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علیرضا بخشی استوار

جدید ترین نمایش از آثار کوشا 
موسوی با عنوان بی پایان و نامعلوم 
)از مجموعه انســان( این روزها در 
گالری پروژه های آران برقرار است. 
آن گونــه که در بیانیــه این نمایش 
آمده اســت، پروسه  ســاخت این 
مجموعــه  درهم تنیــده بیش از دو 
ســال به طول انجامیده و با افزودن 
و کاســتن پاره هایی همچنان ادامه 
دارد. بــرای نمایش در ایــران تنها 
بخشــی از این مجموعه در معرض 
دید گذاشته شده  اســت که شامل 
یک چیدمان مرکزی در یک سالن 
و چندین ابژه و ویدیوی مکمل است.

آن گونه کــه از نام ایــن نمایش 
برمی آید ســردرگمی و حرکت به 
سوی یک افق نامعلوم، درونمایه ای 
است که آثار موســوی را شکل داده 
اســت. آثاری که بیشــتر جنبه ای 
واکنشــی دارند و به بیانی صریح تر 
در پی پرســش کردن اند تا این که 
بخواهند ما را با ترسیم یک چشم انداز 
به مسیر مشخصی هدایت کنند. نگاه 

موســوی اگر چه بازتابی از شرایط 
موجود ما به عنوان انســان اســت، 
اما همیــن توجه به انســان فارغ از 
قوم، نــژاد، ملیت و طبقــه موضوع 
نمایش را به تاریخ وصل کرده است 
و پرســش های هنرمنــد، وجهی 

فراتاریخی پیدا کرده اند.
او برای نمایش سوال هایش از هر 
امکان بصری که در دسترس داشته 
اســتفاده کرده است. یعنی خودش 
را محدود به یک رسانه، فرم یا ماده 
نکرده است و تالشش بر این بوده تا 
به واسطه استفاده از امکانات بصری 
وسیع تر، بتواند هم زیبایی شناسی 
وســیع تری را بــرای مخاطب خود 
بروز دهد و هم دامنــه و زاویه های 
نگریستن پرسشگرانه اش به وجود 

انسان را گسترده کند.
او در چیدمان مرکزی نمایشگاه 
که »بازی شطرنج« نام دارد، یکی از 
مهم ترین مسائل تاریخ بشری را به 
تصویر کشیده است. مسئله قدرت، 
رابطه بازیگــران و بازیگردان های 
سیاســت و البته انســان هایی که 
در قالــب اجتماع میــان این بازی 

قرار گرفته و ناخواســته وجودشان 
تحت تاثیــر این بازی دســتخوش 

تغییر شده است.
موضوعــی که موســوی در این 
چیدمان مطرح می کند و البته شکلی 
که برای آن در نظــر گرفته در نگاه 
نخست تکراری و غیر خالقه به نظر 
می آید، امــا چند نکتــه در ُکنه اثر 
نهفته است که ظرفیت های متفاوتی 
را در این چیدمان گنجانده که با این 
سوال آغاز می شود: »هنرمند با تکرار 
چیدمان غلو شده ای با موضوع بازی 
شــطرنج که مفهومش برای همه ما 
آشنا است، به دنبال خلق چه شکلی 

از تصویر است؟«
آیا نکته نخست در شکل و ظاهر 
دفرمه شده بازیگردان های این بازی 
اســت؟ دو پیکره ای که در این سو و 
آن سوی میز شــطرنج نشسته اند و 
صالبت ندارند. فرم نشستن شــان 
مســتحکم و پیروزمندانه نیســت. 
درحقیقــت ایــن بازیگردان های 
ســردرگم و متزلزل هســتند که 
حقیقــت درون شــان به شــکلی 
کج و معوج بیرون شــان را ساخته 

اســت. بازیگردان هایی کــه از فرم 
نشستن شــان می توان برداشــت 
شکست و ســرخوردگی را تفسیر 

کرد.
فرم ظاهــری آدم هــای درون 
صحنه هم در تشــدید این وضعیت 
موثر افتاده اســت. درواقــع آن ها 
آدمک هایــی هســتند کــه زور و 
قدرت انجام هیــچ  کاری را ندارند. 
آدمک هایی چشم و گوش بسته که 
یا از ترس صورت شان را پو شانده اند 

و یا حواس خود را به جایی دوخته اند 
و یا مشغول بازی هستند.

