سال دوم

تجسمی
شماره167

ابوالفضل بلعمی r

 دوشنبه 17آذر۱۳۹3

دو اثر منسوب به اوســت که هر دو اثر ،علم او در زمینه بالغت را بیان میکند-1 :المقاالت-2 ،تلقیحالبالغه .به گفته «ابن ماکوال» اعقاب بلعمی تا زمان او ،همچنان در
بخارا بودند .یکی از آنها معاصر زمان «ســمعانی» بود که وی از او با لقب «امیر» نام برده و اخالق و علم او را ستوده است .یکی دیگر از بستگان او به نام «ابوطاهر داود
پسر سعید بلعمی اســبانیکتی» که از او هم تعبیرهایی چون «امام» و «قاضی» شده است و احتماالً از رجال اوایل قرن  5هجری قمری در خراسان است.
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یادداشت

نگاهی به نمایشگاه «رؤیاپردازی زنانه»

نگاهیموشکافانه

فضا و هویت نمایشگاه نقاشی «رؤیاپردازی زنانه»
که زهرا مرصوص برای مخاطبــان خودش در نظر
گرفته را میتــوان برگرفته از نگاهی موشــکافانه
همراه با همذاتپنداری جنــس زنانگی او در نظر
گرفت .زیرا بــرای ترکیببنــدی ذهن مخاطبش
دالیلی دارد که این موضوع سبب میشود ،در طیف
رنگ و قاببندیها درنهایت حساسیت کارهایش
را ارائه دهد.
صاحب اثر مجموعه «رؤیاپردازی زنانه» میکوشد
که در خلق یک اثر نقاشــی ایجاد صحنهای خیالی
و خارج از حیطه و مرزهای واقعیت را با اســتفاده از
عناصر و المانهای واقعی به تصویر بکشد تا بتواند
صحنه خیالی که در ذهن خود دارد در ذهن مخاطب
نیز ایجاد کند .موضوع و ســوژه اصلــی کارهایش
فیگور زنان اســت ،چرا که با دنیای آنها و دیدگاه
و تخیالتشان به خوبی آشنا بوده و طبیعتاً دنیا را از
زاویه دید یک زن نگاه میکند.
او در این مجموعه از نقاشیهایش سعی کرده است
فضای خیالی مد نظرش را با گلها در ترکیب با فیگور
زنان خلق کند؛ گلهایی که ابعادشان بسیار بزرگتر
از فیگورهاست و به نظر ،همین امر باعث ایجاد یک
فضای خیالی و رؤیاگونه شده است .استفاده از گل که
نماد صفاتی همچون لطافت ،ظرافت ،زیبایی ،عشق
و دوست داشتن است در کنار زنان تشابه صفات این
دو مورد را یادآور میشود .فیگورهای زنان را اکثرا ً در
حالتهای بیتحرک و آرام و ســاکن انتخاب کرده
اســت تا در مجموع فضای کلی آثارش احساسی از
آرامش را القا کنند .در پایان ،اینکه با وجود فضای
پرتنش و مشکالت بسیار به خصوص برای زنان سعی
دارد تا لحظات آرام و به دور از مشکالت را برای ذهن
و روان مخاطب آثارش ایجاد کند.
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 10را پیامک کنید

