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یادداشت سردبیر

ایز را پیدا کنیم!

ایــز ،ماهنامــه دانشــجویی گــروه عکاســی دانشــگاه هنــر تهــران اســت .واژه «ایــز» در لغتنامــه دهخــدا بــه معنــای
ردپــا و نشــانه اســت و ایــز گــم کــردن در محــاوره فارســی بــه معنــای بــه اشــتباه انداختــن و رد گــم کــردن اســت.
تمرکــز ماهنامــه ایــز بــر مکتــوب کــردن محاوراتــی اســت کــه در حیــن اجــرای آداب و مناســک بازدیــد از گالــری
بیــن بازدیدکنندههــا و هنرمنــدان رد و بــدل میشــود .بــه بیــان دیگــر ،قصــد داریــم بــا نوشــتن و منســجمکردن
گفتوگوهــای شــفاهی پراکنــده در قالــب ریویــو ،معرفینامــه ،یادداشــت و ...ایــز را پیــدا کنیــم.
در بخشــی دیگــر ،بــه معرفــی و ارائــه تاریخچــه گالریهــای تاثیرگــذار ،ســوابق کاری کیوریتورهــای فعــال و
مجموعهدارهــا ،ســیر نوشــتار منتقدهــای هنــری و رویکردهــای آمــوزش هنــر میپردازیــم.
امیــدوارم ایــن همنشــینی فیزیکــی در قالــب ماهنامــه ایــز ،بــا گــذر زمــان و تــداوم نوشــتن ،بــه ایجــاد تعامــل و
گفتوگــوی ثمربخــش بیــن نهادهــای هنــری ،مخاطبــان ،دانشــجویان هنــر و خــود هنرمنــدان کمــک کنــد.

.

گالری ایجی

ُ
دنیایت را شدنی کن

من ،سفر :پرنیان فردوسی

هالــه هاشــمی ( ،1372کارشناســی عکاســی دانشــگاه هنر
تهران)
«مــن ،ســفر» عنــوان اوليــن نمايشــگاه انفــرادي پرنيــان
فردوســي (متولــد  )1364اســت .او مــدرک فوقدیپلــم خــود را
در رشــتهی اقتصــاد از دانشــگاه الزهرا و مدرک کارشناســیاش
را در رشــتهی عکاســی از دانشــگاه تهــران دریافــت کــرده
اســت؛ ســپس کارشناســی ارشــد خود را در رشــتهی عکاســی
و فرهنــگ شــهری از دانشــگاه گلدســمیت لنــدن اخذ کــرده و
در حــال حاضــر در مقطــع دکتــرا در دانشــگاه برکبــک لنــدن
بــه تحصیــل مشــغول اســت .پرنیــان فردوســی در تهــران و
لنــدن ســاکن و مشــغول بــه فعالیــت اســت و پیشتــر در
گالریهــای ای.جــی ،راه ابریشــم ،فتــو  8لنــدن نمایشــگاه
گروهــی داشــته اســت.
آنچــه در نمایشــگاه «مــن ،ســفر» میبینیــم حاصــل
ســفرهای فیزیکــی پرنیــان فردوســی بــه نقــاط مختلــف
جهــان بهعنــوان هنرمنــد (و نــه مهاجــر) اســت .او در ایــن
مجموعــه ســعی دارد مطالعــات چندوجهــی خــود را بــا تمركز
بــر مديــوم عكاســي (مشــخصاً بررســی ظرفیتهــای ژانــر
عكاســي طبيعــت) بــه نمایــش بگــذارد و پرس ـشهایی را در
رابطــه بــا موضــوع مرزهــاي جغرافيايــی ،فيزيكــي و زبانی بیان
کنــد کــه از موضوعــات متــداول دنیــای هنــر معاصــر اســت.
میتــوان گفــت مــا شــاهد آثــاری بــر دیــوار گالــری هســتیم
ی هنرمنــد را
کــه دلمشــغولیهای سیاســی و زیباییشــناخت 
بــه هــم پیونــد میزننــد.
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او كــه در طــي ســالهای اخيــر ســفرهاي زيــادي خصوصاً
درون اتحادیــه اروپــا داشــته اســت بــا ايــن ســؤال درگير شــده
اســت كــه مــرز چيســت؟ نمــود فيزيكــي آن چيســت؟ و چــه
اتفاقــي میافتــد وقتــي در مــرز يــك كشــور از طریــق اســكن
اثرانگشــت شــناخته میشــویم و اجــازهی ورود بــه منطقــه
آنســوی مــرز را مییابیــم؟ هنــگام اســكن اثرانگشــت چــه
اطالعاتــي از او نمايــان میشــود كــه اجــازهی ورود يــا عــدم
ورود بــه نقطـهای ديگــر را بــه او میدهــد؟ پرنیــان فردوســی
خــود دربــاره ایــن نمایشــگاه میگویــد« :دوســت داشــتم
عکسهایــی را بــه نمایــش بگــذارم کــه مــرز در آنهــا وجــود
دارد امــا مرزهایــی کــه شــاید در نــگاه اول بــه چشــم نیایــد».
نمايشــگاه از چهــار بخــش تشــكيل شــده اســت .خیلــی
زود نظرمــان بــه یکــی از عکسهــای معــروف گوســتاو
لوگــره از منظــره دریــا جلــب میشــود .اولیــن عکاســی کــه
بــا ترکیــب دو نگاتیــو بــه عکســی از منظــره دریــا رســید کــه
بیشــترین شــباهت را بــه دریافــت چشــم مــا از دریــا داشــت.
ســپس عکسهــای بیقابــی را از مجموعــه «عکسهــای
ماهــوارهای ناســا از مرزهــا» میبینیــم كــه از بایگانــی ناســا
بیــرون کشــیده شــدهاند و نشــاندهندهی بازنمــود فيزيكــي
مرزهــاي جغرافيایــی و مناطــق مــرزی اســت .مرزهایــی که در
نقشـهها ،صرفـاً بــا يــك خــط تعییــن شــدند ،در طــي زمــان
نمــود فيزيكــي پيــدا كردنــد ،بهبیاندیگــر از ایســتگاههای
فضایــی میتوانیــم مرزهایــی را تشــخیص دهیــم کــه روزی
فقــط روی نقشــههای کاغــذی قابلدیــدن بودنــد :مــرز