به هــر روی مــا منتظــر انهدام 
این ابژه ها هســتیم. آنچه که در اثر 
»Stoned« نمایان می شــود هم 
تاحدودی این مفهــوم را در ذهن ما 
ایجاد می کند. این اثر نقدی اســت 
بر یک اندیشه تاریخی که در معنای 
این واژه نیز نهفته مانده اســت. آن 
چه از شکل اثر به ما منتقل می شود 
فروریختن یک پیکــره قدرتمند با 
شمایلی اسطوره ای و تاریخی است. 
پیکره ای که نماینــده یک تفکر و یا 

سیر تاریخی است.
انتخاب ماده ســنگ برای خلق 
این آثــار باز یکــی دیگــر از نکات 
قابل تأمل درباره آثــار این نمایش 
است. سخت بودن سنگ و تاریخی 
که حیــات این مــاده را دربرگرفته 
تأویل هــا و تفســیر های گوناگونی  
را بــه ما عرضــه می کند کــه البته 
ممکن اســت همه آن هــا مدنظر 
هنرمند نبــوده و تنها این مســائل 
 انعکاسی باشند از ایده مرکزی که او 

در نظر گرفته است.
او با انتخاب سنگ به عنوان ماده 
کار خود همزمان کــه در فرم نوعی 
انهدام را به ما القا کرده است، نوعی 
ایســتایی را هم در خــود دارد. این 
آثار در ذات خــود متحّجرند و نوعی 
درخودماندگی در ماده این اثر است 
که بروز هرگونه تغییــر را ناممکن 
کرده و یا متناســب بــا قدرتی که 

ماده دارد فرســایش و دگرگونی آن 
مستلزم گذر از مسیر در مدت زمانی 

طوالنی است.
نقاشــی های ایــن مجموعه هم 
در همین مســیر قــدم برمی دارد. 
نقاشــی ها همــه نمایشــگر یک 
خــأ هســتند. وضعیــت و مکانی 
نامشــخص و معلّق کــه حاصلش 
نوعی اضطراب و اضمحالل اســت 
که در صورت ظاهر فیگورهای این 
مجموعه خود را نشان می دهد. نگاه 
ملتمسانه  این فیگور ها در اغلب آثار 
این نمایشــگاه به باال دوخته شده 
 اســت. نگاهی پرتمنا و پر از پرسش 

و سوال اما بی پاسخ.
این فیگور هــا در آثار نقاشــی 
موســوی در یک بک گراند روشن 
جا گرفته اند. در برابر سطحی وسیع 
و تک رنگ که با خودش عظمت و به 
نوعی نامتناهی بودن را می آورد. در 
واقع او انسان را در میان یک عظمت 
کوچک کرده و آن کــه این عظمت 
چیست را نمی دانیم. شاید کل نظام 
خلقت و هســتی و آنچه بر انســان 

احاطه دارد
. نمایش آثار کوشــا موســوی تا 
چهاردهــم مهــر ۱۳۹۹ در گالری 
پروژه های آران میزبان عالقمندان 
به هنرهای تجســمی اســت. البته 
گالــری به دالیــل جلوگیــری از 
شــیوع بیماری کرونــا در روزهای 
 شــنبه، یکشــنبه و دوشــنبه 

تعطیل است.

