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آثار پرويز كالنتري و علي شيرازي
بر ديوارهاي «ري را» نقش ميبندد

اعتماد|نگارخانه «ري را» در DIFCدوبي ،عصر روز
يكشنبه  27 -اسفند ماه  -و در آخرين روزهاي سال 91
نمايشگاهي از آثار «پرويز كالنتري» و «علي شيرازي» دو
استادبرجستهنقاشيونقاشيخطايرانرابرگزاركرد.
علي دولتشاهي ،رييس هيات مديره گروه «ري
را» با اعالم اين خبر گفت« :نگارخانه «ري را» با هدف
حمايتوبازشناساندنجرياننوينهنريايراندرمنطقه
و عرصههاي گسترده بينالمللي در مركز استراتژيك
تجاري دوبي ( )DIFCتاسيس شده است و در آخرين
روزهايسال 91نمايشگاهيمشتركازدواستادبرجسته
يعني پرويز كالنتري و علي شيرازي را برپا ميكند تا
جلوههاي جذاب بصري هنر ايران را پيش روي مخاطبان
جهاني قرار دهد ».دولتشاهي با اشاره به اين نكته كه از
هر نمايشگاه «ري را» قريب به چهار هزار نفر هنرمند و
هنرشناس از اقصي نقاط دنيا ديدن ميكنند ،يادآور شد:
«مدتها براي برپايي نمايشگاهي در آستانه نوروز
كه با آرت فر مهم «آرت دوبي» همزمان است ،رايزني
كردهايم و سرانجام تصميم گرفتيم آثاري را به تماشا
بگذاريم كه هويت ايراني اسالمي را بازتاب دهد؛ آثاري
كه سرزمين انديشگي و صلح طلبمان را هنرمندانه به
تصوير ميكشند و چنان كه در ذات ايرانياست ،آرامش
و معنويت را به مخاطب القا ميكنند ».او افزود« :بر همين
مبنا  12اثر ديده نشده استاد پرويز كالنتري را در كنار
هفت اثر تازه از استاد علي شيرازي به تماشا ميگذاريم؛
آثار پرويز كالنتري تلفيقي از دورههاي مختلف كاري اين
هنرمند است كه روح معماري عارفانه ايراني ،اسطورهها،
همنشيني خطوط كوفي و جلوههاي تصويري ايراني را
در خود دارند.
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حافظ روحاني
انگار كيچ را براي ما ساختهاند و نگاه اگزوتيك به
تعينات فرهنگي گذشته يا تاريخي خصيصهيي است
از آن هنر معاصر ايران .جدا از اينكه هنر معاصر در
سراسر جهان ميلي آشكار به ارجاع به عناصر فرهنگي
تاريخي خود دارد كه به مثابه خصيصهيي قومي آن
را نشانهگذاري كند ،ارجاعهاي فرهنگي به گذشته
تاريخي و نمودهاي متعددش به اشكال مختلف
محبوب هنرمندان معاصر است؛ در اين ميان در انواع
گونهها و شكلهاي هنر معاصر در كشورهاي جهان
سوم اين ارجاعات به طور مشخص با مفهوم يا شكلي
اگزوتيك عامل ماهيت بصري بسياري از آثار هنر
معاصر اين مناطق هم هست .به اين ترتيب اگزوتيك
بودن به نوعي به بسياري از آثار هنر معاصر در ايران
تسري مييابد .اين نگاه اگزوتيك را ميتوان نه صرفا
نگاهي به جريان مورد توجه بازار بلكه صرفا توجهي
به جريان بدنه هنر ايران دانست و آنچه به شيوهيي
طبيعي به بسياري از آثار هنري ايران جهت ميدهد.
