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بوم خبر

نقد آثار حسین آزادی با عنوان «مُچالگی» در گالری اعتماد

درامتداد دگرگونی هنری

تندیسهاییکه حس شرمساری
را برمیانگیزند

عکس :گاتا ضیاتبری

علیرضا بخشی استوار

نمایش «مُچالگی» که نام مجموعه
آثار جدیــد حســین آزادی در گالری
اعتماد است ،در نگاه نخست امتداد آثار
نمایش «خالی از خیال» به نظر میآید
کهدرسال 97درهمینگالریبهنمایش
درآمدهبود.آثاراوچهبهلحاظشکلوچه
به لحاظ متریال (مواد تشکیلدهنده
اثر) در وجه نخســت تغییــری نکرده
اســت ،اما با نگاهی جزئینگر میتوان
تفاوتهای نامحسوس اما بنیادینی را
دراینآثاریافت.
در نمایش «خالی از خیال» هنرمند
آنگونهکهدربیانیهنمایشگاهشآورده
بود ،ایده خود را بر اساس تغییر ظواهر

شهری و از بین رفتن خاطرات گذشته
به اثر تبدیل کرده بود .آثاری که در آن
متریالهایی ماننــد ضایعات فلز آهن،
سطحسیمانیو...بهچشممیخورد.اواز
اینموادجهتبازیابی،بازسازیویاخلق
یکنگاهجدیدنسبتبهگذشتهاستفاده
کرده بود .یعنی با استفاده از متریالی که
نقش بسزایی در دگرگونی ظاهر شهر
داشتند گذشته خود را احضار و در برابر
آنپرسشهاییرامطرحمیکرد.
آزادی در آثــار آن نمایــش تالش
کردهبود ،متریالهایی که اساسا صُ لب،
شــکلناپذیر ،غیرمنعطــف و زمخت
هستند را آنگونه که خود میخواهد به
بستر خیال ببرد و به واسطه افزودههای
ذهنــی خویــش آنهــا را از معنای

قراردادیاش خارج کند .او با این اقدام
نوعی انعطاف در برابر این مواد سخت را
پیشنهاددادهبودکهدرنهایتبهانعطاف
خوداینمتریالهاهمانجامیدهبود.
هنرمند در پی انکار واقعیت موجود
برنیامده بود ،بلکه سعی کرده بود تا به
واسطهدرکآنچهکههست،واقعیترا
بهمیدانخیالخودبردهوبرداشتینورا
از مواد (کهنقش مفهومیپیداکردهاند)
ارائه دهد .به دلیل عدم همخوانی ماده و
متریال اثر و عدم انعطاف این مادهها به
عنوان یک ماده ســخت ،ما درنهایت با
آثاری مواجه بودیم که از ریخت افتاده
بودنــد و به همین علت زشــت به نظر
میآمدند.
آزادی در نمایــش آثار جدیدش به

نمایشگاه

همان متریالهایی که در آثار گذشته
خود اســتفاده کرده بود ،نگاهی دوباره
انداختهاست.اوحاالبازاویهنگاهمتفاوتی
در پی یافتن تاثیر آن ماده بر زیســت
انسان شهری برآمده است .انسانی که
خالی از خیال بوده و در میان سیمان و
آهن زندگی بدون انعطافی را برای خود
فراهم آورده ،در گذر زمان چه تغییراتی
کردهاست؟
اودرنمایشگاهجدیدشدرپیتزریق
خیال به این متریــال زمخت برنیامده
استبلکهبهدنبالترسیمنوعیاستحاله
است .نوعی انعطافپذیری که واکنشی
استناخودآگاهبرایبقاداشتن.اوحاالو
درآثارایننمایشنهدرپیترسیمتغییر
ظواهر شهری و تاثیر آن بر انسان بلکه

