
24
75

ره 
شما

م  
ده

ل 
 سا

 20
12

ت 
وس

 آگ
23

  1
43

ل 3
شوا

 5 
 13

91
ور 

هري
2 ش

ه  
شنب

نج
پ

خبرنگاه

 نگاهي به دومين دوره فستيوال 
»شش هفته با هنر ايران« 

 تورنتو به ميزباني 
هنرمندان ايراني مي رود

دومين دوره فستيوال »شش هفته با هنر ايران« 
در كانادا كمتر از يك ماه ديگر در گالري كويين آغاز 
مي شود و شهر تورنتو رنگ و بوي ايراني به خود 
مي گيرد. اين در حالي است كه همزمان با اعالم 
فراخوان ارسال آثار، بيش از ۲۲۰ فرم درخواست 
و بيش از هزار اثر براي نمايش در فستيوال فرستاده 
شده اند.  در همين راستا و به دليل حجم باالي 
زودتر  روز   ۱۵ داوري ها  نخست  بخش  آثار، 
آغازشده و آثار توسط داوران هر رشته، در حال 
بررسي هستند. به علت كيفيت خوب آثار ارسالي 
فستيوال  كميته  نمايشي،  فضاي  محدوديت  و 
تصميم گرفته است بخشي به عنوان اساليدشو 
را به فستيوال اضافه كرده تا كارهاي بيشتري به 
نمايش گذاشته و بينندگان با تنوع كاري بيشتري 
روبه رو شوند. در بخش فيلم هم سيف اهلل صمديان 
بهترين هاي  از  مجموعه يي  انتخاب  مسووليت 
۵ دوره گذشته »تصويرسال« را بر عهده گرفته، 
كه در كنار آثار منتخب فستيوال »شش هفته با هنر 
ايران«، در سينماي »كارلتون« شهر تورنتوي كانادا 
به نمايش درخواهند آمد. همچنين قرار است در 
اين شش هفته، شش كارگاه آموزشي در زمينه 
نقاشي، گرافيك، عكاسي، تئاتر، نويسندگي خالق 
و فيلمنامه نويسي، با حضور مدرساني كه در جامعه 
كه  شود  برگزار  هستند،  شناخته شده  بين المللي 
انتظار مي رود با برپايي اين ورك شاپ ها فضاي 
پويا و خالقي فراهم شود.  اين فستيوال كه به دبيري 
پويان طباطبايي برگزار مي شود، براي معرفي هنر 
مدرن ايران، هنرمندان ايراني و به ويژه هنرمندان 
مقيم كانادا به جامعه جهاني است. تاكنون آثاري 
از مهسا كريمي زاده، علي سلطاني، داوود منطق، 
مرتضي تيموري، امير هنرمند، گلناز مقدم، عباس 
حاجي محمدي و حميدرضا بازرگاني در رشته هاي 
مختلف، به جشنواره راه يافته اند.  همچنين پرونده 
با  نام »قطار مرموز«  به  سومين بخش نمايشگاه 