ایــران و عــراق بــا پاالیشــگاههای نفــت و تمهیــدات نظامــی
گســترده اطــراف خلیجفــارس ،مــرز ایاالتمتحــده و مکزیــک
بــا زمینهــای سرســبز کشــاورزی در ســمتی و زمینهــای
پرتافتــاده در ســمتی دیگــر و مرزهــای دیگر (ایــن توضیحات
بــه شــکل کاملتــر و علمــی در کنــار هــر عکــس آمده اســت).
در بخشــی دیگــر ،دو قــاب عکــس در ابعــاد بــزرگ میبینیــم
كــه هریــک از تركيــب چهــار يــا پنــج عكــس ساختهشــدهاند.
عکسهــا ،منظــرهی كوهســتانی و زميــن اطــراف را نشــان
میدهنــد .در میــان عکسهــای نمایشــگاه ،در ایــن بخــش
اســت کــه مرزهــای موجــود در تصویــر دیرتــر دیده میشــوند
امــا اگــر در عکــس دقیــق شــوید مرزهایــی را میبینیــد
کــه حاصــل چیــدن عکسهــای مجــزا در کنــار هــم
اســت .هنرمنــد ،در خطــوط مــرزی از ایــن مناظــر
عكاســي كــرده اســت و شــاید در پــی طــرح ایــن
پرس ـشها اســت« :ايــن كــوه متعلــق بــه کــدام
كشــور اســت؟ ايــن تكــه ســنگ از آنطــرف مــرز
بــه ایــن ســمت آمــده یــا بالعکــس؟ بازنمــود یــک
منطقــه مــرزی در قالــب عکــس ،مرزهــا را پررنگ
میکنــد یــا کمرنــگ؟ یــا همهچیــز بــه قراردادهــای
زمــان بســتگی دارد؟ یــا بــا واقعیتهــای صلبــی در جهــان
خــارج مواجــه هســتیم کــه در دنیــای هنــر شــاید فقــط بتوان
دیدنشــان را لحظاتــی بــه تعویــق انداخــت».
ايــن كــوه متعلــق بــه کــدام كشــور اســت؟ ايــن
تكــه ســنگ از آنطــرف مــرز بــه ایــن ســمت
آمــده یــا بالعکــس؟ بازنمــود یــک منطقــه مــرزی
در قالــب عکــس ،مرزهــا را پررنــگ میکنــد یــا
کمرنــگ؟ یــا همهچیــز بــه قراردادهــای زمــان
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بســتگی دارد؟ یــا بــا واقعیتهــای صلبــی در جهــان
خــارج مواجهیــم کــه در دنیــای هنــر شــاید فقــط
بتــوان دیدنشــان را لحظاتــی بــه تعویــق انداخــت
در بخــش چهــارم نمايشــگاه چهــل قــاب کوچــک را میبینیم.
هرکــدام از قابهــا از دو عكــس طبيعــت ساختهشــدهاند كــه
رویهــم قرارگرفتهانــد ،ولــی نــه بــه ســیاق گوســتاو لوگــره
و نــه بــرای بازنمایــی واقعگرایانــه و طبیعــی کــردن مــرز
زمیــن و آســمان .قطــع عکسهــا در ابعــاد صفحهی پاســپورت
اســت و در عنــوان اثــر بــه ايــن نکتــه اشــاره میشــود .غالــب
عکسهــا مربــوط بــه هشــت ســفر اخيــر هنرمنــد اســت.
او بــا قــرار دادن عکسهــا رویهــم ،خودخواســته ،مــرزی
فيزيكــي را بــا کاغــذ عکــس ایجــاد کــرده اســت و عکسهــا
را جابهجــا از اثرانگشــتش پوشــانده اســت .خــب ،ازآنجاکــه
ایــن مرزهــا را خــود کشــیده اســت و بــه ایــن امــر آگاه اســت،
میتوانــد آســوده از مرزهــا عبــور کنــد و بــا اثرانگشــتش بیــن
مرزهــا پــل بزنــد .در ایــن آرمانشــهر ،احتمــاالً «همــه»
میتواننــد بــا لمــس سرانگشتانشــان روی عکسهــا از
زمیــن و آســمان عبــور کننــد و بــه پســت بعــدی برســند.
در پایــان ،بــه نظــر مــن از نــکات خــوب ایــن نمایشــگاه آن
اســت کــه هنرمنــد در پــی آن نیســت تــا پاســخي بــراي
پرســشهایش مطــرح کنــد .متنهــا و عکسهــا مکمــل
یکدیگــر هســتند .خودقربانیگــری در ایــن نمایشــگاه
بازنمــود نیافتــه اســت .هنرمنــد پرســشهايي را مطــرح
میکنــد كــه ذهنــش را مشــغول كــرده بودنــد و تجربهشــان
كــرده ،امــا نخواســته اســت بــا رویکــردی کامـ ً
ا برونگــرا ،بــه
عنــوان «نماینــده» تجربــه زیســته مــردم خاورمیانــه ،غــرب را
طــرف صحبــت قــرار دهــد و در تعامــل بــا مخاطــب ایرانــی تــا

حــدی موفــق بــوده اســت .خالصــه آنکــه ،پرنیــان فردوســی
بــه یــک مســئله معاصــر جهانــی پرداختــه اســت و خواهــان
تعامــل بــا مخاطــب جهانــی اســت و جفتوجــور کــردن
نهایــی آثــارش را کــه بیــش از هــر چیــز بــه پازلــی میماننــد،
بــرای مخاطبــش باقــی میگــذارد( .عنــوان ایــن نوشــته یکــی
از شــعارهای تبلیغاتــی کمپانــی لگــو اســت).

.

گالری دلگشا

«وقتی بهمــــن در

مردانگی وارونه

جنگ کشته شد» ...
هادی فالحپیشه

مهســا محمــدی( ،1370کارشناســی نقاشــی دانشــگاه
تهــران)
«وقتــی بهمــن در جنــگ کشــته شــد ،هیچکــس
نمیدانســت چگونــه بایــد بــه آذر خبــر کشــته شــدن
5
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بهمــن را داد .امــا مــن کــه بــه هــوش او ایمــان داشــتم
در نامــهای یکخطــی نوشــتم :آذرمهرآبــان ،بهمــن
تیرخــرداد مــرداد ».ایــن عنــوان ســومین نمایشــگاه
عکــس انفــرادی هــادی فالحپیشــه (متولــد )1987
اســت .او اکنــون در نیویــورک فعالیــت میکنــد و از
 BARD MFAفارغالتحصیــل شــده اســت.
در نخســتین گام ،ایــن خصلــت شــاعرانه و رمــزیِ
عنــوان نمایشــگاه ،ذهــن مخاطــب را آمــادهی دیــدن و
فهــم آثــار چندالیــهای میســازد کــه خــود هنرمنــد
در مصاحب ـهای اعــام کــرده اســت قــادر بــه فهمشــان
نیســت .او در ایــن نمایشــگاه ،در قالــب دوازده عکــس،
دنیــای مردانــهای را بــه تصویــر میکشــد کــه غالبــاً
بــا کلیشــههای از پیــش موجــود همخوانــی نــدارد،
حتــی در برخــی عکسهــا یــک تعــارض مطلــق دیــده
میشــود .میتــوان گفــت عــکاس در ایــن مجموعــه ،بــا
یــک موضعگیــری مشــخص ،دنیــای مردانــه مســلط را
زیــر ســوال میبــرد؛ همــان دنیایــی کــه در اســتیتمنت
بــه ایــن شــکل آمــده اســت« :دنیــای مردانگــی مشــترک
بیــن مردهــای روبــهروی دوربیــن».
هرچنــد ،جــدا دانســتن هنرمنــد از ایــن دنیــا آنجــا
ناممکــن بــه نظــر میرســد کــه بــه مــا گفتــه شــده
اســت لباسهــای هــر دو مــرد (دو مــرد ،یکــی مســن
و دیگــری جوانتــر در عکسهــا تکــرار میشــوند)
همــه از کمــد لباسهــای عــکاس بیــرون کشــیده
شــدهاند .نورپــردازی عکسهــا هــم بــه طریقــی اســت
کــه ایــن چینوچــروک و بافــت پارچههــا اســت کــه
در مقابــل بدنهــای مجســمهگون دو مــرد ،جانــدار بــه
نظــر میرســد .بــا در نظــر گرفتــن نکتــه بــاال میتــوان