به روندی معکوس میاندیشــد .یعنی
چگونگی تاثیر انســان بر تغییر محیط
زندگیاش.
انســان منعطف جهــت حفظ بقا
هرگونه نابــودی و دگرگونی تحمیل
شــده را میپذیرد و همگام با فشار این
تغییر بدون هیچ مقاومتــی خود را به
شــکل جدیدی درمیآورد .شکلی که
فارغ از هرگونه زیبایی اســت و تمام قد
تصویری است از بروز فکر انسان معاصر
کهمناسباتشبادنیااززیباییخالیشده
وفقطرفعنیازاستکهرابطهمستقیمی
باوجودشپیداکردهاست.
از همین دریچه اســت کــه ت ِم آثار
حسین آزادی سرد ،زنگزده و در حال
پوســیدناند .فیگورهای او ناگزیر در
این انعطافپذیــری دائمی که جبری
فرض شده ،شــکل از ریخت افتادهای
را برای خودشــان به وجــود آوردند و
چون یــارای مقاومــت در برابر قدرت
این جبر فشار آورده نیستند در نهایت
زیر بار ایــن مچالگی کــج و دگرگون
شــدهاند .امــا فیگورهــای او در واقع
نمودی است از بشــری که نابودیاش
بــه واســطه انتخابهای خودشــان
رقم خورده است .انســانی که با تغییر
مســیر زندگی نه تنها این مچالگی و از
ریختافتادگی را برای خــود رقم زده
بلکه آن را به دیگــر موجودات و محیط
زندگیاش هم منتقل کرده است .او این
ازریختافتادگیرابهوضوحپیشچشم
ماگشودهاست.
بهنظرمیرسداوانسانامروزراپیش
چشمماقربانیمیکند.اوبهماوضعیتی
کهدرآنایستادهایمراگوشزدمیکندو
از ما میخواهد دوباره در آنچه که داریم
رقم میزنیم بازنگری کنیم .او نازیبایی
زندگی ما را در قالب فیگورهایی شکیل

فیگورهای او در واقع
نمودی است از بشری
که نابودی اش به واسطه
انتخابهای خودشان
رقم خورده است .انسانی
کهباتغییرمسیرزندگی
نهتنها اینمچالگیو از
ریختافتادگی را برای
خود رقم زده بلکه آن را به
دیگر موجودات و محیط
زندگیاش هم منتقل کرده
است
امابهمریختهبرایمادیدنیکردهاست.
نگاه هنرمند در اســتفاده از متریال
در هر دو نمایشگاه هوشمندانه است .او
متریالیراانتخابکردهکهدربروزشکل
جدیدی از زیستن تحت عنوان زندگی
مدرندخیلبودهاست.اوبااینمتریال،
غایتزیستجدیدوتغییرشکلزندگی
انسانرابرایاوتداعیکردهاستواورادر
برابراینپرسشسهمگینقرارمیدهد
که با این شکل از زندگی وضعیت آینده
انسانچگونهخواهدبود.
آزادی نتیجه زیســتن منعطف با
تغییر شرایط را خوشایند نمیبیند و
با ترســیم فیگورهایی استحاله یافته
ما را در بیــم آن قــرار میدهد که به
واقع سرنوشت ما چگونه خواهد بود.
انســانی که انگار در هیچ ساحتی به
رستگاری نرسیده و در یک دگرگونی
ممتد همواره نابودی خود را تســریع
بخشــیده اســت .ناگفته نماند این
نمایشگاه تا هشتم مهرماه در گالری
اعتماد میزبان عالقمندان به هنرهای
تجسمی است.

