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خبر

نگاه منتقد
مروري بر آثار ادوارد بورا

حراج تابلوي آيدين آغداشلو
در گالري آريا

عكاس پيشكسوت عرصه ميراث فرهنگي
جوايز سال گذشته خود در سومين دوره عكاسي
از سفرههاي هفتسين را به دو عكس با موضوع
«سبزه» به انتخاب هيات داوران مسابقه اهدا
خواهد كرد .بنا بر اعالم دبيرخانه دائمي مسابقات
عكس سفرههاي ايراني اسالمي ،حسن غفاري
عكاس پيشكسوت عرصه ميراث فرهنگي كه سال
گذشته با نگاهي حمايتي در سومين مسابقه عكس
سفرههاي هفتسين شركت كرده بود ،جوايز خود
را به دو عكاس شركتكننده در چهارمين دوره اين
مسابقات اهدا خواهد كرد.
وي كه از اعضاي هيات داوري اين دوره از
مسابقات است ،انگيزه خود از اين كار را حمايت
از حركتي مردمي و خودجوش كه در تالش است
نگاه هنرمندان را به آيين كشور خود متوجه سازد،
عنوان كرد .اين هنرمند عكاس معتقد است« :در
دورهيي كه هجوم كاالهاي خارجي و توليدات
فرهنگي بيگانه سبك زندگي ايرانيان را هدف قرار
داده و بسياري از ظواهر اين زندگي به سرعت در
حال تغيير است ،هر حركتي كه به ثبت و ضبط
آداب و رسوم و آيينها ،و حفظ و احياي آنها
كمك كند ،شايسته تقدير بوده و براي هر فرد در
هر جايگاهي ،اين حمايت نوعي وظيفه به شمار
ميآيد».
محمدصالح حجتاالسالمي دبير مسابقات
عكاسي از سفرههاي ايراني اسالمي نيز در اين
مورد اعالم كرد« :اين دو جايزه كه هر كدام به
مبلغ سه ميليون ريال است ،به بهترين عكسهايي
كه با موضوعات تهيه و آمادهسازي سبزه براي
نوروز ،نمايش و حضور سبزه در سفره هفتسين
يا رهاسازي سبزه در طبيعت ثبت شدهاند ،تعلق
ميگيرد».
وي افزود« :از آنجايي كه سبزه در سفره
هفتسين ايرانيان ،نماد زندگي و طراوت است ،به
عنوان موضوعي خاص براي اين جايزه ويژه در اين
دوره انتخاب شده است ».دبيرخانه دائمي مسابقات
عكس سفرههاي ايراني اسالمي تا پايان اسفندماه،
فراخوان چهارمين دوره مسابقه سفره هفتسين را
منتشر خواهد كرد.

برگزاري«هفتنگاه»پنجم
در ارديبهشت 91

«هفت نگاه» پنجمين نمايشگاه و فروش سال
هنرهاي تجسمي ايران  22ارديبهشتماه سال
آينده در فرهنگسراي نياوران برگزار ميشود .ليلي
گلستان با اعالم اين مطلب گفت« :سال  90به دليل
مشكالت اقتصادي موفق به برپايي پنجمين «هفت
نگاه» نشديم اما تمام برنامهريزيها براي برگزاري
دوره بعدي آن انجام شده است .در حال حاضر
تمام كارها با وسواس و دقت زياد انتخاب شده
است و آثار بينظيري از هنرمندان جوان درجه يك
براي پنجمين دوره اين نمايشگاه فروش در نظر
گرفتهايم».
گلستان اظهار اميدواري كرد بدون هيچ مشكل و
مانعي «هفت نگاه» با يك سال وقفه برگزار شود .به
گفته او ،قرارداد برگزاري پنجمين هفت نگاه براي
ارديبهشتماه سال آينده با فرهنگسراي نياوران
امضا شده است.
اين در حالي است كه گروه «هفتنگاه» با
مشاركت هفت گالري آريا ،الهه ،دي ،گلستان،
ماه مهر ،والي و هفت ثمر ،چهارمين دوره خود را
آذرماه سال  89در پنج گالري بهار ،تابستان ،پاييز،
زمستان و غالمحسين نامي خانه هنرمندان آغاز كرد
و ميزبان  223هنرمند شد ،اما سال  90اين رويداد
اتفاق نيفتاد.