پذیرفــت کــه بــا مجموعهای
از ســلفپرترهها هــم
روبــهرو هســتیم .امــا ایــن
ـل بــه تصویــر کشــیدن خــود آنجــا
میـ ِ
از نارسیســیم و دغدغههــای شــخصی
فراتــر م ـیرود کــه مخاطــب بــا اشــاره
بــه موضوعــات عمومیتــری نیــز مواجــه میشــود:
خشــونت ،قــدرت ،محکــم بــودن ،آســیبناپذیری و خــود
را درگیــر احساســات نکــردن ،همــهی آنچــه در طــول
تاریــخ از «جنــس اول» انتظــار رفتــه و کمــاکان مـیرود.
میتــوان گفــت همــهی آن صفاتــی کــه نهایتــاً در
اغلــب جوامــع «او» را راهــی «جبه ـهی جنــگ» ســاخته
اســت ،در ایــن عکسهــا حــذفشــده یــا مــورد کنایــه
واقعشــده اســت :عکســی را تصــور کنیــد کــه دو مــرد بــا
اســتفاده از قاشــق مشــغول اســمارتیز خــوردن هســتند
و ایــن در حالــی اســت کــه همدالنــه چشــم در چشــم
یکدیگردوختهانــد.
میتــوان گفــت همــهی آن صفاتــی کــه نهایتــ ًا
در اغلــب جوامــع «او» را راهــی «جبهـهی جنــگ»
ســاخته اســت ،در ایــن عکسهــا حــذفشــده
یــا مــورد کنایــه واقعشــده اســت :عکســی را
تصــور کنیــد کــه دو مــرد بــا اســتفاده از قاشــق
مشــغول اســمارتیز خــوردن هســتند و ایــن در
حالــی اســت کــه همدالنــه چشــم در چشــم
یکدیگــر دوختهانــد.
انتخــاب چفیــه از کمــد لبــاس عــکاس نیــز اتفاقــی
بــه نظــر نمیرســد .او بــا قــرار دادن ایــن نمــاد مشــخص
6
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(در میــان چندیــن نمــاد و ســمبل دیگــر) در مجموعـهی
خــود ،دنیایــی را خلــق کــرده اســت کــه حضــور دو
مــرد غربــی را در عکسهــا کمرنــگ کــرده و جهانــی
نــه غربــی و نــه شــرقی ،بلکــه ناکجــا آبــادی را پدیــد
مــیآورد کــه میــزان غرابــت و آشــناییاش بــرای هــر
مخاطبــی از هــر یــک از ایــن دو جهــان احتمــاالً بــه
یکمیــزان اســت.
در یــک عکــس میبینیــم کــه مــرد مســن ،باحالتــی
نگــران و پدرانــه ســعی در پوشــاندن بــدن نیمــه برهنـهی
مــرد جوانتــر دارد .مــرد جوانتــری کــه بــا چشــمانی
بســته و بدنــی فریزشــده همچــون مجســمههای یونــان
باســتان ،پشــت تریبونــی ایســتادهاســت .تــو گویــی مــرد
مســن در حــال آمــاده کــردن مــرد جوانتــر بــرای ورود
بــه جبهــهی جنــگ اســت ،یــا نــه ،ورود بــه عرصــهی
زندگــی همچــون یــک «مــرد واقعــی» یــا شــاید ســردادن
خطاب ـهای در مــورد یــک «دنیــای مردان ـهی واقعــی»!
در عکــس دیگــر میبینیــم کــه مــرد مســن بــا
متــری در دســت ،تــاش میکنــد موجــود غریبــی را
کــه روبهرویــش ایســتاده انــدازهبگیــرد .بــرای اینکــه
او را بشناســد؟ بــرای اینکــه تــاش کنــد از تــرس و
حیرتــش نســبت بــه او کاســته شــود؟ یــا بــرای اینکــه
رخــت جنــگ بــر تنــش بــدوز؟
دو مــرد روبـهروی دوربیــن همــواره در یــک رابطـهی
مشــخص قــرار ندارنــد .عــکاس بــا قــرار دادن آنهــا
در موقعیتهــای متفــاوت هــر بــار رابطــهی جدیــدی
را بیــن آنهــا خلــق میکنــد .در عکــس اول (کــه در
واقــع آخریــن عکــس نمایشــگاه بــر روی دیــوار اســت) دو
مــرد بــه همدلــی رســیدهاند و در جایــگاه برابــری قــرار

دارنــد ،حالآنکــه در عکــس دوم و ســوم ،بــا اســتعارهای
از ســلطهی نظــام پدرســاالر مواجهیــم کــه بــا تــرس از
هــر خصلــت زنان ـهای ،ســعی در یکدستســازی هم ـهی
مــردان دارد .همچنیــن تأکیــد بــر مجســمهگون بــودن
بــدن مردان ـهی جــوان میتوانــد گریــزی باشــد بــه نــگاه
چشــمچران همیشــگی مخاطــب اثــر هنــری بــر انــدام
شــخص داخــل قــاب.
مــا در نمایشــگاه بــا دوتاییهــای دیگــری نیــز
مواجــه میشــویم .دوتاییهایــی کــه بیانگــر میــل بــه
رهــا شــدناند .میــل رهایــی از هنجارهــا ،ســنتها یــا
کلیشــههای از پیــش موجــود کــه هــم جنــس مذکــر
و هــم مؤنــث را مــورد هجــوم قــرار داده و ســرکوب
میکنــد .ایــن دوتاییهــا در تــک عکــس یــا دو قــاب
عکــس نزدیــک بــه هــم مشــاهده میشــوند .بــرای
مثــال ،در تــک عکســی ،مــرد جوانتــر بــا بدنــی نیمــه
برهنــه بــه دوربیــن خیــره شــده اســت و در پــان جلوتــر،
دســت مــرد مســن دیــده میشــود کــه بــا کارد بزرگــی
زدن «ســیب» احتمــاالً ســرخی اســت.
در حــال بــرش ِ
یــا درجایــی دیگــر ،دوتایــی «لطافت-خشــونت»
در دو قــاب کنــار یکدیگــر بازنمــود یافتــه اســت .در
قــاب اول ،نمــای نزدیکــی از پیراهــن چیــنداری را
میبینیــم کــه گرچــه بــر تــن یــک مــرد ،امــا یــادآور
لبــاس پرزرقوبــرق زنانــه اســت و در کنــار آن عکســی از
چیدمانــی غریــب از کاردهــای بــزرگ و تعــدادی چنــگال
قــرار گرفتــه اســت کــه بعیــد اســت دســتکم بــرای
لحظاتــی هــر بیننــدهای را معــذب نکنــد یــا حــس خطــر
را بــه او انتقــال ندهــد.
بنابرایــن« ،وقتــی بهمــن در جنــگ »...نــه نمایشــی
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از یــک دنیــای مردانــه ،کــه فراتــر از آن ،نمایشــی اســت
انســان سرکوبشــده و ترسخــورده (فــارغ
از موقعیــت
ِ
از جنســیت او) ،در دنیایــی کــه ســازوکار پدرســاالرانه
بــر آن حاکمیــت میکنــد .ایــن نمایشــگاه ،همچنیــن
بازنمــود تالشهــای فیزیکــی و زبانــی هنرمنــد اســت
بــرای رهایــی از خشــونتی کــه مــداوم بــر او اعمــال
میشــود.
«...آنگاه دیگری سخن گفت:
من نیز عشق نام دارم
همــان عشــقی کــه جــرأت بــه نــام آوردن اســمش
را نــدارد( »...شــعر «دو عشــق» از لــرد آلفــرد داگالس)

