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گفتوگو با حسین محجوبی

اعتراضهایي از جنس نقاشي

مرجان شکری ،اصالتا نقاش اســت و گالریداری را از دید یک نقاش میبیند.
با او درباره برپایی نمایشــگاه استاد محجوبی ،راهاندازی گالری »چهار« و فضای
گالریداری در ایران گفتوگو کردیم.
 در این آش درهمجوش گالریها که هرکس مکان تحت اختیارش را به
گالری تبدیل میکند ،هدف شما از راهانداختن این گالری چه بود؟ چه حرف
تازهای داشتید؟
دلیل اصلی این کار عشــق ذاتی من به هنر اســت .زمانی هنرمند فقط در
الک خودش است و میتواند هنر خودش را پرورش دهد .گاهی حس دیگران
و محیط اطراف هم برایش مهم اســت .مدتها بود گالریگردی نمیکردم به
این دلیل که با هیچ کار خوبی مواجه نمیشــدم و احساس میکردم نسبت به
وقتــی که برای این کار صرف میکنم ،بیاحترامی به خودم اســت که میروم
و چیــزی نمیبینم .با مدیر هنریام خیلی صحبت میکردم که دلیل این اتفاق
چیست؟ با بزرگان هنری که در اطرافم هستند صحبت میکردم و همیشه دلم
میخواســت به این نتیجه برسم که چه اتفاقی میافتد .همه کسانی که درگیر
هنر هســتند ،میبینند هنر به ســمت بیماری میرود و به جای اینکه یک اثر
هنری خلق شــود ،آثار غیرهنری خلق میشــود .به جای اینکه هنر به سمتی
برود که اثری را ببینیم که پشتش خالقیت باشد به چیزی نمیرسیم .گاهی شما
میگویید حس را کنار گذاشــتهاید و از روی آگاهی و فلسفی صحبت میکنید،
گاهی از اول تا آخر ماجرا اشــتباه اســت و کسی که از هنر چیزی نمیداند هم
نمیتواند از دیدن تابلوها لذت ببرد.
 یعنی معتقدید هنر به جایی رسیده که واکنشی ایجاد نمیکند و به سمت
نوعی مرگ هنر رفتهایم؟
هر دوره یک دوره بیماری دارد و به نظرم هنر ما در این دوره بیمار است .این
دوره قطعا خواهد گذشت.
 پس جزء آن دسته نیســتید که بگویید هنر به قهقهرا رفته و شوروشوق
ایجاد نمیکند؟
درحالحاضر حال هنر از پنج ســال قبل خیلی بهتر اســت از این جهت که
آگاهیها بیشــتر میشــود .هر چیزی را نمیتوان بهعنوان هنــر معرفی کرد.
نمیتوانید کار چاپ را انجام دهید و روی چاپ نقاشی کنید و بگویید اثر هنری
اســت یا نقاشی اســت .نمیتوانید یکســری کار نئون و دکوراتیو و معماری
بگذارید و بگویید اینها نقاشی است .اینها ژانرهای خودش را دارند ،اما. ....
 پس انتقاد شما ناظر به هنرمند است. ...
هنرمند شــخصا نمیتواند عامل این وضعیت باشد .یک نفر به او میگوید
فالن کار را انجام بده و هنرمند خیالش از بابت فروش راحت است.
