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روزبه صدر

هنــر محیطــی و مشــخصاً هنر 
زیست محیطی در ایران چه جایگاه و 
موقعیتی دارد و واجد چه خصلت هایی 
است؟ آیا این شــیوه ی ارائه ی هنر در 
کشــور ما به صورت جدی موردتوجه 
قرار گرفته و پژوهش هایی قابل اعتنا 
در این زمینه صورت گرفته اســت؟ 
آیا هنر محیطــی در ایران مؤلفه های 
بومــی دارد و عملکــردی متفاوت از 
هنر دیگر کشــورها را دنبال می کند؟ 
همچنین این پرســش را باید به میان 
کشــید که هنر محیطــی در ایران با 
چه چالش ها و موانعی روبه رو اســت؟ 
به گواه صاحب نظــران و فعاالن هنر 
محیطی در نزدیک به دو دهه ی گذشته 
این شیوه ی بیان هنری در ایران روندی 
رو به رشد داشته اســت و همین امر 
ما را وامی دارد تا با تأمل بیشــتری به 

فعالیت ها در این عرصه نگاه کنیم.
 ویژگی های منحصربه فرد 

هنر محیطی ایران 
احمد نادعلیان، هنرمند شناخته شده 
و از پیشــگامان هنر محیطی ایران، در 
ارتبــاط بــا ویژگی هــا، رویکردها و 
چالش های این هنر می نویسد: »واژه ی 
محیط واجد وجهی زیســت محیطی 
است. از سویی دیگر می تواند به محیط 
اطراف و یا حتی اجتماعــی که در آن 

زندگی می کنیم ارتباط داشــته باشد. 
به عنــوان یکی از جریان هــای پویا در 
عرصه ی معاصر، هنر محیطی می تواند 
به هنری اطالق شود که هنرمندان اغلب 
با استفاده از عناصر یا اشیای موجود در 
طبیعت یا در محیط های غیرمتعارف 
هنرشان را در همان مکان شکل و ارائه 
دهند. بنابراین چگونگی محیط پیرامون 
اثر و مــواد مصالح موجــود در محیط، 
در کیفیت و چگونگی اثــر تأثیر دارند. 
بنا به دالیل متعددی هنر محیطی در 
ایران رشد داشته اســت. ارزش های و 
آیین ها که طبیعت و عناصر آن را پاک 
محسوب می کردند رو به زوال هستند. 
از ســویی دیگر به دلیل رشد صنعت ما 
با بحران محیط زیست در این جغرافیا 
مواجه هســتیم. بحران محیط زیست 
جدی است و جهانی. ایران نیز بخشی 
از جهان اســت و می تواند در این روند 
سهمی داشته باشد. رشد این هنر به تنوع 
محیط زیست و فرهنگ نیز مرتبط است. 
از این رو در سال های اخیر هنر محیطی 
به عنوان یکی از گرایش های هنر جدید 
مورد توجه هنرمندان خصوصاً نســل 
جوان قرار گرفته اســت. هنر محیطی 
در ایران به فرهنــگ بومی  توجه دارد و 
آیین ها و سنت ها در آن دیده می شوند. 
ازاین جهت ویژگی هــای ملی و بومی 
دارد، اما از حرکــت جهانی هم بی بهره 

نیست. 

هنر محیطی و مؤلفه های بومی
عاطفــه خــاص، از فعــاالن هنر 
محیطی ایران، در ارتباط با رویکردهای 
هنرمنــدان معاصــر در ایــن زمینه 
می نویســد: »هنر محیطی در ایران 
دارای تعاریــف و رویکردهای خاص 
خود شده است. هنرهایی تحت عنوان 
هنرهای محیطی یا زیســت محیطی 
به ســه گروه عمده تقسیم می شوند. 
گروهی که زیبایی شناسی در آثارشان 
حــرف اول را می زند و ممکن اســت 
پیام زیســت محیطی در آن نباشد یا 
در الیه های ثانوی آن باشــد و یا اصاًل 
چنین دغدغه ای  نداشته باشد و صرفاً 