اضافه شدن كيميا رهگذر به هنرمندان دعوت شده 
به فستيوال »شش هفته با هنر ايران« بسته شد. در 
منصوره  )نقاش(،  كردستاني  روناك  بخش  اين 
فيضي )مجسمه ساز(، ليال ميري )گرافيست(، عادله 
)عكاس(  رهگذر  كيميا  )مجسمه ساز(،  فرزيندر 
و مريم عنايتي )گرافيست( ميهمان بخش ويژه 
از جمله  ميري  ليال  بود.  فستيوال خواهند  زنان 
گرافيست هايي است كه براي حضور در فستيوال 
»شش هفته با هنر ايران« دعوت شده و قرار است 
برخي آثار خود را كه با مريم عنايتي همكاري 
داشته، در كانادا به نمايش بگذارد. اين دو نفر، 
تنها كساني هستند كه آثاري مشترك و با امضايي 
مشترك در اين فستيوال ارائه مي كنند. ميري درباره 
اين همكاري مي گويد: »ما تفكرات مشابهي داريم 
و شيوه كاري ما از هم دور نيست و اين همكاري 
باعث شد بتوانيم كارهاي بزرگ تري را انجام دهيم. 
كار با هم باعث شد تفكر ما تكامل بيشتري پيدا 
كند و بتوانيم كارمان را توسعه بدهيم.« در بخش 
نمايشگاه پيشكسوتان با نام »آينده در پس زمينه«، 
حضور محسن وزيري مقدم )نقاش و مجسمه ساز(، 
قباد شيوا )گرافيست(، حميد جبلي )عكاس( و 
ادمان آيوازيان )نقاش( قطعي شده است. همچنين 
فستيوال شش هفته با هنر ايران در اين دوره، براي 
تقدير از يك عمر فعاليت هنري، بزرگداشتي براي 
قباد شيوا، هنرمند گرافيست، برگزار خواهد كرد. 
پويان طباطبايي دبير فستيوال و برنده جايزه آژانس 
بين المللي عكس مگنوم، درباره بزرگداشت قباد 
هنرمندان  دوم  نسل  »در  مي دهد:  توضيح  شيوا، 
معاصر ايران قباد شيوا گرافيستي مدرن و جهاني 
است كه در بيش از سه دهه فعاليت هنري اش، نه تنها 
نامي شناخته شده در عرصه جهاني بوده، بلكه در 
ايران هم خارج از فضاي درهم هنري، فعاليت خود 

را بدون حاشيه ادامه داده است.«
موضوع جشنواره سال ۲۰۱۲ )هنر لحظه يي- 
لحظه هنري( است كه براي اداي احترام به فرآيند 
پيچيده خالقيت، انتخاب شده است. برنامه هاي 

فستيوال به اين شرح است: 
31 شهريور- 12 مهر: نمايشگاه اول »آينده 
در پس زمينه« نام دارد. در اين بخش آثار گروهي 
از پيشكسوتان هنرهاي تجسمي از جمله محسن 
وزيري مقدم از پيشگامان هنر مدرن، قباد شيوا يكي 
از دويست گرافيست برجسته بين المللي، حميد 
جبلي از پيشگامان عكاسي تئاتر و... به نمايش 

درمي آيد. 
كه  دوم  نمايشگاه  مهر:   26  – شهريور   31
همزمان با نمايشگاه اول آغاز مي شود، »شكفتن در 
مه« نام دارد. در اين نمايشگاه ۵ بنيانگذار »شش هفته 
با هنر ايران« تازه ترين آثار خود را تحت عنوان گروه 

»از آن فنجان« به نمايش مي گذارند. 
14 مهر - 26 مهر: سومين نمايشگاه »قطار 
مرموز« نام دارد كه در اين بخش آثار 8 بانوي ايراني 

جوان نسل پس از انقالب به نمايش درمي آيد. 
28 مهر – 10 آبان: »پرواز رنگ ها« نام آخرين 
نمايشگاه اين فستيوال است كه در سطح بين المللي 
برگزار مي شود و شركت در اين بخش براي عموم 
هنرمندان در اقصي نقاط جهان آزاد بوده و آثار به 

انتخاب هيات داوران به نمايش در مي آيد. 
براي شركت در فستيوال »شش  عالقه مندان 
 www. به سايت ايران« مي توانند  با هنر  هفته 

sixweeks. org مراجعه كنند. 