پيشكسوتان
پرچمداران
فضاهاي
تجسمي

مريم رهنما رونق نسبي اقتصادي که طي چند سال
اخير در زمينه هنرهاي تجسمي پيدا شده ،حاصل جمع چند
عامل مهم است که پيش از آن غيبت هر کدام از آنها امکان
بالندگي اقتصادي را از هنرهاي تجسمي ايران دور میکرد.
کارشناسانهنرهايتجسميمعتقدندمهمترينعاملدررونق
خريد و فروش تابلو و مجسمه از هنرمندان ايراني ايجاد بستر
حضور سرمايه هاي خصوصي در اين حوزه است .حضور
و فعاليت چهرههايی که عالوه بر شناخت بر حيطه هنرهاي
تجسمي ،تحليل قابل ارائه يي در زمينه مسائل اقتصادي نيز
داشته باشند ،يکي از داليل مهم رونق کنوني بازار هنرهاي
تجسمي است .ابوالقاسم اشرفي يکي از اين چهر ه هاست .او
فارغ التحصيل رشته معماري در دانشگاه ملي تهران (دانشگاه
شهيد بهشتي) است .اشرفي سالها تجربه کار در زمينه مسائل
زيبايي شناسي در کنار فعاليت به عنوان کارشناس اقتصادي
هنرهاي تجسمي را در کارنامه خود دارد .او يكي از اولين
خريداران آثار هنر معاصر ايران با قيمتهای باال بوده که
خريد مجسمه «پرسپوليس» اثر پرويز تناولي و وارد کردن آن
به حراج کريستي در دوبي که با قيمت قابل توجهي به فروش
رسيد ،يکي از شاخصترين آنهاست .گفت وگو با ابوالقاسم
اشرفي بهانه يي است براي ورود به دنياي تازه به جريان افتاده
اقتصاديدرحوزههنرهايتجسمي.
چرامدتهاستدرفضايتجسميكمرنگشدهايد؟
علت حضور من در اين فضا جريانسازي و فضاسازي
در جهت ارتقا و حركت ذات هنر و هنرمند بوده ،نه الزاما فقط
رويكردي اقتصادي ،اما متاسفانه دو سالي است كه فضاي
تجسمي دچار هيجانزدگي كاذب و هرجومرج بيمارگونه شده
است.بهعنوانمثال،مجموعهدارهاكمبوديككاالراشايعكردند
و صف عظيمي بسته شد براي خريد نخود ،و خودشان هم بازي
خوردند و در صف ايستادند و از آنجايي كه اين روند حبابي
بيش نبود ،با سرعت تمام ،همزمان با افول و بحران اقتصادي
صفها كمرنگ شد و براي بقا قيمت آثار و امتداد آن ،حال ،خود
توليدكنندگان آن كاال براي فروش در صف ايستادند كه فضاي
شكلگرفته از بين نرود .غمانگيز است و ادامه آن به ذات و
اصالتهنرآسيبميزند.
آنچه براي شما در اين روند مهم بوده چيست؟
درفضاييكههيجانزدهاستگالريدارنقاششده،نقاشها
مجموعهدار شدهاند و جاي همهچيز تغيير كرده و تكليف نسل
جديد هنر با اين فضا اصال روشن نيست .هيچ رويكردي اهميت
ندارد .به نظر من هنوز پرچمداران فضاهاي تجسمي همان
پيشكسوتان هستند و اتفاق قابلتوجهي رخ نداده است چرا كه
شخصهنرمندچوندچاربحرانعدمكيفيتدرونيشدهاست،