دو گونه متفاوتِ دو نمایشگاه گروهی

نگاه عکاس
از ِ

نمایشــگاههای گروهــی عمومـاً در دو دســتهبندی کلــی قــرار
میگیرنــد :در یــک نــوع ،بــا نمایشــگاهی جمعــی مواجهیــم
کــه آثــار از پیــش موجــود هنرمنــدان مختلــف بــه دلیــل یــا
قصــدی مشــخص یــا مبهــم کنــار هــم قــرار گرفتــه اســت و
در نــوع دوم ،نمایشــگاهی را میبینیــم کــه آثار موجــود در آن
حاصــل مطالعــه و بررســی گروهــی از هنرمنــدان بــر موضــوع
یــا مضمونی مشــخص اســت.
در اینجــا دو یادداشــت از دو هنرمنــدی را خواهیــم خوانــد
کــه در ایــن دو گونــه از نمایشــگاه گروهــی شــرکت کردهانــد.
ی ایــن دو نمایشــگاه بــا حافظــه و
از اتفــاق ،مضمــون کلــ 
فراموشــی در جهانــی اشــباع از عکــس در ارتبــاط اســت:
کوشــا جعفــری دربــاره ذهنیــت و تجربــه شــخصی خــود
بهعنــوان یــک عــکاس خیابانــی (خودآموختــه) بــا دوربیــن
موبایــل و نمایــش آثــارش در نمایشــگاه گروهــی «ســازگاری
ناســازه» در گالــری ابــد در آذر نودوپنــج نوشــته اســت .ایــن
نمایشــگاه در دســتهبندی نخســت قــرار میگیــرد.
آرمیــن عبدی (دانشــجوی کارشناســی عکاســی دانشــگاه
هنــر) دربــاره کار گروهــی ،مطالعــه و بررســی جمعــی یــک
مضمون مشــخص نوشــته اســت که حاصــل آن در نمایشــگاه
«انباشــت» در گالــری راه ابریشــم در اردیبهشــت نودوشــش
ارائــه شــد .نمایشــگاهی کــه نمونــه مشــخصی از نمایشــگاه
گروهــی دســته دوم اســت.
8
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پرسه در خیابان ،کوشا جعفری
عکاســی خیابانــی در شــکل معاصــر آن تجلــی «انســان
پرســهزن» اســت .او بیهــدف بــه خیابــان میزنــد .بــرای
او هم ـهی شــهر و هــر آنچــه پیــش روی او اســت ابژههــای
یکســانی هســتند .او پرســه میزنــد ،مینگــرد و بیآنکــه در
ویــزور دقیــق بشــود ،ثبــت میکنــد .بــرای عــکاس خیابانــی
پیــش از آنکــه قــدم بــه شــهر بگــذارد موضوعــی بهجــز
خیابــان وجــود نــدارد .اگرچــه گاه در همیــن پرســه زدنهــای
بیهــدف ،موضــوع یــا ابــژهای خــاص او را بــه خــود جــذب
میکنــد و ممکــن اســت عــکاس آن را دنبــال کنــد؛ امــا در
همیــن وضعیــت هــم نمیتــوان جــز کنجــکاوی همــراه بــا
حیــرت و تأمــل توصیــف دیگــری بــرای فعــل عــکاس بــه کار
بــرد.
در چنیــن نگاهــی بــه عکاســی اســت کــه بیــش از هــر
زمــان دیگــری بــه ماهیــت فعــل عکاســی نیــز نزدیــک
میشــویم .ماهیــت لحظهنگارانــهای کــه در پــی ثبــت و
جاودانگــی اســت .جاودانگــی آنچــه بهســرعت میگــذرد
و از یــاد م ـیرود .عــکاس خیابانــی میکوشــد بیــش از هــر
شــیوهی دیگــری از عکاســی ایــن تناقــض را بپذیــرد و آن
را آشــکار ســازد :تناقــض ثبــت و فراموشــی .عــکاس خیابانــی
پیــش از آنکــه دســت بــه قاببنــدی جهــان بیــرون بزنــد
میپذیــرد کــه قــاب او نیز بخشــی از فرآیند فراموشــی اســت.
بــرای مــن ،عکاســی بخشــی از همیــن فرآینــد
پرســه ،ثبــت ،انتشــار و فراموشــی اســت .مــن بیآنکــه
هدفــی از پیــش تعیینشــده داشــته باشــم در خیابــان
قــدم میزنــم ٬ســعی میکنــم تــا آنچــه را از پیــش
چشــمانم میگــذرد و بهواســطهی ســرعت زندگــی در
شــهر بــه دســت فراموشــی ســپرده میشــود ثبــت کنــم.

بــا وجــود اینکــه میدانــم همیــن عکــس نیــز بهســرعت
در میــان انبــوه عکسهایــی کــه ثبــت میکنــم فرامــوش
خواهــد شــد ،ثبــت ایــن عکسهــای بهظاهــر کماهمیــت
و روزمــره بــرای خــود مــن فرصتــی اســت تــا دوبــاره آنچــه
را از پیــش چشــمانم گذشــته مــرور کنــم و بــه آن بیاندیشــم.
عکاســی خیابانــی بــرای مــن بهنوعــی کنجــکاوی و درنــگ
در زمــان اســت .آنچــه در همیــن مســیر بــه آن پــی بــردم
ایــن نکتــه بــود کــه بــرای چنیــن هدفــی بهتریــن ابــزار
دوربیــن تلفــن همــراه اســت .پرســهزن ترجیــح میدهــد
تــا بــه چشــم نیایــد .او میکوشــد تــا در آن لحظ ـهای کــه
مینگــرد و ثبــت میکنــد از دیــدگان دور بمانــد .دوربیــن
تلفــن همــراه ایــن امــکان را بــه مــن داده اســت تــا بیــش
از پیــش بــه ایــن هــدف دســتیابــم .همچنیــن آنچــه در
چنیــن نگاهــی بــه عکاســی اهمیتــی ویــژه مییابد ســرعت و
ســهولت حملونقــل اســت.
از ســوی دیگــر ماهیــت ایــن ژانــر عکاســی ،شــیوهی
ارائــهی آن را نیــز تــا حــد زیــادی تعییــن میکنــد.
شــبکههای اجتماعــی مثــل «اینســتاگرام» ایــن فرصــت را به
مــن داد تــا آنچــه را در شــهر روی میدهــد ،شبیهســازی
کنــم .عمــدهی فضــای انتشــار تصاویــر خیابــان بــرای مــن
«اینســتاگرام» اســت .میکوشــم تــا مخاطبــان مــن در میــان
انبوهــی از تصاویــر بــه اشــتراک گذاشتهشــده بــرای لحظاتــی
دوبــاره بــه شــهر و آنچــه پیــش رویشــان گذشــته اســت -اما
از دیدگانشــان پنهــان مانــده -تأمــل کننــد.
اگرچــه بــاور دارم بهتریــن فضــا بــرای انتشــار تصاویــر
اینچنینــی همیــن فضــای مجــازی اســت امــا در ســال
گذشــته از طریــق عکسهــای بــه انتشــار گذاشتهشــده
در همیــن فضــا بــه شــرکت در نمایشــگاهی گروهــی بــا
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عنــوان «ســازگاری ناســازه» بــه نمایشــگاهگردانی «زروان
روحبخشــان» و «محمــود محرومــی» دعوت شــدم .بــه گمان
مــن آنچــه حاصــل پرســه زدنهــای بیهــدف عکاســی
خیابانــی بــود ،نمیتوانســت در قالــب ســنتی عکســی در قاب
و نصبشــده بــر دیــوار گالــری بــه نمایــش بیایــد :همانطــور
کــه پــا بــه شــهر میگذاریــم و تصاویــر شــهر بــا ســرعت از
مقابــل چش ـمهایمان میگذرنــد و مبهــم و تحریفشــده بــه
خاطرمــان ســپرده میشــوند .بــرای مــن اهمیــت ویــژهای
داشــت تــا فضایــی بــرای دیــده شــدن همزمــان تمــام ایــن
تصاویــر در کنــار هــم فراهــم کنــم .بعــد از برگــزاری چنــد
جلســه بــا نمایشــگاه گــردان و بررســی شــیوههای ارائــه؛
درنهایــت تــاش کــردم بــا ارائ ـهی عکسهــا در قالــب یــک
فوتواینستالیشــن (عکــس و متــن) ،ایــن همزمانی،آشــوب،
ســرعت و فراموشــی را در تجربــه برخــورد مخاطــب بــا
عکسهــا هــم حفــظ کنــم.
زبــان مشــترک ،بــه بهانــه برگــزاری کارنمــای
«انباشــت»  ،آرمیــن عبــدی
بیتردیــد هــر یــک از مــا تجربــه همــکاری بــا گروهــی
را داشــتهایم .یــا دســتکم در فعالیتهــای اجتماعــی خُ ــرد
بــا چنــد نفــر مشــارکت کردهایــم؛ بهگونــهای زیســتن در
هــر جامعــهای مــا را بهســوی فعالیتهایــی ازایندســت
ســوق میدهــد .چراکــه همــواره میــل بــه انجــام کارگروهــی
نتیجــه ضرورتــی مشــترک اســت .جامعــه هنــر هــم از ایــن
قاعــده مســتثنا نخواهــد بــود .هنرمنــدان (در عرصــه هنرهای
تجســمی) هــم بــرای پاســخ بــه نیازهــای خــود دســت بــه
فعالیتهــای مشــترک میزننــد؛ فعالیتــی کــه حاصلــش
محصوالتــی بصــری خواهــد شــد کــه هریــک ،از منظــری
خــاص ،بهضــرورت شــکلگرفته پاســخ میگویــد.

