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محمود مکتبی

»گــزاره« هنرمند چیســت و به 
چه دلیل باید هنرمنــد درباره آثارش 
بنویســد؟ این پرسشــی رایــج نزد 
هنرمندان اســت؛ برخی از هنرمندان 
گزاره نویســی را عملی دشوار توصیف 
می کنند و بعضی دیگر معتقدند که اگر 
می خواستند یا می توانستند درباره آثار 
هنری بنویسند اساساً چه نیازی به خلق 
آن ها بود؟ اما در کنار این پرسش ها آنچه 
شــاید بیش از این ها نیاز به روشنگری 
دارد  این است که هنرمندان تجسمی 
کشــور ما تا چه اندازه بــه اقتضائات 
گزاره نویسی می اندیشند؟ در این ارتباط 
بعضی از اصلی ترین موارد بی توجهی 
هنرمندان ایرانی به ایــن اقتضائات را 

مرور می کنیم.
»گزاره های ادبی، گنگ و نامفهوم«، 
»کلیشه سازی یا اســتفاده بی مورد از 
کلیشه ها«، »ارجاع بی مورد و بیش از 
اندازه به آرای دیگران«، »بزرگ نمایی در 
گزاره«، » ناهمخوانی گزاره با مجموعه 
آثار« و »زیاده گویی در گزاره« شــش 

موردی هستند که آسیب های عمده 
در مجموعه گزاره های مورد مطالعه را 

شکل می دهند. 
»گزاره های ادبی، گنگ و نامفهوم« 
اشــاره به متن هایی دارد کــه بیش از 
اندازه ادبی و شــاعرانه هستند تا جایی 
که می توان برخــی از آن ها را به عنوان 
یک دلنوشته، شعر و متن ادبی جداگانه 
ارائه داد و طبیعتاً چندان مرتبط با آثار 
نمایشگاه نیستند. حتی بعضی از این 
متن ها از شــدت پیچیدگی و استفاده 
از مفاهیم و کلمات فلسفی نه چندان 
مرتبط با یکدیگر، تبدیــل به متونی 
گنگ و نامفهوم شده اند )دسته سومی 
هم وجود دارد که بین دو دسته یاد شده 
قرار می گیرد و شامل متن هایی می شود 
که شاید به زبان ساده تری نوشته شده 
باشند اما فاقد تمرکز الزم اند و هر بخش 
از آن ها درباره چیزی متفاوت از دیگری 
است، به طوری که در نهایت مخاطب 
در فهم هدف و منظور هنرمند از نوشتن 

این گزاره سردرگم باقی می ماند. 
»کلیشه سازی یا استفاده بی مورد از 
کلیشه ها در گزاره« دومین موردی است 

که در مرور گزاره های نمایشگاهی ما به 
چشم می آید و در ادامه مورد نخست، 
متن هــای هنرمنــدان را تحت تأثیر 
قرار داده اســت. این مورد به دو شکل 
در گزاره های هنرمنــدان خودنمایی 
می کند. نخست استفاده هنرمندان از 
عبارت ها، کلمات و مفاهیم کلیشه ای 
و در برخی موارد حتی بی معنی است. 
واقعیت این است که بســیاری از این 
عبارت ها به درستی قابل درک نیست و 
فقط کار را برای درک مخاطب پیچیده 
تر می کند. مخاطب  بیــش از هر چیز 
می خواهــد بداند که بــرای مثال چه 
ارتباطی میان معضالت محیط زیستی، 
اساطیر، ترس و تنهایی انسان در هزاره 
ســوم و آثار هنرمند وجود دارد و چه 
چیزی الهام بخش او بــرای خلق این 
آثار بوده است. نکته دوم در این بخش، 
کلیشه سازی توســط هنرمند است. 
عبارت ها، واژه ها و مفاهیم فراوانی وجود 
دارد که به خودی خود کلیشه ای نیست 
اما اســتفاده غیرمرتبط و احساساتی 
از آن ها باعث می شــود که اینگونه به 

نظر برسد. 

