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هنرگردیباصبا
حضورسهروزهمجسمهسازمعروف
در گالری نگاه

عبدالمجیدحسینیراددرگذشت

عبدالمجید حسینیراد ،صبح
18خرداد بهدلیل عارضه قلبی
درگذشت .این نقاش ،محقق
و مدیر فرهنگــی تأثیرگذار
در حوزه هنرهای تجســمی
کشــورمان کــه بــه عنوان
دانشیار دانشــکده هنرهای
تجســمی پردیس هنرهای
زیبای دانشــگاه تهــران در
حوزههای آموزشــی فعالیت
میکرد ،ساعت  2بامداد دیروز
به بیمارستان منتقل شده بود که در نهایت ،ایست قلبی باعث فوت وی
شد .احسان حسینیراد با تأیید این خبر در گفتگو با هنرآنالین از تشییع
پیکر این هنرمند ،امروز مقابل دانشگاه تهران خبر داد و گفت :وی در
زادگاهش بهبهان به خاک سپرده خواهد شد .همچنین علی مرادخانی،
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مجید مالنوروزی ،مدیر
كل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران ،در پیامی
درگذشت این هنرمند را تسلیت گفتند .عبدالمجید حسینیراد ،عضو
هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبا ،مدیر مرکز هنرهای تجسمی وزارت
ارشــاد ،رییس موزه هنرهای معاصر تهران ،سردبیر نشریه تخصصی
هنرهای تجسمی ،عضو مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و عضو
گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر بود و طی سالها فعالیتش
نمایشگاههای بسیاری برگزار کرد که بسیاری از آنها برای اولین بار
در ایران اتفاق افتاده بودند .کتابهای «خط و سایهها»« ،منظر نقاشی
معاصر»« ،از باروک تا سورئالیســم»« ،مبانی هنرهای تجســمی» و
«یادنامه کمالالدین بهزاد» از تألیفات حسینیراد هستند.
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هنرگردیباصبا

برپاییچهارمیننمایشگاه
ملکدادیار گروسیان

چهارمین نمایشــگاه انفرادی نقاشــی و مجســمههای ملک دادیار
گروســیان دیروز در گالری نگاه لواســان به نمایش گذاشته شد و تا
20خرداد در این گالری برپاســت .این نمایشگاه که هنرمند برای آن
عنوانی در نظر نگرفته است ،مجموعهای از نقاشی و مجسمههایی با
موضوع اسب و انسان در بردارد که با تکنیک اکرلیک در ابعاد مختلفی،
خلق شدهاند .گروسیان مجسمههای شهری و یادمانی بسیاری تا کنون
خلق کرده که در تهران و برخی از شهرهای ایران نصب شده است .او
درباره مجسمههایی که در نمایشگاه به نمایش گذاشته است در گفتگو
با هنرآنالین ،میگوید« :مجسمههای شــهریام همه بر اساس نوع
سفارش خلق میشوند و مجســمههایی که برای نمایشگاه ساختهام
تفاوت فاحشی با این مجسمهها دارند و همه مدرن هستند .البته از نظر
تکنیکی تفاوت فاحشی با هم ندارند ».او درباره متریالی که برای ساخت
این مجسمهها به کار برده ،گفت« :برخی از مجسمههای این مجموعه
را با تکنیک برنز و برخی را نیز با تکنیک فایبر گالس ساختهام ».آخرین
مجسمههای یادمانی که از این هنرمند در تهران نصب شده ،مجسمه
حافظ نبش خیابان حافظ و مجسمه پوریای ولی در پارک جوانمردان
است .سال گذشــته نیز مجسمه رستم و ســهراب او در شهر سبزوار
نصب شده است .او همچنین مجسمههایی چون چوپان نیزن ،مادر،
شهید مطهری ،مجسمه انتفاضه میدان فلســطین تهران ،مجسمه
انســان و پرنده ،آیتا ...مدرس ،میرزا كوچكخــان جنگلی ،نیمتنه
شهید تندگویان ،نیمتنه سهراب سپهری ،شهید بابایی ،سردار شهید،
امیركبیر ،فردوسی ،مادر ،نیمتنه منوچهری دامغانی ،نیمتنه بایزید
بسطامی ،نیمتنه مالعلی سمنانی ،نیمتنه شــیخ عالءالدوله مكارم،
نقش برجسته میدان سرداران شــهید ،شهید چمران ،نیمتنه شهید
ی دلواری،
آوینی ،محمد الدوره ،نیمتنه شهید رجایی ،كارگر ،رئیس عل 
رئیس علی دلواری سوار بر اسب را در کارنامه هنری خود دارد .آخرین
نمایشگاه گروسیان در سال  1383برگزار شده بود و این هنرمند ،تا ماه
پیش در دانشگاه هنر مجسمهسازی تدریس میکرد .گالری نگاه در
لواسان ،ابتدای بلوار اصلی ،خیابان شــکوفه (اصطلک) ،خیابان نگار،
کوچه گلزار ،پالک  ۳۲واقع شده است.
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شب  -داخلی  -سکانس بخشش
یک شکارچی محیطبانی را شکار میکند و به انتظار مرگ مینشیند .دستان پیر مادری که روزی پسر محیطبانش را نوازش کرده ،امروز صورت کسی را
نوازش میکند که برای گل رویش ،شکارچی دیگری را بخشیده...