 منظورتان مجموعهداران است؟
مجموعهداران و گالــریداران .این بیماری یک زنجیره اســت و یک عامل
مشــخص ندارد .این مســائل من را اذیت میکرد .دلیل دیگرم برای راهاندازی
گالری ،حمایت از جوانان مستعدی بود که کسی حاضر به سرمایهگذاری روی
آنها نیســت و دیده نمیشــوند .من بهعنوان هنرمند این حرفها را میزنم نه
گالریدار؛ چون  ۱۵ســال است نقاشی میکشــم و فروش خوب و مدیر هنری
خوبــی دارم .یعنی خودم گالیه از مدیر و مدیر هنری و فــروش کار ندارم ،اما
هنرمندهایی را میبینم که حقشــان اســت باالتر بیایند اما چون جوان هستند
گالریدارها رویشان سرمایهگذاری نمیکنند .قصد اصلی من حرکتی فرهنگی
بود که در حد ســواد و تواناییام به هنــر و هنرمندان جوان کمک کنم .یکی از
مشــکالتی که من االن با گالریها دارم این اســت که چرا اینقدر به اســتادها
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پرویز براتي :محل گفتوگو ،نقطه تالقی آهن و ســنگ و دود اســت؛ ســاختمان
بازسازیشده گالری تازهتأسیس »چهار« حوالی پل سیدخندان .بروشور نمایشگاه
میگوید این شــصتوچهارمین نمایشگاه حسین محجوبی است .همان اسبها،
همان درختهای همیشگی .تکوتوک کارهایی هم هست که کمتر دیده شدهاند؛
ازجمله تابلویی که در آن به جز درخت ،ســاختمان هم دیده میشــود و این بین
نقاشــیهای محجوبی که هیچگاه ســاختمانها و شــهرها راهی به آنها ندارند،
جالب اســت .محجوبی حدود چهار دهه پیش تابلویی کشــیده که پر اســت از
برجهای دنیا ،همهجا را دود گرفته و انسان دارد خودش با دست خودش همهچیز
را نابود میکند .در آن تابلو خالف این یکی خبری از همزیستی ایدهآل ساختمان و
طبیعت نیست .نوشتهاند در کارهای محجوبی طبیعتگرایی به واقعگرایی پهلو
میزند .ولی درســتترش این است که گفته شــود نوعی طبیعتگرایی است که
از واقعگرایی فرار میکند! کودکی پشــت این نقاشیهاســت که نمیخواهد بالغ
شــود .میشــود نامش را گذاشــت :روایت تخطی از ورود به دنیــای بزرگترها.
عمده عناصری که اســتفاده کرده درخت و اسب است و نقاش هیچگاه وارد شهر
نمیشــود .محجوبی در اتاق مدیر گالری نشسته .در ۸۷سالگی همچنان پرانرژی
است .مرجان ُشکری ،مدیر گالری ،دعوتمان میکند به حیاط کوچک پشتی برویم
که با میز و صندلیهای ساختهشــده از آهنآالت اســقاطی کارخانه ،جعبههای
فشنگ و مهمات و مواد بازیافتی ساخته شده .این حیاط مثل تابلوهای محجوبی
در مرز بین زیبایی و هراس قرار دارد؛ زیباییای که پشتش وحشتی نهفته است.
محجوبی از نمایشگاهش میگوید» :نمایشگاهم اگرچه درباره درخت و اسب
است ،اما این کارها منظره به شمار نمیروند و در آنها به نوعی اعتراض هست؛
چون ما این روزها خودروها را جایگزین اسبها کردهایم و درختها کمتر مجال
دارند در محیط ما حضور داشته باشند .تمام نقاشیهایی که در این  ۶۰سالواندی
کشیدهام ،اعتراض به انسان بوده .در طبیعتی که میسازم اعتراضم را به ماشین
نشــان میدهم و به انســان میگویم اگر میخواهی در این طبیعت زندگی کنی،
این همه ویرانگری برای چیســت؟ گفته میشود انسان تنها در سه دهه گذشته
 ۲۵۰گونــه زنــده را از گردونه حیات خارج کرده .درعینحال نشــان میدهم در
فرهنــگ ما درخت آنقدر مقدس بوده کــه وقتی کودکی به دنیا میآمد درختی
به نامش میکاشــتند« .در بررسی نقاشیهای محجوبی باید وجه تمایز کار او را
با امپرسیونیســتها در نظر داشت؛ تمایزی که حاصل تأثیرپذیریاش از نگارگری
ایرانی است.
 به سیاق رمانتیستها کارهایتان الهام از طبیعت نیست؟
طبیعت اســتادم بوده .آنچه در طبیعت اســت ،برداشــتی از طبیعت است.
خوشــحالم ذرهای از این زیبایی را میتوانم نشــان دهم وگرنه نه معمار هستم
و نه نقاش.
 شما شاگرد حبیب محمدی بودید؟
حبیب محمدی همشهری ما بود .من شاگردش نبودم .پشت ویترین مغازهاش
میایســتادم و نقاشیهایش را تماشــا میکردم! در الهیجان مغازه تابلونویسی
داشــت و نقاشها را تعلیم میداد .نقاشیهایش به ســبک نقاشی روسی بود
و تابلوهایی که برای مغازه مینوشــت هر کدام ویژگی خاصی داشــت که برایم
شــگفتانگیز بود۱۴ .ساله که شدم میخواســتم خودم درآمد داشته باشم؛ به
همین خاطر ســراغ تابلونویســی رفتم .معلم من طبیعت بود .در شــمال ایران
صدای طبیعت شــما را میســازد .زیبایی الهیجان آنچنان اســت که از صبح تا
غروب بدون اینکه بخواهید عظمت عالم را میبینید.