عكس :امير جديدي
تعمق و تمركز كمرنگ شده و در نتيجه روندي كه امتداد جدي قابل بحث و بررسي است و داراي نقطهنظرهاي قابل فكر و
داشتهباشدشكلنخواهدگرفت.
روزنههاييكهجريانهاينوينيرادرسينمايروشنفكريدنبال
يعني معتقديد اين ميزان توجه به آثار هنري داخل ايران ميكند .در نتيجه بودجه سرمايهگذار جهت ديده شدن اين فضا
حائزاهميتاست.
بيهودهاست؟
يعني شما معتقد هستيد سينماي ايران جهاني است اما
اوال اين ميزان توجه ايراني به ايراني جالب است و به
اندازه خودش در خور توجه .بحث اقتصاد هنر ،مبحث مهم و هنرتجسمينه؟
پيچيدهيي است اما اين توجه جهان به آثار هنري نيست بلكه
هر چيزي را بايد از روي آمار دقيق و درست بررسي كرد.
توجه ايراني به ايراني است .جمله «هنر نزد ايرانيان است و بس» بله ،سينماي ايران در جهان بيشتر از هنر تجسمي مخاطب دارد و
جملهنگرانكنندهيياست.هنرتجسميايرانهنوزبهعرصههاي مورد توجه است .هنوز هنر تجسمي ايران وارد موزههاي بزرگ
جهاني پانگذاشته است .چندي پيش در آرتفر لندن به اتفاق و مهم دنيا نشده است اما سينماي ايران در مهمترين فستيوالها
دوست نقاشم كارهاي بهنمايشگذاشتهشده را ميديديم ،از اكثر حضور جهاني داشته و مورد توجه قرارگرفته و اما اينكه اگر
كشورهااثربودجزايران،نكتهمهمياستكهقابلبررسياست.
هنري توجه جلب نكند پس هنر نيست؛ اين نكته از ديد من
چرا شما به تازگي از داخل ايران آثار هنري خريداري درستنيست.يكجابحثهنربهمفهومهنراستوجايديگر
بحث مخاطب و ديده شدن و شناسايي آن سرزمين با توجه به
نميكنيد؟
براي اينكه در فضاي هيجانزده اتفاقات قالبي بسيار رخ آن رسانه است .فعال ايران توسط سينما بيشتر شناسايي شده تا
بخش تجسمياش اما باز هم اين دليل
ميدهد كه تشخيص آن سخت
كافي نيست براي برتري سينماي ايران
است .فرصت ميدهم همهچيز
نسبت به بخش تجسمي .اين برتري
از اين بحران عبوركند تا آنچه
اقتصادهنرمبحثمهمو
تعداد مخاطب است ،با توجه به اينكه
اصيل است و داراي اصالتي عميق
پيچيدهيياستامااين
سينما بيشتر از تجسمي مخاطب دارد و
خودنمايي كند ،آن وقت خريدار آن
توجهجهانبهآثارهنرينيست
دركل مقايسه اين دو رسانه هنري كامال
آثارخواهيمبود.
چه زماني را تخمين ميزنيد بلكهتوجهايرانيبهايرانياست
غلطاست.
اما شما يك جا تالش كرديد اين
وچگونهشناساييخواهيدكرد؟
جمله«هنرنزدايرانياناستوبس»
هنرمنداني
من هنوز فكر ميكنم
دو مقوله را به هم نزديك كنيد و پروژه
جملهنگرانكنندهيياست.
عربشاهي،
پژوهشگر چون مسعود
سينماگران عكاس را طراحي كرديد.
هنرتجسميايرانهنوزبه
آيدين آغداشلو ،محمد احصايي و
داليلشماچهبود؟
عرصههايجهانيپانگذاشتهاست
پرويز تناولي در دوره اوجشان نقاط
داليل كافي و مهمي داشتم اما براي
عطف هنر سازمان يافته و آرماني
اجرا كافي نبود .عوامل بازدارنده براي
فضايتجسميايرانبودهاندومنتظر
به نتيجه رسيدن اين پروژه بررسي
نسلجديدهستمكهبانگاهيمتفاوتاماعميقودارايخلوص نشده بود ،بسيار مهم و جالب بود كه تعدادي فيلمساز جوان و
هنرمندانهاند.
پيشكسوت در كنار يكديگر از دريچه كادر بسته ثابت ،فضايي
چرا فكر ميكنيد نسلهاي جديد خالي از اين عمق و به نام عكس را در قاب خود جاري كنند .حال از يك مجموعه
كارگردان و بازيگر كه جهان تصويرشان حركت دارد ،كادرهايي
خلوصند؟
نه ،اين فكر را نميكنم بلكه معتقد به تفكر و پژوهش هستم ،ثابت را مشاهده كنيم و حركت و جريان را در ذهن ادامه دهيم و
در بقا و امتداد بعضي از آنها شك دارم .ممكن است آثار جالبي معناهاي متفاوتي را جستوجو كنيم؛ ايده جالب بود ،اينكه همه
توليد كنند اما امتداد هنرمند است كه هنرمند را معنا ميدهد .من اين دوستان و هنرمند در يك قاب در كنار يكديگر ديده شوند
فرصت ميدهم تا امتداد بودنش در مسير برايم قطعيت پيدا كند قابل بررسي بوده .يك جريان فكر مشترك حتما در بين هر 12
نه الزاما يك اتفاق يا يك حادثه بلكه مسير فكري را دنبال ميكنم .هنرمند يافت ميشد و هزاران نگاه بافاصله ،اما اجرا در اين فضا
و بحران اقتصادي و موقعيتي به نتيجه الزم ما را نرساند و پروژه
زمانخوبيبرايقضاوتنيست؛زمانپريشانياست.
شما عالوه بر خريد آثار هنري ،سرمايهگذاري در بخش همچنانمعلقاست.
چه كساني قرار بود در اين پروژه در كنار يكديگر قرار
سينمايمستقلنيزداشتهايد.دراينموردكميتوضيحدهيد.
من فكر ميكنم و معتقدم هنوز سينماي ايران در جهان گيرند؟