نام فيلم

نام کارگردان

تاريخ اکران

1

طبقه حساس

کمال تبریزی

 15اسفند 1392

3

پنج ستاره

2
4

زندگی جای دیگری است

منوچهر هادی

 27فروردین

متروپل

مسعود کیمیایی

 24اردیبهشت

روحا ...حجازی

 7خرداد

5

زندگی مشترک
آقای محمودی و بانو

7

 50قدم آخر

6

اشباح

مهشید افشارزاده  17اردیبهشت

داریوش مهرجویی  24اردیبهشت
کیومرث پوراحمد

 15خرداد

روز
هفته
نمايش نمايش

فروش کل تهران
(تومان)

بینندههای
تهران
(نفر)

389,200,000

86,489

242,700,000

53,933

14

91

718,000 3,231,000,000

5

30

83,956

8
4

50
23

377,800,000

2

9

133,800,000

29,733

4

23

125,700,000

27,933

1

1

1,800,000

400

فروش شهرستانها
(تومان)
2,700,000,000
130,000,000
100,000,000
100,000,000

10,000,000

نمایشگاهمجسمههایسعیدلرزجانیبرگزارشد

با فروش 14240000دالری یک اثر هنری رقم خورد

مجســمههای چوبی
ســعید لرزجانی 23
خرداد ،بــه مدت 10
روز در گالری ساربان
بــه نمایش گذاشــته
میشــوند ،نمایشگاه
«مجسمههای پنهان»
کــه  23مجســمه از
لرزجانی با استفاده از
شاخه و ریشه درختان
را در بردارد ،ادامهای بر گالری قبلی او با نام مجسمههای کشف شده در سال 91
است .لرزجانی متولد  1333در رودسر بوده و حدود  35سال است که در حوزههای
نقاشی و مجسمهسازی فعالیت میکند و در این نمایشگاه نیز قصد دارد حرفهای
تازهای از نگاهش به طبیعت را با مخاطبان در میان بگــذارد .این هنرمند درباره
مجسمههایش به صبا میگوید :نمایشــگاه حاضر ،حاصل همکاری و همزیستی
من و طبیعت است .طبیعت ،همه داشتههای زیباشناسانه آشکار و پنهان را برای
لذت بصری ما عرضه میکند .همه اتفاقهای هنجار و ناهنجار طبیعت بدون شک
احساسهای بشری را متأثر میکند .میتوان به طبیعت نگاهی زیباشناسانه داشت،
چنانکه برخی آثار این نمایشگاه نتیجه کشف و خلق شاخهها ،تنهها و ریشههای
درختانی است که دستخوش اتفاقها و برخورد ناهنجار طبیعت و انسان بودهاند
طبیعی به ظاهر ناهنجار ،گم
و ما از کنارشان بیتفاوت گذشتهایم ،اما این عناصر
ِ
و فراموش شده ،برای من ،توانایی رشد و قبول فرمهای بصری و زیبایی تجسمی
پنهان را داشــتهاند که با نگاه به آنها ،پندارهای تصویری و تجسمیام ،تحریک
شده و این ویژگیهای شناخته شده ،موجب کشف شهودی آنان در قالب یک اثر
هنری شده است .از عنوان «مجسمههای پنهان» میتوان دریافت که اثر تجسمی
در البهالی پیچیدگیهای طبیعت ،درون شــاخ و برگها ،گرهها ،ریشهها ،خاک
و سنگ پنهان است .اثر تجسمی با شکافتن و پاالیش پوسته این پیچیدگیها در
لحظهای کشف و خلق میشود .نمایشــگاه «مجسمههای پنهان»  23خرداد تا 2
تیر در گالری ساربان برپاســت و عالقهمندان میتوانند هر روز به جز سهشنبهها
از ساعت  16تا  20به این گالری واقع در خیابان شهید بهشتی ،خیابان صابونچی
(مهناز) ،کوچه مهماندوست ،شماره  8مراجعه کنند.