تجسمي
هنرمند ايراني راهي دوساالنه 

بين المللي پكن مي شود
ايسنا| شيما فريدني، هنرمند ايراني، يكي ديگر 
از نمايندگان نس��ل جوان هنر اي��ران در پنجمين 
دوس��االنه بين الملل��ي پكن ب��ا ش��عار »آينده و 

واقعيت« است. 
اين نمايش��گاه از 7 س��پتامبر/ ۱7 شهريورماه 
در چين برگزار مي شود و يك اثر نقاشي از شيما 
فريدني به نام »آينه« كه بر اس��اس نشانه شناس��ي 
دني��اي ذهني هنرمن��د و نگرش زنانه نس��بت به 
زندگي خلق ش��ده، ب��راي ش��ركت در پنجمين 
دوس��االنه پكن از س��وي هيات داوران پذيرفته 

شد. 
ش��يما فريدني هنرآموخته موسس��ه »ماه مهر« 
اس��ت و هم اكن��ون س��رگرم انج��ام تحصيالت 
تكميلي در رشته هنر در خارج از كشور است. او 
پيش از اين مجموعه يي از نقاشي هاي خود را در 
س��ال ۱389 در نگارخانه الهه به نمايش گذاشته 

بود كه با استقبال زياد عالقه مندان روبه رو شد. 
فريدن��ي متول��د ۱36۱ اس��ت و گواه��ي 
كارشناس��ي نقاش��ي خود را از دانش��كده هنر و 
معماري دريافت كرده است. نصرت اهلل مسلميان 
درباره نقاش��ي هاي اين هنرمند نوش��ته اس��ت: 
»شيما فريدني به دنبال دس��تيابي به فضايي ذهني 
اس��ت. نقش مايه و موتيف ها هر ي��ك در ارتباط 
با ديگر عناصر بصري و نمادي��ن، در خلق چنين 
فضايي تاثيرگذار هستند. ارتباط نشانه شناسي كه 
اجزاي آثار او، در نهايت به كليتي پارادوكسيكال 

مي رسند، هويت تصوير او را شكل مي دهند.«
او در ادامه مي نويس��د: »ش��يما فريدني نقاش 
تناقض ه��ا، فانتزي ها و اش��كال خيال انگيز زنانه 
اس��ت. او نمونه موفق هنرمندان جوان اس��ت كه 
با درك اصولي از امكانات رس��انه خ��ود، در پي 
ايجاد نوعي هنر معاصر اس��ت كه بيش از هر چيز 

واقعيت هاي زمانه را بازتاب مي دهد.«
با انتخ��اب ش��يما فريدني از س��وي پنجمين 
دوس��االنه پكن، اين هنرمند در كنار تارا بهبهاني، 
ديگر هنرمن��د ج��وان ايراني ، ق��رار مي گيرد كه 

امسال از ايران در اين دوساالنه حضور دارد. 
دوس��االنه بين المللي پكن يك��ي از مهم ترين 
رويداده��اي هن��ري آسياس��ت ك��ه از س��وي 
بس��ياري از مجموع��ه داران و مجموعه س��ازان 
»كوريتور«هاي جهان نمايشگاه آن به دقت رصد 
مي ش��ود و بس��ياري از ش��ركت كنندگان در اين 

دوساالنه جذب بازارهاي بين المللي مي شوند. 
پيش از اي��ن در نخس��تين دوره برگزاري اين 
دوساالنه دو هنرمند از ايران به نام هاي نصرت اهلل 
مسلميان و افشين پيرهاشمي حضور يافته بودند 
ك��ه هم اكنون هر دو اي��ن هنرمندان ب��ه موقعيت 
اقتص��ادي خوب��ي در حراج كريس��تي دس��ت 

يافته اند. 

همزمان با اجالس تهران 

 هزار متر مربع نقاشي  ديواري
 اجرا مي شود

ايس�نا| س��ازمان زيباس��ازي ش��هر ته��ران با 
شست وش��و، مرم��ت و بازس��ازي نقاش��ي هاي 
دي��واري، تهران را ب��راي برگزاري ش��انزدهمين 
اجالس س��ران كش��ورهاي عضو جنب��ش عدم 
تعهد آماده مي كند. س��يدمحمدجواد شوش��تري، 
مديرعامل س��ازمان زيباس��ازي، با اعالم اين خبر 
گفت: اداره نقاشي سازمان زيباسازي براي حذف 
و پاكس��ازي آلودگي هاي بصري در مس��يرهاي 
ت��ردد  ميهمان��ان اج��الس، بهينه س��ازي ۱8 پل 
سواره رو در مسير تجريش تا بهشت زهرا )س( و 
طراحي و اجراي هزار متر مربع نقاشي ديواري را 