اين اتفاق كموبيش در نمايشگاه فيتينگروم شماره
چهل در گالري ايست ميافتد .هر چند اكثر حضار در
نمايشگاه از هنرمندان عرصه هنرهاي بصري نيستند
ولي ميتوان تاثير همين جريان بدنه يا نگاه عمومي در
حوزه هنرهاي جديد و هنر معاصر را در آثارشان ديد
و پيگيري كرد .با اين وجود نميتوان از جنبه ديگر آثار
نگار نعمتي و پريسا گرگين نيز گذشت؛ جريان رو به
رشد در حوزه طراحي مد در ايران اندكي است كه پا
گرفته است و حتي ميتوان نمونههايي از طراحاني را
ديد كه برندهايي را به شيوه طراحان فرنگي به نام خود
ثبت ميكنند و طراحيهايشان را به مرحله توليد انبوه
ميرسانند؛ به اين ترتيب نمايشگاه فيتينگروم شماره
چهل ،تركيبي است از دو اتفاق در حال وقوع در
فضاي معاصر هنري و تلفيقي از هر دو .از يك طرف
دو طراح به سراغ گونهيي كار رفتهاند كه ميتوان آن
آخرين نمايشگاه سال  91گالري اثر با نمايش آثار
هنرمندان اين گالري برگزارشد .در اين نمايشگاه آثار
 9هنرمند صاحب سبك گالري اثر؛ عليرضا آدم بكان،
ايمان افسريان ،مجتبي تاجيك ،آزاده رزاق دوست ،بابك
روشنينژاد ،رضا عظيميان ،سميرا عليخانزاده ،محمد
غزالي و ركسانا منوچهري روي ديوار رفت كه همه اين
آثار براي نخستينبار رونمايي مي شدند .اين دومين
سالي است كه گالري اثر با ارائه آثار هنرمندان خود
در يك رويداد گروهي ،بخشي از سليقه ،زاويه نگاه و
زيباييشناسي بصري مورد توجه خود را پيش روي جامعه
هنري قرار داده است .گالري اثر  11هنرمند ثابت دارد كه
در اين نمايشگاه  9هنرمند آثار خود را عرضه كردهاند .در
اين نمايشگاه هشت نقاشي و يك عكس به تماشا گذاشته
شده است .برگزاري نمايشگاه گروهي در واقع با هدف
معرفي هنرمنداني است كه با گالري همكاري دارند
عالوه بر اين ،ميتواند فرصتي باشد براي هنرمنداني كه
در سال نمايشگاه انفرادي نداشتهاند ،آنها ميتوانند يك اثر
از كارهاي تازه خود را به تماشاي عموم بگذارند .گالري
اثر  13سال است كه در حوزه هنرهاي تجسمي فعاليت
ميكند در طول اين سالها با بعضي از هنرمندان بيشتر
كار كرده است و با دورههاي مختلف كاريشان آشناست،
بنابراين ميتوان گفت گالري هنرمندان ثابتي دارد كه در
نمايشگاه گروهي آخر سال هم آثار آنها را در كنار يكديگر
به تماشاي عموم گذاشته است ،از آنجايي كه گالريداري
فقط به برگزاري نمايشگاه نيست و بايد وقت و انرژي
الزم را براي هنرمندان گذاشت از اين رو  9هنرمندي كه
در اين نمايشگاه آثار خود را ارائه دادهاند به همراه رضا
لواساني و محمدحسين عماد كه مجسمهساز هستند
جزو  11هنرمند ثابت گالري اثر محسوب ميشوند .به
نظر ميرسد گالري اثر به هنر معاصر گرايش دارد و اين
گرايش در آثار فيگوراتيو هنرمندان كامال مشهود است.
هشت نفر از اين هنرمندان نقاش ،دو نفر مجسمه ساز و
يك نفر عكاس است از اين رو مشخص است كه فعاليت
گالري بيشتر روي چه زمينههايي متمركز است .عالوه بر
اين  11هنرمند ثابت گالري اثر رده سني خاصي دارند ،آنها
بين  30تا  50سال سن دارند كه اين از سياستهاي گالري
به شمار ميآيد.
عليرضا آدم بكان كه چندي پيش مجموعه «شمايلهاي
من شماره  »3را در گالري اثر به نمايش گذاشته بود ،با
اثري تازه از مجموعه «هفتاد و دو تن » در اين نمايشگاه
حضور دارد ،او با ضربات تند قلمو و رنگهاي شديد
و خطوط پر هيجان محتواي مورد نظر را روي بوم
ميكشد .ايمان افسريان با اثري هايپررئاليسم از مجموعه
«فضاهاي خالي» در نمايشگاه شركت دارد ،او در اين
اثر برشي از فضاي حمام را به تصوير كشيده است ،در
اين نقاشي يك آب راه ،كاشيها و موزاييكهاي رنگ
پريده و آفتابي رنگپريدهتر كه حس كمرمقي عصر
زمستاني را به مخاطب القا ميكند به چشم ميخورد.
معموال نقاشيهاي هايپررئاليستي در عين حال كه به
بازشناسي خاطرات آدمها از محيطهاي آشنا كمك

را طراحي مد ناميد-هر چند خود طراحان تاكيد دارند
كه مقصودشان طراحي مد نبوده است -از آن جهت
آن را طراحي مد مينامم كه امكان توصيف آن را به
نگارنده بدهد .و از سوي ديگر شاهد همان نگاه جاري
در جريان بدنه هنر ايران در طراحيهايشان هستيم.
