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علیرضا بخشی استوار

نمایش آثار سارا نظری با عنوان »شام 
تاریک« این روزها در گالری »اُ« برپاست. 
آثار او همه در یک قالب مشخص و گرد 
نقاشی روی بوم، در ابعادی کوچک شکل 
گرفته اســت. این هنرمند در هر قاب 
خود چشم اندازی از طبیعت در شب را 
به تصویر کشیده است. تصویرهایی که 
زمینه ای تاریک دارند و تماشای جزئیات 

آن به راحتی قابل مشاهده نیست. 
آن گونه که از تصاویر پیداست نظری، 
برخوردی امپرسیونیســتی را در خلق 
آثارش لحــاظ کرده اســت. آن چه به 

عنوان کار قوام یافته در برابر چشــم ما 
قرار می گیرد حاصل نوعی لحظه نگاری 
مداوم از یک محیط، فضا و یا موقعیت 
مشخص است. نخستین مسئله قابل 
توجه در آثار او انتخاب زمان شب برای 
خلق این آثار است. در شب به دلیل نبود 
میزان کافی نور از تصاویر، اغلب شبحی 
پیداســت. در واقع به نظر می رسد در 
فضای تاریک شــب آن چه که در برابر 
چشــم ما قرار می گیرد سایه ای مبهم 
اســت از آن چه در واقعیت وجود دارد. 
در طبیعت به دلیــل پیچیدگی های 
فرمی که وجود دارد این مسئله تشدید 
می شود و خطاهای دیداری به باالترین 

سطح خود می رسد. 
او با به تصویر کشیدن این موقعیت 

که همزمــان رازآلودگــی و رازآمیزی 
بسیاری هم دارد وحشت نهفته در متن 
واقعی خلق اثر را به درون اثر انتقال داده 
است. از ســویی هنرمند از پوشیدگی، 
حجاب، تــرس و رازآلودگی طبیعت 
استفاده موثری کرده است تا احساس 
خود را انتقال بدهد. احساسی که رابطه 
پیوســته ای با زندگی ما در این روزها 
دارد. سکوت، تاریکی، عدم شفافیت و 
رازآلودگی این فضاها همگی در خدمت 
درک آن روحی اســت کــه در جریان 
جهان رخداد محور امروز رســوخ کرده 
 است. زیبایی طبیعت در آثار نظری اگر 
چه هنوز حفظ شده اســت اما خالی از 
هرگونه توقع و خواستی است که انسان 
شهرزده امروز از طبیعت دارد. تصاویر او 

آرامش دهنده و رهایی بخش نیستند 
و ترس جاری در آن از لذت تماشــای 

طبیعت کاسته است.
اما اگر از تحلیل محتوایی این آثار 
بگذریم آثــار نظری را بایــد در ادامه 
یک نگرش جدید به طبیعت دانست 
که مدتی اســت در میان هنرمندان 
جریان پیدا کرده اســت. به دلیل نوع 
زندگی سخت و درگیر انسان امروز در 
شهر نوعی میل )گاهای نوستالژیک( 
بازگشت به طبیعت در او شکل گرفته 
اســت. بازگشت به ســاحت زندگی 
پیشــامدرن که در آن اساس زیست 
انسانی رابطه مستقیمی با اتفاق های 
طبیعی دارد و نــه رخدادهایی که به 
واســطه تکنولوژی به وجــود آمده و 

تحمل و کنترل آن از ید قدرت انسان 
خارج است.

نظری بــه نظر می رســد این نگاه 
بازگشــت به طبیعت را بــه بوته نقد 
گرفته اســت. اگرچه زیبایی شب در 
طبیعت خود جزئی از حظی است که 
انسان مایل است با حضور در طبیعت 
از آن بهره ببرد اما آن نامکشوف بودن 
طبیعت در شب، امر و امکانی همه گیر 
برای لذت بردن از حضور در طبیعت 
نیســت. البته عنوان این نمایشــگاه 
هم در جهت دهی بــه ذهن مخاطب 
بی تاثیر نیست. »شام تاریک« در زبان 
فارسی وجهی استعاری دارد و معموالً 
در مواقعی استفاده می شود که گوینده 
آن می خواهد از یــک خفقان یا یک 
وضعیت معلق و مبهم و یا از یک اتفاق 