رفتار شکلی باشد. 
گروه دوم کارهایی هستند که فعال 
محیط زیست بودن در الیه اولش است 
و هنر در آن کم است. گروه سوم گروه 
مابین هستند ولی نمی شود انکار کرد 
کارهایی در این قلمرو وجود دارند که 
هم ابداع و خالقیت هنری در آن ها به 
حد اعلی رسیده است و هم آنچه که ما 
آن را بیداری و پیــام می گوییم. حال 
این پیام هر آنچه آشکارتر باشد شاید 
بشود گفت که به شــکل تبلیغاتی و 
یک بارمصرف نزدیک می شــود ولی 
آثاری هم می بینیم که عالوه بر اینکه 
واجد این ویژگی است اما به عنوان یک 
اثر هنری همــه آن موازنه های خالقه 
و هنرمندانه را داراســت. مؤلفه های 

بومی ما با گوناگونی فرهنگی و اقلیمی 
و همچنین فقدان حمایت مالی کالن 
مرتبط اســت. ما در هر گوشه از ایران 
اقلیم هایی داریم که از نظر فرهنگی، 

آیین هــا و رفتارهــا با آثــار ممزوج 
می شــوند. خیلی وقت ها در هنرهای 
محیطی ما تلفیقــی از هنر اجرا و هنر 
بدن را داریــم. در نتیجه می بینیم که 
یک نوع موسیقی و آیین در یک خطه از 
ایران به یک باره در کار دمیده می شود. 
این خود ویژگی هایی به اثر می بخشد 

که به مؤلفه ای بومی تبدیل می شود.
غفلت از امکان ظهور هنر 

محیطی در میان مردم
رضا افهمی، مدرس هنر در خصوص 
ظرفیت های اجتماعی هنر محیطی و 
جایگاه این شیوه ی بیان هنری در ایران 
می گوید: پرواضح است که هنر در اصالح 
رفتار زیست محیطی بسیار کارآمد و مؤثر 
است. برخالف بســیاری از فرهنگ ها، 
فرهنگ ما از لحاظ زیســت  محیطی 
بسیار غنی است و از رهگذر آن می توان 
به زیبایی شناسی زیست محیطی دست 
یافت؛ به عبارت دیگر یک زیباشناسی 
سازگار با زیست محیط ایرانی تعریف 
کرد که عالوه بــر ایجاد فضای مکالمه، 
از زیباشناسی کاذب پرهیز نماید. هنر 
محیطی ایران، جنبه های محلی خود 
را به شایســتگی یافته اما به دلیل عدم 
اعتنا به ارزش و قابلیت های آن، چندان 
در فضای مردمی مــورد توجه نبوده به 
نحوی که در واقع، امکان ظهور این هنر 
در میان مــردم و بهره برداری از ویژگی 
آگاهی بخشی آن، کاماًل مغفول مانده 
است. نیاز جامعه و محیط مرده ی شهرِی 
جهان امروز دقیقــاً متوجه تکانه های 
حاصل از آگاهی بخشی آن هاست. هنر 
محیطی به تبع پیام زیســت محیطی 
خود، قابلیت تبدیــل یک جامعه فقیر 
در حال گذار را بــه یک جامعه متمول 
زیســت محیطی داراســت. درواقع، 
فرهنگ سازی پویا، از ضروریات دوران 
معاصر و تحقق توسعه پایدار محسوب 

می شود.

 نگاهی تازه  به زندگی 
و زیست انسانی

محمود مکتبی از دیگر هنرمندان 
شناخته شــده ی هنــر محیطــی 
درخصوص مشــخصه ها و اقتضائات 
هنر محیطی می گویــد: در نگاهی 
کلی، هنر محیطی تالشی در جهت 
بهبود روابــط ما با دنیــای طبیعی 
است. تعریف کار برای مکانی خاص، 
از مشخصه های هنر محیطی است. 
این هنر نــگاه تازه ای بــه زندگی و 
زیست انســانی دارد و نوعی از ارائه 
اثــر در دل طبیعت اســت به منظور 
بهبــود و ارتقای رابطه ی انســان با 
طبیعت که در خالل این ارتباطاتی 
که اتفــاق می افتد انســان متوجه 
مسائل زیســت محیطی می شود و 
می بیند که در واقع این انسان است 
که در حال نابودی محیط زیســت 