در اينجا طراحان به سراغ پوسترهاي فيلمفارسي
رفتهاند و آنها را بر البسه مختلف از دامن گرفته تا كت
چاپ كردهاند .به غير از اينها عكسهايي از لباسها
به همراه چوبرختيها تكرار و به نوعي تبديل
كليت طراحيها به گونهيي چيدمان است؛ نمودي

حراجهاي هنري در منطقه خاورميانه بهتدريج در
ديگر گونههاي هنري نيز ظاهر شد و اينجا نمود
آن را در طراحي لباس هم ميبينيم .به اين ترتيب
نمونههايي از طراحي لباس در آثار دو طراح در
گالرياي هنري عرضه ميشوند ،طراحيهايي كه
گويا تصوري از عرضه آنها به صورت لباسهاي قابل
پوشيدن در ذهن طراحان بوده است .اما خود نگاه به
پديده فيلمفارسي كه خود به تدريج ،بهخصوص در
ديد نسل جوانتر به پديدهيي اگزوتيك تبديل ميشود
نتيجه همين نگاه اگزوتيك به پديدههاي فرهنگي در

نمايشگاه فيتينگروم شماره چهل ،تركيبي است از
دو اتفاق در حال وقوع در فضاي معاصر هنري و
تلفيقي از هر دو .از يك طرف دو طراح به سراغ گونهيي كار
رفتهاند كه ميتوان آن را طراحي مد ناميد-هر چند خود
طراحان تاكيد دارند كه مقصودشان طراحي مد نبوده است-
از آن جهت آن را طراحي مد مينامم كه امكان توصيف آن را
به نگارنده بدهد .و از سوي ديگر شاهد همان نگاه جاري در
جريان بدنه هنر ايران در طراحيهايشان هستيم
كه در نحوه چيدن خود لباسها هم تكرار ميشود؛
به اين ترتيب آنچه از يك طرف بيننده را اندكي
گيج و گنگ ميگذارد ،رها شدنش در ميانه يك
چيدمانمانند است كه فيالواقع يك نمايشگاه لباس
است و نه يك چيدمان هنري .اين پديده خصيصه
دامنگير هنر معاصر ايران است ،كوشش براي تبديل
آثار هنري كاربردي به آثار هنري ناب يا نمايشگاهي؛
آنچه كه پيشتر ابتدا در گرافيك ايران آغاز شد ،با آثار
بهخصوص عابديني و ديگران و سپس با پا گرفتن

گذشته است .ميماند انتخاب هر يك از ما نسبت به
خود پديده اگزوتيسيسم و اينكه آن را ميپسنديم يا
نه ،آنچه به نظر ميرسد كه در همين چند سال اخير
به تدريج دارد به گونهيي نگاه آنتياگزوتيسيسم تبديل
ميشود.
خود لباسها عمدتا تكرنگاند .به نظر ميرسد،
آنچه طراحان آزمايش ميكنند ،بيشتر كوششي براي
يافتن نمونهيي از طراحي كاربردي با ارجاع به گونهيي
فرم هنري كهنه است ،همچنان كه بهنظر ميرسد،

گزارشي از آخرين نمايشگاه گالري اثر در سال 91

گالري داري تنها به برگزاري نمايشگاه نيست
آرزو جعفريان

ميكنند يك برشي از فضايي يا خاطرهيي را بازسازي
ميكند كه ميتواند آن محيط يا موقعيت را در ذهن
بيننده بازسازي كند .مجتبي تاجيك با اثري از مجموعه
«جعبه ها»در اين نمايشگاه حاضر است .در اين اثر
جعبههايي كنار هم و روي هم را به تصوير كشيده است
كه درهاي بسته و نيمه بازي دارند ،اين جعبهها با خود راز
و رمزي به همراه دارند و مخاطب را كنجكاو ميكند كه
در جستوجوي آن چيزي باشند كه در داخل جعبه قرار
دارد .تاجيك در اكثر آثارش از عناصر پاپ بهره ميگيرد.
در اين اثر نيز جعبه عنصر پاپ به حساب ميآيد كه به
طور روزمره همه با آن سرو كار داريم به همين دليل براي
مخاطبان قابل لمس است و ميتوانند با آن همزاد پنداري
كنند.