دیدگاه

گذری بر نمایشگاه نقاشیهای ابراهیم اکبری َگ َرز

چالش خودخواسته هنرمند با ذات طبیعت

نظری بر نقش خالقیت در هنر

تفکر خالق عامل هنر خالق
فاطمه خامسی ،کارشناسارشدنقاشیومدرسدانشگاه

بهروز فائقیان

«ذات طبیعت» عنوان مجموعه نقاشــیهای ابراهیم
خودخواســته هنرمند با یکی

اکبری گَــرَز ،روایت چالش
از ژانرهای سنتی تاریخ نقاشی اســت که پیشتر در گالری
هفت ثمر برپا شــده بود .چگونگی مواجهه با طبیعت از یک
سو و دغدغههای سبکی و اجرایی از سوی دیگر ،همزمان و
به موازات همدیگر چنین چالشی را در این مجموعه شکل
داده اســت .این درافتادن با موضوع/ژانر ،از ایده پرداختن به
«ذاتطبیعت»آغازمیشودوباتکاپوییدرتلقیهایشکلی
وسبکیادامهپیدامیکند .هنرمنددراینمجموعهبهوضوح
اززیباییشناسیهایمتعارفویادآوریکنندهدوریکرده،
طوریکهبهسختیمیشودنقاشیهایشراتبارشناسیکرد
ویادردستهبندیهایشناختهشدهجاداد.
به میان کشــیدن ذات طبیعت به عنوان موضع از پیش
اعالم شــده هنرمند در ابتدا توضیح/توجیه آنچه است که
او در پیش گرفته و حاال مخاطب خود را به تماشــا /قضاوت
فرا میخواند .نقط ه آغاز حرکت هنرمند در این مسیر نوعی
آشناییزدایی از پیشــین ه دیداری مخاطب از چشماندازها
است.غنایرنگی،عمقمیدان،پالنهایمتعدد،چشمنوازی
و اغلب آنچــه از روبهرو شــدن با چشــماندازهای طبیعی
انتظار داریم در این مجموعه غایب یا ناپیدا اســت .در عوض
هنرمند از جنبههای مختلف ،مولفههای ژانری نقاشــی از
طبیعت را به چالش میکشــد یــا در آ ن بازنگری میکند.
طبیعت یا ذات طبیعت ،آنطور که نقاش در اینجا توضیحش
میدهد ،صحن ه تحوالت و تغییراتی دائمــی و پر از جنب و
جوش اســت که لحظه به لحظه جلوههای تازه و متفاوتی
پیدا میکند .سکون و آرامش طبیعت ،آن طور که دست کم

در بخشــی از حافظ ه دیداری ما از نقاشی طبیعت یادآوری
میشود،اینجایکسرهجایشرابه تحرکوگونهگونیمداوم
و بیوقفه داده است .این چرخشها و تحرکهای پی در پی
به زعم هنرمند -امکان ثبت و ضبط رخداد طبیعی را از اومیگیرد تا آنجاکه دیگر وحدت و یکپارچگی چشماندازها از
دستمیرود.بهاینترتیبعناصرطبیعیچشماندازهامثل
انبوهدرختانوابرهادرنقاشیهایاوجلوههاییازبیشکلییا
فاقدتاکیدهایفرمیرابهنمایشمیگذارند.
«ذات طبیعت» از نــگاه نقــاش و در اینجا در همین
بیشــکلی بروز میکند که حاصل آن نوعی یکدستی در
کلیت اثر است بیآنکه بخشی از اثر از بخشهای دیگر به
روشنی قابل تفکیک باشد .پالنبندیها در این مجموعه
به همین ترتیب اســت که حذف میشود و رنگ میبازد.
چالش زمینه و پسزمینه هم در ایــن میان خودبهخود
کنار رفته و حتی گاهی با پیوســتن فریم نقاشــیها به
زمین ه کار ،یکدستی چشــماندازها را بیشتر میکند .این
خصلتها به اضافه یکدستی حرکت قلم و محدود بودن
طیفهای رنگی تا انداز ه زیادی هم امکان رجوع /یادآوری
را از مخاطبش ســلب میکند؛ به وضوح از نشانی دادن به
جغرافیا و بافت طبیعی مشخصی طفره میرود و خاطره
دیداری واضحی را در بیننده زنده نمیکند.

