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روزبه صدر

حمید هادی نژاد فارغ  التحصیل 
هنرستان هنرهای زیبا و دانشگاه 
آزاد در رشته نقاشــی از سال 
1369 نمایشگاه هایی از آثارش 
را در گالری های تهران ازجمله 
افرند، سیحون و برگ به نمایش 
درآورد. او در سال 1376 و پس 
از مهاجرت به آلمان در ســال 
2000 میالدی به عضویت انجمن 
نقاشان برلین )BBK( درآمد و 
در فاصله اقامتش در این کشور 
تا سال 2012 در نمایشگاه هایی 
لری هــای  گا در  زجملــه  ا
نییرندورف)Nierendorf( موزه 
اکسپرسیونیســت های آلمان، 
پالئــو)Paleo(، گالری T27 و 
کارگاه فرهنگ های جهان ارائه 

کرد. 
این هنرمنــد همچنین پس 
از بازگشت به ایران تجربه های 
هنــری خــود را ازجمله در 
گالری هــای ســیحون، ثالث، 
افرند و سهراب در معرض نمایش 
گذاشت. تجربه های اخیر حمید 
هادی نژاد بهانــه گفت وگویی 
در ارتباط با تلقی های او از بیان 
هنری را فراهم کرده که در ادامه 

می خوانید.
    

  دوره های مختلف کاری تان 
در چه مسیری شکل می گیرد؟

 برای من هنر همیشــه مکاشفه 

و کنکاشــی بــرای الیه روبی درون 
خودم بــوده. یعنی با هــر اثری که 
می سازم بخش ناشناخته ای از درون 
خودم را می شناسم. انگار وارد شهری 
می شویم و یک راهنما در دست داریم 
که با نگاه کردن به آن راهنما شروع به 
حرکت کردن می کنیم. برای من هنر 
این راهنما است. گاهی اوقات از طریق 
هنر، طراحی، خــط و عناصر بصری 
نشانی هایی را در خودم پیدا می کنم 
که هرگز با آن ها آشنایی نداشته ام، 
ولی هنر این امــکان را به من داد که 
این برش ها و مناطق و نشانه ها را در 
خودم پیدا کنم. خیلی برایم اهمیت 
داشــت که این کنکاش و جستجو 
بعدهای زیادی داشته باشد و تنها در 
حد یک شناسایی نباشد. می خواستم 
نشانی ها و مناطقی را که در خودم پیدا 
می کنم ازلحاظ کیفی دوباره بازیابی 
کنم و در درون خودم دوباره فعالشان 
کنم. خیلی از الیه هایی که انسان در 
خودش پیدا می کند، منفعل هستند 
و باید فعالشان کرد. نقاشی و طراحی 
همیشه به مراقبت نیاز دارد و هنرمند 
باید بتواند از دستاوردهای خودش و 
از نیروها و انرژی هایی که در او هست 
نگه داری کنــد؛ و این کار ســختی 
است. امروز در جامعه ما و حتی دیگر 
جوامع با هنر برخوردی کاالیی صورت 
می گیرد و معنویت که به نظر من بعد 
مهمی از هنر و  دســتاورد نیروهای 
روحی، فکری و تخیل هنرمند است 