پرداختــن بــه ایــن مســئله کــه مرکــز ثقــل ایــن فعالیــت
درون آن چگونــه
کجاســت و هریــک از کنشهــای فــردی
ِ
نیــاز اولیــه را پاســخ میدهــد ،زبــان مشــترکی میطلبــد.
بــا عمیــق شــدن در مــواردی کــه لــزو ِم وجــود زبــان
مشــترک را کماهمیــت شــمردهاند ،درمییابیــم کــه اگرچــه
امــکان مواجــه بــا کنشــهای فــردی موفــق وجــود دارد ولــی
بهســختی میتــوان یکایــک آنهــا را در کلــی واحــد دیــد .در
چنیــن شــرایطی بــه نظــر میرســد نطفـهی ضــرورت اولیــه
در بطــن کنشهــای فــردی خامــوش مانــده اســت .در پــروژه
«تصویــر اتفاقــی» تــاش بــر آن اســت کــه هــر هنرمنــد بــا
زبانــی مشــترک در کالبــد یــک ُکل بــه کنشــگری فــردی
بپــردازد.
«انباشــت» دومیــن کارنمــای پــروژهی بینارشــتهای
«تصویــر اتفاقــی» اســت .پروژهــای کــه راجــع بــه «گشــتن»،
«دیــدن»« ،انتخــاب کــردن» و «تولیــد» اســت .نخســتین
آن در ســال  1394شــکل گرفــت و بــا آثــاری از ســالومه
ســوزنچی ،ســمیرا داورفــرا ،شــقایق ســیروس ،ســحر مختاری
و فرزیــن فروتــن بــا نــام « َدم» ،خــرداد  1395در گالــری راه
ابریشــم-پارک اللــه بــه نمایــش درآمــد .اعضــای گــروه پــس
از مشــاهده نتیجـهی کار بــر اســتمرار پــروژه مصمــم شــدند و
«انباشــت» بالفاصلــه پــس از َدم کلیــد خــورد .پــس انباشــت
همچــون َدم مســیر خــود را طــی کــرد و بــا آثــاری از ســالومه
ســوزنچی ،ســمیرا داورفــرا ،ســحر مختــاری ،فرزیــن فروتــن
و آرمیــن عبــدی در  22اردیبهشــت
 1396در همــان گالــری بــه نمایــش
درآمــد.
گشــتن و دیــدن:
گشــتوگذار امــروزه مــا

بیشازپیــش وابســته بــه تصاویــر اســت .شــناخت مــا از
مکانهــا ،افــراد ،وقایــع و بســیاری از مســائل حاصــل تصاویــر
اســت .گویــی در میان ـهی بمبارانــی از تصاویــر قرارگرفتهایــم
کــه رســانههای گوناگــون بــر ســرمان میریزنــد .چــه تعــداد
از ایــن تصاویــر را بــه اراده خــود میبینیــم؟ بــا بدبینــی
افراطــی نســبت بــه ایــن مســئله میتــوان گفــت بخــش
عمــدهای از حافظــه تصویــری مــا بــا یکدیگر مشــترک اســت.
امــا هرکــدام از مــا بیآنکــه از هویــت اصلــی تصاویــر اطالعــی
داشــته باشــیم ،بخــش کوچکــی از ایــن انبــوه را بــه خاطــر
میســپاریم ،نــزد خــود نــگاه میداریــم ،ذخیــره میکنیــم
و یــا اسکرینشــاتی از آنهــا تهیــه میکنیــم .دیگــر کمتــر
کســی پیــدا میشــود کــه آرشــیوی ازایندســت تصاویــر
همــراه نداشــته باشــد.
انتخــاب :هنرمنــدان در ایــن پــروژه تصاویــر آرشیوشــده
خــود را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک میگذارنــد ،برخــی از
تصاویــر را ممکــن اســت همــه دیــده باشــند ولــی بهســادگی
از کنــارش گذشــتهاند و فقــط در آرشــیو یــک نفــر وجــود
داشــته اســت؛ برخــی هــم میتواننــد بــرای اولیــن بــار دیــده
شــوند .انتخــاب ،ابــزاری اســت کــه بــا آن هریــک از هنرمندان
بــه تفاوتهــا و شــباهتهای خــود بــا دیگــری پــی میبرنــد.
پــس بــرای رســیدن بــه تصویــری مشــترک تصاویرشــان
را طــی چنــد مرحلــه در معــرض بحــث و گفتگــو ،حــذف
و انتخــاب گذاشــته تــا درنهایــت یــک تصویــر باقــی بمانــد؛
تصویــری کــه بــرای شــروع کار ،بــا رأی مثبــت همـهی آنهــا
برگزیــده شــده اســت.
تولیــد :تصویــر انتخابــی نقــش کارمــادهای پویا را بــه خود
ذهنــی
میگیــرد کــه بــرای یکیــک هنرمنــدان محــرک
ِ
متفاوتــی اســت .تفاوتــی کــه ریشــه در تجربــه زیســته آنهــا

دارد ،پــس هریــک ،از منظــری مشــغول واکنــش بــه تصویــر
منتخــب و شــکل دادن بــه اثــری عینــی میشــوند؛ حــال نیــز
بهواســطهی آن تصویــر ،امکاناتــی بــرای هنرمنــدان پــروژه
مهیــا میشــود و راه را بــرای شــکلگیری زبــان بصــری
مشــترک بــاز میکنــد .پــس هریــک میتواننــد بــا رجــوع
بــه آن ،از امکانــات زبــان فراهــم شــده اســتفاده و ارتبــاط اثــر
خــود را بــا کل پــروژه ارزیابــی کننــد .گذشــته از ارزیابــی و
مقایســه فــردی و بــا تأکیــد بــر ســلف کیوریت بــودن پــروژه،
اعضــا طــی جلســات متعــدد تجــارب خــود را بــه اشــتراک
میگذارنــد و نظــر یکدیگــر را نــه بهعنــوان مخاطــب ،بلکــه
همســو بــا رونــد شــکلگیری اثــر بــه اطــاع هــم میرســانند.
مــرز ایــن تغییــر و توصیــه جایــی اســت کــه نتیجــه کار
هریــک از آنهــا منفــک از آثــار قبلیشــان نشــود.
تــا پایــان کار همچنــان هویــت اصلــی تصویــر منتخــب بر
هنرمنــدان معلــوم نیســت .بیتردیــد پــس از تولیــد آثــار پــی
بــردن بــه هویــت آن تأثیرگــذار نخواهد بــود .امــا درصورتیکه
تصویــر منتخبشــان مربــوط بــه واقع ـهای درجایــی خــاص
باشــد ،نقــش مهمــی در جمعبنــدی کارنمــا خواهــد داشــت.
پــروژه تصویــر اتفاقــی بــا تأکیــد بــر اهمیــت وجــود زبــان
مشــترک در کنشهــای گروهــی همــواره تمرینــی بــرای
گروهــی فکــر کــردن خواهــد بــود.
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معرفی کیوریتور :ولی محلوجی

باستانشناس دهه پایانی
بهــار احمدیفــرد( ،1368دانشــجوی کارشناســی ارشــد
عکاســی دانشــگاه هنــر تهــران )
در شــماره اول ایــز ،بــه بهانــه نمایشــگاه «میدانــم چــرا
شورشــی آواز ســر میدهــد» نیوشــا توکلیــان در گالــری آب-
انبــار بــه معرفــی ولــی محلوجــی میپردازیــم .ولــی محلوجی
کیوریتــور و نویســنده ســاکن لنــدن و مشــاور و کیوریتــور
مســتقل مــوزه بریتانیــا در زمینــه هنــر مــدرن و معاصــر
ایــران اســت .نمایشــگاههای زیــر بخشــی از فعالیتهــای
کیوریتــوری ولــی محلوجــی اســت:
آمستردام /موزه عکاسی  :FOAMکاوه گلستان.
مــوزه هنــر مــدرن شــهر پاریــس :تاریــخ ناویراســته :ایــران
()1960-2014
فتــو لنــدن ،سامرســت هــاوس :کاوه گلســتان-1977 (،
)1975
گالــری وایتچپــل :نمایــش آرمانشــهر ،جشــنواره هنــر
شیراز-پرسپولیس( )1967-77
گالــری آبانبــار ،فســتیوال بینالمللــی هنــر /ســنگاپور،
پرنــس کالوس فانــد /آمســتردام :نیوشــا توکلیــان ،میدانــم
چــرا شورشــی آواز ســر میدهــد.
در طــی مــاه گذشــته ،دربــاره نمایشــگاه نیوشــا توکلیــان
در گالــری آب-انبــار بســیار گفتــه شــد .در اینجــا بــه
یکــی دیگــر از فعالیتهــای ولــی محلوجــی بهعنــوان
کیوریتــور تمرکــز خواهیــم کــرد .او مؤســس پــروژهای
بهعنــوان «باستانشناســی دهــه پایانــی» اســت .ایــن پــروژه