هنرمنداني چون ناصر تقوايي ،داريوش مهرجويي ،محمود
كالري ،حميد جبلي ،عزيز ساعتي ،بايرام فضلي ،مصطفي
آلاحمد ،محسن اميريوسفي ،سامان سالور ،فاطمه معتمدآريا،
مهرداداسكوئي،مانيااكبري،رضاكيانيانو....
البتهاينپروژهفعالمسكوتماندهاست.
علت انتخاب اسامي چه بود و معيارها چگونه تنظيم
شد؟
بهطوركليفيلمسازانيابازيگرانيكهدغدغههايتجسميو
كادريداشتهاندودارندياازعكاسيواردسينماشدهاندياهمواره
در كنار سينما دچار دغدغههاي تجسمي هم بودهاند ،و هدف،
بررسي نگاه سينماگر و بازيگر به مقوله فضايي بسته و ثابت بود
چون راز سينما در حركت است و حال اين ميزان محكوميت
ثابت بودن ميتوانست جالب باشد و منتظر باشيم كه در اين
كادرهاي ثابت چقدر جريانهاي متحرك قابل لمس است .اين
برايمنبسيارهيجانانگيزبودكهدركادرهايثابتازاشخاصي
كه جهان را در حركت معنا ميكنند و در اين محدوديت حتما
اتفاقاتقابلتوجهيرخميداد.
شما خيلي هزينه شخصي جهت اين پروژه پرداختيد،
چرابهنتيجهنرسيد؟
داليلش عجيب نيست؛ تاكنون رقم بااليي جهت اين پروژه
هزينه شده اما در حال پيگيري راهحلهاي الزم براي به نتيجه
رسيدنپروژهكهوسيعترازنمايشگاهعكساستهستيم.
از تجربهتان در فضاي سينماي مستقل توضيح دهيد .آيا
ميخواهيدسرمايهگذاريدربخشخصوصيراادامهدهيد؟
اينكهادامهبدهميانهرانميدانم.قابلپيشبينينيستاماالزم
استبگويمفضايسينمايمستقلشديداشكنندهوآسيبپذير
است چرا كه عميقا جستوجوگر است و در تكاپوي معناهايي
جديد ،و اهداف اقتصادي ندارد .سرمايهگذار در اين فضا ريسك
باالييراميپذيرداگرهدفبهتنهاييمحصولاقتصاديباشداما
اگر هدف فرهنگي و تفكري داشته باشي به نتيجه الزم ميرسي
و درضمن از اين فضا بايد بهشدت مراقبت و محافظت شود و
من تجربه خيلي خوشايندي با عوامل سينماي بدنه در اين فضا
نداشتم .احساسم اين است كه عوامل بدنهيي با نگاه سينما به
مفهوم سينما و مخاطب و تجربههاي آن فضا وارد فضاي سينما
بهمفهومزايشفكروفرهنگميشوندوهردوبهيكديگرآسيب
ميزنند؛ يعني هم عوامل اقناع نميشوند و هم فيلم هدفش
آسيب ميبيند و درنتيجه هشدار به اشخاصي كه در سينماي
مستقل كنكاش ميكنند اين است كه در انتخاب عوامل وقت
الزم را داشته باشند چراكه ظرف و مظروف بايد هماهنگ باشد
وگرنه محصول اگر به دست بيايد مسير سختي را طي كرده در
صورتي كه ميتواند با انتخابهاي درست نرمتر و راحتتر به
نتيجه برسد.

خارج از محدوده
تكليف هيچكسي با ادوارد بورا معلوم نيست .اين نقاش
انگليسي در دو دهه  20و  30بهترين و معروفترين آثارش
را نقاشي كرد .از يك منظر او نيز بهمانند اتوديكس و گئورگ
گروتس با نگاهي سايتريك و ماهيتي سوسيالرئاليستي
فيگورهاي انساني را در موقعيتهاي مختلف ،مخدوش،
نقاشي ميكند .ولي از منظري ديگر بورا يك نقاش رمانتيك
مناظر است كه كارهايش روحيه انگليسي دارد و دوست
و گاه الهامبخش پل نش بود .ولي پالت رنگي او ،تركيبي از
رنگهايروشن،نارنجيها،آبيهاوسبزهاكهبرپردههايش
ميدرخشد ،او را از نقاشان مدرنيسم با رنگهاي مرده
و زيباييشناسي ايشان كه فرمها را با خست بر روي بوم
ميگذارند،جداميكند.تماماينحقايقبورارانقاشيپيچيده
ميكند ،شايد بههمين دليل باشد كه بسياري از تاريخنويسان
بوراراانحرافيدرمدرنيسممينامند.وليحاالاوضاعتفاوت
كرده است .نمايشگاه جديد آثار بورا در گالري پاالنت
هاوس از  70اثر مهم بورا اين حقيقت را ثابت ميكند كه
او آنقدر خوب هست كه نتوان ناديدهاش گرفت .و اينك
بازار هنر نيز او را باور كرده است .در حراج ساتبي كه ابتداي
امسال ( )2012برگزار شد ،تابلوي «كتهاي بلند» كه سه
مرد سياهپوست منطقه ناتينگ هيل را چند سال پس از جنگ
كشيدهبود،بهدوميليونپوندفروختهشد.
براي فهم حذف بورا از تعاريف و ردهبنديها بايد به
زندگينامه او رجوع كنيم .زندگي او بهتمام صرف جنگي
بيپايان با رماتيسم و بيماري خوني شد ،اين بيماريها
او را مجبور ميكرد كه از سهپايه استفاده كند؛ در عوض،
او تمام عمر با آبرنگ كار كرد و مقواهاي بزرگ را روي
ميز پهن ميكرد .همين بيماريها باعث شد او هيچگاه در
محافل هنري حاضر نباشد .با وجود اينكه او را به عنوان
سوررئاليست ميشناختند و در طول دهه  ،30عضوي از
گروه پل نش بود ،ولي بورا در بيشتر عمر هنرياش راه خود
را رفت.
ولي اين محدوديتها ،او را هيچگاه تنگنظر بار نياورد.
در يكي از تاالرهاي اصلي گالري پاالنت هاوس معلوم
ميشود كه بورا سفر ميكرده است و شادياش را در
تصويري پررنگ و شاد از زندگي خياباني پاريس ،مارسي
و هارلم نشان داده است كه مناظر شهرياش هنوز به چشم
آشناست .در «بازار هفتگي» ( ،)1926دو ملوان سياهپوست
بر اسكلهيي شلوغپلوغ پرسه ميزنند .يك كشتي تجاري
پهلوگرفتهاستوزوجهايجوانگردشميكنند.جزييات
پربار بر سطح تابلو فراوان است كه ميتوان از دستمالگردن
ملوان و ظرف ميوه نام برد كه تعادل بوم را حفظ ميكنند؛
تابلويي كه ما را ياد آثار تلخ كارمن ميراندا مياندازد .با وجود
همه شلوغي تماشاگر در نقطه ديد هنرمند ،صحنه را از