»ارجاع بی مــورد و بیش از اندازه به 
آرای دیگران« از دیگر ناهنجاری های 
گزاره هــای هنــری ما اســت. اینکه 
هنرمندان تحت تأثیر یک فیلســوف، 
نویسنده یا نوشــته یک منتقد هنری 
قرار گرفته باشند و این آرا در کار آن ها 
تاثیرگذار بوده باشــد، طبیعی است و 
نوشتن درباره این الهامات و ارجاع به فرد 

موردنظر و گفتۀ او هم هیچ منعی ندارد، 
اما زمانی که این ارجاعات بیش از اندازه 
می شود و یا بدون ارتباط منطقی و تنها 
برای تظاهر به مهم بودن و عمیق بودن 
اندیشه هنرمند به گزاره ها راه می یابد، 

چنین مشکلی بروز پیدا می کند
»بزرگ نمایی در گزاره« مورد بعدی 
در بررسی گزاره ها است. بزرگ نمایی 
یکی دیگر از عمده آسیب هایی است که 
خواسته یا ناخواسته در این متن ها دیده 
می شود و در نهایت موجب می شود که 
گزاره هنرمند از آثارش فاصله بگیرد. 
همانگونه که پیش از این در بررســی 
موارد دیگر گفته شد، گاهی هنرمندان 
دچار کلیشه ها، متن های گنگ و ادبی 
و یــا ارجاعات بی مورد می شــوند، اما 
بزرگ نمایی در گزاره کمی متفاوت از این 
موارد است. در بحث بزرگنمایی، لزوماً 
متن بی ارتباط به آثار هنرمند نیست، 
اما اغراق بی دلیل باعث می شود آنچه 
که می خوانیم با آنچــه که می بینیم و 
درک می کنیم همخوانی نداشته باشد. 
پنجمین مــورد کــه می تواند به 
نوعی برآمده از موارد پیشــین باشــد 
» ناهمخوانی گزاره بــا مجموعه آثار« 
اســت. متن های کلیشــه ای، ادبی و 
گنگ، کلی گو و همــراه با بزرگ نمایی 
شــاید اصلی ترین مشــکل در فقدان 
همخوانی گزاره با آثار هنرمند باشــد. 
اما  فارغ از این، رویکردهای دیگری نیز 
سبب گسست ارتباط میان گزاره و آثار 
می شود. یکی از آن ها نوشتن گزاره در 
راستای معنابخشی و چسباندن مفهوم 
به آثار است. در چنین حالتی هنرمند 
در واقع می خواهد با یک متن فسلفی 
پیچیده و انتخاب یــک عنوان خاص و 
کمتر شنیده شده، آثار را در موقعیتی 
ویژه قرار دهد، غافل از اینکه مخاطب 
حرفه ای در نخستین برخورد، حقیقی 
بودن یا چسبانده شــدن مفهوم به اثر 
را تشــخیص خواهد داد. آنچه اهمیت 
بسیار دارد هم راســتا و هم طراز بودن 
گزاره و آثار هنرمند است و اشتباه بزرگ 
دســت و پا کردن مفهوم برای یک اثر 
است. در حقیقت صداقت هنرمند در 

گزاره خود بسیار مهم و تاثیرگذار است، 
چراکه احتمال پذیرش هنرمند و آثارش 
در جایگاه حقیقی خود و در هر سطحی 
که باشد ، بسیار بیشتر از موقعی است که 
هنرمند به چیزی که نیست تظاهر کند. 
آخریــن مــورد در این بررســی 
»زیاده گویــی در گزاره« اســت. این 
مورد شاید در ابتدا چندان مهم به نظر 
نرســد اما رعایت آن کمک فراوانی به 
اثربخشی گزاره خواهد کرد. نخستین 
اشکال در متن های طوالنی این است 
که بعید بــه نظر می رســد مخاطب 
حوصله و زمان کافی بــرای خواندن 
متنی چند صفحه ای و پیچیده داشته 
باشــد و پس از آن به دیدن نمایشگاه 
آثار بپــردازد. هنگامی کــه هنرمند 
ایجاز در نوشــتن را رعایت می کند، 
عالوه بر اینکه متــن را از پیچیدگی 
بی جهت و تبدیل شدن به یک قطعه 
ادبی  می رهاند، به مخاطب نیز کمک 
می کند تا ارتبــاط میان آثار، ذهنیت 
هنرمند و مضمون مورد نظــر او را با 
سهولت بیشــتری دریابد. از طرفی، 
بســیاری از گزاره ها به قصــد بیان 
موضوع و ایده نمایشگاه برای مخاطب 
با مقدمه ای آغاز می شــود، اما همین 
مقدمه گاه آنقدر طوالنی می شود که از 
شکل مقدمه خارج شده ، به متنی کلی 
تبدیل می شود و آن هم متنی که  فقط 
در سطر آخر اشاره ای جزئی به موضوع 

و ایده نمایشگاه می کند. 