گالري اثر به همراه هنرمندانش دو بار در سال در آرت
فرهاي بينالمللي شركت ميكند و در حراجيهاي معتبر
خارج از كشور كه هر سال تاريخ مشخصي دارند نيز
حضور دارد .از آنجا كه حدود دو سال طول ميكشد تا
هر هنرمند آمادگي الزم براي برگزاري نمايشگاه انفرادي
را داشته باشد ،گالري اثر هر سال با توجه به تعطيالت،
بين  9تا  10نمايشگاه برگزار ميكند كه بين سه هفته تا
يك ماه به طول ميانجامد بنابراين در سال حدود شش
نمايشگاه از هنرمندان ثابت گالري و سه نمايشگاه هم
از هنرمندان ميهمان برپا ميكند .به نظر ميرسد مديران
گالري ،روزانه سيديهاي زيادي از آثار هنرمندان را
نگاه و بررسي ميكنند تا هم در جريان آثار نسل جوان

قرار گيرند و هم بعضي از آنها را با توجه به همخواني
آثارشان با سياستهاي گالري انتخاب و در ليست
نمايشگاههاي هنرمندان ميهمان بگنجانند .آزاده رزاق
دوست با اثري با عنوان «سايه عدن» ازمجموعه آثار
تازهاش در اين نمايشگاه حضور دارد ،او در مجموعه
آثار تازهاش روي سايه گل و گياه به ويژه درختچههاي
گياه بن ساي كار كرده است .در واقع اين آثار نقدي به
واقعيت است به اين منظور كه سايهيي از چيزي كه
ميبينيم بدون آنكه اصل آن را ببينيم حكمي از شيء
اصلي است .اين مجموعه نسبت به مجموعه آثار قبلي
رزاق دوست حسيتر است زيرا جهان هستي و طبيعت را
نشان ميدهد .بابك روشنينژاد اثري سه لت با ابعاد بسيار
بزرگ از مجموعه «تريلوژي »را در اين نمايشگاه ارائه داده
است ،او مولفههاي تصويري گذشته آثارش را حفظ كرده
است .روشنينژاد در اعداد و تاريخي كه پاي كارها ثبت
ميكند ،بافت قيرگونه و غليظ رنگي كه در فيگورها به كار
ميبرد و استفاده از رنگ زرد كه جايگاه ويژهيي در آثارش
دارد استمرار دارد .محتواي تصويري او همچون گذشته
راجع به انسانهاي سرگشته و مغمومي است كه با رنگ
زرد خاصي نقاشي شدهاند .اين هجوم افسردگي و حيراني
در آثار او تشديد شده است .روشنينژاد دو مرد و يك زن
را در سه لت جداگانه از دو نسل مختلف به تصوير كشيده
است كه توجه خاص او به ميميك صورت آنهاست كه
گويا در گذار نسلها جنس دردها و انديشهها چندان تغيير
نكرده است .رضا عظيميان اثري از مجموعه «دانلودها»را

خود پديده فيلمفارسي در نگاه عمومي ايران مدرن
شده ،به تدريج به پديدهيي تاريخي تبديل ميشود،
ميتوان كوشش طراحان را يافتن راهي براي تبديل
اين نگاه بهروز به پديدهيي در حال فراموشي فرض
كرد كه شكلي عيني مييابد ،اينكه برخورد با آنها
چگونه باشد ،ديگر صرفا منوط به حوزه نقد هنري
نميشود ،بلكه بايد ميزان مقبوليت آنها را در بين
كساني ديد كه تصميم بگيرند آنها را بر تن كنند ،هر
چند كه ميتوان فرض كرد كه تكرنگ بودن اين
لباسها ممكن است بر تصميم كساني كه ميخواهند
آنها را بپوشند ،تاثيرگذار باشد و صرف تماشاي همين
آثار نميتواند مبناي قضاوت آنها باشد؛ ميتوان
تصور كرد كه شايد همين طرحها در لباسهايي با
تركيبهاي رنگي ديگر شايد موثرتر باشد؛ آنچه در
اينجا ميبينيم ،صرفا مواجههيي با طرح يا ايده كلي
است و نه آثار نهايي يا آنچه ميتوان در آينده به عنوان
لباسهايي قابل عرضه ديد .با اين وجود ميتوان
فرض كرد كه در زمانه جديد ،در دوراني كه اصوال
اين نگاه اگزوتيك به گذشتهيي از دسترفته باب روز
زمانه است ،اينگونه طراحي ميتواند موفق باشد،
تمام آنچه ميماند ،انتظار براي كاملتر شدن نگاه
طراحان باشد تا بتوانند طراحيهاي خود را گسترش
دهند و به نمونههايي كاملتر برسند ،نمونههايي كه
قابل عرضه باشد ،از شكل نمايشگاهياش خارج
شود ،در پي توجيه خود به عنوان اثري هنري نباشد
و نخواهد خود را به شكل يك چيدمان نمايشگاهي
نمايش دهد ،تنها در آن صورت شايد بتوان اين آثار
را جدا از زمينه نامناسب ارائهشان به صورت آثاري
مستقل در حوزه طراحي لباس ديد .طراحي مد در
ايران تازه در مراحل اوليه راه است و ميتوان تصور
كرد كه در آينده ميتوان شاهد گسترش نگاههايي
مشابه در حوزه طراحي مد ايران بود.