نادیده گرفته می شود. 
  با این توضیح نگاهتان به 

ژانرها و گونه های مختلف بیان 
هنری چگونه است؟

بعضی از ژانرهایی کــه امروز در 
فضای هنــری ما رواج پیــدا کرده، 
ژانرهای بی ریشه و عقیمی هستند. 
یعنی آبشــخور ندارند. نقاشی خط 
یکی از این ژانرها اســت کــه نه در 
سیاه مشــق ها و نه در تاریخ نقاشی 
ریشــه ای دارد. یک رایحــه ای باید 
از دل این ریشــه ها بیرون بیاید که 
بتواند دوام بیاورد و زندگی کند. این 
آثار زندگی ندارند و به فنونی تبدیل 
شــده اند که هیچ گونه نیروی ذهنی 
و روحی با خودشان حمل نمی کنند. 
به همین دلیل طراحی هایی که من 
با قلم مو و آب مرکب انجــام داده ام 
یک جور بازنگری و رجعتی اســت به 
آثار گذشتگان خودمان؛ خوشنویسان 
و طراحانی که چه در غرب یا شرق با 
قلم مو کار می کنند؛ رویکردی که در 
آن بداهگی وجــود دارد و می خواهد 
آن و لحظه را پیدا کند. اینجاست که 
هنرمند دنبال یک جور مشق نویسی 
می رود. اگر دقت کرده باشید زمانی 
که معلم ها در مدرســه به ما دیکته 
می گفتند، دیکته های تمیز و بدون 
غلط موردنظر بود، ولی امروز که نگاه 
می کنم می بینم کــه در دیکته های 
پر از غلط چقدر طراحی بیشــتری 
وجود دارد؛ و چقدر جا برای کنکاش 
و جستجو بیشتر است. امروز مثاًل اگر 
بخواهم کلمه سطل را ستل یا افسانه 
را افصانه بنویسم مشکلی با آن ندارم؛ 
چون ایــن کلمات برای من شــکل 

دیگــری پیدا می کنند. طــراح باید 
جســتجوهایی انجام دهد تا راه های 
دیگری برایش باز شود؛ و این دستاورد 
ســال ها زندگی کــردن در نُرم های 
مختلف است. وقتی ما نُرمی را مطلق 
فرض می کنیم در حقیقــت راه را بر 
تخیل خود بسته ایم. تخیل نُرم پذیر 
نیست، بلکه نُرم ها را جابه جا می کند 
و تغییر می دهد. به همین خاطر است 
که من معتقدم اندیشــیدن در هنر 
خیلی مهم اســت و ســبب می شود 
که شــما در آثار هنری زندگی کنید 
و هنر بخش مهمی از زندگی شــما 
می شود. به این ترتیب هنر تبدیل به 
شبکه ای از اندیشــیدن ها، تخیل ها 
و ایده پردازی ها و دیدن ها می شود. 
دیدن هایی که ســبب می شود من 
روزنه هایی را کشــف کنــم که این 
روزنه ها به بیشــتر و دقیق تر دیدن 
من کمک می کنند. برای نمونه یک 

ســاختمان ویرانه را در نظر بگیرید. 
از دید آن ها که با هنر و تخیل بیگانه 
هستند، این ساختمان مخروبه است 
و باید بازسازی شــود، اما از دید یک 
طراح در این ویرانــی غنای بصری 
فوق العــاده ای دیده می شــود. یک 
طراح ممکن است مدت ها مقابل یک 
سطل زباله بایستد و به آن خیره شود؛ 
چراکه تنوع بصــری فوق العاده ای از 
نظر رنگ، اندازه ها، فــرم و بافت در 

آن می بیند. 
  آنچه به عنوان تجربه گری 
در هنر می خوانیم از نگاه شما چه 

معنایی دارد؟
 کار هنــری برای من همیشــه 
این طــور بــوده کــه از طریق آن 
خودم را بازنمایی و بازســازی کنم 
و مناطق درون خودم را بشناســم؛ 
اینکه کی هســتم کــدام مناطق را 
تابه حال نشــناخته ام و کــدام ها را 
بیشتر شناخته ام. این تمرین و مشق 
از خود را باید همیشه دنبال کرد. من 
در طراحی های قلم و مرکب این حس 
مشق گونه را دارم. انگار دارم تمرین 
می کنــم و می نوســیم و می نگارم. 
مسئله انشاء و انشــاء نگاری خیلی 
مهم اســت. ما خودمان را در قواعد 
و دستور زبان اســیر کرده ایم. ما در 
قراردادها و آن مناسبات زبانی غرق 
شده ایم که ما را تنها در صرف افعال و 
صیغه ها محدود کرده. ما از مصدرها 
دور شده ایم؛ از شــدن، بودن، آمدن 
دور شده ایم. ما در این صیغه ها صرف 
شده ایم. صرف شدن هنرمندان در 
امور پیش پاافتاده ای مثل اینکه چه 
کاری انجام بدهم که بیشــتر دیده 
شــوم و توجه ها را جلب کنم. وقتی 
چنین اموری تمام زندگی مرا در بر 
بگیرد دیگر انگار تبدیل به یک دلقک 
شــده ام؛ به فردی که نیازمند توجه 
است. هنر توجهات را جلب می کند، 
اما توجه مصدرها و توجــه زمان را، 
نه تقویم محــوری و تقویم گرایی را. 
خیلی ها اســیر روزها و ســاعت ها و 
ثانیه ها می شــوند و از خــود مفهوم 
زمان دور شــده اند. درگیر کوچه ها 
و خیابان هــا و جغرافیــا و آدرس ها 
می شوند در حالی که از مفهوم واقعی 
مکان دور می شوند. نگاه جوهری و 
عمیق و فلسفی به هنر در فضای امروز 
جایی ندارد؛ به این خاطر که اشباع 
شده ایم از مجموعه محصوالتی که 
هیچ جایگاهــی در معنویت هنری 
نــدارد و هیچ گونه برشــی از خود 
هنرمند نیســت. اغلب سفارش ها 
و پیشنهادهایی اســت که از اطراف 
خود می گیرند و می خواهند به این ها 
پاسخ بدهند.  ما از خلوص مصدرها 
فاصله گرفته ایم و دیگــر چیزی به 
اسم اثر ارزشمند هنری نمی بینیم که 
بتواند برهه ای از زمان ما و نقص های 
ما را به نمایش بگذارد. هنر فقط بیان 
کمال نیست؛ بیان نقص ها، تناقضات 
و ضعف های انســانی هم هست. ما 
از این غافل می شــویم که هنرمند 