نگاهی به ناهنجاری های نوشتاری در گزاره نویسی

هنرمندانازچهوبرایچهمینویسند؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایشگاه »هنر دهه چهل« 
گشایش یافت

باغ موزه هنر ایرانی: نمایشگاه »هنر دهه چهل« 
با حضور جمعی از هنرمندان و هنردوستان در باغ 

موزه  هنر ایرانی گشایش یافت. 
نمایشگاه »هنر دهه  چهل« با حضور احسان 
محمدی، رییس باغ موزه ی هنــر ایرانی و مدیر 
امور بین الملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران، جمعی از اساتید از جمله سدراک نظریان، 
هنرمند پیش کسوت نقاش و مرمت کار آثار نقاشی، 
اردشیر مجرد تاکستانی، نگارگر، عنایت اهلل نظری 
نوری، نقاش، محســن احتشــامی، گرافیست، 
شــاکه ماکاریان )وارطانیــان(، هنرمند، عبدی 
اســبقی، نقاش، فرهاد عزیزی، عکاس، و جمعی 
از شــهروندان، عصر جمعه، یکم آذرماه ســاعت 
16، در نگارخانــه  پردیس باغ مــوزه  هنر ایرانی 

گشایش یافت.
این نمایشــگاه آثاری از هنرمندان برجسته 
تاریخ هنر ایران همچون استادان علی رخساز، پی 
جم، عباس کاتوزیان، حســین همدانی، محسن 
سهیلی، هاکپ وارطانیان، علی محمد حیدریان، 
انوش یغیازاریان، عباس جاللی سوســن آبادی و 
سایرین اســت که با عنوان هنرمندان دهه ی 40 
از آن ها یاد شــده، آثاری زیباست که گوشه ای از 
تالش و همت این بزرگان را به نمایش گذاشته شده 
است. نقاشان دوره ای که پلی شدند برای گذر به 
مدرنیست. پیش از این، کار کالسیک مطرح تر از 
امروز بوده است، اما اکنون به خاطر ورود آثار مدرن 
تمایل به آثار کالسیک کمتر شده است. حال آن که 
آثار کالسیک همیشه ماندگار است. این هنرمندان 
گنجینه ملی ما هستند و نباید فراموش شوند. در 
این نمایشگاه که در نگارخانه  پردیس باغ موزه هنر 
ایرانی برپا شده اســت 44 اثر از هنرمندان مکتب 
کمال الملک، شــاگردان پیشکسوت و همچنین 
آثاری از نقاشــان دهه ی چهــل از جمله جعفر 
پتگر، عباس کاتوزیان، علی رخساز، علی محمد 
حیدریان، علی پی جم، حســین همدانی، هاکپ 
وارطانیان، میشا شــهبازیان، باجالن لو، عباس 
جاللی سوسن آبادی، جباربیک، محسن سهیلی، 
آنوش یغیازاریان، بهمن بروجنی، آواک هایراپتیان، 
منوچهر نیازی، ابراهیم فرجی، غالمرضا معدن دار 
به نمایش در آمده است که تا هشتم آذرماه 1398 

میزبان عالقه مندان خواهد بود. 
عالقمندان بازدید از این نمایشگاه می توانند به 
نشانی خیابان ولی عصر)عج(، بعد از پل پارک وی، 
خیابان شهید فیاضی، خیابان بوسنی هرزگوین، 
خیابان دکتر حسابی، باغ موزه  هنر ایرانی مراجعه 

کنند.
    

نمایشگاهی از آثار آیدین آغداشلو 
و۳1 هنرمند دیگر

نمایشــگاهی گروهــی بــا حضــور بیش از 
30هنرمند و با عنوان »دو پرتره« روز جمعه )1۵ 

آذر ماه( در گالری ایوان برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، در این نمایشــگاه آثاری از 
هنرمندانی همچون آیدین آغداشــلو، مســعود 
عربشاهی، رامین سعادت قرین، شیرین اتحادیه، 
علی نصیر، فریده الشــایی، قاســم حاجی زاده، 
منصور قندریز، مهرداد محبعلی، مهدی ویشکایی 
و هوشنگ پزشک نیا ارائه می شود. همچنین آثار 
هنرمندانی دیگری همانند الهه کشــاورز، آرفه 
آراد، بهارک دهقان، پرنیان امیدی، پدرام لسانی، 
پگی لوو، حسین آزادی، حمیدرضا حکیمی، دلبر 
شهباز، رکسانا منوچهری، ســپیده ذرات، سارا 
رزمی، سارا عسگری، سیاوش منصوری، شهروز 
صدر، علی اتحاد، عرفان رحیمی، غزاله علیاری، 
لیال فتحی، مهســا ذاکری، مهدی منصوری ... به 
نمایش گذاشته می شود. نمایشگاه گروهی »دو 
پرتره« از 1۵ تا ۲9 آذر مــاه در گالری ایوان برقرار 
است و هر روز به غیر از شــنبه ها از ساعت 16 الی 
۲0 امکان بازدید دارد. گالری ایوان در الهیه، مریم 
شرقی، بن بست حمید، شماره یک واقع شده است.