دربارهادواردبورا،نقاشحومههاواسكلهها

نهبهمانندگذشتهخشمگين

كاترين هيوز حافظ روحاني
از طراحيهاي او كه براي
جايي ثابت ميبيند.جين
نمايشه��اي فردري��ك
استيونسن كه زندگينامه
اش��تون و نين��ك داوالوا از
بورا را نوشته است ،اعتقاد
جمله دن كيشوت ((1950
دارد بهترين راه براي ديدن
به نمايش درآمده اس��ت).
بورا ،تصور كردن او به مانند
هرچند بورا مردمگريز نبود
يك دوربين است ،چيزي
وليهميشهدرانزوازيست.
مثل هنرمند معاصر فالنور
داس��تان زندگي او به آنجا
كريستوفر آيشروود .بورا
رسيد كه روزي به مادرش
هيچگاه در محل نقاشي
گفت به باغ م��يرود ولي
نميكرد كه با حافظهيي
ناپديد شد و س��ر از امريكا
عكاسانه ،تصاوير را به
درآورد ،سفري كه شش ماه
ذهن ميسپرد و بعدتر
به طول انجاميد .در آخرين
در آرامش ساسكس
س��الهاي حيات��ش او با
خاطرات تصويرياش از
انتظار اعالم كرد« :هيچگاه
هارلم پاريس و مارسي را
هيچچي��ز ب��ه هيچك��س
نقاشي ميكرد .او تا پايان
نگفتم».
عمر در خانه پدرياش
ولي با وجود اين ،بورا
در ساسكس زندگي كرد؛
مردي مهربان بود .بسياري
در همان خانهيي كه در
آن متولد شده بود .در همين فضاي ساسكس كه هيچچيز از پردههاي او از خيابان از جمله «بازار هفتگي» تصويرگر
پيچيدهتر از تودههاي علف نبوده او سبككارش با آبرنگ چهرههايي از رنگهاي مختلف است .فرهنگ سياهان از
را يافت و رنگ و روغن را كنار گذاشت .به خاطر رد روان نوجواني او را جذب ميكرد؛ زماني كه او شيفته موسيقي جز
آبرنگ بود كه بورا آثارش را با جلوهيي مخملي به پايان شد .سفرهايش به پاريس به او فرصت داد تا به «روو نگره»
ميرساند ،آن هم با وجود اينكه مجبور بود قلممو را با دست راه يابد جايي كه ژوزفين بيكر برنامه دائمي رقص داشت.
بيمارش بگيرد .جورج ميلي ،دوست نزديك او ،كه خود در دهه  30بورا راهي هارلم شد ،آن هم در دوران شكوفايي
سوررئاليست بود ،درباره قلم او ميگويد« :قلممو در دست هنرياش .اين دوره از پربارترين دوران هنرياش بود .از
جمله مجموعهيي از مردان جوان شلختهيي كه پرسهزنان بر
اوشبيههيچچيزنيستوليچهزيباييايازآنميتراود».
هرچند در كودك��ي او را به مدرس��ه ايتون فرس��تادند سطح بوم انگار خالفهاي كوچك ميكنند« .تاالر رقص
ولي بيماري از  12س��الگي او را خانهنشين كرد .در عوض ،سهپيچ» ( )1924تصويرگر زوجهايي است كه با ضرباهنگ
تحصيالت او از هر پسر بچه همسنوسالاش پربارتر بود ،كولجزدرصحنهييپرازتحركميرقصند.
ولي ديد عميق بورا به زندگي شهري معاصر با دانش
چنانكه او دورهيي كامل از آثار كالس��يك ادبيات فرانسه را
خواند كه تاثيري عميق بر ذهنش گذاش��ت .در  16سالگي ،وسيع او از هنر گذشته همراه شد .او كارش را در دهه 20
اجازه يافت تا به كالج هنري چلس��ي ب��رود و از آنجا راهي شروع كرد؛ دوراني كه در هنر انگليسي تحت تاثير سبك
كالج سلطنتي هنر ش��د؛ جاييكه با س��ه نفر طرح دوستي قرن « ،18قطعات مكالمهيي» دوباره باب شده بود كه
ريخت .باربارا كرس��يمور عكاس ،بامبل داوس��ون طراح تصويري بود از مجالس دوستان و نزديكان كه در جمعهاي
لباس و از همه نزديكتر بيلي چاپل؛ سه دوستي كه تا پايان دورهمي ميگويند و مينوشند و ورقبازي ميكنند .ولي
عمر با او ماندند .بيلي چاپل كه رقاص باله بود او را با دنياي بورا با زيركي هوشمندانهاش به اين صحنهها معني سياه و
رقص مدرن و آوانگارد آش��نا كرد( .در اين نمايشگاه برخي تلخي داد .در پرده «دو خواهر» ( )1929دو زن تصوير شدهاند