خودش است. 
هنرمند هنر محیطی ضمن حضور 
در طبیعت با بازاندیشــی و جا به جا 
کردن، افزودن و یا کاستن عناصر در 
طبیعت اطرافش، بــه خلق اثر و ارائه 
بیانــی جدید از محیــط می پردازد. 
هنرمندان هنر محیطی رویکردهای 
گوناگونــی دارنــد برخــی رویکرد 
زیست محیطی دارند و نگرانی خود 
را از نقش مخرب انسان امروز در رابطه 
با طبیعت بازگو می کنند. بعضی دیگر 
اهداف زیباشناسانه دارند و بسیاری 
گرایش های دیگر، امــا در کل همه 
این گرایش ها به نوعــی به طبیعت 
بازمی گردنــد. این هنر بــا توجه به 
قابلیت ها و پتانســیل هایی که دارد 
می توانــد در ارتباط بــا مخاطب به 
هدفش که همانا توجــه به طبیعت 

است برسد. 

نگاهی به دو دهه فعالیت هنرمندان در یک عرصه  هنری نوظهور 

چالش های هنر محیطی در ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اثر»بنکسی« در ستایش کادر درمانی 

»بنکسی« هنرمند ناشناس بریتانیایی اثر جدید 
خود را با موضوع ستایش کارکنان حوزه سالمت که 
در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند به یکی 
از بیمارستان های بریتانیا اهدا کرد. »بنکسی« در 
این اثر، پسرکی را حین بازی با عروسکی شنل پوش 
در لباس یک پرستار به تصویر کشیده است. در کنار 
این کودک، سبدی که عروسک قهرمانانی همچون 
»مرد عنکبوتی« و »بت من« در آن رها شده اند به 
چشم می خورد. »بنکسی«  این اثر جدید را به همراه 
یادداشتی به بیمارستان عمومی »ساوت همپتون« 
اهدا کرده اســت. این بیمارستان میزبان محققان 
ویروس »کرونا« اســت که در تالش برای کشف 
واکسن این ویروس هستند. قرار است این اثر هنری 
تا پاییز در همین بیمارســتان در معرض نمایش 
گذاشته شود و سپس در یک حراجی به فروش برسد. 
سود حاصل از فروش این اثر به »سرویس سالمت 
همگانی« اهدا خواهد شــد  و با توجه به تاریخچه 
فروش آثار پیشین »بنکسی« می توان انتظار داشت 
مبلغ قابل توجهی از فروش آن حاصل شــود. این 
نخستین اثر »بنکســی« از زمان شروع قرنطینه 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا نیست. این هنرمند 
پیش تر از مجموعه ای از نقاشــی های جدید روی 
دیوار خانه اش رونمایی کرده بود. »بنکسی« هنرمند 
گرافیتی کار اهل بریستول است که با نقاشی های 
دیواری و هنر گرافیتی اعتراضی خود، شهرت جهانی 
دارد، با این حال هنوز هویت اصلی او فاش نشده است. 
نقاشی های این هنرمند بیشتر به مسائل سیاسی 
و موضوع هایی مانند گرمای جهانی، جنگ، شنود 
غیرقانونی و شرایط سخت کاری پرداخته است. تا 
کنون نقاشی های او بارها از روی دیوار جدا و به قیمت 

صدها هزار پوند فروخته شده است.
    

 نمایشگاهی از منوچهر نیازی 
در آینده نزدیک

نمایشگاه مروی بر آثار منوچهر نیازی به مناسبت 
هفتادمین سال فعالیت هنری و سالروز 83 سالگی 
این هنرمند قرار است در زمستان امسال برگزار شود.  
منوچهر نیــازیـ  هنرمند باســابقه هنرهای 
تجسمیـ  درباره نمایشــگاه مجموعه آثارش به 
ایسنا گفت: اگر ویروس کرونا اجازه بدهد، دی ماه 
به مناسبت هفتادمین ســال فعالیت هنری ام آثار 
مختلفی از تمام مدت کاری ام را به نمایش می گذارم 
.خوشــبختانه همســرم این آثار را در طی سال ها 
جمع آوری کرده است. همچنین طراحی هایی که 
این روزها انجام می دهم نیز شــامل این نمایشگاه 
می شــود. این طراحی ها تحت عنوان دوره ای که 
کرونا بود به نمایش گذاشته می شوند. نیازی یادآور 
شد: بیشتر آثار نمایشگاه از مجموعه شخصی است و 
برخی آثار هم از کلکسیونرها و برخی هم از دوستان و 
آشنایان گرفته می شود. تعداد آثار نمایشگاه بسیار 
زیاد است و عالوه بر نقاشی  شامل مجسمه و طراحی  
نیز می شود. همچنین بریده جراید مصاحبه هایم 
از ۷۰ ســال پیش تاکنون که در مجالت روشنفکر 
امروز، خواندنی ها، کیهان قدیم، امید ایران و ... چاپ 
شده بودند، نیز به نمایش گذاشــته می شود. این 
هنرمند پیشکسوت همچنین درباره حال و هوای 
این روزهای خود، گفت: روزها بیشتر خانه هستم 
و طراحی می کنم، کتاب های هنــری می خوانم 
و گاهی هم به آتلیــه می روم و چند ســاعتی کار 
می کنم. خوشبختانه ۱۱ دی ماه 83 ساله می شوم، 
همچنان راه می روم و هیچ وقت تسلیم نمی شوم و 
تا زمان مرگ نقاشی می کنم. منوچهر نیازی نقاش 
شناخته شــده ایرانی بیش از 3۰ جایــزه هنری از 
نمایشگاه های کشورهای مختلف برای ارائه آثارش 
دریافت کرده و نمایشــگاه های متعدد انفرادی و 
گروهی نیز در داخل وخارج از کشور برپا کرده است. 