 ظاهرا تا جوانی در الهیجان بودید؟
تا ۲۰سالگی.
 پدرتان هم نقاش بود؟

نمایشگاه  ۱۴ایرانی و
ایتالیایی در کاپری ایتالیا

پدرم خط خوبی داشــت .منزل مــا باغوحش بود .حیوانــات مختلفی را در
منزلمان نگهداری میکردیم .پدرم خیلی تأثیرگذار بود و پدِر مادرم از اعیان قدیم
بود .ســقف خانهمان نقاشیهای دوره صفویه و قاجار بود و اینها را که میدیدم
تلنگری به ذهن من میزد.
***
از ابتــدای گفتوگو محجوبی یک نام را مدام تکرار میکند :دکتر محمدعلی
مجتهدی .دکتر مجتهدی سال  ۱۳۲۳به مدیریت دبیرستان البرز برگزیده شد و این
مدرســه را به بهترین و مشهورترین مدرسه ایران تبدیل کرد .زندهیاد مجتهدی به
مدت  ۳۴سال مدیر این دبیرســتان بود و بسیاری از دانشمندان و مشاهیر علمی
کشــورمان را تربیت کرد .مجتهدی پایهگذار دانشــگاه صنعتی شریف هم است.
او ســال  ۱۳۷۶درگذشت .محجوبی ســال  ،۱۳۲۹به کمک دکتر مجتهدی ،برای
ادامه تحصیل به دبیرســتان البرز تهران میرود و سپس در سال  ۱۳۳۸در رشته
معماری فضای سبز از دانشکده هنرهای زیبا فارغالتحصیل میشود .از پوشهای
که در دستانش است نوشــتهای را بیرون میآورد و میگوید :بخوان .قسمتی از
نامه زندهیاد مجتهدی به اســداﷲ موسویماکویی ،معاون خودش در دبیرستان
البرز ،اســت که سال  ۱۳۷۵نوشته شده» :دوســت و همکار دیرینم جناب آقای
موســویماکویی ،این آقایان فارغالتحصیل دبیرستان البرز ،پلیتکنیک و دانشگاه
شریف خوب مرا میشناســند و میدانند به جز خدمت به آنها و بهدستآوردن
جوانان فاضل و ایرانپرست نظری نداشتم و معتقد بوده و هستم تا جوانان فاضل
و ایرانپرست و دانشمند به اندازه کافی نداشته باشیم نمیتوانیم وطن عزیز خود
را ترقی دهیم .اینها نتیجه  ۴۰ســال خدمت به جوانان وطن عزیزم اســت و جز
راستی و حقیقت چیز دیگری نبود .باید در آخر عمر بیدریافت حقوق بازنشستگی
زندگی کنم .پس چرا دولت ایران از من براي تجلیل در دانشــگاه شــریف دعوت
کرد؟ آیا باید در آخر عمر محتاج فامیل همســرم باشــم .پس  ۲۷هزار مترمربع

گفتوگو با مرجان ُشکری

ﺑﺮاى ﻓﺮوش ﺟﻠﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪم

چسبیدهاند .درست است که استاد برای گالری درآمد دارد اما تکلیف جوانها
چیســت؟ یک استاد به حد کافی معرفی شــده و امکان هم ندارد مثال در سن
۸۰ســالگی دچار جهش و خلق دیگری شــود اما حمایت ما مجموعهدارها و
گالریدارها در مارکت هنر از جوانان ،آنان را به استادان آینده تبدیل میکند.
 جوانگرایی مدنظر شــما تبعاتی هم دارد .کارهــای همه جوانان قابل
پذیرش نیست و مرز باریکی اســت بین جوانان مستعد و جوانان پرهیاهو.
چطور میتوان پی به این تمایز برد؟
بهعنوان هنرمندی که قدری تجربه دارد خیلی راحت میتوانم تشــخیص
دهم کدام جوان مستعد است یا نه.
 به شخصیت فرد برمیگردد یا هنرش؟
به اثرش .البته شــخصیت هم خیلی مهم است و به نظرم این دو کنار هم
است اما حتی در اولین اثر یک آرتیست میتوان دید که آینده دارد یا نه.