به نمايش گذاشته است .او در اين نقاشي چهرهيي را به
تصوير كشيده است كه قسمتي از آن به صورت محو است
كه در حال دانلود شدن است .او با محو كردن بخشي از
كار شخصيت آثارش را در هالهيي از ابهام قرار ميدهد.
در عصر اينترنت كه همه از هم باخبر و مطلعاند با وجود
اين گستردگي شناخت هنوز ابهاماتي وجود دارد كه در
آثار عظيميان به وضوح ديده ميشود .پريشاني ظاهر اين
فيگور خبر از يك بحران هويت و آشفتگي دروني ميدهد.
سميرا عليخانزاده اثري از مجموعه « 100سالگي» را
به معرض تماشا گذاشته است .او در اين تابلوي نقاشي
همچون گذشته زني با نام «نگار حسن آبادي » در سال
 1291را به تصوير كشيده است كه فعالتر از زنان هم دوره
خود بوده است و در حال نواختن ساز است .او چهره
زن را با آيينههايي مخدوش كرده است .عليخانزاده در
اين نقاشيها از عكسهاي قديمي استفاده و سعي كرده
است چهرهيي كه مربوط به يك قرن پيش است را به شكل
معاصر ارائه دهد.
محمد غزالي ديگر هنرمند حاضر در اين نمايشگاه با
قطعه عكسي از مجموعه «يه چيزي مي خوام ،آرومم كنه»
در نمايشگاه شركت دارد ،اثر او در اين نمايشگاه ميكسي
از عكس ،رنگ و چسب كاغذي است .آثار غزالي در
مجموعه قبلي همه تك لتهايي به ديوار بودند كه يك
مجموعه را تشكيل ميدادند اما آثار مجموعه تازهاش كه
يكي از آن را در اين نمايشگاه ارائه داده است دو عكس در
كنار هم است كه يك تكعكس را تشكيل ميدهد.
«يه چيزي مي خوام ،آرومم كنه»فضايي از يك تعليق
را تعريف ميكند ،مانند اين ميماند كه دريك تعليق قرار
داريم و نميدانيم مسكن ما چيست ،اين مسكن ميتواند
براي هر فرد ،قشر و طبقه يك چيز باشد .ركسانا منوچهري
اثري ديده نشده از مجموعه «سايه بازي» كه چندي
پيش در گالري اثر به نمايش گذاشته شده بود را در اين
نمايشگاه عرضه كرده است .او فيگورهاي برگرفته از
مينياتور ايراني را در مقابل زمينههاي نقاشيهاي رنسانس
قرار داده است ،در واقع با اين كار تفاوتها و عدم تجانس
دو دوران را به تصوير كشيده است و مخاطب را با چالشي
فكري رو به رو ساخته است .در نقاشيهاي تازهاش
زمينهها از دوره اوليه رنسانس گرفته شده و با فيگورهاي
ايراني مربوط به دورههاي مختلف قاجاريه ،صفويه
نقشهاي تخت جمشيد تلفيق شده است .نمايشگاه
گروهي آخر سال توانسته مخاطبان زيادي را براي بازديد
از اين آثار جلب كند ،عالوه بر آن هنرمنداني كه در اين
نمايشگاه آثار خود را ارائه دادهاند بسيار متفاوت از هم
كار ميكنند و هر كدام سبك و سياق خاص خود را دارند
از اين رو است كه بازديدكنندگان ميتوانند نمونههاي
مختلفي از آثار هنري را در كنار هم ببينند.
گفتني است ،اين هنرمندان در چند سال اخير به همت
گالري اثر در رويدادهاي بينالمللي نظير آرت فرهاي مهم
منطقه و ...حضور داشتهاند و هر يك با سبك و جهانبيني
خاص خود ،شعاعي از هنر معاصر ايران را بازتاب
ميدهند.