یا رخداد تلخ صحبت کند.
از این منظر حتــی می توان گفت 
موضوع یا ایده هنرمنــد و پرداختن 
به ســوژه طبیعت در شــب خود به 
شــاعرانگی تصاویر هنرمنــد افزوده 
است. او انگار با انتخاب تکنیک و فضای 
طبیعت در آثارش در پی انتقال مفهوم 
ذهنی خود در یک قالب شاعرانه است. 
عدم حضور انســان در دل این فضا از 
سویی دیگر، فضای آثار او را به سمت 
نوعی شــرایط پساانســانی می برد. 
این تفســیر البته می تواند تفسیری 
باشــد که از الیه های بسیار زیرین اثر 

هنرمند به ذهن متبادر می شود. 
موفقیت نظری در ایجاد این فضای 
پر تفســیر، جدای از ایــده و موضوع، 
بیشتر به واســطه اجرای تمیز و دقیق 
او رقم خورده است. جزئیاتی که او در 
تصویر می دهد نه زیاد اســت و نه کم. 
او اندازه قرار دادن جزئیات در اثرش را 

به خوبی درک کرده است و از امکانات 
سوژه خود متناسب با زمانی که برای 
نقاشی اش انتخاب کرده، به خوبی بهره 
برده است. او همزمان که فضای تقریباً 
آشــنایی را برای ما ترسیم می کند به 
واسطه انتخاب زاویه دید های متنوع 
حس مکانی دقیق تــری را دریافت و 
به مخاطب خود منتقــل می کند. به 
واسطه زاویه دیدهای عکاسانه ای که 
نظری در هرکدام از ایــن قاب ها ارائه 
می دهد انگار ما را با یک داستان یا روایت 
مواجه می کند. داستان یا روایتی که هر 
بیننده ای می توانــد در آن حضور پیدا 
کند و به واسطه تجربه های خود روایت 

و داستان خود را در آن خوانش کند.
در کل آثار او اگرچه به لحاظ شکل 
و تکنیک کار بدیعی به نظر نمی آید؛ اما 
خوانشی که او از طبیعت و شب دارد 
خوانشی است متفکرانه که رابطه ای 
تنگاتنگ با شکل و ایده هنرمند دارد. 
در واقــع تنیدگی نقطه نظــر، ایده، 
تکنیک و درنهایت کلیت اثر هنرمند 
آن نکته ای است که به خوبی در آثارش 
قابل رویت است و از این منظر آثار سارا 
نظری تماشایی اســت. گفتنی است 
امروز )15 مهرماه( آخرین روز نمایش 

آثار این هنرمند در گالری »آ« است.

ُ نگاهی به نمایشگاه نقاشی »شام تاریک« در گالری ا

وحشت از طبیعت تاریک
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 برپایی »رنگ صلح« 
در موزه قصر

 / نی ا یر سعه ا تو
سپیده کالرستاقی- 
نمایشــگاهی از آثار 
هنرمنــدان حــوزه 
تجســمی بــا عنوان 
» رنگ صلــح« نیمه 
آبان امســال در موزه 

قصر تهران برگزار می شــود. این نمایشگاه در 
رشته های نقاشــی، تصویرســازی، عکاسی، 
کاریکاتور، حجم، نقاشــیخط و کاشــی معرق 
میزبان آثار هنرمندان از سراسر کشور خواهد 
بود. هلیا سلمانی کیوریتور و برگزارکننده این 
رویداد هنری در ارتباط با اهداف نمایشــگاه به 
»توسعه ایرانی« گفت: »همان طور که می دانید 
شــرایط جنگ زده جهان اطراف مان از یک سو 
و ســیاه نمایی برخی کشــورها در جنگ طلب 
نشان دادن ملت ایران از ســوی دیگر، موجب 
شــده تا لزوم نمایش تصویــر واقع بینانه ای از 
روحیه صلح طلبانه مــردم و هنرمندان ایرانی 
بیش از پیش احســاس شــود. ضمن اینکه به 
تصویر کشــیدن صلح برای فردی مثل من که 
آســیب دیده جنگ تحمیلی هســتم و پدرم 
پیش از مرگ سال ها با تبعات جنگ و جانبازی 
دست و پنجه نرم می کرد دغدغه ای همیشگی 
اســت«. این مدرس دانشــگاه با بیــان اینکه 
برای نیل به این هدف، آثــار هنرمندان جوان 
و پیشکســوت هنرهای تجســمی ایران را در 
کنار همدیگر به نمایــش عمومی می گذاریم، 
افزود: » در این نمایشــگاه آثار استادانی چون 
زنده یاد منوچهر درفشــه، قباد شیوا، نصراهلل 
افجه ای، اکبر نیکان پور، امیر کشمیری، عماد 
صالحــی و هنرمندان دیگری چــون داریوش 
زاهدی، محمد پهنابی، سپیده فرامرزی و عیسی 
چوالندیم به نمایش گذاشــته می شــود و در 
بخش های دیگر هم طی یک فراخوان سراسری 
از هنرمندان جوان دعوت کردیم برای شرکت 
در نمایشگاه در دو بخش موضوعی صلح و آزاد 
آثارشان را برای ما ارســال کنند تا همگونی و 
همنوایی خوبی تحت عنوان رنگ صلح در میان 
هنرمندان تجسمی رقم بزنیم«. گفتنی است 
نیما نوربخش مشاور هنری این نمایشگاه است 
و طراحی فراخوان و پوستر آن هم توسط یاشار 