در دنیایی زندگی میکنیمکه انسان باید برای بقا در
جامعه دارای حرکتی رو به جلو و خالق باشد .نخستین
قدمی که افــراد میتوانند در جهــت خالقیت بردارند
بازآفرینی زندگی و تفکر خود اســت و رســیدن به این
خالقیت با آموختن هنر آسان میشود .خالقیت یعنی
عمیقتر کندن ،میل به دانستن ،خالقیت یعنی تعیین
افکار و نظریات جدید ،خالقیت ایجاد پیوســتگی بین
ایدهها اســت؛ خالقیت فرآیندی اســت ذهنی و منشا
تواناییهای ذهنی در تجربه و مطالعه اســت .خالقیت
یعنی فرد در برخورد با مســائل فکری نو و متفاوت ارائه
دهد.
بستر مناسب برای بروز خالقیت امنیت روانی ،آرامش
و آزادانه فکــر و عمل کردن اســت .خالقیت در ضمیر
همه انســانها وجود دارد و هم قابل آموزش است و هم
پرورش .نکته قابل تامل این است که تفکر خالق شکل
عالی تخیالت آزاد و بازیهای دوره کودکی اســت .در
طبقهبندی نیازهای اساسی انســان خالقیت در رأس
قرار دارد.
در پرورش تفکر خالق کســب معلومــات ،تقویت
قــدرت تخیل ،داشــتن آرزوهای منطقی ،پشــتکار و
ریســکپذیری ،کنجکاوی ،اعتماد به نفس و شجاعت
موثر اســت و عواملی مثل تــرس و اضطــراب و نبود
بهداشت روانی در خانواده و جامعه فرد را از تفکر خالق
بازمیدارد .افراد خالق انســانهایی منظم ،با پشتکار
بســیار ،انعطافپذیر ،انتقادپذیر و پرسشگر هستند و
عالقهمند بــه آزمایش و تجربه .در دنیــای معاصر تنها
انســانهای توانا با ایجاد تغییر آگاهانــه در فهم خود با
تفکری خالق و آزاد که انگیزه قوی و شوقی سرشار برای

زندگی دارند موفق خواهند شد .اینان همیشه جاویدان
و ماندگار خواهند ماند .پس کودکانمان را آزاد بگذاریم
تا تجربه کنند ،بیاموزند و شاد باشند که اینان همان افراد
خالق در آینده خواهند بود.
خالقیت در هنر به انعطافپذیــری ذهن هنرمند و
قدرت درک او از ایده برای ساختار شکنی و ایجاد طرحی
تازه اســت .هنرمند باید تمام تصاویر ذهنی و پیشینه
فکریاش را در رابطه با آن موضوع دور بریزد و از صفر به
موضوع اثرش فکر کند .ممکن است لزوما چیز تازهای به
ذهناش نرسد چندان که گاه ایدهای خالقانه از ترکیب و
ادغام ایدههای پیشین بوجود میآید.
اما باید دانســت خالقیت در خلق آثار هنری فرآیند
بسیار پیچیدهای اســت و عوامل بسیاری بر موفقیت یا
شکست هنرمند در خلق اثری خالقانه تاثیرگذار است.
از یک ســو هنرمندانی در عرصه تاریخ وجود داشتهاند
که با آثار هنری خالقانه و نوآورانه به ترویج انسانیترین
ارزشها کمک کردهاند و از ســوی دیگــر اگر بخواهیم
منصفانهنظربدهیمتقریباهیچحرف هدیگریرانخواهیم
یافت که نوآوری و خالقیت در آن به اندازه هنر الزم به نظر
برســد .به واقع اگر در هنر به اندازه کافی خالق نباشید،
خود به خود از این عرصه حذف خواهید شد.