در دستور كار خود قرار داده است. 
او با بيان اينكه حذف و پاكس��ازي نقاشي هاي 
ديواري س��طح ش��هر توس��ط انجمن هنرمندان 
نقاش��ي ايران انج��ام مي ش��ود،  ادام��ه داد: ارائه 
فهرست نقاش��ي هاي ديواري نامناسب به مناطق 
ب��راي ح��ذف و پاكس��ازي آن، يك��ي ديگ��ر از 

فعاليت هاي سازمان به همين منظور است. 
شوش��تري با بيان اينكه س��ازمان زيباس��ازي 
براي اجراي مناسب و سريع مسير تردد اجالس، 
انتخ��اب و معرفي مجريان نقاش��ي دي��واري به 
مناط��ق را انجام داده اس��ت، افزود: ط��ي بازديد 
اوليه از مسير تردد، ديوارها و پل هايي كه پتانسيل 
طراح��ي و اج��راي نقاش��ي دي��واري را دارند، 
شناسايي ش��د. به گفته او براي تس��ريع در روند 
پاكس��ازي، ليس��ت ديوارهاي شناسايي ش��ده به 
مناطق ۲۲گانه ارسال ش��د كه اجراي اين پروژه با 

تعامل و همكاري مناطق صورت مي گيرد. 
مديرعامل س��ازمان زيباس��ازي ش��هر تهران 
با اش��اره به اينك��ه انتخ��اب و معرف��ي مجريان 
نقاش��ي ديواري و مجريان حذف و پاكس��ازي از 
ديگر اقدامات اداره نقاش��ي براي تس��ريع روند 
آماده س��ازي تهران بود، گفت: طبق بررس��ي هاي 
صورت گرفته ۱7 هزار و 7۰۰ مت��ر مربع ديوار و 
پل كه پتانسيل طراحي و نقاشي ديواري را دارند، 
شناسايي شده است.  شوش��تري با تاكيد بر اينكه 
عمده فعاليت هاي اداره نقاش��ي ديواري در مسير 
تردد به س��مت محل برگ��زاري اجالس صورت 
مي گي��رد،  ادام��ه داد: طبق بررس��ي هاي صورت 
گرفته از س��وي اداره نقاش��ي، ۱4 هزار متر مربع 
نقاش��ي ديواري كه ني��از به حذف و پاكس��ازي 
دارند، شناسايي شده اس��ت.  مديرعامل سازمان 
زيباس��ازي ش��هر ته��ران طراحي نقاش��ي هاي 
ديواري با مضمون »صلوات« با تكنيك ماندگار و 
نيمه ماندگار، كاشي شكسته و اكريليك را از ديگر 
فعاليت هاي سازمان زيباس��ازي براي آماده سازي 
تهران براي برگزاري اجالس س��ران كش��ورهاي 
عضو جنب��ش ع��دم تعه��د در تهران دانس��ت. 
شوشتري طراحي، ساخت و نصب مجسمه هايي 
ب��ا عن��وان »خليج ف��ارس« و »صل��ح« را از ديگر 
فعاليت ه��اي س��ازمان زيباس��ازي ب��راي بهبود 
كيفيت منظر شهر تهران دانست و افزود: مجسمه 
»خليج فارس« در مس��ير ت��ردد و مجس��مه هاي 
»صلح« در محل برج ميالد و سالن اجالس نصب 

خواهد شد. 