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نوشته حاضر نگاهي است به نمايشگاه عكس آزاده
اخالقي و ساتيار امامي با عنوان «به روايت يك شاهد عيني»
در گالري محسن و بهانهيي است براي آشنايي با «عكاسي
صحنهآرايي شده» .عكاس در رويكرد صحنهآرايي با
تاكيد بر ماهيت داستاني تصوير و براي به دست آوردن
نتايج كنترل شده سوژه را در مقابل دوربين تغيير يا آرايش
ميدهد ،به نوعي نقش يك كارگردان را ايفا ميكند؛ چه
مدل او زنده باشد يا اشياي بيجان .تالشهاي فراواني
در اوايل تاريخ عكاسي انجام شد كه هدف همه آنها فراتر
رفتن از مفهوم محدود رسانه (رسانهيي كه ثبتكننده
منفعل واقعيت عيني است) و دادن آزادي عمل به تخيل
عكاس بود .از صحنههاي با دقت كارگرداني شدهيي
كه اسكار گستاو ريلندر و هنر پيچ رابينسون (ملهم از
نقاشيها و تمثيلهاي كالسيك) در نيمه دوم قرن نوزدهم
گرفته تا مدرنيستهاي قرن بيستم به ويژه آنهايي كه
همچون هربرت باير با جنبش نگاه نو مرتبط بودند و
سوررئاليستهايي همچون هانس بلمر ،كلود كائن و
من ري نمونههاي قدرتمندي از عكاسي صحنه آرايي
شده ارائه كردند و به پيشگامان عكاسان كارگردان 1980
شهرت يافتند .در تصاوير دهه  1970هنرمند نقش اصلي
را در داستانهاي ساختگي و روايتهاي طنز ايفا ميكرد،
مانند روياهاي واقعي دوئين مايكلز كه در سكانسهاي
روايي با موضوعات غالبا متافيزيكي و با ظاهرهاي متفاوت
ايفاي نقش ميكند .عكاسي صحنهآرايي شده دهه 1980
متنوعتر و مستحكمتر شده و تا امروز به قدرت خود باقي
مانده است .موضوع اين نمايشگاه بازسازي (صحنهآرايي)
مرگهاي تاثيرگذار معاصر ايران است و همانطور كه در
شناسنامه نمايشگاه نوشته شده ،براي تهيه اين عكسها
بيش از صد نفر همكاري كردهاند و با ياري بازيگران و
طراحان صحنه ،گريم ،جلوههاي ويژه و كارگرداني عوامل
صحنه و به بازسازي لحظه مرگ افراد سرشناسي همچون
محمد فرخي يزدي ،ميرزاده عشقي ،محمد مصدق ،صمد
بهرنگي و ...ميپردازند .هر عكس صحنههايي مجزا
هستند كه به دقت در فضاهاي مربوط به هر اتفاق گرفته
شدهاند و در كنار هم يك فريم را تشكيل دادهاند .پزها و
قرارگيري سوژهها در كادر كامال هوشمندانه است ،طوري
كه بتوان آنها را در يك كل واحد ديد و هم به طور مجزا
به آنها پرداخت .اما طراحي لباس در بيشتر فريمها ناموفق
و پر از تضاد است كه با پيشينه ما در رشته طراحي لباس
همخواني دارد .عكسها قرار است با اين مقدار هزينه مالي
و نيروي انساني و ماهها تالش عينيترين تصاوير ممكن
از آن وقايع را نشانمان دهند ،سعي ميكنند ما را به گذشته
برگردانند ،طوري كه ما هم حال و هواي غمگين يا متشنج
لحظه مرگ اين افراد را تجربه كنيم اما حضور خود عكاس
در گوشه تمام عكسها با شالي قرمزرنگ مانع اين سفر
زمانيميشودونهتنهاهارمونييكدستعكسهارابههم
ميزندبلكهدركاركرداينآثارخللايجادميكندوقطعيت
زماني عكسها را به هم ميريزد .به عبارتي ديگر دو زير
شاخه از عكاسي صحنهآرايي شده را با هم ميآميزد بيآنكه
توجهي به موضوع و سوژه اصلي در عكسهايش داشته
باشد«.خودنگارههاي طراحي شده» يكي از زير شاخههاي
عكاسي صحنهآرايي شده است ،در واقع فرمي است كه
براي محتواي خاص خودش مناسب است ،در آن هنرمند
