافنده
با یک گره همه کاری میکن��د .فکر کردم اصال
گره چیس��ت و متوجه ش��دم همه زندگی گره
است .مادری که بچهاش را بغل کرده و یک پیوند
عاطفی دارد یا بافندهای که این گرهها را میزند و
ذهنیت خود را به عینیت درمیآورد ،درواقع این
گرههاهمهآرزوهاوخیاالتاوست.
میری درم��ورد رنگهای متن��وع موجود در
تابلوهای��ش گفت :ای��ن رنگه��ا را از بافندهها
میگیرم،ازلباسها،حالتهاوحتیاسمهایشان.
بهخصوص در قشقاییها که ارتباط مستقیم با
طبیعت دارند و همان چیزی که در ذهنش��ان
هست را در فرشها نش��ان میدهند .دیدن این
فرشها باعث آرامش میشود .فرش خود زندگی
است و تمام پیوندهایی که در آن وجود دارد مثل
زندگی است .متاس��فانه در ایران مردم شهامت
ندارندکهبهاصلخودبرگردندوبهرنگهایتیره

تنگاتن��گ دارد و ب��ه دلیل تالش ب��رای احیای
نقشهای قدیمی ف��رش ایران در کش��ورهای
اروپایی ش��ناخته ش��ده و بهعنوان تولیدکننده
بهترین محصوالت نوآورانه سنتی در نمایشگاه
دموتکس روسیه انتخاب ش��ده است .این روزها
خانههنرمندان ای��ران میزبان تع��داد زیادی از
فرشهایی اس��ت ک��ه او با توجه ب��ه نقشهای
کهن طراحی کرده و تاریخچ��های از فرش ایران
را مقابل دیدگان تماش��اگران داده است .رضی
میری در اینباره گفت :در بخشی از این نمایشگاه
فرشهای 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
موردنظرمنمربوطبودوبهترمیتوانستمفهوم
این مجموع��ه را منتقل کن��د از دو مجموعهدار
امانت گرفتم .این فرشها متعلق به اواسط قرن
 19میالدی تا ربع اول قرن  20میالدی اس��ت و
فرشجدیدتریدرمیانآنهانیست.
میری با اشاره به اینکه همه فرشهای جدید
این نمایشگاه توس��ط او طراحی شدهاند ،گفت:
یکیازنگاههایمنبهفرش،حفظاصالتهاست.
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 میخواه��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 نمیخواهم نظرم را به کس��ی
تحمیل کنم ولی طرز فکر من اینطور است ،یا
ش��اید عالق ه دارم که به نوعی به ریشهها متصل
شوم .من برای طرحهای خود یک نام میگذارم
تا هم آنها را با این نامها بشناس��م و در حافظهام
بماند و هم اینکه احس��اس میکنم فرش مثل
یکموجودزندهاستوبایدنامداشتهباشد.
او درمورد نحوه اس��تفاده از نقشهای قدیمی
در کارهای خ��ود گفت :کمت��ر در کارهای من
پیش میآید 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 میش��ود کارها ش��بیه هم
نشوند .اما گاهی نوعی طبعآزمایی وجود دارد و
من میخواهم خود را به آزمون بگذارم .مثال اثری
رامیبینمکهسرتعظیمجلویآنفرودمیآورمو
دلممیخواهدببینممیتوانمعینآنرادربیاورم.
او ادام��ه داد :دی��دن یک ف��رش قدیمی مثل
شعری قدیمی اس��ت که میخوانم و از آن لذت
میبرم ولی بع��د با رعایت اصول ش��عر خودم را
میگویم .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 میشود .در کارهای
من با وجود وابستگی به ریشه چیزهای دیگری
هم وجود دارد که هیچ سابقه قبلی ندارد .آنقدر
مندرکارهایقدیمسیرکردمکهاگراینطرحها
را به یک کارشناس هم نشان دهید فکر میکند
از روی یک اثر قدیمی کار شده درحالیکه اصال
اینطورنیست.
میری درباره نقشهایی که فراموش شدهاند،

دارد و بعد اثر به صورت برجس�ته با ق�اب دیگری از
وس�ط آن بیرون آمده ،تأکید بیشتری بر ارزشمند
بودنایننقشبرجستههادارد.ازانتخاباینقابها
بگویید؟

قصد داشتم دور این آثار را قاب  2/5تا  3سانتیمتری
بگیرم اما ه��ر کجا که ای��ن آثار را میب��ردم میگفتند
امکانپذیر نیست که بتوان آنها را به این شکل قاب کرد،
وقتی دیدم نمیت��وان آنها را قاب کرد ،خ��ودم قاب این
آثار را با ورقهای امدیاف ب��ا همان ضخامت مورد نظر
س��اختم .این قابها دور دارند و نقش برجستهها در آن
قرار میگیرد درواقع نوع انتخاب قاب تأکید بیشتری بر
ارزش این آثار دارد.
دواثر«آفرینش»و«خاطره»متفاوتبابقیهآثاراست،
هم روی چوب کار ش�ده و هم ابعادی بس�یار بزرگ
دارندکهمفاهیمموردنظرتانراباخطهاییتودرتوو
در هم تنیده شده بر آنها حک کردهاید ،از ایده اولیه
ایناثربگویید؟