گفتگو با سیاوش مظلومیپور
استاد نقاشی آبرنگ به بهانه نمایش آثارش در گالری شکوه

معماری بومی و زندگی را
روی بوم میآورم
نمایشگاه نقاشیهای سیاوش مظلومیپور
آرزو
جعفریان این روزها در گالری شــکوه برپاســت.
مظلومیپور در این نمایشــگاه  23اثر با
تکنیکهای آبرنگ و اکریلیک روی بوم و آبرنگ روی کاغذ
به نمایش عموم گذاشته اســت .این آثار نمایی از مناظر
ایران ،مردم کوچه و بازار ،عشایر و آداب و رسوم آنها را در
بر میگیرد .مظلومیپور در بیشــتر نمایشگاههایش به
واکاوی رفتار مردم و آداب و رسوم ،به خصوص شادی مردم
هر خطه و قبیله پرداخته است .آثار مظلومیپور به نوعی
نگاه جامعهشناسانه به رفتار و حرکات هر قبیله است .او در
آثاری که به حرکت و آداب و رســوم مردم در اقصی نقاط
ایران اشاره دارد بیشتر از عکسهایی استفاده کرده که
خود آنها را ثبت کرده است .با تغییراتی در آنها ،تلفیق
آنها با همدیگر و حذف چیزهایی که در آن ضروری نیست
این آثار را خلق کرده و برای تماشا قرار داده است .سیاوش
مظلومیپور تاکنون در بیش از پنجاه نمایشگاه انفرادی
شرکت داشته و آثارش عالوه بر ایران ،پیشتر در فرانسه،
آلمان،امریکا ،کانادا ،مالزی و ...به نمایش درآمده است.
ایده این آثار از کجا آمد؟

موضوع بیشــتر آثاری که در این نمایشــگاه به تماشا گذاشتهام
برگرفته از محیط ،پیرامون و مردم اطرافمان اســت و تعداد آثار
مربوط به آداب و رسوم و مراسم عشایر کمتر شده است.
بنا به موضوعات آثار که بیشتر بناهای مختلف ،مردم بازار و محیط
پیرامون را در بر میگیرد رنگها به واقعیت نزدیکتر است ،برخالف
آثار نمایشگاه قبلیام در سال گذشــته که بیشتر رنگها نشئت
گرفته از تخیل بود.

تصاویری که در این نقاشیها به چشم میخورند تا چه
اندازهای ذهنی و چقدر از عکس استفاده شدهاند؟ از نظر شما
به خاطر خصوصیات آبرنگ فقط میتوان به سوژهها و مناظر
طبیعی و مردم در حال کار پرداخت یا میتوان مانند نقاشی
معاصر به دغدغهها و مسائل مهم جامعه هم اشاره کرد؟

نقاشیهایی که در این نمایشــگاه ارائه دادهام از عکسهایی است
که از شهرهای رشت ،بندر انزلی و ابیانه از بازارها ،خانهها و زندگی

مردم در سال جاری و گذشته تهیه کرده بودم .موضوعاتی از قبیل
معماری ایران ،چهرهها ،لباسها ،مراسم و نوع زندگی مردم کماکان
برایم جذابیتی دارند که آن را با نقاشی با مردم در میان میگذارم.
ســالها قبل هم با همین تم کارهایی از جنوب ایران ،لرستان و
کردستان داشتم که در کنارشان تابلوهایی از گل و گیاه و طبیعت
با جان نیز حضور داشتند .پس عم ً
ال آثارم شکل ذهنی ندارند بلکه
مستندگونه هستند ،اما شــما تأثیر ذهن و دیدگاه نقاش را حتی
در کارهای واقعگرایانه نیز مشــاهده میکنید .از نظر من دخل و
تصرفهایی در طبیعت و اشیا و انطباق آن با قوانین و مبانی نقاشی
و نه عکاسی همواره وجود دارند .با انتخاب شیوه اجرایی میتوان
موارد خاصی را برجستهتر و گویاتر کرد و به برداشت بیننده سمت
و ســو داد .این تأکیدها گاهی روی موضوعی فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و ...است و گاه تنها شکلی از زیبایی را به سادگی و با زبانی
نرم و دلنشین بیان میکند .شــیوه آبرنگ نیز از این روند پیروی
میکند .البته گاهــی از آن به عنوان یک رســانه محدود که توان
انتقال گستردهای در بیان بعضی مفاهیم را ندارد ،نام برده شده و
سایر شیوههای نقاشی را موفقتر دانستهاند .من چنین کمبودی
را در آبرنگ ندیدهام و مثالهای زیادی نیز در تاریخ این شیوه در
ایران و جهان وجود دارد که از قابلیتهای بیانی آن حکایت دارد.
کار کردن با آبرنگ تخصص خاصی نیاز دارد و شــما که
با اکریلیک هم کار میکنیــد ،از تفاوتهای این دو تکنیک

بگویید.