كه قهوه مينوشند و منظره پشتشان يك باغ به شيوهيي
نئوكالسيك است .جزييات در اين تابلو خيلي زود خود را
نشان ميدهند؛ زناني كه برخالف تصور اول ،آنچنان راحت
هم نيستند ،ولي زن مستخدم در نگاه دقيقتر مردي است
زنپوش.
زادگاه و محل زندگي بورا مزرعهيي بود در شرق
ساسكس در  15كيلومتري چيچستر.اي.اف .بندسون در
زمان«مپولوسيا»ازهمينمزرعهنامميبرد.شهريكوچك
كه منظرهاش شبيه كارتپستال بود با مردماني با فرهنگ.
خانواده ثروتمند بورا زندگي پرسعادتي در اين خانه داشتند
و دور خانهشان را  15هكتار مزرعه احاطه كرده بود و اين
ملك بزرگ ايشان را از همسايگان گاه فضولشان حفظ
ميكرد .هرچند بورا را همواره به خاطر مناظر شهرياش
ميشناسند ولي در دوران كارياش چند بار تغيير سبك داد.
در دوران تيره و تار دهه  30او به تقليد از نقاش محبوبش
«گويا» از خشونت جنگ سخن گفت ،بهخصوص از نحوه
تبديل جوانان بيگناه به ماشينهاي آدمكش .در دهه  50او
باز تغيير سبك داد و مجموعهيي از مناظر حومههاي شهر
كشيد كه بسياري از هوادارانش را غمگين كرد .اگر دقيقتر
تماشا كنيد ،آنچه ميبينيد تصاويري است شبيه تصاوير
قرون وسطي .در مزرعه روستايي «محصول كلم» (-1945
 )1943آسماني سرد بر منظرهيي ترسناك مشرف است؛
جايي كه در پيشزمينه كلمهاي كپهشده شبيه ديوارهاي
سنگي ترسناكند .به نظر ميرسد كه منظره جايي در حوالي
ساسكسباشدوساسكسپرشدهازماشينهايكشاورزي،
جمجمهحيواناتواينحسآزاردهندهكههركسخانهاش
را روزي ترك خواهد كرد .در طول دو دهه  60و 70او
مستقيما به سراغ مناظر حومه شهر رفت .در اين مجموعه
معدنچيان و رانندگان تراكتور با هوسي ارضانشده در ذهن،
روي زمين كار ميكنند .در اين دوره افق زندگي خود بورا
نيز تلخ و سياه ميشود .مرگ مادر بورا در دهه  60او را راهي
كلبهيي در زمينهاي خانوادگي ميكند .خواهرش در اين
سالها تنها كسي است كه به ديدارش ميرود و گاه همراه
بيل چاپل با موتوسيكلت در اطراف ميچرخند .در اين دوره
او آرامآرام بينايياش را از دست ميدهد و با همان چشمان
كمسو برخي آثارش را تصحيح ميكند .اين تنها دورهيي
است كه از كارهايش سخن ميگفت .در چند گفتوگوي
كوتاه او ميگويد كه تنها وقتي نقاشي ميكند ،رنج نميكشد.
درگفتوگوييتصويريدرپايانعمرشاوباصداييخسته
از كارهايش ميگويد« :فكر ميكنم بايد نقاشي كنم ،بايد كار
كنم و اگر زياد كار نكنم پس دارم وقت تلف ميكنم ».او در
سال  1976درگذشت و هنگام مرگ  72سال داشت و آنقدر
بختيارشبودكهبهاندازهكافيزندگيكند.