پرتره «لوســین فروید» در
حراج «کریســتی پستوار
و هنر عصر معاصــر» یکی از
تنها دو پرتره نقاشی شده از
«لوســین فروید» است که
تا کنون توســط «فرانسیس
بیکن» نقاشی شده است ،در
مجموعه خصوصی نویسنده
مشهور «رولد دال» و خانواده
«دال» دیده میشــود .این
نقاشی روی بوم که در حراج
«کریستی پســتوار و هنر
عصر معاصــر» در اول ژوئیه
سال  2014ارائه شد ،در سال
 1967با قیمت  2850پوند
توسط «رولد دال» با پول حاصل از فروش اولین ویرایش کتاب «چارلی و کارخانه
شکالتسازی» خریداری شده بود« .فرانســیس اوترد» رئیس حراج «کریستی
پستوار و هنر عصر معاصر» میگوید« :با توجه به موفقیت مجموعه کریستی در
کسب رکورد فروش یکی از پرترههای «لوسین فروید» اثر «فرانسیس بیکن» در
ماه نوامبر سال  2013با قیمت  14240000دالر با باالترین قیمتی که تا کنون
در یک حراج برای یک اثر هنری پرداخت شده است ،توانست سه غول دنیای هنر
«دال»« ،بیکن» و «فروید» را به هم پیوند بزند».
«دال» و «بیکن» نقاط مشترک زیادی داشتند .هر دو معمایی بودند که با وجود
ترس از فضای بسته دوســت داشــتند در اتاقهای کوچک کار کنند .هر دو به
شــیدایی و مجادله در زندگی خصوصی و اجتماعی خود دامن میزدند« .دال»
دوستان هنرمند زیادی داشت که آنها را بین ســالهای  1970تا  1980برای
شام به خانه کولیوار خود دعوت میکرد ،جایی که آنها به تحسین و تفسیر آثار
ونگوگ و موضوعهای دیگر هنری میپرداختند« .لوسین میشل فروید» ،نقاش
واقعگرای بریتانیایی متولد آلمان و نوه روانشــناس معروف «زیگموند فروید»
است که از برجستهترین و جنجالیترین نقاشان معاصر به شمار میرود که بهخاطر
نقاشیهایش از پیکرهای برهنه شهرت دارد.

پنهاندرساربان

پیوند سه غول :رولد دال ،بیکن و فروید

در حراجی در سابتی،
طراحیها و نسخههای
خطی «جــان لنون»
مربوط به ســالهای
 1964-1965بــا
قیمــت بیــش از
 2899000دالر ،یک
میلیون دالر باالتر از رقم تخمین زده شده ،به فروش رفت .این حراج
توسط خانم «آنه دافیلد» مدیریت شد که در آن نسخه خطی عجیب و
غریب «جان لنون» که قسمتی از متن کتاب شرلوک هلمز را در سال
 1965به شکل خندهداری تقلید کرده بود با قیمت  209000دالر به
فروش رفت که باالترین قیمت را در این حراجی به خود اختصاص داده
بود .باالترین قیمت طراحیها مربوط بود به تصویری بدون عنوان از
نوازنده گیتار چهار چشم که با قیمت  109375دالر به فروش رفت.
«فیلیپ ارینگتون» مدیر گروه کتابها و نسخ خطی سابتی در اینباره
گفت :با وجود فروش باالی ایــن حراجی با قیمتهای بیش از مقدار
تخمین زده شده« ،جان لنون» به عنوان یک استعداد ادبی و همچنین
یک هنرمند با اســتعداد و استثنایی شناخته شــده است« .گابریل
هیتون» معاون این مجموعه افزود :نتیجــه فوقالعاده اولین فروش
«دستکش سفید» سال  2014در سابتی نیویورک ،نشان میدهد که
شعر بیمعنی ،جناسها ،طنز بهجا و طراحیهای کمیک «جان لنون»
پس از پنجاه سال بعد از انتشــار اولین کتاب او با نام «نوشتههایش»
هنوز مخاطبهای زیادی دارد .فروش این طراحیها و نســخههای
خطی ،تحســین منتقدان کتابهای «نوشــتههایش» ( )1964و
«اسپانیولی در کارها» ( )1965را برانگیخت .این دو کتاب بهترین و
کاملترین مجموعه آثار «جان لنون» است که تا کنون در بازار عرضه
شدهاند .این آثار اولین بار توسط «تام ماشلر» و از مجموعه خصوصی
او منتشر شد که توانایی و استعداد هنری «جان لنون» را در ادبیات و
طراحی به نمایش گذاشت.