بــا تمرکــز بــر آثــار هنــری تولیــده شــده در دهــه پیــش از
انقــاب ،فعالیــت خــود را در ســال  2010آغــاز کــرده اســت.
بــر طبــق گفتــه مؤســس و مجریــان طــرح ،ایــن پــروژه
تحقیقــی ادام ـهدار و پلتفرمــی بــرای آمــوزش و کیوریتــوری
اســت .در ایــن پــروژه قصــد بــر آن اســت تــا مصالــح هنــری
و فرهنگــی پراهمیــت دهــه پایانــی پیــش از انقــاب ایــران
شناســایی شــوند ،مــورد کاوش قــرار بگیرنــد و دوبــاره وارد
چرخــه هنــر شــوند .خصوص ـاً آن دســته از آثــار کــه گنــگ
و مبهــم باقیماندهانــد ،دیــده نشــدهاند ،درخطرنــد ،توقیــف
یــا حتــی تخریبشــدهاند .ردیابــی و اســتقرار مجــدد ایــن
آثــار در گفتمــان و حافظــه تاریخــی بــا خســارات حاصــل از
سانســور و پاکســازیهای نظاممنــد مقابلــه میکنــد و
شــکافهای تاریــخ و تاریــخ هنــر را پــر خواهــد کــرد.
ولی محلوجی درباره این پروژه میگوید:
«باستانشناســی صرفـاً بــه معنــی حفــاری عمــودی برای
پیــدا کــردن ریشــه چیزهــا و علــت وجودیشــان نیســت،
بلکــه یــک تفحــص تبارشناســانه افقــی (بــه معنــای فوکویی)
نیــز اســت کــه بــا عبــور از واقعیتهــای بههمپیوســته ،افقــی
و عمــودی را بهصــورت جانبــی بــه هــم اتصالمیدهــد.
ایــن واقعیتهــا طیــف گســتردهای را دربرمیگیرنــد:
واقعیتهــای زیباییشــناختی ،سیاســی اجتماعــی،
جغرافیایــی ،مردمشناســی ،قومشناســی ،زبانــی و معنــوی.
ایــن روششناســی ،شــرایط و گفتمــان (بافــت) برآمــدن ابــژه
را تحلیــل میکنــد .جابهجایــی ابــژه بایگانیشــده در زمــان
و مــکان و حیاتبخشــی دوبــاره آن در یــک بافــت جدیــد،
دانــش پنهــان درون ابــژه را فعــال میکنــد و تســهیلکننده
ایجــاد مفصلبنــدی جدیــدی در گفتمــان مرســوم خواهــد
بــود .سســت کــردن و ساختارشــکنی تفســیر و معنــای
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تجویــزی اعمالشــده بــر پاکســازی ،اعتــراض یــا ترومــای
فرهنگــی ،بــه ایجــاد روایتهــای متعــدد کمــک میکنــد.
حجــاری دوبــاره ابژههــای انباشــته از معنــا ،بــا عطــف بــه
گذشــته ،بــه بغرنــج کــردن روابــط بیــن قــدرت نمادیــن و
فرهنــگ و سیاســت میانجامــد».
تــا بــه امــروز این پــروژه شــامل چهــار مجموعه مجــزا بوده
اســت :مجموعــه شــهرنو کاوه گلســتان ،مجموعــه عکسهــای
پوالرویــد کاوه گلســتان بــا نــام «دیــو و دد» ،مجموعــه تاریــخ
ناویراســته ایــران ( )1960-2014و مجموعــه جشــنواره هنــر
شــیراز -پرســپولیس (.)1967-77
در ادامــه خالصــهای از ترجمــه جــزوه آموزشــی ولــی
محلوجــی دربــاره مجموعــه «شــهرنو» کاوه گلســتان و نحــوه
بازآفرینــی ایــن مجموعــه در پــروژه «باستانشناســی دهــه
پایانــی» آمــده اســت .نســخه کامــل انگلیســی ایــن جــزوه
آموزشــی را میتوانیــد در وبســایت رســمی ایــن پــروژه
http://www.archaeofthefinaldecade.com
دریافــت کنیــد.
بازآفرینی شهرنو
معرفــی مجموعــه شــهرنو :ســاخت ایــن مجموعــه حاصل
چندیــن ســال مطالعــه و تحقیــق ،ســر زدنهــای طوالنــی
و دوســتی بــا ســاکنان شــهر نــو بــوده اســت .کاوه گلســتان
یــک ســال و شــش مــاه بــرای ایــن پــروژه زمــان اختصــاص
داد .مالحظــات دقیــق و حساســیت همدالنـهاش نســبت بــه
شــخصیت فــردی زنــان شــهرنو باعــث شــده اســت کــه ایــن
مجموعــه یکــی از بهتریــن مجموعههــای مطالعــات زنــان
ایــران باشــد .پرترههــای گلســتان ،آخریــن اســناد (در قالــب
عکــس) از ســاکنان شــهرنو اســت ،تنهــا چنــد ســال پیــش از
آنکــه ایــن محلــه توســط تــوده مــردم به آتش کشــیده شــود.