نگاهی به آثار کوشا موسوی در نمایش »بی پایان و نامعلوم«

بازیگران متزلزل هستی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایشگاه گونتر اوکر و هنرمندان 
ایرانی به موزه گوته رسید

نمایشــگاه »کرنش بــه حافــظ« از هنرمند 
صاحب نام گونتر اوکر در کنار آثاری از هنرمندان 
ایرانی در شهر دوسلدولف آلمان به نمایش درآمد. 
به گزارش هنرآنالین، نمایشگاه آثار کونتراوکر با 
موضوع حافظ شــاعر نامی ایران زمین ،این بار در 
موزه گوته شهر دوسلدولف برپاشده است. اوکر در 
این نمایشگاه با عنوان »کرنش به حافظ« آثاری را 
در کنار هشت هنرمند ایرانی در معرض دید عموم 

قرار داده است.
این نمایشگاه از روز هشتم سپتامبر مصادف با 
۱8 شهریور ماه ۱۳۹۹ حدود سه ماه در موزه گوته 
شهر دوسلدولف آلمان در حال برگزاری است. اوکر 
پیش از این، مجموعه ای از آثار خود را با همین نام از 
خاطرات نخستین سفرش به ایران از سال 20۱6 تا 
2020 در هشت شهر ایران )شیراز، تهران، اصفهان، 
کرمان، مشهد، رشت، بوشــهر و کیش( به تماشا 

گذاشته است.
این هنرمند جهانی پــس از نمایش آثارش در 
ایران تصمیم گرفت هنرمندانی از این ســرزمین 
را در این پروژه همراه خود کند و نمایشگاه را دور 
اروپا به نمایش بگذارد. با توجه به اپیدمی ویروس 
کرونا و طرح قرنطینــه و فاصله گذاری اجتماعی، 
این گروه آثار خود را در موزه گوته شهر دوسلدولف 
آلمان با تماشــاگر مجازی برگــزار کردند و این 
نمایشگاه حدود سه ماه در این موزه برپا خواهد بود. 
مرتضی ترسلی از شیراز، محمدرضا یزدی از تهران، 
علی محبوبی صوفیانی از اصفهان، شهریار رضایی 
از کرمان، بابک منتظری از مشــهد، عارفه آراد از 
رشت، فرزاد دشتی زاده از بوشهر و ندا آیتی از کیش 
با آثار حجم و اینستالیشن در نمایشگاه »کرنش به 

حافظ« در کنار اوکر هستند.

عرفان شرقی، عشق و شناخت دقیق حافظ از 
انسان باعث شــد اوکر در آثارش از شعرهای این 
شاعر پرآوازه ایران زمین الهام بگیرد و هنرمندان 
ایرانی نیز که با این اشــعار بزرگ شده و به نوعی 
بیت بیت حافظ در خون و جان شــان تنیده شده 
است آثار حجمی و اینستالیشن هایی را با همین 
مضمون در کنار اوکر به نمایش گذاشتند. گونتر 
اوکر خوانش ویــژه خود از حافــظ را با رنگ های 
درخشان و سرخوشانه و با حرکات آزاد دست در 
آثارش به نمایش گذاشته است. او در جایی بدون 
زمان و مکان ایستاده و در فضایی خلسه آور جهان 
هســتی را نگاه می کند که این از معنویت اشعار 

سرچشمه می گیرد.
هنرمندان ایرانی نیز حجم و اینستالیشن های 
خود را با برداشــت های درونی و شخصی شان از 
اشــعار و عرفان حافظ خلق کــرده و به نوعی هر 
کدام نمایی از دریافت ها و تاثیرات درونی اشعار بر 
وجودشان را به نمایش گذاشته اند. آنها با بهره گیری 
از متریال های متفاوت هر کدام وجوه مختلفی از 
درگیری روحی با اشعار را برگزیدند. یکی از چوب 
استفاده کرده دیگری از برنز و یکی از سفال و پاپیه 

ماشه برای آفرینش بهره گرفته است.
در مورد اوکر شایان ذکر است که وی عالقه ای 
شــگرف به فرهنگ های جهان دارد و حاصل این 
عالقه سفرهای بسیار او به اقصی نقاط جهان است. 
سفرهایی که تجربه آنها، جوهره بسیاری از آثارش 
را دربرگرفته اند. هنرمندی که آثارش بازنمود رنج 
آدمی است و جستجوگری که در پی مرهمی برای 
فرهنگ بشری است. جســتجویی که از باختر تا 

خاور را دربرمی گیرد. از گوته تا حافظ شیرازی.
گفتنی اســت، بناست این نمایشــگاه همراه 
هنرمندان ایرانی به تــور دور اروپا بــرود و تمام 
عالقمندان بتوانند از تماشــای این آثار با موضوع 
حافظ لذت ببرند و عالوه بر ادبیــات ایران زمین 
با آثار هنری هنرمندان معاصر ایران نیز از نزدیک 
آشنا شوند . شایان ذکر است نمایشگاه »کرنش به 
حافظ« هجدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ )8 سپتامبر 
2020 ( در موزه گوته شهر دوسلدولف به نمایش 
در آمده و تا 25 آبان ماه )۱5 نوامبر2020 ( در این 

موزه دایر است.