بوم خبر

منوچهر یکتایی نقاش برجســته ســبک 
اکسپرسیونیسم، از پیشــگامان نقاشی معاصر 
ایران و فعال در مکتب نقاشان نیویورک، بامداد 

۲8 آبان ماه در آمریکا درگذشت.
یکتایی متولد ســال 1301 و از پیشگامان 
نقاشی نوگرای ایران بود. او تا ۲۲ سالگی در ایران 
زندگی کرد و با نیمه کاره رها کردن تحصیل در 
دانشکده هنرهای زیبا در سال 13۲3 عازم آمریکا 
شد و در سال 13۲6 تحصیل را در مدرسه عالی 
هنرهای زیبای پاریس )بوزار( و سپس در آمریکا 
ادامه داد. در سال 1330 اولین نمایشگاه انفرادی 
خود را در گالری »بورگنیخــت« در نیویورک 
برپا کــرد و پــس از آن آثارش را در شــهرهای 
واشنگتن، شیکاگو و بالتیمور به تماشا گذاشت. 
آثار او تا جایی پیش رفت که موزه هنرهای مدرن 
نیویورک یک تابلو و دو طرح از او خریداری کرد. 

یکتایی جایگاه خود را به عنوان یک هنرمند 
ایرانــی در مکتب نقاشــان نیویــورک در کنار 
هنرمندانی چون »جکســون پالــک« و »ویلم 

دکونینگ« تثبیت کرده است.
او اگر چه در جوانی وطــن را ترک کرد و جز 
چند اقامت کوتاه در ایران حضور نداشت، اما یکی 
از معتبرترین هنرمندان جنبش هنر نوین ایران 
است. او با پیوستن به مکتب نیویورک و برگزاری 

بیش از شصت نمایشــگاه جمعی و انفرادی در 
کشــورهای مختلف، نگاهی ویــژه و جایگاهی 
ارجمند در مواجهه با جهان نقاشی مدرن دارد. 
جدا از نقاشی، او شعر نیز می گفت و شعر فالگوش 
وی در جشن هنر شیراز اجرایی دراماتیک یافته 

است. 
به جرأت می توان گفت کــه یکتایی یکی از 
شناخته شده ترین و خوش اقبال ترین هنرمندان 
ایرانی در ســطح بین المللی است که توانسته با 
تلفیق شاخصه های اکسپرسیونیست انتزاعی 
و هنر شــرقی به بیانی زیبا، جســور و شخصی 
دســت یابد. هرچند هنر وی محصول سال ها 
زندگی در فرانسه و آمریکاســت، اما نوع نگاه به 
موضوع، انتخاب ســوژه و زاویه دیــد تماماً دل 
در گرو شــرق دارد. ضربات ســهمگین قلم مو 
بر پیکر تابلو، تلفیق بداهــه رنگ ها بر روی بوم، 
اســتفاده از کاردک به جای قلم مو، به کارگیری 
رنگ های غلیظ و حجیم، انتخاب بوم های عظیم 
با کمپوزیســیون های نامتعارف همگی حاصل 
سال ها هنرورزی در مکتب های آوانگارد غربی 
است. از ســویی، نگاه خاص به طبیعت بی جان، 
انتخاب رنگ ها با خلوصــی بی مانند، بداهگی 
حاصل از نوعی مکاشفه و هجومی خودانگیخته 
بر بومی که بر سطح زمین پهن شده، همه رهاورد 

اصالت شــرقی و ایرانی یکتایی اســت. »خیال 
شــرقی« در دســتان هنرمند او به عصر حاضر 
کشانده می شــود و در بیانی مدرن جلوه گری 
می کند و این چنین نقاشی های یکتایی، تجسم و 
بیانی جهانی می شود که گستره اش از شرق تا به 