به عنوان سوژه اصلي خودش را در نقشهاي متفاوت
بازي ميكند« 1.تابلوهاي روايي» زير شاخه ديگر اين
شيوه عكاسي است ،كه در آن مدلهاي زنده يا مانكنها با
صحنهآراييعكاسدرنقشهاييملهماززندگياجتماعي،
تاريخي و اسطورهيي بازي ميكنند .2كه نمايشگاه حال
حاضر در اين زيرمجموعه قرار ميگيرد و در نهايت اين
سوال را پيش ميآورد كه آيا تركيب خود نگارههاي عكاس
در ميان وقايع تاريخي و روايي دليل قانعكنندهيي دارد؟ و
آيا عكسي با موضوع و ساختار صريح نيازي به مركز توجه
نامربوط ثانويه خواهد داشت؟ما سالهاست با مفهوم
تهيهكننده در سينما آشنا هستيم اما در حوضه تجسمي
كشورمانبه ندرت اين پديده را تجربه كرديم،بخشي از اين
كاستي ناشي از عدم آگاهي سرمايهداران از بازار تجسمي
و بخش بزرگتر آن ناشي از ريسك سرمايه است .اما
چيزي كه بيش از هر چيز به اين نمايشگاه ارزش ميبخشد
و باعث ميشود احترام خاصي براي آن قائل باشم
«گالري  -اسپانسر» يا همان تهيهكننده اين پروژه است كه
امكانپرداختنبهچنينموضوعيرافراهمكردهاست.
پي نوشت
 -1نظيرآثارسينديشرمنوجفكونز
 -2نظيرآثاربرناردفوكن،ويلياموگمنوجوئلپيتر
ويتكين
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«واقعيت در خدمت
دوربينعكاسي»

رويا حميدي
نخس��تين عكس در ايران حدود5س��ال
پس از اختراع اين وسيله در اروپا توسط يك
فرد فرانسوي به نام مس��يو ژول ريشار گرفته
شد .وي كه علم پزش��كي آموخته بود پس از
مهاجرت به اي��ران ،در خانوادهي��ي ايراني به
آموزش زبان فرانسه مشغول شد .ژول ريشار
را زني فرانس��وي به ن��ام مادام عب��اس كه از
كنيزان حرم ش��اهي محسوب ميشد به دربار
جهت عكس��برداري برد .دربار قاجار به طور
همزمان دو دوربين را به عنوان هديه از ملكه
انگليس و امپراتور روس��يه دريافت كرده بود
اما با وجود ضميمه ش��دن كتابچ��ه راهنماي
استفاده از آن ،كسي از عهده عكاسي برنيامده
بود .چنانچه از نوش��تههاي ژول ريش��ار در
دفترچ��ه وي و اش��ارههاي اعتمادالس��لطنه
برميآي��د ،ريش��ار از فرانس��ه دس��تگاه
داگروتيپ��ي آورده بود و با آن به عكاس��ي در
دربارپرداخت .داگروتيپ شيوهيي از عكاسي
بود كه نخستينبار توس��ط «ژاك لويي مانده
داگر» هنرمند ،نق��اش و كارگ��ردان تئاتر در
فرانسه در سال 1839به ثبت رسيد .اين شيوه
به ثبت عكس روي صفحات مسي نقره اندود
گرفته ميش��ود كه در آن ،عكس به شيوهيي
مس��تقيم و بدون حضور نگاتيو ،روي مس به
ثبت ميرس��د و تنها يك نس��خه ميتوانست
توليد ش��ود و در نتيج��ه بيهمتا ب��ود .با نگه
داش��تن صفحه مس��ي نقرهاندود روي بخار
جيوه عكس ظاهر ميش��د .همزم��ان با داگر
در فرانس��ه ،فردي در انگلس��تان به نام هنري
فاكس تالبوت به ش��يوهيي دس��ت پيدا كرد
كه تصاوي��ر را با توليد نگاتي��و روي كاغذ به
ثب��ت ميرس��اند و در نتيجه ميتوانس��ت از
يك نگاتيو به تعداد نامحدودي عكس چاپ
كند و نام آن را كالوتيپ گذاش��ته بود .وي با
مطلع شدن از ثبت اختراع داگر ،اختراع خود
را علني س��اخت و افتخار اختراع عكاسي به
صورت همزمان در اختيار دو كش��ور فرانسه
و انگلي��س با اختالف چن��د روز قرار گرفت
اما ب��ه داليل��ي متع��دد كالوتي��پ برخالف
داگروتيپ شيوع همگاني نشد.