بوم خبر

به مناسبت هفته دفاع مقدس، چند نمایشگاه هنرهای 
تجسمی حقیقی و مجازی برپا شده و هنرمندان در شاخه های 

مختلف هنری، آثار خود را به نمایش گذاشته اند.
موزه هنرهای معاصر فلسطین، میزبان نمایشگاه عکس 
"حماسه مقدس" است. در این نمایشــگاه که با مشارکت 
بنیاد شهید شــکل  گرفته اســت، عکس هایی از روزهای 
آغازین جنگ تحمیلی و دفاع مردمی از این ســرزمین، به 
نمایش درآمده اســت. بهمن جاللی، سعید صادقی، جاسم 
غضبان پور، رسول مالقلی پور، محمد فرنود، امیرعلی جوادیان 
و...  از جمله عکاسانی هستند که آثار آنها در این مجموعه به 
نمایش درآمده است. نمایشگاه عکس "حماسه مقدس" تا 
۱0 مهرماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین به نشانی خیابان 
ولیعصر)عج(، خیابان بزرگمهر، نبش خیابان برادران شهید 

مظفر، شماره 74، برپاست.
خانه هنرمندان ایــران نیز میزبان نمایشــگاه گروهی 
عکس "برای خرمشهر" اســت. در این نمایشگاه عکس که 
به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس با همکاری خانه 

هنرمندان ایران و انجمن عکاســان انقالب و دفاع مقدس 
برگزار می شود، 26 قطعه عکس که از آغاز اشغال خرمشهر تا 
پایان فتح و آزادسازی آن تهیه شده است، به نمایش درآمده 
است. عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند تا 7 
مهر هر روز از ساعت ۱5 تا 20 به گالری ممیز خانه هنرمندان 

ایران مراجعه کنند.
همچنین نمایشگاه "عکس از م . صیاد" که بخش دوم آن 
به عکس های جنگ اختصاص دارد، در مرکز نبشی برپاست. 
عکس های دوران جنگ محمد صیاد، از زندگی روزمره مردم 
ایران در این دوره آغاز می شــود و فضای جبهه و خط مقدم، 
ویرانی ها، مقاومت خرمشهر و اهواز، بمباران های شهری و 
لحظه های حماسی و تراژیک را در برمی گیرد. در این نمایشگاه 
بیش از ۱20 عکس به نمایش درآمده اســت که بخشــی از 
حوادث و شرایط آن دوران را روایت می کند. نمایشگاه "عکس 
از م . صیاد" تا 25 مهرماه در مرکز نبشــی به نشانی میدان 
هفت تیر، خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات اللهی، کوچه  

خسرو، پالک 5۱ برپاست.
موزه عکسخانه شهر هم یک نمایشگاه مجازی عکس با 
عنوان "و آن دقایق دفاع" را در صفحه اینستاگرام موزه برپا 
کرده اســت. در این مجموعه 20 قطعه عکس از هشت سال 
دفاع مقدس به نمایش درآمده که توسط عکاسان آن دوره 
یا حتی رزمندگانی که دوربین به دســت داشــته اند، ثبت 
شده اند. نمایشــگاه مجازی عکس "و آن دقایق دفاع" تا 8 
www. مهرماه در اینستاگرام موزه عکسخانه شهر به آدرس

instagram.com/akskhaneh_shahr برپاست و 
به صورت روزانه دو عکس در این صفحه بارگذاری می شود.