 چه شد نمایشگاهی از آثار استاد محجوبی برگزار کردید؟
این سومین نمایشگاه گالری ماست .راند این نمایشگاه به این صورت است
که سه نمایشگاه برای هنرمندان جوان میگذاریم و نمایشگاه چهارم را به یک
استاد اختصاص میدهیم .به خاطر چهاربودن .چهار فلسفه جالبی دارد .هیچ
تصمیمــی بر این نبود که چهــار بگذاریم ،پالک چهار را به مــا دادند و بعد از
تحقیق متوجه شدیم چقدر عدد فلسفی و جالبی است و قدسیبودنش از عدد
هفت هم بیشتر اســت .به همین خاطر راند گالری هم برحسب چهار است و
خیلی چیزها را برحسب چهار چیدمان میکنیم .سه جوان و نفر چهارم مستر
)استاد( .تمام میز و صندلیها یا درختهایی که کاشته شده ضریب چهار است
و چهار ،عدد شانس شده است؛ چهار عدد فصل ،چهار جهت جغرافیایی و. ...
 استاد محجوبی کجای این موازنه هستند؟
فضای اینجا حســی و آرام اســت و بر پایه رابطهای که با طبیعت وســط
مرکز شهر ایجاد کردهایم ،میخواستم اولین استاد اینجا حس طبیعت را برای
همــه زنده کنــد و درعینحال به معرفی گالری هم کمــک خواهد کرد .چون
حسهایمــان با اســتاد محجوبی به هم نزدیک بود ایشــان را انتخاب کردیم.

ســاختمانهایی که در دبیرستان البرز به طور مجانی و با هدایایی مردم کردهام و
دههــا هزار جوان فاضل و دارای اعتمادبهنفس جهت خدمت به وطن عزیزم به
ایران تحویل دادهام خیانت بود؟ به هر حال با دیدن امثال من جوانان ایران حاضر
میشوند در وطن خود خدمت کنند و میگویند افراد صادق و عالقهمند به وطن
عزیز اشتباه میکنند؟
نامه را پس میدهم و افسوس بینمان ردوبدل میشود .محجوبی میگوید:
»امیدوارم بنیاد دکتر مجتهدی در الهیجان درست شود«.
***
 درحالحاضر چهکار کردهاید؟
تمام کســانی را که عالقهمند به دکتر مجتهدی هستند به گالری چهار دعوت
کردیم و تابلو »برج البرز« را به نفع بنیاد دکتر مجتهدی به حراج گذاشتیم .بنیاد
درست شــده و هیئت اجرائی هم مشخص شدهاند .به افتخار همه فرهیختگان
و فرهنگیــان و دوســتداران دکتر مجتهــدی ،مجتمع بزرگ توریســتی فرهنگی
پنجستاره ،شــامل کتابخانه ،موزه و همه چیزهایی که یک مجتمع فرهنگی نیاز
دارد ،در بلندترین نقطه شهر الهیجان احداث خواهد شد.
 هدفتان چیست؟
هدفم تجلیل از ایشــان اســت .دکتر مجتهدی شــخصیتی اســت که همه
عاشقش هستند .او با همه خدمتی که کرد بیمهری دید .این آرزوی من است.
محجوبی سکوت میکند .در متنی که بنیاد دکتر مجتهدی منتشر کرده ،آمده:
به اطالع عزیزانی که نمیدانند میرســانیم ،پیکر ایــن بزرگوار به طور امانت در
کنار همسر و دو فرزندش در شهر نیس فرانسه مدفون شده است .ایشان وصیت
کردهاند در الهیجان به خاک ســپرده شوند اما از زمان درگذشتشان تالشهای
دوســتداران و شــاگردان برای انتقال پیکر ایشــان به ایران و دفــن در الهیجان
بینتیجه مانده است. ...

به نظرم کارهای آقای محجوبی آنقدر شــفاف و مشــخص است که نیازی به
ارزیابیکردن یا بیان دید من نسبت به کارهایشان ندارد .پر از عشق ،مهر ،رنگ و
نشاط است که از روحیه خودشان سرچشمه میگیرد که در چشمها و حس و
بیانشان مشخص است.
 انتخاب آثار بر چه مبنایی بوده؟
همفکری داشتیم .استاد را همه با اسب و درختها میشناسیم و از ایشان
خواســتم در این زمینه کار کنند .اتفاقی که برایم خیلی جذاب و مقدس است
اینکه ایشان هنوز کار میکنند و تعدادی کار برای همین نمایشگاه آماده کردهاند.