حصيري» ( )1963شروع كرد .اثري كه به
سختي به اين نمايشگاه رسيد و ميتوان گفت
نمايشگاه برپايه آن شكل گرفت.
«مرد حصيري» جوهره بورا را در خود
دارد :مرموز ،آنتيك و وحشي .پنج مرد كاله به
سر – يا شايد شش مرد كاله به سر -كه به نظر
ميرسد دارند ميرقصند.
كتهاي گشاد و شلوارهاي تنگشان آنان
را شبيه رقاصان باله ميكند ولي وقتي دقت
كنيد ،ميفهميد آنچه در نظر اول به رقصي
ميماند ،فيالواقع رقص نيست كه تصويرگر
مرداني است كه مانكني را ميزنند .در گوشه
سمت راست تابلو مادري پسربچهاش را
بهزور از صحنه دور ميكند .گوشه راست
تابلو هميشه گوشه مهمي در كارهاي
بوراست.
آنتوني پاول ،رماننويس ،ميگويد بورا
از گوشه سمت راست بوم كارش را شروع
ميكرد و به سمت چپ قاب ميرفت .رفتار
زن گوشه راست به ما ميگويد كه شاهد صحنه
خشونتورزي هستيم و نه لذت و شادي.
مثالهاي ديگر «سه ملوان در كافه» ( )1930و
« )1932) «Nit pickersهستند.
در اين تابلو او صحنههاي پركار را كار
كرده است بدون عمق ميدان كه پر از افراد
مختلف از طبقات مختلف هستند .بورا
پيكرهها را بلندتر از حد عادي ميكشيد ،شايد
چون بدنش رنجور بود .او از رماتيسم رنج
ميبرد و دستانش دردناك بود .ولي چشمانش
را هيچ نقاش ديگري نداشت .موضوعات او
همواره با طنازي و شوخي همراه بود.
مناظرش كه من بسيار دوست دارم
بهترين آثار مجموعهاند .در اين آثار كه عميقا
مدرناند ،ميتوان هاكني و مايكل اندوز را
همزمان ديد .در سالهاي پايان عمر ،بورا
كامال منزوي ميشود؛ تنها فرد نزديكش،
خواهرش بود.
او ب��ه نق��اط مختل��ف س��فر ميك��رد ،به
كورن دل ،به پيك ديس��تريكت و يوركش��اير
مورز .بيلي چاپل دوس��ت نزديكش دربارهاش
ميگف��ت« :از تماش��اي ادوارد ل��ذت ميبرم،
وقتي نگاه ميك��رد انگار كه به ديواري س��فيد
مينگريس��ت تا اينك��ه نگاهش ب��رق ميزد».
وقت��ي ب��ه خان��ه برميگش��ت ،كار ميك��رد
و تم��ام تصاوي��ري را ك��ه در راه ميدي��د،
ميكش��يد ول��ي از ن��گاه خ��ودش؛ جادهيي
ب��ه الج��وردي ي��ك رودخان��ه ،مزرعهيي به
رنگ نارنجي ب��راق و موضوع��اتاش مردان
مهاجم ،موتوسيكلتس��واران ش��يطانصفت،
تراكتورهاي تكافتاده يا حت��ي هواپيما كه در
آسمان شبيه يك لكه اس��ت ،ولي لكهيي سياه.
«كوهستان س��ياه» (« ،)1968مزرعه انگليسي»
) )1965-7و «صحن��ه انگليس��ي ش��ماره «2
) )1970همگي نقاش��يهايي فراموشنشدني
هس��تند؛ كارتپس��تالهايي بزرگ از نقاش��ي
ك��ه نميتوانس��ت حقاي��ق مملك��تاش را
نبين��د .حت��ي اگ��ر اي��ن حقاي��ق آزاردهنده
باش��ند ي��ا ناگفتن��ي .او ه��راس و نگران��ي يا
خوش��حالياش را در مناظرش تصوير ميكرد.
بگذاريد بورا چشمهايتان را نوازش كند.