درفشه انجام گرفته است.
    

 نمایش آثار جعلی 
در موزه لودویگ

یک مــوزه آلمانی 
پس از آنکه دریافت که 
بسیاری از نقاشی های 
نــگارد روســی  آوا
آن ها اصل نیســتند 
نمایشگاه جدیدی از 
این آثــار را علی رغم 

اعتراض گالری فروشــنده برخی از آثار هنری، 
افتتاح کرد تا در اقدامی بی سابقه در عرصه هنر 
آثار اصل و جعلی را همزمان به نمایش بگذارد. 
به گزارش هنرآنالین معمــوالً موزه ها درباره 
آثار جعلی خود تبلیغــات نمی کنند تا کلیت 
آثار مجموعه  شان را زیر ســوال نبرند. اما موزه 
لودویگ در کلن آلمان در نمایشگاه جدید خود 
تابوشکنی کرده و آثار جعلی و گران قیمت خود 
را در معرض دید عموم قرار داده است. این موزه 
روز 26 سپتامبر نمایشگاه »آوانگارد روسی در 
موزه لودویگ: اصلی و جعلی« را افتتاح کرد که 
همه نقاشی های آن به ظاهر توسط هنرمندان 
بزرگ جنبش رادیکال و آوانگارد روس در اوایل 
قرن 20 ترســیم شــده اند. حاال متخصصان و 
محققان این موزه با بررســی و تجریه و تحلیل 
100 نقاشــی  این مجموعه اظهار داشته اند که 
از 49 نقاشی بررسی شده، تاکنون 22 مورد اثر 
جعلی به دست آورده اند. اگرچه این محققان از 
توصیف این آثار با عنوان »جعل« پرهیز کرده اند 
زیرا از نظر حقوقی، ایــن کلمه به معنی »قصد 
فریب« است که فقط با بررسی کامل آثار اثبات 
می شود.اما هفته گذشته دادگاه منطقه ای کلن 
با اجازه افتتاح این نمایشگاه و انجام تحقیقات 
گامی بزرگ برای مبارزه با جعل آثار هنری در 

دنیا برداشته است.

بوم خبر

نیما نوربخش

پیرمرد خوشتیپی که از مفاخر هنرهای تجسمی ایران 
است. اگر از هنر و دانش نقاشی سر در نیاورید و او را نشناسید 
و فقط آثارش را ببینیــد احتماال پی نمی بریــد که خالق 
این آثار مردی است که در آستانه 65 ســالگی این چنین 
کودک درون جــذاب و فعالی دارد.  اکبــر نیکان پور همان 
کسی است که خاطره ساز نســل دهه 60 و 70 ایران است 
و به احتمال فراوان همه ما کتاب ها و مجالتی که او نقاشی 
و تصویر سازی کرده را در دوران کودکی ورق زده ایم و حظ 

کرده ایم. او با چیرگی و تکیه بر شاخص های زیبایی شناختی 
 توانســته زبان جهانی نقاشــی را با لهجه صمیمی خودش 

به تصویر بکشد. 
نیکان پور کــه دکتــرای افتخاری و نشــان درجه 
یک هنری را درســال 1۳۸2 به پاس یــک عمر فعالیت 
هنری دریافت داشته حاال سال هاســت که به تدریس 
در دانشــگاه ها روی آورده و در کارنامــه اش، داوری 

ده ها نمایشــگاه داخلی و بین المللــی و صدالبته تالیف 
کتاب های مختلفــی در زمینه تصویرگری به چشــم 
می خــورد. دربــاره او همین بس کــه بدانید فــارغ از 
همه عمر و فقط طی دهــه 90، برنــده چندین دیپلم 
افتخــار از بی ینال هــای جهانــی النییون فرانســه، 
 کاتالونیای اســپانیا، بولونیای ایتالیــا و تعدادی دیگر 

بوده است.