نمایش عمومی این مجموعه پیش از انقالب:
گلســتان در ســال  1977در ســه شــماره پیاپــی روزنامــه
آینــدگان وضعیــت زندگــی در شــهرنو را در معــرض دیــد
عمــوم میگــذارد .ایــن نــوع نمایشهــای ناگهانــی بخشــی
از روش کار گلســتان بــود .در اینجــا گلســتان
قصــد داشــت خــود رضایتمنــدی شهرنشــینان
را بشــکند و مخاطــب را بــا وجــه تاریکتــری
از جامعــهاش روبــهرو کنــد .هــدف اصلــی ایــن
فعالیــت هنــری گلســتان ،تغییــر نظر عمــوم مردم
و بــر انگیــزش کنــش مدنــی بــرای اصــاح امــور
شــهرنو بــود .امــا تمرکــز بــر افــرادی کــه حقــوق
شــهروندی از آنهــا ســلب شــده بــود و پرداختــن بــه
قشــر حاشــیهای و مطردویــن اجتماعــی ،آشــکارا هـمگام بــا
خــط ســیری بــود کــه در ســینمای هنــری  1960و 1970
بــروز یافتــه بــود.
گلســتان ایــن مجموعــه را در نمایشــگاهی بــه نــام «ســه
گــزارش :کارگــر ،مجنــون ،روســپی» در دانشــگاه تهــران
برگــزار کــرد .جمعیــت بیســابقهای بــه دیــدن نمایشــگاه
آمدنــد .نمایشــگاه بازتــاب گســتردهای در رســانهها داشــت.
ایــن نمایشــگاه در روز جهانــی کارگــر ،در اول مــی ،1978
گشــایش یافتــه بــود.
نمایشــگاه زودتــر از موعــد و تنهــا پــس از گذشــت چهارده
روز بســته شــد و علیرغــم درخواســت توضیــح ،هیچوقــت
هیــچ دلیلــی ارائــه نشــد .دو تــن از کارکنــان دانشــگاه پــس
از بســته شــدن اجبــاری نمایشــگاه اســتعفا دادنــد و بســتن
نمایشــگاه نیــز بازنمــود وســیعی در رســانهها پیــدا میکنــد.
ایــن مجموعــه در همــان ســال بــه مدتــی کوتــاه و
بهصــورت پنهانــی در گالــری ســیحون و جشــن هنــر تهــران
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در پــارک فــرح بــه نمایــش درآمــد .ایــن آخریــن بــاری بــود
کــه اصــل عکسهــا بــه نمایــش درآمدنــد.
تاریخ شهرنو با سیاست گره خورده است:
در ســال  1921تهــران شــهری محصــور بیــن دیوارهــا
بــود .شــهرنو خــارج از دروازه قزویــن برپــا میشــود تــا مــکان
زندگــی فاحشــگانی باشــد کــه بــه دســتور رضاخــان از شــهر
راندهشــدهاند .حکایــات تاریخــی قائــل بــه آنانــد کــه ایــن
اتفــاق بخشــی از نمایــش سیاســی پاکســازی شــهر بــود
کــه پــس از بــه دام افتــادن یــک ســفیر بریتانیایــی در یــک
روســپیخانه معــروف همــراه دو فاحشــه و اخــراج رســواییبار
او اجــرا شــد .پــس از تاجگــذاری ،رضاشــاه دســتور میدهــد
بهعنــوان حرکتــی بهســوی مدرنیزاســیون تهــران ،دیوارهــای
شــهر را تخریــب کننــد :شــهرنو بخشــی از تهــران میشــود.
آزادی زنان و تغییر مواضع:
جنبــش آزادی زنــان در  1960باعــث تغییــر موضــع افــراد
نســبت بــه شــهرنو میشــود .ایــن جنبــش بــا تأســیس
مؤسســاتی ماننــد ســازمان زنــان و ســازمان مــددکاری
اجتماعــی تهــران بهپیــش رانــده میشــود .در ســال 1967
ســازمان زنــان ،ســاخت فیلم مســتندی از شــهرنو را ســفارش
میدهــد .وزارت فرهنــگ بودجــه آن را تأمیــن و کامــران
شــیردل فیلــم را کارگردانــی میکنــد .ایــن پــروژه توســط
خــود وزارت فرهنــگ توقیــف میشــود کــه نشــاندهنده
سرشــت دوســویه مواضــع رســمی زمــان حــول شــهرنو
اســت .ســال بعــد ،ســازمان مــددکاری اجتماعــی ،تحقیــق
گســتردهای انجــام میدهــد .گــزارش آن در ســال 1969
منتشــر میشــود و گلســتان ایــن گــزارش را میخوانــد و بــا
مدیــر اجرایی ســازمان ،خانــم َسـتّاره فرمانفرماییــان مصاحبه
میکنــد.

تخریب و حذف شهرنو:
شــهرنو بــه تاریــخ ســی ژانویــه  ،1979درحالیکــه برخــی
ســاکنانش درون محوطــه گیــر افتــاده بودند به آتش کشــیده
شــد .ســپس در یــک فرمــان رســمی کام ـ ً
ا تخریــب شــد.
بعضــی از زنــان بــه شــکل غمبــاری درون آتشســوزیها
کشــته شــدند و باقــی سرنوشــت تراژیکــی پیــدا کردنــد .یــک
ســال بعــد ،ایــن محوطــه بــا خــاک یکســان شــد و امــروزه در
آنجــا یــک بیمارســتان و یــک پــارک قــرار دارد.

.

Grey gallery
معرفی گالری «گ ِری»

هـزار و یکشب در
دانشگاه نیویورک
از کتاب « به تصویر کشیدن
ایران :هنر ،جامعه و انقالب»

لین گامپرت،ترجمه مینا عباسپناه
اَبــی ویــد گــری در ســال  1974گالــری هنــری
گــری را در دانشــگاه نیویــورک تأســیس کــرد .او از ایــن
کار دو هــدف داشــت :منزلــی مانــدگار بــرای مجموعــه
هنــری متعلــق بــه خــودش و ارتقــای دادوســتد آثــار
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هنــری در محیطــی آکادمیــک .مجموعــه ابــی ویــد گــری
از هنــر مــدرن آســیا و خاورمیانــه از هفتصــد اثــر هنــری
تشــکیل شــده اســت .ایــن آثــار حاصــل کار هنرمندانــی از
کشــورهای مختلــف اســت :ژاپــن ،تایلنــد ،هنــد ،کشــمیر،
نپــال ،پاکســتان ،ایــران ،ترکیــه و اســرائیل .خانــم گــری
رؤیایــی جســورانه امــا ســاده در ذهــن داشــت :ســاختن
جهانــی از رهگــذر هنــر .او اعتقــاد داشــت هنــر ،در مقــام
یــک زبــان جهانــی ،میتوانــد همچــون یــک رســانه نیرومند
در خدمــت دانــش ،ارتباطــات و ادراک بشــر باشــد .خانــم
گــری ایــن مجموعــه منحصربهفــرد و عجیــب را در طــی
ســفرهایش بــه آســیا و خاورمیانــه در ســالهای دهــه
 1960و  1970جمــعآوری کــرد.
ابــی ویــد در ســال  1902در ســنت پائــول ،مینســوتا به
دنیــا آمــد .در ســال  1924از کالــج وســر فارغالتحصیــل
شــد .در  1930بــا یــک ارتشــی بــه نــام بنیامیــن ادواردز
گــری ازدواج کــرد .خانــم گــری جم ـعآوری آثــار هنــری
را در ســال  ،1960یعنــی چهــار ســال بعــد از مــرگ
همســرش ،بــه شــکل جــدی شــروع کــرد .در ســال 1961
بعــد از ســفر بــه دور دنیــا ،موسســه بــن و ابــی گــری را
بــا همــکاری گروهــی متشــکل از چهــارده زن در ســنت
پائــول راهانــدازی کــرد .او قصــد داشــت بدیــن وســیله
هنرمنــدان را حمایــت و ترغیــب کنــد و آثــار آنهــا را بــه
منظــور نمایــش دوبــاره خریــداری کنــد .او خیلــی زود
فهمیــد کــه جذابیتهــای ســنتی و متعــارف نبودنــد کــه
عالقــه او را برمیانگیختنــد ،بلکــه او بــه چیزهایــی عالقــه
داشــت کــه «بــه نوبــه خــود واکنشهایــی بــه جهانــی
زشــت و زیبــا بودنــد .آثــاری کــه توامــان درگیرکننــده و
غریــب بودنــد .آنهایــی کــه میخواســتند از مســیر هنــر،