چهمدتزمانیاستکهرویاینآثارمتمرکزید؟

حدود  2س��ال اس��ت که برای انج��ام این آث��ار وقت
گذاش��تهام ،ب ه غیر از آثار نقش برجستهها بر خشتهای
گچی 2 ،اثر نقش برجس��ته روی چوب نی��ز زمان زیادی
کار داش��ت .ح��دود  45روز کار روی ای��ن آث��ار بهطول
انجامید .رنگهای مختلف را برای این دو اثر تست کردم،
میخواستمکهایندواثربهلحاظرنگیباهمتفاوتداشته
باش��ند برای همین در اثر «آفرینش» از رنگ مسی و سبز
کمتراستفادهشدهوگوشههایکاررنگهایمحویآمده
که مفهوم آفرینش را بهتر نشان دهد اما در اثر «خاطره» از
رنگمسیوسبزبیشتراستفادهشده،حالتقدیمیبهکار
دادهتابامفهومخاطرههمخوانیداشتهباشد.

کنم.درمورداینتکنیکبهخصوص،محدودیتهاییبرای
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 بازدی�د از نمایش�گاه ب�ا آث�ار منظره
میرویم ،بیشتر شاهد آثاری با سایز بزرگ هستیم
که مخاطب را با خود همراه میس�ازد ،اما آثار شما
نوستالژی افراد را تحریک میکند ،درواقع طراحی
قاب این آث�ار و کاغذی که انتخ�اب کردید همه به
نوعی خبر از ارزش�مند بودن ای�ن مناظر میدهد.
دقیقاهمینطوراست،رویکردمدرانتخابقابهاییبهاین
شکلهمینبودهاست.درواقعهرکدامازاینهامانندچیزی
ارزشمند است که باید الی پارچه پیچیده و از آن نگهداری
کرد .من حتی نوع برش این کاغذها 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 اندیشهای
در مورد کارها دارند و ش��باهتهایی بین مناظر این آثار با
دیدههاوخاطراتشانمییابند.
زاویهنگاهتاندربهتصویرکشیدناغلباینآثار
یکی است ،در بیشتر این نقاشیها قسمتی از زمین
وآسمانپیداست.
من خیلی عالقهمند به افق هستم به همین دلیل همه
کارها افق دارند و این افقها معموال کادری عمودی دارند،
در این بین نورهای کمرنگ زرد یا قرمزی که افق را از زمین
جدا میکنند برایم جالب است .همه کارها باال و پایین دارد،
که گاه سمت باالیی یعنی آسمان به پایین که همان زمین
استغلبهمیکندوگاهبالعکسآناتفاقمیافتد.
در این مناظر همه چیز در س�کون است ،به غیر
ابرهاکهحالتیشناوردارند.
نقاشی کردن آس��مان برایم بسیار جذاب است .ابرها در
اینآثارتخیالتمنهستندکهدرحالحرکتند.
چ�ه زمان�ی از کار ک�ردن روی ی�ک اثر دس�ت
میکشید و احساس میکنید یک 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 منظرهای که
دوس��ت دارم بهوجود آمده باش��د .درواقع نمیتوان در این
موردتوضیحداداینکهچهزمانیکارتماممیشودیکچیز
انتزاعیاستوهرهنرمندیکجورآنرادرکمیکند.
آثارتانمتاثرازآثارکدامنقاشاست،حالوهوای
آث�ار نقاش خاصی ب�وده ک�ه روی کارهایتان تأثیر
بگذارد؟
بله ،نقاشان مورد عالقه زیادی دارم و از هر کدام چیزهای
زیادی یاد گرفتهام .آثار لوس��ین فروید را دوس��ت دارم ،آثار
دیویدهاگنیرامیپسندم.گرهاردریشتر،نقاشآلمانیراهم
بهلحاظتفکروهمازلحاظکاریبسیاردوستدارم.ازنقاشان
ایرانی هم دوستان خوبی دارم که به کارشان عالقهمندم و آثار
احمدامیننظروامیدمشکساررادوستدارم.
چرا با موج نقاش�ي فیگوراتیو كه ای�ن روزها در
خارج از ایران و حتی در ایران بس�یار همهگیر شده
و بازار فروش آثار را در دس�ت گرفته اس�ت همراه
نشدید؟
منبهنقاشیانتزاعیعالقهمندهستم.نقاشیفیگوراتیو
را دنبال میکنم و نقاش��ان مورد عالقه زیادی دارم که کار
فیگوراتیو میکنند .از کارهایش��ان چیزه��ای زیادی یاد
گرفتم که میتوان در نقاشی انتزاعی آن را پیاده کرد ولی
اصوال از ابتدا که شروع به نقاشی کشیدن کردم به نقاشی
انتزاعی عالقه داشتم ،نقاشیهایم 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 دادهام 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 همهگیر اس��ت تا آن را انجام دهم.
هیچگاه به بازار فروش آثار فکر نکردم چون اگر هنرمندی
بهفروشآثارفکرکندبایدهرلحظههمراهموجشودوآثاری
ارایه دهد که مورد عالقه بازار باشد و همزمان با گرایش بازار
نوع آثارش را تغییر دهد .ترجیح میدهم در زمینه ارایه اثر
هنری کاری را انجام دهم که دوست دارم حتی اگر از این راه
نتوانم پول در آورم .ایدهآلم را برای کار هنریام اجرا میکنم
وبهترینمراارایهمیدهموبههیچچیزدیگرفکرنمیکنم.