مجموعه ای از کمال و نقص ها و 
ضعف ها است. 

  درباره مسئله هویت 
هنرمند چه فکر می کنید؟ 

مسئله ای که در هنر امروز ما 
خیلی اهمیت دارد، عقیم شــدن 

نقاش و آثارش در قبال تاریخ و هویت 
تاریخی خودش است. وقتی از هویت 
صحبت می کنیم تصــور غالب این 
اســت که هنرمند تنها از طریق یک 
سری موتیف ها و عناصر نشان بدهد 

از کجا می آید. این مطلقاً غلط است و 
اگر این عناصر در من زندگی نکنند 
و در باور من پخته نشــوند؛ و اگر در 
ذهن من خود را مشــق نکنند، فقط 
یک عنصر تزئینی سطحی خواهند 
بود که به میان اثر پرتاب می شــوند 
و هیچ ریشــه ای نخواهند داشــت. 
مسئله این اســت که هویت من در 
به کارگیری یــک فیگور از نگارگری 
یا نقشی از نقاشــی قدیمی نیست، 
بلکه هویت من در میزان شــناختی 
اســت که از خود و محیطــم دارم. 
من می توانم هویت خــودم را با یک 
بازنگری و دریافت و اقتباس حتی از 
پل سزان و جکسون پوالک هم نشان 
دهم. به شــرط اینکه خودشناسی 
اولین کنکاش من در هنر باشد. وقتی 
نگاه می کنیم می بینیــم  آثار امروز 
اصاًل تاریخ ندارنــد؛ جغرافیا ندارند 
و به گونه ای زمان و مکان و آبشــخور 
ندارند. آثاری که از ریشه های هنری 
قطع شده اند. مراجعه به ریشه های 
قدیم فقط از روی بعد تزئینی و ضعف 
صورت می گیرد. اله مان هایی که در 
آثار معاصر اصاًل درونی نمی شــوند. 
وقتی نقاشی مثل ماتیس یا میرو یا 
رامبراند قرار است به هنر شرق یا هنر 
ایران نگاه کنند آن را با ذائقه خودشان 
می چشــند. ما دیگر ذائقه نداریم و 
ذائقه ما کاماًل توریست پسندانه شده 
اســت. دیگر تاریخــی در این ذائقه 
نمی بینیم در صورتی که این به منزله 
مرگ یک اثر هنری اســت. باید یک 
بازنگری همه جانبه و جامع در تاریخ 
داشــته باشــیم. این عدم معرفت و 
شناخت آسیب بزرگی به میزان درک 
و به بســتری که قرار است در آن اثر 
هنری شکل بگیرد می زند. به همین 
خاطر بالندگی و صراحت و خلوص 
به غایت از بین رفته است. حال و روز 
هنر معاصر پر از ضایعه و آســیب و 

فریب خوردگی است. 