بوم خبر

نادر کمالوند

حسین محجوبی در نزدیک به هفت دهه فعالیت هنری 
دست به تجربه های گوناگون در شیوه های مختلف هنری زده 
و در این زمینه آثار متعددی را نیز در موضوعات گوناگون خلق 
کرده است. پرتره ها، طراحی ها ، کمپوزیسیون های مختلف 
از طبیعت بی جان، نمونه هایی از تجربیاتش در سبک های 
گوناگون نقاشی، خط نقاشی ها و خوشنویسی ها، آثار آبستره، 
نقاشی هایش از مناظر و بناهای مختلف دنیا طی سفرهایی که 
داشته و باالخره نقاشی هایش از اسب ها و درخت ها از جمله 
آثار متعدد او هستند. اما محجوبی بیشــتر با آثار اسب ها و 

درخت هایش شناخته شده است.
آثار نقاشی اســب ها و درخت های محجوبی بیننده را به 
یاد آرمان شهر بهشت گونه ای می اندازد که همیشه حسرت 
دسترســی به آن را داشته اســت؛ طبیعتی توأم با آرامشی 
ماورایی و رؤیایی که در آن اســب ها با آرامش و سرخوشی 
می خرامند و در بعضی از مناظر هم در کنار اسب ها، پرندگان 
بی آزار کوچک یا در حال پروازند و یا اینکه بی هیچ دغدغه ای 
بر درختان ســکنی گزیده اند. اما این ســری از نقاشی های 

محجوبی چه ویژگی هایی دارند که نهاد و درون آدم ها را مسخ 
آرامش نهفته در خود می کنند؟

محجوبی با وجود نگاه مــدرن و نویی که در خلق آثارش 
دارد اما به شیوه کار نگارگری قدما نیز پایبند است. او آثارش 
را با استفاده از رنگ و روغن خلق کرده، اما با این  حال رنگ ها 
را مانند آبرنگ، رقیق و بدون جــرم به کاربرده و با این روش 
لطافت بیشتری به فضای آثارش بخشیده است. به یاد داشته 
باشیم که شیوه اســتفاده از رنگ های بدون جرم حالل در 
آب در نگارگری ایرانی شــیوه ای متداول بود. حتی ظرافت 
و دقت در ترســیم خطوط، دورگیری ها، توجه به جزئیات و 
ظرایف و همچنین پردازهای لطیفی که به جای سایه روی 
رنگ های تخت و یکدســت عناصر مختلف نقاشی هایش 
نشسته است، همه برگرفته از نگارگری ایرانی است که البته به 
شیوه محجوبی در این نقاشی ها به کار رفته است. این استفاده 
هوشمندانه از شیوه های نگارگري ایراني در آثاری با فضایی 
نو و مدرن یکی از نخستین و مهم ترین دالیل آرامش بخشی 
آثار محجوبی است، چرا که چنین ویژگی آرامش دهنده ای را 

پیش از آثار وی با مشاهده نگارگری هایمان تجربه کرده ایم.
محجوبی هیچ ابایی از نشان دادن خطوط طراحی در آثار 