 کارها مربوط به چه دورهای است؟
از سال  ۶۲تا امسال.
 کارهای قبل از  ۶۲در دسترس نبود؟
اســتاد ازجمله نقاشانی هســتند که بیشــترین تعداد کار را دارند .وقتی با
مجموعه کارهای ایشان مواجه شدم ،دیدم آثار زیادی از ایشان را هنوز دیگران
ندیدهاند .البته امکان این را نداشتیم که همه کارها را از انبار خارج کنیم؛ چون
وقت نداشتیم و از طرف دیگر نمیخواستیم ایشان را بیش از این اذیت کنیم.
 در گرداندن گالری خودتان تعیینکننده هستید؟
اتاق فکر دارم و کارشناسانی پشت من هستند .تصمیمگیرنده خودم هستم
اما بدون همفکری و کمک جلو نمیروم.
 اشاره کردید فضای هنر با پنج سال قبل فرق کرده .یک دهه است فضای
هنری ایران تحتتأثیر اتفاقاتی که در دوبی کلید خورد متحول شــد .در یک
دهه گذشــته قیمت هنر به لحاظ اقتصادی باال آمد که معایب و محاســنی
داشت .گالری شما چقدر تحتتأثیر یا در تقابل با این فضا بود؟
داســتان مارکت و حراج و حتی کلمه مافیا کــه خیلیها درباره هنر امروز
بیان میکنند حاصلی جز باالآوردن قیمت اثر هنری نداشته .عیبهایی در کار
بوده؛ اما این همان دوره بیماری اســت که سپری میشود .عدهای دچار توهم
شــدند که هر کاری را میتوانند بهعنوان اثر هنری بفروشند و هرکس میتواند
آرتیست شود و از راه هنر پول دربیاورد .اینها طبیعی است چون در ایران حراج
و مارکتینگ و این همه کار خریدن نبود و اتفاقا بد هم نبود که به این همه گالری
مجوز تأســیس داده شده چه باسواد و چه بیســواد؛ چون همه این اتفاقها
لطفی به فرهنگ و هنر ایران بوده .غربال اتفاق خواهد افتاد.
 حتی به قیمت ُمدشدن کارهای بیارزش؟
این همان بیماری اســت .ولــی غربال رخ میدهد .از حــدود  ۳۵۰گالری
موجود  ۷۰گالری فعال و  ۱۰گالری موفق داریم .گالریهایی که باید کنار بروند،
میروند و آنهایی که باید بمانند ،میمانند.
 چطور این دوره را باید طی کرد؟
نمیگویم خیلی زود این اتفاق میافتد .شــخصا به دیــد اقتصادی گالری
تأســیس نکردم .اتفاقا به خاطر کمک به آرتیستها این کار را کردم .کسانی به
خاطر درآمد از هنر گالری باز میکنند و کســانی هستند که از گالریداری کمک
بــه هنر را در نظر دارند .وقتی از من ســؤال میکنند فــروش تابلوهایت چقدر
برایت مهم است ،میگویم مهم نیست برایم این مهم است که بینندهها جلوی
تابلوی من بایســتند .اگر این اتفاق افتاد بزرگترین روز زندگی من اســت و اگر
بیاعتنا از مقابل تابلوی من عبور کردند ،بدترین روز زندگیام .درباره گالری هم
همین اســت .اگر توانستم چهار تا هنرمند از این گالری بیرون بدهم بهترین روز
زندگیام است ،اگر توانستم پرفروشترین گالری تهران باشم بدترین روز زندگی
من است .من مدیر گالری باشم یا آرتیست ،همان آدم هستم.
ادامه در صفحه ۱۱

گروه هنــر :مدیر گالــری خانه هنر
از برپایــي نمایشــگاه  ۱۴هنرمنــد
تجسمی ایرانی و ایتالیایی در جزیره
کاپری ،جنوب ایتالیا خبر داد.
وحیــد ملــک ،مدیــر گالــری
خانه هنر ایــران دراینبــاره گفت:
»نمایشــگاه هنری »چشماندازهای
معاصر« با نام »ضمیر و مضمون«،
بــرای چهارمین ســال پیاپی در دیر
تاریخــی چرتــوزا ســن جکومو در
کاپری برپا میشود«.