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 بیتوجه بودند و آن اثر حس الزم را در بینندهها ایجاد
نمیکرد ،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» میتوان روایات داستانهای
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 میدهد.
دایرههای بزرگی که اشاره به هفت آسمان دارد نیز در تابلو
دیده میشود .وقتی این اثر را از کنار نگاه کنید رنگهای
رنگین کمان نیز به چش��م میخ��ورد .در اث��ر دیگر که
براساسمفهوم«خاطره»پدیدآمدهاست،خطوطیکدیگر
را قطع میکنند اما همه با هم ارتباط دارند .رنگ مسی،
طالیی و سبز زنگاری در این کار استفاده شده است .وقتی
جلویکارمیایستیددرقسمتباالیییکهاللکاملبه
چشم میخورد که همان گنبد نیلی رنگ یا همان گنبد
کبوداستکههمهخاطراتدرگیرآناست.

تمایل پیدا کردند .اما قشقاییها چون با طبیعت
زندگی میکنند ،آزاد هس��تند و مانند سرمنشأ
خودکهطبیعتاست،زندگیمیکنند.
او ادام��ه داد :بعد از آش��نایی با کار قش��قایی
وقتی آثار هنری مختلف را میدیدم یا موسیقی
گ��وش م��یدادم ،احس��اس میک��ردم نکات
مش��ترکی در همه آنها هس��ت .وقتی سمفونی
 9بتهوون را گ��وش میکردم ،متوجه ش��دم او
هم درمورد همان انسانیت و پیوند بین انسانها
حرف میزند .ما آدمها 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 ،میبینیم که ما همهچی��ز را در فرش داریم.
مثال گبه یا بعض��ی فرشها را وقت��ی میدیدم،
فکر میکردم ی��ک کار مدرن اس��ت ولی وقتی
میپرسیدم میگفتند از قدیمیترین فرشهای
ایران است که کامال به یک تابلوی آبستره شبیه
اس��ت .در فرش ایران همه اینها هست .فرشها
متفاوتهستند،بعضیازآنهاطرحونقشهندارند
وبافندهخودشباحسخودآنهارامیبافدوطرح
و رنگها کامال آزاد هستند .ولی فرشهایی هم
هستند که طرح کالسیک و نقش��ه دارند و یک
طراحآنراکارگردانیمیکند.
احیاینقشهایفراموششده
رضی میری سالهاس��ت که با ف��رش ارتباط

گفت :در فرش قدیم نقشها و المانهایی بود که
در دهههای گذشته مورد استفاده قرار نگرفت.
درواقع باید گفت شیوههای طراحی به دلیل نیاز
به تولید انبوه و تجاری شدن فرش به فراموشی
سپرده ش��ده و همه فرشها یکسان و بیتنوع
شدند .یکی از خصوصیات فرش ایران که قابل
ارزش و احترام اس��ت ،طرحهای گس��ترده آن
است .اما چون تولیدکنندگان نگاه هنری ندارند
به تدریج طرحهای پیچیده کنار گذاشته شده
و از خاطرهه��ا محو میش��وند .حتی در بعضی
مناطق بافندگان ف��رش فراموش کردهاند قبال
در فرهنگش��ان چه چیزهایی بوده .کاری که
من میکنم این اس��ت که ب��ه حافظه جمعی
گذشته برمیگردم و با توجه به امکان مراجعه به
موزهها و مجموعههای شخصی آنها را معیار قرار
میدهم و اطالعاتبه دست آمده رابهبافندگانی
که قبال اینها را داشتند و حاال فراموش کردند،
منتقل میکنم و این کاری است که به آن نوزایی
یگویند .در مقطع تاریخ��ی  1930میالدی
م
به این طرف ،فرش هر روز تغییراتی داشته و از
گذشتهاش 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.