نقاشی اش ندارد و در این مورد هم متأثر از شیوه ی دورگیری 
در نگارگری است. او با خطوط نرم و منحنی شکل به طراحی 
و دورگیری اسب ها می پردازد و در ترسیم جزئیات درختان، 
شاخه ها، بوته ها و پرندگان از خطوط طراحي بهره می برد و 
جالب اینکه پافشاری وی در استفاده از چنین شیوه ای نه تنها 
به لطافت، نرمی و آرامش حاکم بر آثارش خللی وارد نکرده 
که بر آن افزوده است. خطوط دورگیری در فرم نرم اسب ها، 
اســتفاده از درختاني که در قالب های کلی نرم و منحنی و 
دایره ای شــکل جاي می گیرند مانند بیــد مجنون، انحنا و 
نرمي که در افق های مبهم دوردست مناظر او دیده می شود 
و همچنین حضور پرندگان کوچک بسان نقطه هایی نرم و 
پر انحنا، همه در ترکیب با یکدیگر و همچنین در کنار دیگر 
عواملی که درباره آن ها گفته خواهد شد، به مناظر محجوبي 

لطافت، آرامش و مهرباني بخشیده است.
رنگ ها نیز در نقاشی های او در کنار دیگر عوامل، بیننده 
را به آرامش فرامی خوانند. در مناظر آثار او فرقی نمی کند 
که فصول سرد سال با درختان بی بار و برگ نشان داده شده 
است یا فصول گرم، سرســبز، پرطراوت و زندگی بخش. 
چون با دیدن هر یک از این دو نــوع منظره بی آن که هیچ 
حسی از حزن و اندوه، تنهایی و تشویش و هراس یا به عکس 
آن، شادي زائدالوصف و سرشار از هیجاني پرشور به آدمی 

انتقال یابد، فقط آرامش و اطمینان خاطر در آدمي متبلور 
می شــود. رنگ و روغن های رقیق و بدون جرم به کاررفته 
در آثار وی گاه فقط در حد اشــاره روی بوم نشســته اند، 
رنگ هایی که جدا از ســرد یا گرم بودنشــان هیچ تالشی 
در پوشــاندن خطوط طراحی ندارند و ســیال و رها روی 
بوم آمده اند. ویژگی هایی این چنین در رنگ گذاری های 
محجوبی اســت که به مناظر آثار او لطافت و سبک بالی و 
رهایی بخشــیده .مناظر محجوبی اغلب دارای ابهام اند. 
مبهم بودن مناظر او یا به واســطه وجــود الیه ای مه گونه 
در فضاست که اجازه نمی دهد به وضوح عناصر موجود در 
آثار او دیده شوند و یا به خاطر حضور انبوه درختان است، 
درختانی که مانع دیده شــدن اسب هایی می شوند که در 

آن سوی درختان در حال خرامیدن یا دویدن هستند. 
در مناظر اسب ها و درخت های این هنرمند یا اصاًل آدمی 
حضور ندارد یا فقط نشــانه هایی از او مثل خانه ها و کلبه ها 
به عنوان جزئی از منظره دیده می شود و یا اینکه از فاصله ای 
دور فقط گروهی از زنان روستایی مشغول کار و فعالیت دیده 
می شوند. نبود انسان یا حضور کمرنگ او در این آثار حکایت 
از انتقاد محجوبی از حضور مخرب انســان در طبیعت دارد، 
حضوری که بودنش زنگ خطری در نابودی زیبایی، لطافت، 

باکرگی و سکون توأم با آرامش طبیعت است.

آرمان شهر نقاشانة حسین محجوبی 
یادداشت

هنر محیطی ایران، 
جنبه های محلی خود را 
به شایستگی یافته اما به 

دلیل عدم اعتنا به ارزش و 
قابلیت های آن، چندان در 
فضای مردمی مورد توجه 

نبوده. به نحوی که در واقع، 
امکان ظهور این هنر در 

میان مردم و بهره برداری از 
ویژگی آگاهی بخشی آن، 

کاماًل مغفول مانده است

در سال های اخیر هنر 
محیطی به عنوان یکی از 

گرایش های هنر جدید مورد 
توجه هنرمندان خصوصًا 

نسل جوان قرار گرفته 
است. هنر محیطی در ایران 
به فرهنگ بومی  توجه دارد 

و آیین ها و سنت ها در آن 
دیده می شوند؛ اما با این 
وجود از روند جهانی هم 

بی بهره نیست
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