او دربــاره هنرمنــدان حاضر در
این نمایشگاه گفت» :این نمایشگاه
بــا حضــور هنرمندانی ماننــد افتر
آل ،فیلیپــو چنتنــاری ،فابریتزیــو
کوتونینی ،پامــال دیامانته ،پیرپائولو
لیستا ،جوانی ترمینی ،چیرو ویتال از
ایتالیا و علیرضا ســعادتمند ،فیروزه
اخالقی ،محمدهادی فدوی ،شهرام
کریمــی ،علیرضــا کریمپور ،ســحر
صالحــی و امیر بختیارســنجابی از
ایران برگزار میشود«.
مدیــر گالری خانه هنــر تصریح
کــرد» :اگرچه ایــران و ایتالیا از نظر
جغرافیایــی فاصله زیــادی دارند؛
اما همــواره بین این دو ملت از نظر
فرهنگی و تاریخــی ارتباط نزدیکی
وجــود داشــته و دارد .هر دو ملت
دارای ســنتی دیرینه هستند که ۲۰
قــرن مظهر تمــدن شــرق و غرب
بودهانــد و بــه فرهنگ بشــری غنا
بخشیدند«.
مدیــر گالری خانه هنــر تصریح
کــرد» :نمایشــگاه دورهای کــه به
همت بنیاد »گاتروزو برای هنرهای
تجســمی« بــا همــکاری قطــب
مــوزهای اســتان کمپانیــا برگــزار
میشــود ،براســاس پروژهای است
که مدتهــای مدیدی بــر روی آن
کار شده و در »کوارتو پریوره« نتیجه
کنکاش برخی هنرمنــدان ایرانی و
ایتالیایــی را در معــرض دید عموم
قرار میدهد«.
ملک درباره موضوع امسال این
نمایشگاه گفت :تم امسال »ضمیر«
به معنای تفکر و گذشته است که با
»مضمون« بــه معنای کالبد و حال
در رابطــه قرار میگیــرد .برایند این
نمایشگاه مطالعه در گذشته با زبان
نقادانــه اکنون اســت ،فرصتی که
رنج و دســترنجهای دیروز دو ملت
بررسی تصویری و هنری میشود«.
وحید ملک درباره آثار هنرمندان
معاصر ایرانی این نمایشــگاه گفت:
»در بخــش ایرانــی این نمایشــگاه
آنچه نظر بیننــده را جلب میکند،
رابطه فشــرده با برخی رویکردهای
هنر ســنتی اســت؛ بهعنــوان مثال
نســاجی کهن ایرانی که نشانههای
تزئینی مکــرر رنگهای ایرانی را در
نقاشــیها بازتاب میداد ،همچنین
مینیاتــور و خطاطــی کــه از درون
تصاویــر برخی از آثــار بیرون زده و
خاطــرات داســتانهای هزارویک
شب ایرانی که هنوز برای تاریخ دنیا
گرانبهاســت ،در آثار این نمایشگاه
جلوهگری دارند«.
مدیر گالری خانــه هنر از انتقال
این نمایشــگاه به ایــران خبر داد و
گفت» :در راستای افزایش ارتباطات
دو کشــور ،پیشبینی شــده که در
ســال آینده این نمایشــگاه به ایران
انتقــال پیدا کند تــا بتواند به روالی
در راســتای تبادل هنــری و فکری
هنرمندان بــدل شــود .در واقع ما
به دنبال این هســتیم که بتوانیم در
این نمایشــگاه ،نقش بیان هنری را
بهعنوان وســیلهای بــرای نزدیکی
ملتها برجسته کنیم«.