ژول ريش��ار نخس��تين داگروتي��پ را از
وليعهد دربار به ن��ام ناصرالدين ميرزا گرفت.
وي درباره علت عكس��برداري خود در دربار
ش��اهي مينويس��د« :چون دانس��تند كه اين
كار از عهده من س��اخته اس��ت به من رجوع
كرده و اول مرا براي برداش��تن عكس وليعهد
و خواهر وليعهد احض��ار كردند وليعهد ،13
 14سال دارد .بيش��تر موذي به نظر ميآيد تا
محجوب»
نخستين عكس در تاريخ 5دسامبر 1844
ميالدي در تهران در دربار محمدش��اه قاجار
اتفاق افتاد كه ازآن تاريخ تاكنون  168س��ال
ميگذرد.
ژول ريش��ار پ��س از عكس��برداري از
ش��ماري از رجال درباري جزو مستخدمين
دولتي من��درج و فرماني از جانب ش��اه براي
وي صادر شد.
در كتب «مرات البلدان» و «الماثر و االثار»
ب��ه حض��ور وي در دربار ش��اهي ب��ه عنوان
عكاس سلطنتي اشاره شده است .ژول ريشار
در سال 1850ميالدي به ماموريت عكاسي از
تخت جمشيد منصوب شد و به سفري براي
اين منظور رفت اما تا اصفهان بيش��تر نرفت و
بيآنكه عكس��ي از بناهاي تاريخي تهيه كند
از سفر بازگشت .مسيو ريش��ار از آغاز بنيان
دارالفنون از معلمان آنجا ش��د ،سپس كارمند
وزارت انطباع��ات و دارالترجم��ه دولت��ي و
مترجم زبان فرانس��ه و انگليسي گرديد .وي
در سال  1273ه� .ق مس��لمان شد و نامش را
رضا گذاشت .در سال  1288ه .ق ناصرالدين
شاه به وي لقب خاني داد و از آن پس وي شد
«ميزرا رضا خان ريشار».
ريش��ار خان تا پاي��ان زندگان��ي خود در
دارالفنون به تدريس زبان فرانسه و انگليسي
اشتغال داش��ت و يادداش��تهاي سودمندي
از اوضاع اجتماعي سياس��ي ايران در س��ده
 13و 14هجري بازمانده كه بخش��ي از آن را
دكتر خليل خان ثقفي (اعلمالدوله) در كتاب
«مق��االت گوناگ��ون» ترجمه و چ��اپ كرده
است.
قابل ذكر اس��ت كه از عكسهاي ريش��ار
خان هي��چ عكس��ي باق��ي نمانده اس��ت و
تنها منابعي كه با اس��تناد به آنه��ا از حضور و
عكاس��ي وي در دربار شاهي س��خن به ميان
ميآيد يكي از نوش��تههايي اس��ت ك��ه از آن
زم��ان باقي مان��ده اس��ت و كتبي ك��ه اكنون
در دس��ترس ما اس��ت و ديگري پرترههايي
اس��ت كه از روي عكسها تصوير ش��دهاند.
مي��رزا محمدخان كم��ال المل��ك غفاري در
سال  1298ه� .ق س��ه يا چهار تابلو از روي
تصاوير عكاسانه دربار روي بوم نقاشي كرده
است .يكي از اين تصاوير نيمتنه رنگ روغن
محمد ش��اه اس��ت كه كمالالمل��ك زير آن
تصوير نوشته است «شكل شاه مرحوم است
كه آن را هم مس��يو ريش��ار روي داگروتيپ
انداخته اس��ت در سنه  1260و ش��اه مرحوم
 38س��الش بود .عمل خانهزاد محمد غفاري
«1298
دو تابل��وي ديگر پرترهه��اي ناصرالدين
ميرزا هس��تند ك��ه در آنها هم كم��ال الملك
با نوش��تهيي از ارج��اع خود ب��ه عكسهاي
داگروتيپ ريش��ار خان نوش��ته است «شبيه
تمث��ال مب��ارك همايوني اس��ت ك��ه در ايام
وليعهدي در طهران مسيو ريش��ار فرانسوي
با داگراتيپ در س��ن پانزده س��الگي انداخته
است .سنه «1260
اما هيچ ك��دام از اين عكسه��ا به خودي
خود باقي نماندند و تنه��ا نميتوان گفت كه
نوش��تههاي كمالالملك بر پش��ت نقاشيها
وجود آنها را تاييد ميكند.