حمید هادی نژاد در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

هنرامروزفکروتخیلهنرمندراانکارمیکند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایشگاه عکس هنرمند ایتالیایی 
در هشت چشمه کاشان 

نمایشــگاِه عکس 
»مکاتبات« بــا آثاری 
از ایــوان  ِد روزا، عکاس 
ایتالیایــی در فضــاِی 
هنری هشت چشــمه 
کاشان افتتاح شد. آثار 

ایــوان دی روزا روایــت داســتان هایی از طریق 
عکس هــا و بازآفرینی تصویری از داســتان های 
واقعی در گذشــته دور یا نزدیک اســت. کار دی 
روزا را می توان به عنــوان قصه ای نیمه روایی بین 
هایپررئالیسم و رویا تعریف کرد و نتیجه را می توان 
با گذشت زمان مشاهده نمود. داستان های پشت 
کارهای او همــان داســتان های واقعی زندگی 
هســتند. او با بازیابی عکس ها و سایر بخش های 
محرک گذشته و از طریق جمع های رو به افزایش، 
به خاطرات فردی و گروهی می پردازد تا درستی 
یک بازســازی تاریخی را مورد مقایسه قرار دهد. 
با تفکــر در مورد قدرت متقاعدکننــده تصاویر و 
موضوعاتی مانند ســرکوب خاطرات و گذشته، 
فراتر از مســتند و عناصر روایی عکاسی، دی روزا 
تحقیقات گسترده ای را در مناطق و مکان های مهم 
و کلیدی که دچار اتفاقاتی شــدند انجام می دهد 
و به بازیابــی نامه ها، تصاویر قدیمــی یا نگاتیوها 
، صحبت مستقیم با شــاهدین واقعه یا تجزیه و 
تحلیل مطالب با پشتیبانی متخصصان مانند یک 
گرافیست یا روانشناس می پردازد. دی روزا پس از 
جمع آوری تمام آثار و داستان هایی که می خواهد 
بگوید، شروع به عکاسی می کند و نتیجه موردنظر 
چیزی بین واقعیت و تخیل ساخته می شود.  آثار 
این نمایشگاه با عنوان »مکاتبات« یا همان نامه ها، 
داســتانی از یک مجموعه نامه های عاشقانه را از 
سال 1904 بازگو می کند. یک مورد از عشق شدید 
که به خودکشی خواســتگار منتهی شد. ایوان د 
روزا درباره این مجموعه نوشته است »با توجه به 
مکاتبات، من طرف دیگر را نیز مورد بررسی قرار 
می دهم. از مکانی بازدید کردم که در آنجا اتفاقی 
افتاد، اما زمانی که من آنجا بودم این اتفاق رخ نداده 
بود. این اتفاق در ابعاد دیگری افتاد که آثار آن وجود 
دارد. در تحقیقاتم، دوست دارم تعامل بین گذشته 
و حال را مشاهده کنم. من همیشه شیفته مفهوم 
عدم حضور حال بوده ام. عکس ها و اشیاء را اصالح 
می کنم و داســتان ها را بازیابی می کنم.« ایوان 
د روزا عکاس و گالریســت ایتالیایی است که این 
مجموعه از عکس هایش اخیراً در فتوفســتیوال 
اقل )arles( به نمایش در آمده بود و برای اولین بار 
در فضایِ هنریِ  هشت چشــمه کاشان به نمایش 

گذاشته خواهند شد.
    

 پنجمین نمایشگاه کلکسیونر 
در گالری آرتیبیشن 

پنجمین نمایشگاه 
کلکســیونر با حضور 
طیــف گســترده ای 
ران و  لــری دا ز گا ا
مجموعــه داران هنــر 
در گالری آرتیبیشــن 