از مــن بخواهنــد تــا واقعیــت را ژرفتــر ادراک کنــم .بــرای
مثــال در هنــد ،بــه دنبــال نگارگرهــا یــا جواهرســازها
نبــودم؛ در ایــران ،بــه دنبــال قالیبافهــا نگشــتم.
او خیلــی زود فهمیــد کــه جذابیتهــای ســنتی و
متعــارف نبودنــد کــه عالقــه او را برمیانگیختنــد،
بلکــه او بــه چیزهایــی عالقــه داشــت کــه «بــه
نوبــه خــود واکنشهایــی بــه جهانــی زشــت و
زیبــا بودنــد .آثــاری کــه توامــان درگیرکننــده
و غریــب بودنــد .آنهایــی کــه میخواســتند
از مســیر هنــر ،از مــن بخواهنــد تــا واقعیــت را
ژرفتــر ادراک کنــم».
بســیار پیــش میآمــد کــه نمیدانســتم کجــا هســتم و
دقیقـاً در پــی چــه چیــزی هســتم؛ فقــط میدانســتم کــه
بایــد چیــزی را پیــدا کنــم کــه بیانگــر واکنشــی بــه فهمــی
معاصــر از شــرایط معاصــر باشــد .در تــک تــک کشــورها
میپرســیدم :هنرمنــدان فعــال شــما کجــا هســتند؟ چــه
میکننــد؟ چگونــه از گذشــته جــدا میشــوند تــا بــا زمــان
حــال همــراه شــوند؟»
عالقــه خانــم گــری بــه هنــر مــدرن فرهنگهــای غیــر
غربــی ،بــه فهــم بهتــر ایــن مناطــق کمتــر شــناخته شــده
کمــک شــایانی کــرده اســت .بســیاری از آثار ایــن مجموعه،
ســنتهای زیباییشناســی بومــی را در میــان وضعیــت
معاصــر پذیــرا هســتند .ایــن آثــار اغلــب بازنمایــی را بــا
انتــزاع در هــم میآمیزنــد .ضــرورت عملگرایــی ،بــه شــکل
گرفتــن منتخبــی از چاپهــا ،طراحیهــا و نقاشــیهایی
در ابعــاد کوچــک -بــه همــراه «صنایــع دســتی» ماننــد
باتیــک (چــاپ کالقــهای) -کمــک کــرد .ایــن دســته
آثــار ،هســته مجموعــه هنــر معاصــر غیرغربــی خانــم
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گــری را تشــکل میدهنــد .او بعدهــا ایــن مجموعــه را بــا
مجســمههای بــزرگ و محصــوالت هنــری چندرســانهای
تکمیــل کــرد .خانــم گــری بــه دنبــال فهــم همهجانبـهای
از رشــد و توســعه هنــر معاصــر در سرتاســر جهــان اســت.
او اعتقــاد دارد ایــن گونــه ادراک ،همانانــدازه کــه بــر
پیوندهــای منطقهای(بومــی) هنــر معاصــر بــا اشــکال
هنــری عامهپســند و فولکلوریــک صحــه میگــذارد ،بــر
برهمکنــش هنــر معاصــر بــا مدرنیســم نیــز تأکیــد دارد.
آثــار هنرمنــدان ایرانــی ،هنــدی و تــرک بــه ترتیــب بــا
تعــداد  175 ،200و  95اثــر از نقــاط قــوت ایــن مجموعــه
اســت .خانــم گــری بــا هنــر و هنرمنــدان ایرانــی تعاملــی
پرشــور داشــته اســت .مجموعــه او شــامل آثــار نفیســی
از مهمتریــن هنرمنــدان ایرانــی فعــال در ســالهای
شــصت و هفتــاد میــادی اســت :پرویــز تناولــی ،حســین
زنــدهرودی و فرامــرز پیــارام .اولیــن ســفر او بــه ایــران
در ســال  ،1960بــا دومیــن بینــال هنــر مــدرن تهــران
همزمــان بــود و او از ایــن ایــن ســفر بــه عنــوان تجربـهای
روشــنگر یــاد میکنــد .او در بازدیــد از اســتودیوهای
هنرمنــدان-،در ایــران و جاهــای دیگــر -بــود کــه آنچــه را
کــه میخواســت ،پیــدا میکــرد :هنرمندانــی کــه بــرای
تطابــق بــا بــازار و پســند توریسـتها ،صرفـاً بــه هنرهــای
ســنتی و قدیمــی نمیپرداختنــد؛ بلکــه بــه دنبــال جــدا
شــدن از کلیشــهها و همــراه شــدن بــا دنیــای در حــال
تغییــر پیرامــون بودنــد .مجموعــه خانــم گــری بــا ارائــه
بزرگتریــن مجموعــه آثــار هنــر معاصــر ایــران در خــارج
از ایــران ،منبعــی بیهمتــا و همچنیــن یــک بایگانــی از
تاریــخ هنــر مــدرن ایــران اســت .آثــار زیــادی از مجموعــه
در ســال  2002در نمایشــگاهی پیشــرو بــا عنــوان «میــان

کلمــه و تصویــر :فرهنــگ مــدرن تصویــری ایــران» در
گالــری گــری نمایــش داده شــد .کتابــی هــم همــراه
نمایشــگاه بــه نــام «بــه تصویــر کشــیدن ایــران :هنــر،
جامعــه و انقــاب» توســط انتشــارات آی-بی.تاوریس(لیــن
گامپــرت ،شــیوا بالغــی) منتشــر شــد.
خانــم گــری کــه بــه جمــع آوری صــرف راضــی نبــود،
پروژههایــی را بــرای ارتقــا دادوســتد فرهنگــی اجــرا کــرد.
«پورتفولیــو هنــری مینســوتا» منتخبــی از آثــار کاغــذی
هنرمنــدان معاصــر مینســوتا را بــه رم ،مادرید ،آتــن ،ترکیه
و ایــران فرســتاد تــا هنرمنــدان ســاکن ایــن کشــورها،
فرصــت دیــدن اصــل آثــار هنــری هنرمنــدان آمریکایــی
را داشــته باشــند و تجربهشــان بــه نســخه کپ ـی محــدود
نباشــد .پــروژه دیگــری بــا عنــوان «اختــاط هنــری»
شــامل ســه نمایشــگاه از آثــار هنرمنــدان آمریکایــی -درســال  ،1964همزمــان در اســتانبول ،تهــران و الهــور بــه
نمایــش درآمــد .ســپس خانــم گــری ســفری پنجســاله
بــه شــرق مدیترانــه ،آســیا و آفریقــای شــرقی کــرد .خانــم
گــری در ســال  1972بلندپروازانهتریــن پــروژه خــود را
شــروع کــرد :نمایشــی بــه نــام «جهانــی از رهگــذر هنــر»،
کــه دربردارنــده  1001اثــر (ملهــم 1از داســتان هزارویــک
شــب) بــود در نمایشــگاههای مینســوتا برگــزار شــد .او
همچنیــن دادوســتدهای بینالمللــی تــدارک دیــد کــه بــه
هنرمنــدان ایرانــی ماننــد پرویــز تناولــی و ســیا ارمجانــی
اجــازه داد دورهای را در مینســوتا بگذراننــد .بــا کمــک
تناولــی ،خانــم گــری کارگاه برنــزی در دانشــگاه تهــران
تأســیس کــرد و پرویــز تناولــی کــه در پــی احیــای یــک
شــکل ســنتی هنــری بــود پــس از بازگشــت از س ـنپائول
در آنجــا بــه تدریــس مشــغول شــد.
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در ســال  1970خانــم گــری اولیــن تالشهایــش
را در جهــت پخــش دورههــای دانشــگاهی در تلویزیــون
ـال طلــوع
مدنظــر قــرار داد .دورههایــی بــا عنــوان «نیمسـ ِ
آفتــاب» ،در شــبکه ســیبیاس پخــش شــدند .ســه روز در
هفتــه ســاعت  6صبــح ،اســتاد دانشــگاه نیویــورک ،پیتــر
چلکوفســکی در مــورد تاریــخ ایــران ســخنرانی میکــرد.
ابــی ویدگــری نســب بــه آدمهــای زمــان خــودش،
بهواقــع یــک انســان چندفرهنگــی بــود .او بــه مقصــود
نهایــی خــود رســید؛ نــه تنهــا هنرمنــدان معاصــر را
حمایــت و ترغیــب کــرد ،بلکــه از ایــن موضــوع اطمینــان
حاصــل کــرد کــه آثــار آنهــا در آینــده دیــده شــود و در
معــرض مطالعــه قــرار بگیــرد .گالــری هنــر گــری ،درون
جامعــه دانشــگاهی پرانــرژی و فعــال دانشــگاه نیویــورک،
بذرهــای هنــری خانــم گــری در پروژههــای «ام ای پــی»،
«اختــاط هنــری» و «جهانــی از رهگــذر هنــر» را بــه ثمــر
میرســاند .مجموعههــای هنــری مهــم و بایگانیهــای
شــخصی دانشــگاه نیویــورک کــه بــازه زمانــی  1922تــا
 1978را پوشــش میدهنــد ،شــاهد ســفرهای بســیار و
عالقــه فزاینــده او بــه هنــر هســتند .رویــای پیشــگویانه
خانــم گــری ،رؤیــای ارتباطــات میانفرهنگــی ،زنــده
میمانــد ،رشــد میکنــد و در دانشــگاه نیویــورک و فراتــر
از آن رشــد و توســعه خواهــد یافــت.