غرب گسترده شده است.
سوژه غالب نقاشــی های یکتایی، طبیعت 
بی جان اســت؛ اشکال آشــنایی که در دستان 
هنرمند وی، به نقشــمایه هایی دگرگون شده، 
تغییر فرم می دهند. فشــار، اعوجــاج و انرژی 
بی پایانی از دل هر خط و سطح بر ذهن مخاطب 
گسیل می شود و این چنین، فضایی انتزاعی از دل 
جهانی عینی، زاده می شود. تابلوهای منوچهر 
یکتایی، از نوع نقاشی کنشی و عمل گراست که 
رفتار هنرمند به هنگام نقاشی را در خود منجمد 
کرده  است؛ انرژی متجسم شده در حرکات سریع 
قلم مو، همراه با نوعی تشویش و سرعت اجرا، به 
بهترین نحو رفتار هنرمند به هنگام نقاشــی را 

بازآفرینی می کند.
در تابلو هایش، گل ها معموالً بافتی خشــن، 
ساختی سریع و ترکیبی مرکز بین در متن سفید 
دارند. او گل هایش را شتاب زده در فوران حسی 
نقاشی می کند، البته گل ها بهانه ای است برای 
نمایش توده  لکه های رنگی بر پرده که به سودای 

ساختن ترکیبی مؤثر و حیرت زا در زمینه سفید، 
با تناسبات همدیگر بازی می کنند.او در نقاشی 
پرتره هایش نیز با غلظت رنگ و بافتی درشت و 
قلم مویی پر از رنگ ،  زیرسازی برجسته و تپش 
هیجانی قلم، جنبه ای اکسپرسیو و نافذ به تک 
چهره ها داده است. این تابلوها بازتاب نگاه آزموده 
و هوشیار نقاشی است که بیشتر خود را به عوالم 

نقاشی متعهد می بیند تا پسند و تأیید این و آن .
رییس موزه هنرهای معاصر تهران در پیامی 
درگذشت منوچهر یکتایی را به جامعه هنری و 
هنرمندان هنرهای تجسمی تسلیت گفت.در 
پیام تسلیت احسان آقایی آمده است: »منوچهر 
یکتایی تنها نقاش مدرنیســت ایرانی بود که در 
زمره هنرمندانی محســوب می شــود که یکی 
از مهم ترین جنبش های هنری قرن بیســتم را 
نمایندگی می کنند. در مصائب و هیاهوی بغرنج 
جنگ جهانی دوم و تغییر مرکــز هنر از پاریس 

ـ که جریان تاشیســم در آن متولد شده بودـ  به 
نیویورک که اکسپرسیونیسم انتزاعی با عنوان 
مکتب نیویورک در حال تبلور بود، هنرمندانی 
با ملیت های گوناگــون در حال ایجاد تحولی در 
تاریخ هنر مدرن بودند که منوچهر یکتایی نیز از 
آن جمله بود. توانایی کم نظیر او در ترکیب بندی 
و مهار ضربات ســنگین قلم مو بــا بیانی موجز 
در آثارش به ویژه در منظره هــا و طبیعت های 
بیجان، آنها را تشخصی یگانه می بخشد و به بیان 
مینیمالیستی نزدیک می کند. حق آن است که 
هنر ایران فقدان هنرمندی را به سوگ می نشیند 
که از شاخص ترین هنرمندان مستقل در جریان 
هنر نوگرایی است. مهاجرت زودهنگام او و جدایی 
از فضای هنر ایران، هیچ گاه حس و حال ایرانی 
را از آثارش نزدود و همواره به عنوان هنرمندی 
ایرانی بر تارک هنر این سرزمین پرافتخار خواهد 

درخشید. روحش قرین رحمت و آرامش.«

سوژه غالب نقاشی های منوچهر یکتایی طبیعت بی جان است؛ 

درگذشت نقاش برجسته سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی

رویداد

 گاهی هنرمند در 
گزاره نویسی می خواهد با 
یک متن فسلفی پیچیده 

و انتخاب یک عنوان خاص 
و کمتر شنیده شده، آثار را 

در موقعیتی ویژه قرار دهد، 
غافل از اینکه مخاطب 
حرفه ای در نخستین 

برخورد، حقیقی بودن یا 
چسبانده شدن مفهوم به 
اثر را تشخیص خواهد داد

ارجاع بی مورد و بیش از 
اندازه به آرای دیگران از 

ناهنجاری های گزاره های 
هنری ما است؛ اینکه 

هنرمندان تحت تأثیر 
یک فیلسوف، نویسنده یا 

نوشته یک منتقد هنری 
قرار گرفته باشند و این آرا 

در کار آن ها تاثیرگذار بوده 
باشد، طبیعی است مشکل 
از ارجاعات بی اندازه آغاز 

می شود 
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