نمایش صد اثر از
«نیلز داردل» در استکهلم
«نیلز داردل» یکی از معروفترین هنرمندان سوئدی است .این روزها
نمایشگاهی در موزه هنرهای معاصر اســتکهلم میزبان صد اثر از این
هنرمند بزرگ است که با استقبال بسیار خوبی هم روبهرو شده است .این
نمایشگاه تأکید میکند که «داردل» تنها یک شیکپوش غیر عادی از
طبقهایسطحباالنبود.درواقعاوبهشکلفعالیدرجنبشآوانگاردجهانی
در پاریس شرکت داشت و از هنر برای انتقال از اوایل قرن بیستم به عصر
جاز و رویکرد مدرن به انواع روابط انسانی استفاده میکرد .اروپا به شکلی
رادیکالی در اوایل قرن بیستم تغییر کرد .این سرزمین ،سریع به صنعتی
شدن و شهرنشینی روی آورد و فناوری به عنوان ابزار جدید برای گسترش
ایدهها و برقراری ارتباط با خارج از مرزها معرفی شد .زندگی مدرن زودگذر،
حساسیت و پویایی و بیقراری را افزایش داد که با هنر مدرن بیان شده بود.
جنبش آوانگارد پیوسته به دنبال چیزی بود که هرگز دیده نشده است
و «ایسمهای» جدیدی مانند «کوبیسم»« ،فوتوریسم»« ،اورفیسم» و
«رایونیسم» متولد شدند .هرچند «نیلز داردل» ( )1943-1888یک
مدرنیســت واقعی و خالص نبود ،کارهای او با عصری که در آن زندگی
میکرددرتضادبود،عصرمدرنکهگرفتارنگهداریآخرینمدبودوهرگز
هنرمندان آوانگارد را نمی پذیرفت« .داردل» روشی از مد افتاده داشت و
آن استفاده از اسطورهها و داستانها برای به تصویر کشیدن تردید درباره
اغواگری و خشم ایجاد شده توسط مدرنیسم بود .سبک او یادآور نائیویسم
و نمادگراگی اواخر قرن نوزدهم است .ارتباط آثار او با زندگی خصوصیش و
تفسیرزندگیاوبرمبنایآثارشخیلیوسوسهبرانگیزاست.آثاراومبهمو
دارای یک زیبایی و جلوه پیش پاافتاده و خصیصهای بیضرر که میتوانند
ناگهان به عکس آن تبدیل شوند .جدیت و طنز همزمان در آثار او وجود
دارند و خیلی از آنها چند خط داستانی موازی با هم را دنبال میکنند.
همچنین این موازات و همسانی چندین نقطه ورود و خروج را در آثار او
روایت میکند .این ابهام همان اندازه که در شــخصیت او وجود دارد در
آثار او نیز دیده میشود .در این نمایشگاه حدود  100اثر از جمله چند
اثر سمبولیک «شــیک پوش در حال مرگ» (« ،)1918مالقات بانوی
عجیب» (« ،)1921جرم اشتیاق» (« ،)1921آبشار» ( ،)1921بیشتر
طراحیها و نقاشیها و همچنین پالت «نیلز داردل» ،برنامههای باله و ...به
نمایشگذاشتهشدهاست.بعدازاستکهلم،ایننمایشگاهدرموزههنرهای
معاصر مالمو در فوریه 2015به نمایش در خواهد آمد.
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