برگزار شد.  از اردیبهشت ســال 97 تاکنون چهار 
دورۀ نمایشگاه آثار پیشکسوت، مدرن و کالسیک 
با همراهی مجموعه داران و گالری داران در گالری 
آرتیبیشن برگزار شده است. پنجمین نمایشگاه 
کلکسیونر برخالف دورۀ گذشتۀ خود که نمایش آثار 
دورۀ کالسیک ایران و شیوه های عهد کریم خان و 
پرتره های قاجاری را در خود داشت، اکنون با رویکرد 
پیشینش و قرابت بیشتری با سه کلکسیونر آغازین 
شامل آثاری از هنرمندان پیشکسوت و هنرمندان 
مدرن دهه های آغازین ورود هنر مدرن به ایران است. 
نمایشگاه های کلکسیونر از ابتدا تاکنون گروهی از 
مجموعه داران و گالری داران را با خود همراه کرده 
تا عالوه بر هنرمندان پیشکســوت آثار هنرمندان 
سرشناس معاصر و جوانان پیشرو را گرد هم آورد 
و در جهت رونق و بهبود فرآینــد خرید و فروش و 
سرمایه گذاری گام مؤثری نهد و با از میان برداشتن 
محدودیت های بازار سنتی، بتواند موجب توسعۀ 
بازار هنر شــود و فضایی برای انتخاب درســت 
سرمایه گذاران با ریسک کمتر ایجاد  کند. نمایش 
این آثار در گالری آرتیبیشن جمعه چهارم بهمن در 
گالری آرتیبیشن افتتاح شده و تا 13 بهمن از ساعت 

11 تا20 ادامه خواهد داشت. 

بوم خبر

هنرمند باید بتواند از 
دستاوردهایش نگه داری 

کند؛ و این کار سختی 
است. امروز در جامعه ما و 
حتی دیگر جوامع با هنر 

برخوردی کاالیی صورت 
می گیرد و معنویت که به 

نظر من بعد مهمی از هنر و  
دستاورد نیروهای روحی، 

فکری و تخیل هنرمند 
است، نادیده گرفته 

می شود 

 ما خودمان را در قواعد 
و دستور زبان اسیر 

کرده ایم. ما در قراردادها 
و آن مناسبات زبانی غرق 

شده ایم که ما را تنها در 
صرف افعال و صیغه ها 

محدود کرده. ما از مصدرها 
دور شده ایم؛ از شدن، 

بودن، آمدن دور شده ایم. 
ما در این صیغه ها صرف 

شده ایم
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آگهيمزايدهبصورتاجاره
شهرداري کرج در نظر دارد  اجاره یکباب واحد تجاری بمنظور فروش آبزیان را واقع در کرج – میدان جمهوری – بلوار ماهان –  بازار روز ماهان  
به شرح مشخصات جدول ذیل به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرایط) داشتن تاییدیه جهاد کشاورزی برای پرورش ماهی ویا پروانه صیادی( 

به صورت اجاره واگذار نماید. 

1-  سپرده شرکت در مزایده به یکي از روشــهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق 
به حساب 700786948623 بانک شهر.   2-مدت اجاره 3 ســال شمسي میباشــد 3- برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد 
شد. 4- شهرداري کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 5- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداري واریز و رسید 
آنرا ارائه نمایند. 6- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي جهت خرید اســناد مزایده به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه 
نمایند. 7- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مزایده مالک فروش اســناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 8- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مزایده کلیه اسناد و مدارک مربوط 
به متقاضیان شرکت در مزایده نزد شهرداري باقي مي ماند. 9- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد  ارائه مجوز ویا تاییدیه جهاد کشاورزی برای پرورش ماهی و یا پروانه صیادی ، نامه ممهور به 
مهر و امضاي مدیرعامل ، آگهی تاسیس ، اساسنامه مرتبط، روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي شرکت و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی الزامی 
میباشد.10- شرکت کنندگان در مزایده مي بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مزایده در پاکت مربوطه قرار دهند. 11-سایر اطالعات 
و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.12- پیشنهادات مي بایســت در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الک و  ممهور به مهر شرکت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت و ج  تا پایان وقت 
اداری روز  یک شنبه  مورخ 98/11/20 به آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود. 13- پیشنهادات رسیده در مورخ 98/11/21 در کمیسیون عالی 

معامالت شهرداري کرج مطرح و پس از بررسي و کنترل برنده مزایده اعالم خواهد شد . 
 14 - پرداخت کلیه هزینه هاي چاپ آگهي مزایده در روزنامه ها، هزینه کارشناسی بر مبنای دستمزد کارشناســی و کلیه هزینه های متعلقه )مالیات بر ارزش افزوده و...( بر عهده برنده 

مزایده میباشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421--026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.
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