موسسه توســعه هنرهای تجســمی معاصر نیز در یک 
نمایشــگاه مجازی میزبان آثار هنری اســت که با موضوع 
حضور زنان در هشــت ســال دفاع مقدس شکل گرفته اند. 
نمایشگاه "جلوه های حضور زنان در جنگ" شامل 27 اثر در 
رشته های عکس و نقاشی است و آثار هنرمندانی مانند ناصر 
افراسیابی، محسن راستانی، محسن شاندیز، ساسان مویدی، 
اکرم محمودی، علی بحرینی و... در آن به نمایش درمی آید. 
عالقه مندان برای دیدن این آثار می توانند به سایت موسسه 
توســعه هنرهای تجسمی معاصر به نشــانی civa.ir و در 

صفحات مجازی tajasomi@ مراجعه کنند.
نمایشگاه "ســرو اســتوار" با آثاری از محمدصابر شیخ 
رضایی در گالری مجازی رسانگار برپاست. در این نمایشگاه 
40 پوســتر به نمایش درآمده است که توسط شیخ رضایی 
در پانزده ســال اخیر و با موضوعاتی مانند مضامین تاریخی 
صدر اسالم، شخصیت های فداکار جنگ تحمیلی، مدافعان 
امنیت و... طراحی کرده است. او در آثار خود از تکنیک های 
متفاوتی مانند فتوگرافیــک و فتومونتاژ، تصویرگری تخت 
و سه بعدی، چیدمان و عکاســی صحنه ای، حروف نگاری 
و.... استفاده کرده است. نمایشــگاه "سرو استوار" تا هشتم 
resaneh. مهرماه ۹۹ در گالری مجازی رسانگار به آدرس
farhangsara.ir به نمایــش درمی آید و منتخبی از این 
آثار نیز در صفحه اینستاگرام فرهنگ سرای رسانه به نشانی 

farhangsararesaneh@ در معرض دید عالقه مندان 
است.

نمایشگاه "40 در 8" یکی دیگر از رویدادهای مجازی این 
روزهاست که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می شود 
و در آن مجموعــه ای از آثار ارزشــمند هنرمندان هنرهای 
تجسمی کشــور به نمایش درمی آید. این نمایشگاه که به 
مناسبت چهلمین ســالگرد دفاع مقدس از سوی موسسه 
توسعه هنرهای تجسمی معاصر شکل گرفته است، شامل 
بیش از ۱20 اثر از 47 هنرمند در رشته های نقاشی، گرافیک، 
مجسمه سازی، عکاسی و کاریکاتور است. عالقه مندان برای 
دیدن این آثار می توانند به سایت موسسه توسعه هنرهای 
تجسمی معاصر به نشــانی civa.ir و در صفحات مجازی 

tajasomi@ مراجعه کنند.
عالوه بر این نمایشگاه های حقیقی و مجازی،  ورک شاپ 
نقاشی "خط خاطرات" نیز به مناسبت هفته دفاع مقدس به 
همت انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس بنیاد 
فرهنگی روایت فتح برگزار می شود. این ورک شاپ با حضور 
چند تن از اساتید هنرهای تجسمی انقالب اسالمی از دوم تا 
چهارم مهرماه ۹۹ برگزار می شود و شرکت کنندگان آثاری با 
موضوع ایستادگی و پایمردی رزمندگان در طول هشت سال 
دفاع مقدس را روی بوم نقاشی به تصویر خواهند کشید. آثار 
شکل گرفته در این ورک شاپ در محل غرفه بنیاد فرهنگی 
روایت فتح در نمایشگاهی در باغ  موزه انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس تهران، به نمایش درمی آید.

گالری گردی حقیقی و مجازی در فضای دفاع مقدس 
نمایشگاه

سردرگمی و حرکت به 
سوی یک افق نامعلوم، 

درونمایه ای است که آثار 
موسوی را شکل داده 

است. آثاری که بیشتر 
جنبه ای واکنشی دارند 

و به بیانی صریح تر در پی 
پرسش کردن اند تا این 

که بخواهند ما را با ترسیم 
یک چشم انداز به مسیر 
مشخصی هدایت کنند
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