مهمان هفته : اکبر نیکان پور

بهروز فائقیان

»نور/بَر/تاریکی« مواجهــه  دراماتیک امیر 
جدیدی با »طبیعت بی جان« به عنوان شکلی از 
دیدن/درک جهان است. دراماتیک به این شکل 
که مبتنی بر روایت هایی از شدن ها و به عرصه 
رسیدن ها ست. برآمدن نور و به دنبال آن شکل 
گرفتن روایت ها بر بوم/صحنه نمایش. روایت در 
این جا از بازی زبانی نقاش با »نور/بَر/تاریکی« 

عنوان مجموعه شروع می شود.
 »نور و ســایه« به عنوان عنصــری بنیادی 
در هنر دیداری، راوی پدیدار شــدن شــیء  و 
اُبژه  هنــری اســت و در کالن روایت مجموعه 

توضیح می دهد که چگونه نور خود را بر تاریکی، 
برکشیده است. طبیعت بی جان به عنوان یک 
قالب دیداری تثبیت شــده  تاریخ هنر، زمینه  
قدرتمندی برای کارگردانــی عناصر دیداری 
است. هنرمند در این مجموعه به این ظرفیت ها 
توجه ویژه ای دارد و در حقیقــت بر این امکان 

ذاتی طبیعت بی جان ها تاکید می گذارد. 
شاید این خصلت عمومی طبیعت بی جان ها 
است که شکل هایی از روایت گری از خود بروز 
می دهند. اشیا و عناصر طبیعت بی جان ها، در 
فضای محدود و به دقت انتخاب شده در هر حال 
روابطی داستان گونه را به نمایش می گذارند یا 
دست کم توضیحی درباره  صحنه ای که شکل 
گرفته ارائــه می کنند. امیر جدیــدی هم در 
ترکیب بندی و چیدمان عناصر نقاشــی هایش 

به این کارکــرد توجهی ویژه نشــان می دهد. 
او متوجه اســت که طبیعت بی جان بیشترین 
امکان مداخلــه  هنرمنــد در واقعیت/عینیت 
موضوع نقاشی را در خود دارد. خیلی بیشتر از 
مداخله هایی که هنرمند می تواند در مواجهه با 
چشم اندازها و پرتره ها صورت دهد. این امکان 
بی حدوحصــر کارگردانــی و چیدمان صحنه  

نقاشی، شاید دلیل استقبال همیشگی نقاشان 
از طبیعت بی جان ها هم هست؛ امکان انتخاب 
و جابه جایی اشیاء و عناصر، نوری که بر صحنه 
می تابد و امکان رخــداد و روایت های متعدد، 
انگار در طبیعت بی جان ها است که رخ می دهد. 
در مجموعه  »نور/بَر/تاریکــی« هم به نظر 
می رسد هنرمند شیفته  آزادی عملی است که 

همین امکان ها در اختیارش می گذارد. یا این 
صحنه را بستری مناســب برای روایت هایش 
می داند. امــا روایت های او از چــه می گویند؟ 
زندگی اشیاء شــاید مختصرترین توصیف این 
نقاشی ها باشــد. حیات همزمان شیء همراه با 
همه  فرســودگی ها و تحلیل رفتن های حاصل 
از گذشت زمان. فیگوراتیو محض نقاشی های او 
دربرگیرنده  روایت هایی از زیست اشیاء است که 
بازیگران صحنه های این نمایش اند. ظرف فلزی 
ضربه خورده، لیموی خشک یا دوک نخ خالی 
شده، بدون آن که نمادپردازانه یا ارجاع دهنده 
به نظر بیاینــد، شــخصیت هایی را به نمایش 
می گذارند که از آنچه بر آن ها گذشته می گویند. 
هنرمند در این مجموعــه طبیعت بی جان  را به 
عنوان صحنه  نمایشی معرفی می کند که اشیاء/
کاراکترها با برآمدن نــور در آن به تنهایی یا به 
صورت گروهی پیدا می شــوند و از خودشــان 
می گویند. این نمایشگاه تا چهاردهم شهریور 

در تاالر این جا برپا بود.

نظری بر نمایشگاه امیر جدیدی با عنوان »نور / بَر /تاریکی« 

مواجهه  دراماتیک با طبیعت بی جان

خبر

در کل آثار سارا نظری 
اگرچه به لحاظ شکل و 

تکنیک کار بدیعی به نظر 
نمی آید؛ اما خوانش او از 
طبیعت و شب؛ خوانشی 

است متفکرانه که رابطه ای 
تنگاتنگ با شکل و ایده 

هنرمند دارد
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