معاون امــور هنری با تاکید بــر ضرورت توجه
بیشتر به مجسمهســازی و تندیسپردازی برای
معرفی چهرههای شاخص و افتخارات کشورمان،
در اینباره از تندیسهای ساخته شده برای سردار
شهید قاسم سلیمانی که در شــهرهای مختلف
کشور نصب شــدهاند ،انتقاد کرد.به گزارش ایسنا،
سید مجتبی حســینی در این راستا در یادداشتی
با عنــوان «تندیسهایی که حس شرمســاری را
برمیانگیزند»آوردهاست«:قریبسالیمیگذرداز
پروازعلمداردوران،ازقهرمانِ ملیومردستانفروتن
همروزگارمانشهیدحاجقاسمسلیمانی،دراینیک
سالگوئیامیخواهیمبخشیازکاستیهایگذشته
را جبران کرده و قدرشناســی خود را از این شهید
بزرگوار نشــان دهیم .پارهای ازین قدرشناسیها
در قالب ســاخت تندیس یادمان نمود مییابد .در
شهرهایمختلفیکیپسازدیگریازتندیسهایی
رونماییمیشودکهبیشازاحساسقدردانی،حس
شرمساریرادرمخاطببرمیانگیزد.تندیسهایی
که گاه بهانه تاختن دشمن و عیبجویی منکران
میشــود» .معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،در ابتدای این یادداشــت با یادآوری نام
هنرمندان مطرح کشور در حوزه مجسمهسازی،
از جمله ابوالحسن صدیقی ،آورده است« :در ایران
تندیس ســازی به ســیاقی که میشناسیم و آن
را حاصل آمد و شــدهای قرن اخیر میشــماریم
پدیدهای تازه اســت .ولی این تازگی به پشــتوانه
شعوروشناختهنری،موجبشدتادرکوتاهترین
زمان چهرههایی ماندگار و آثاری ارزشمند آفریده
شود و ساخت تندیس ،ویژگیهایی ایرانی بیابد و
شیرینکاری و تغزل و نازکخیالیِ سایر هنرها در
ایننمونههانمودیابد.

تا آنجا که نــادرهکاری چون ابوالحســن خان
صدیقیبهقدرتقلموسلطهبرهنرتوانست،چنان
شــخصیتهای تاریخی و مفاخر ایران را در قاب و
قالب تندیس معرفی کند که تماشاچیان بی آنکه
به جستجوی دلیل باشند یا به استدالل بپردازند،
باور میآورند که فردوســی و سعدی و پورسینا و ...
جز آنی نبودهاند که ابوالحسن خان پرداخته است.
آنچهآناستادیگانهآفرید،افزونبرقرائنمطالعاتی
وپژوهشیبهدونکتهدیگرنیزشهادتمیدهد؛یکی
عمق ادراک و آگاهی و مؤانست او با تاریخ و فرهنگ
و آثار و دیگــری ریزنگاریها و ظرایفپردازیهای
برآمده از توانایی و چیرگی در هنر  ».سید مجتبی
حسینی ســپس با انتقاد از تندیسهایی که به یاد
سردارشهیدقاسمسلیمانیدراینیکسالساخته
شدهاند ،تصریح کرده است« :در شهرهای مختلف
یکیپسازدیگریازتندیسهاییرونماییمیشود
که بیش از احســاس قدردانی ،حس شرمساری
را در مخاطب برمیانگیــزد .تندیسهایی که گاه
بهانهتاختندشمنوعیبجوییمنکرانمیشود.
تندیسهایی که مشابهت ،ســهل است ،حداقل
تناســبهای الزم انســانی را ندارد ،تصویرش در
شبکههایمجازیبهطرفهالعینیمنتشرمیشودو
تماشائیانمحبومغرضازهرگروهکهباشنداززبان
خود به عرض اسف میپردازند ».حسینی در ادامه
تاکیدکردهاست:هفتهدفاعمقدس،وقتمناسبی
است که به تذکار بیندیشیم .آیا وقت آن نیست که
به مجسمهســازی و تندیسپردازی برای معرفی
چهرههای شــاخص و افتخارات کشورمان ،کشور
پهناورمان که شهر و شهرستان و روستا کم ندارد،
بهطورخاصتوجهکنیم.وقتآننیستکهآموزش
هنررادستکمدراینعرصهجدیبگیریموبهجای
افزودن شمار دانشــگاهها به کیفیت آموزش هنر
مشغولشویم.وقتآننیستکهبپذیریمهردستگاه
تخصصی دارد و شناخت و هدفی و اگر قرار باشد در
هنرتصمیموتدبیریاتخاذشودبایدبهنمایندگان
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی روی آورد؟ دیدن
تصویر از تندیس دیگری از ســردار محبوب ایران
ســرافراز در باغ ملک دســت و قلمم را لرزاند ،قلم
خواست تابنویسم باز ،مکررکنم وبگویمکههنر در
تمامرشتههاوعرصهها،یکضرورتاست.