ﮐﺮﺑﺎس ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي
گزارشي از چالشهاي زنان نقاش خانهدار

ایستاده در نگراني
صبا صراف :به زندگي آدمها نگریســتم و دیدم زناني را که با داشــتن
توانایي و قــدرت درونــي از تنهایي رنج ميبرند ،گویي سالهاســت
زنبودنشــان را فراموش کردهانــد و در عین داشــتن آرزوي پرواز در
آســماني بدون حد و مرز ،از زمانه نگران و ناامید به افقي روشــن در
آمالشــان چشــم دوختهاند« .اینها توصیف فریبا طاهري اثنيعشري
اســت از آنچه به او قدرت نقاشــيکردن روي بوم را ميدهد .متولد
 ،۱۳۴۰خانهدار و مادر دو فرزند اســت .بــه گفته خودش به این دلیل
موضوع اولین نمایشــگاهش را زنان انتخاب کــرده تا به آنها بگویند
توانایيهاي زیادي دارند» .خیلي از زناني را دوروبرم ميدیدم که بر اثر
اتفاق یا ازدســتدادن کسي در زندگيشان دیگر هیچ کاري نميکنند،
تنها وقتشــان را صرف بزرگکردن فرزندانشــان ميکننــد و بعد از آن
مينشینند و دائم ميگویند دیگر چهکار کنم ،درصورتيکه توانایيهاي
زیــادي دارند« .او مانند بســیاري از زنان همسنوســال یا همصنفش
خانهدار یا بازنشســته است؛ و هنر نقاشــي را راهي ميداند براي بیان
آنچه در کالم نميگنجد ،اما از ذهن ميگذرد» :من از اول که مدرســه
ميرفتم ،نقاشي کار ميکردم ،اما  ۱۵سال است که دارم کالس ميروم.
یــک مدت خیلي زیادي طراحي کار کــردم و بعد رنگ روغن و آبرنگ
و ماننــد آن که یک چیز روتین اســت یا یک منظره کــه جویي از کنار
آن ميگذرد یا ســبد گلي ،ابتدا کارها کپي بــود ،بعد از روي مدل زنده
کار ميکــردم .به خاطر دارم دو روز در هفتــه را در کالسهاي آیدین
آغداشلو کار ميکردم .یک روز موضوع کالسمان طبیعت بيجان بود
و یک روز مدل زنده ،فیگورکشیدن را آن زمان تمرین ميکردیم .کمکم
دوســت داشــتم کاري کنم کهایدههاي خودم را در آن به کار ببرم .در
هنر نقاشــي از روي مدل زنده یا بيجان هیچ چیز نميتوانست تغییر
کند ،ســبد ،سبد بود و ســیب کنار آن باید همانجا ميماند ،چون این
نقاشــي باید اینجوري ميبود ،اما دوســت داشتم چیزهاي دیگري به
نقاشيهایم اضافه کنم .شروع به پرسیدن از دیگر دوستانم و استادانم
کردم و آنها راهنمایيام کردند و گفتند اگر بروي ســراغ نقاشي مدرن
ميتواني کلي از فکرها و نظراتت را روي بوم بیاوري .بعد که رفتم به
سمت نقاشي مدرن ميتوانستم چیزهایي را که ميکشم ،خودم با فکر
خودم تغییر بدهم چون در نقاشــي مدرن خیلي از چیزها را ميبیني
کــه در حالت عادي نميتواني اینها را کنــار هم ببیني .نقاش اینها را
به هم ربط ميدهد .بعد رنگ بســیار مهم است ،زیراکه نقاش اساسا
نباید صحبت کند .مثل مســئلهاي ریاضي است که ميگذارید تا یکي
بیاید و حل کند باید کســاني که ميآیند و ميبینند خود بگویند از این
تصویر چه ميفهمند؛ یعني هرکس چیزهایي را که خودش ميخواهد
ميفهمد .بعضي از رنگها نشــاندهنده خیلي از چیزهاســت؛ مثال
ميگویند رنگ زرد یا نارنجي نشــانه زندگي است .براي همین رنگها
خیلي مهمند .در هنر مدرن با رنگها ميتوانیم تشدید کنیم و مفهومي
را که ميخواهیم برســانیم ،پررنگتر یا کمرنگتر کنیم تا اهمیتش را
بیشتر یا کمتر جلوه دهیم«.
نقاشانيکهحتيتاریخهنر رانميدانند
فریبا و دیگر زناني که مانند او بهیکباره نقاشاني با کارهایي پر از رنگ،
مناظري از چشمههاي جوشان ،جنگلهاي سرسبز ،گلهاي رنگارنگ یا
بنفشههاي دلخواهشان شدهاند ،تحصیالت آکادمیک در زمینه نقاشي
یــا هنر ندارنــد .فرصت نکردهانــد کتابهاي تاریخ هنــر را بخوانند و
نقلبهنقل و قلمموبهقلممو با گوشســپردن به استادان نقاشي خود
و نمایش کارهایشــان در گالريهاي مختلف تجربه و ایدههایشــان را
به اشــتراک ميگذارند .عمدتا گالريهــاي خصوصي و کمتر معروف
را انتخاب ميکنند .گالريهاي معروف براي آنان بســیار گران هستند،
ضمن آنکه وقتگرفتن از آنها نیز بسیار بلندمدت و مستلزم باقيماندن
در لیســتهاي انتظار طوالنيمدت در اینگونه گالريهاســت .یکي از
فرهنگسراهاي تهران» ،شفق« ،به مدت یک هفته در ابتداي مرداد آثار
دو نقاش را به نمایش گذاشــته است .زیر همه تابلوها نام دو زن دیده
ميشود ،حالوهواي آثار همه ،جنگل ،ریشههاي درخت ،آب ،دختران
سرخوش و هوایي بدون سقف و زنده است .نوعي خامدستي در برخي
تابلوها به چشم ميخورد .آثار ،متعلق به دو زن حدودا  ۴۰ساله است
که دیرزماني نیست که نقاشي تجربي را آغاز کردهاند.