در این نمایشــگاه تکنیک اکثر آثار آبرنگ اســت تنها در سه اثر
از تکنیک اکریلیــک روی بوم بهره گرفتــهام و در دو اثر دیگر نیز
اکریلیک را رقیقتر با شیوه آبرنگ استفاده کردهام .در نقاشی آبرنگ
اتفاقات رنگی زیادی در قالب بداههسازی به وجود میآیند ،اتفاقاتی
در لحظه ،سریع ،گذرا ،شاید تکرارناپذیر و غیر قابل اصالح و ترمیم.
اتفاقاتی که به مرور و با کار زیاد کم کم تحت کنترل درمیآیند ولی
این تسلط تکنیکی در به کارگیری مواد دیگر نقاشی چون اکریلیک
و رنگ روغن بیشتر اســت .معتقدم که نقاشی قبل از هر چیز باید
قادر به انتقال حس و مفهوم مورد نظر نقاش به بیننده باشــد .این
یک اصل اســت و به کارگیری مواد و مصالح در خدمت این اصل
قرار میگیرند.
فکر میکنید تکنیک در این آثار میتواند به بیان و انتقال
بهتر سوژه کمک کند؟

بله ،به عقیده من با انتخاب شیوه اجرایی میتوان موارد خاصی را
برجستهتر و گویاتر کرد و به برداشت بیننده سمت و سو داد .این
تأکیدها گاهی روی موضوعی فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و غیره
است و گاه تنها شکلی از زیبایی را به سادگی و با زبانی نرم و دلنشین
بیان میکند .شیوه آبرنگ نیز از این روند پیروی میکند .البته گاهی
از آن به عنوان یک رســانه محدود که توان انتقال گستردهای در
بیان بعضی مفاهیم را ندارد ،نام برده شده و سایر شیوههای نقاشی

را موفقتر دانســتهاند .من چنین کمبودی را در آبرنگ ندیدهام و
مثالهای زیادی نیز در تاریخ این شیوه در ایران و جهان وجود دارد
که از قابلیتهای بیانی آن حکایت دارد.

با توجه به اینکه سالهاســت تدریس میکنید ،از نظر
شما نسل جوان تا چه اندازهای به این متریال قدیمی آبرنگ
عالقهمند هستند؟

در سالهای اخیر گرایش هنرجویان به شــیوه آبرنگ به وضوح،
بیشتر و فراوانتر شده است.
شاید بتوان علت این تمایل را در لطافت فضای آبرنگ و صفاتی از
قبیل رؤیایی بودن ،شفافیت ،سادگی و روانی نهفته در آن یافت،
تمایل منجر به مقبولیتی که گویی در تضاد با دنیای پر ســرعت و
تکنولوژیک امروزی است و گویی فرصتی برای آرامش روحی در
اختیارشــان میگذارد .چراکه این خصوصیات ،اختصاص قطعی
به شیوه آبرنگ یا هر شیوه دیگر نقاشی ندارند بلکه در کلیت هنر
نقاشی و در ذات آن جاری هســتند آنچه هست در نقاشی آبرنگ
نمایش واضحتر و جذابتری دارند .امید است عالقهمندانی که در
این زمینه فعالیت دارند با توجه به استعدادها و امکانات این شیوه که
قطعاً بیشتر از مقدار مورد استفاده رایج کنونی است به همراه آگاهی
از تحوالت آن در سایر کشورها و با جمعآوری نمونههای شاخصتر
و پیشرفتهتر به اعتالی معلومات هنری خود در کنار تکنیکهای
اجرایی بپردازند.