پنجشنبه

مسابقهسفرههايهفتسين
با جايزه ويژه «حسن غفاري»

گفتوگو با ابوالقاسم اشرفي
درباره اقتصاد هنر

راشل كوك
نقاشيهاي شگفتانگيز ادوارد بورا كه به
سال  1976درگذشت ،قبلتر تنها مورد توجه
عده قليلي بود .او كه هيچگاه در هيچ ردهبندي
جاي نگرفت و هميشه دور از جنجال ماند،
تكليفش هيچگاه براي منتقدان معلوم نشد.
ولي حاال موقع تغيير نگاه است .نمايشگاه
موزه تيت مدرن از آثار ادوارد بورا به آثار اين
هنرمند و مناظرش اعتباري جديد بخشيد ،مثال
تابلوي «دره و رودخانه ،نور آمبراند» ((1972
كه تصويري است از مرداني با كتهاي بلند،
ايستاده در صف اتوبوس در انتظار بازگشت
به خانه .اندكي بعد حراج ساتبي از مجموعه
اويل فراست ،ركورد فروش آثار او را شكست
و تابلوي «كتهاي بلند» او  1/8ميليون پوند به
فروش رفت .آيا اين دو اتفاق به هم مربوطند؟
شايد بلي ،شايد نه .ولي حتي مد روز نميتواند
آثار هنري استثنايي را تكان دهد.
اين هنرمند ولي تمام زندگياش
را در ساسكس گذراند ،مردمگريز و
عجيبوغريب .نمايشگاه اخير آثار او در
گالري پاالنتهاوس با عنوان «اولين نمايشگاه
بزرگ از آثار بورا بعد از  25سال» اثبات ميكند
كه آنچه دوستانش دربارهاش ميگفتند درست
بود :او بارقهيي از نبوغ داشت .او را همواره
با اتو ديكس و گئورگ گروتس مقايسه
ميكردند و هنگامي كه منظره ميكشيد ،با
دوستش پل نش قياس ميشد .بورا دوستدار
بن نيكلسون و هنري مور بود و عضو گروه
پل نش ولي وقتي به تابلوي «محصول كلم»
) )1943نگاه كنيد ،آنچه ميبينيد رد «گويا»
است.
نقاشيهاي بورا كه همگي روي مقوا كار
شدهاند را ميتوان به چهار گروه تقسيم كرد؛
گروه اول ،تكچهرههاي اوليه از مهاجران،
ملوانان و اشخاص نشسته در كافهها در لندن
يا نيويورك .دوره دوم تصاوير سوررئاليستي
يا ماكابر از مردماني كه نقابهاي ترسناك
پرندگان دارند و وقايعي عجيب در اطرافشان
رخ ميدهد :منظرهها و طراحيهاي بورا براي
صحنه تئاتر .ولي ميتوان از تابلوي «مرد

 18اسفند  15 1390ربيعالثاني  8 1433مارس  2012سال نهم شماره 2350

اثر آيدين آغداشلو در نمايشگاه «تابلوهاي
كوچك» فردا در گالري آريا چوب حراج
ميخورد .آريا اقبال شكوهي ،مدير گالري آريا ،با
اعالم اين خبر گفت« :روز جمعه (فردا) از ساعت
 11تنها اثر نمايشگاه «تابلوهاي كوچك» كه بيش
از  10بار پيشنهاد خريد داشته است ،به حراج
ميرسد .اثر آغداشلو  27بار پيشنهاد خريد داشت
و تنها اثر نمايشگاه محسوب ميشود كه در حراج
حضور دارد .همچنين از ساعت  10نمايشگاهي
از آثار ديگر هنرمندان پيشكسوتي كه براي اين
نمايشگاه به ارائه اثر پرداختهاند ،به نمايش و فروش
ميرسد».
مدير گالري آريا با اشاره به فروش اين نمايشگاه
توضيح داد« :در نمايشگاه «تابلوهاي كوچك» 327
اثر به فروش رسيد كه بيشترين اثر به فروش رفته
با رقم  17تابلو به عليرضا سعادتمند اختصاص
دارد .همچنين امير كبيرنژاد با  12اثر ،رضا هدايت
با  9اثر ،رضا افسري و بهزاد شيشهگران با هشت
اثر و كامبيز درمبخش با شش اثر در ردههاي بعدي
قرار داشتند ».نمايشگاه «تابلوهاي كوچك» در
گالري آريا با استقبال عالقهمندان روبهرو شد .در
اين نمايشگاه آثاري از آيدين آغداشلو ،ابراهيم
جعفري ،كامبيز درمبخش ،شهال حبيبي ،گيزال
وارگا سينايي ،محمدعلي بنياسدي ،آنه محمد
تاتاري ،مجتبي تاجيك ،رضا افسري ،همايون
سليمي ،علي خسروي ،آريا اقبال ،ناهيد داورپناه و
فرح ابوالقاسم در برابر ديد عالقهمندان قرار گرفت.
حراج نمايشگاه «تابلوهاي كوچك» فردا از ساعت
 11در خيابان وليعصر ،باالتر از سهراه بهشتي ،كوي
زرين ،شماره  10برپا ميشود.

تك چهره هاي روي مقوا