بهتصویرکشــیدن طبیعت و گلها انرژي خاصي به این زنان نقاش
ميدهد .زهره ،زن دیگري اســت که با حدود  ۶۲ســال سن ،سالها از
بازنشستهشدنش از سازمان برنامهوبودجه ميگذرد .نقاشيهایش پر
از رنگ اســت و گلها را به زیبایي به نقش ميکشد ،البته فکر ميکند
مدت زیادي اســت در این سبک مانده و در پس ذهنش این روزها آثار
دیگري از هنر مدرن ميگذرد .فکر ميکند حرفها و افکار زیادي براي
کشــیدن دارد و این روزها از آثار مدرن بســیار لذت ميبرد .از مدتها
قبــل نقاشــي ميکرد و بدون آنکــه حتي چیزي از نقاشــي بداند ،به
کالس ميرفت .بعدها خودش هم شــروع به آموزش نقاشــي کرد و
بهترین ســاعتهایش را وقتي ميداند که با وجود همه مشکالتي که
با آن دســتوپنجه نرم ميکند ،در کالس نقاشياش در خانه خود به
شاگردهایش همه آنچه را که از رنگ و نقش ميداند آموزش ميدهد.
تابهحال دو بار نقاشيهایش را به نمایش گذاشته و فروش و استقبال
خیلي خوبي داشــته است» .در نمایشگاه اول آنقدر استقبال زیاد بود
و آنقدر سفارش داشتم که مجبور شدم چندبار آن را تمدید کنم!«
اجازه نصب نقاشيهایت را بر دیوار خانهات نداري
فریبا و زهره ،هر دو خود را در این زمینه خوششانس ميدانند که
شوهرانشان نقاشيهایشان را دوست دارند .فریبا از همراهي و حضور
دائمي همسرش در نمایشگاه بسیار خوشحال است .بیشتر نمایشگاهها
و گالريهاي دوستان دیگرشان را نیز با هم ميروند .نقاشيهاي فریبا
معموال جایــي روي دیوار خانه دارند و خانواده همگي از حضور آنها
لذت ميبرند و ميتوانند دربارهاش حرف بزنند و فکر کنند .این همان
چیزي اســت که نقاش این آثار بسیار دوســت دارد .در مورد این تفکر
و عالقهاش به هنر مدرن ميگوید» :ســعي ميکنم کارهایي که انجام
ميدهم تقریبا در یک موضوع باشــند ،مثل اولین نمایشــگاهم که در
مورد زنهاســت و شرایطي که در آن قرار گرفتهاند .سعي کردم وقتي
کــه به آن نگاه ميکنم ،مثل یک قصه باشــد؛ همه آنها یک ماجرایي
پشتشان دارند که وقتي در مقابلشان ميایستي و نگاه ميکني باید این
قصه را براي خودت تعریف کني .این هست که این نقاشيها را کمي
تغییر داده ،نقاشــياي که رئال بود به سمت مدرنشدن ميرود و این
وسط تضادهایي وجود دارد که برزخي را که آدمها در آن قرار گرفتند
به این سمت ميبرد که چیزهاي ســنتي را بگذارند کنار ،قدري بروند
به سمت مدرنشدن تا فکرشــان را به کار بیندازند ،چون نقاشيهاي
ســنتي یکسري چیزهاي خاص بوده که معلومند ،نقاشيهاي مدرن
بعضيهایشان را نگاه ميکني خیلي پیچیده هستند و باید مدتها نگاه
کنید تا رابطهاي را بین آنها پیدا کنید .همین که مخاطب ميایســتد و
مجبور ميشود راجع به نقاشيام فکر کند برایم خیلي مهم است«.
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