  »سكوت و گوشه گيري افراد به معناي نداشتن حرف 
تازه يي نيست، بلكه شايد آنها هنوز به چيزهايي اعتقاد 
داشته باشند.« شايد بار سوم يا نمي دانم چندم بود كه 
داشتم نوشته كوتاه حبيب رضايي را دوباره مي خواندم 
كه  دوستاني  ياد  مي افتادم،  خيلي ها  ياد  ناخودآگاه  و 
سال هاست آرام و در خلوت خود كار مي كنند، آنها كه به 
دنبال تيترها و حرف هاي جنجالي نيستند، آنها كه همه جا 
ديده نمي شوند. ياد حميد جبلي افتادم كه در سكوت و 
آرامش و بدون نمايشگاه هاي چند صد ميليوني، بيش از 
چهار دهه است كه عكاسي مي كند. نه عكاسي تفريحي 
نمايشگاه هاي دهه  اداي  پنجره و  و درخت و كالغ و 
دارد  دوست  كه  سال هاست  درآوردن.  را  ميالدي   60
عكس هايش ديده شوند، نقد شوند، اما از ترس اينكه 
مبادا سوء برداشت شود كه شايد مي خواهد از شهرت 
و  سكوت  در  عكس هايش  كند  استفاده  بازيگري اش 
آرامش خانه در قفسه كمدي جا خوش كرده اند. از صحنه 
تئاتر تا استوديو كوچك عكاسي، حميد جبلي سفري 
طوالني را از رئاليسم به سوررئاليسم در عكاسي طي 
كرده است. حاال در دهه چهارم انعكاس ذهن پيچيده اش 
از طريق دريچه دوربين، جبلي شيوه و روش مخصوص 
خودش را پيدا كرده است تا بتواند پلي ميان عكاسي 
محله  در  درخشانش  بي پرواي  بازي هاي  با  امروزش 
برو بيا زده باشد. در واقع او راهي را پيدا كرده تا احساسات 
دروني اش را با بازي هاي بيروني اش گره بزند و وحدت 
و يكپارچگي نگاهش به جهان پيرامون را ثابت نگه دارد 
و تبديل به يك روح سوررئال شود. دوره دوم فستيوال 
»شش هفته با هنر ايران« كه در كمتر از 30 روز ديگر در 
شهر تورنتو كانادا برگزار مي شود، ميزبان عكس هاي حميد 
جبلي است. نخستين حضور انفرادي جبلي به عنوان عكاس 
در كانادا، بهانه يي مي شود تا پس از مدت ها سكوت، او 
درباره هنر، عكاسي و نحوه نگريستن حرف هاي جذابي 

بزند كه بخشي از آن را در اينجا مي خوانيم: 

 هنر از چه دوره يي در زندگي شما پررنگ شد؟
همه چيز از كانون شروع شد، يعني كانون پرورشي 
كودكان و نوجوانان. سال هايي كه امكانات براي بچه هاي 
برگزاري  به  كرد  شروع  كانون  بود.  كم  واقعا  كوچك 
كالس هاي آموزشي، و تبديل شد به مكاني براي كودكان 
تا با هنر آشنايي پيدا كنند. افرادي مثل قباد شيوا، پرويز 
كالنتري، اسفنديار منفرد زاده و... از همان سال هاي اول به 
عنوان مربي حضور داشتند. من سال ۵۰ وارد كانون شدم 
و آن موقع ۱۲ يا ۱3 سالم بود و با كالس تئاتر شروع كردم. 
كم كم با اضافه شدن كالس هاي سينما و عكاسي تقريبا 
تمام عصرهاي ما در كانون مي گذشت. فاصله مدرسه من 
با دفتر كانون دور بود و كالس ها اغلب نيم ساعت بعد از 
تعطيلي مدارس شروع مي شد. من هر روز اين فاصله را 
مي دويدم تا از كالسي عقب نمانم. ايرج طهماسب، علي 
طالبي، حسن دوست، عليقلي، همايون اسعديان، بهروز 
افخمي، فاطمه معتمدآريا و خيلي  دوستان ديگر، همه 
بچه هاي كانون پرورشي بودند. با رسيدن به ۱8 سالگي بايد 
از كانون بيرون مي رفتيم كه خوشبختانه با قراردادهايي كه 
بسته شد، ما به عنوان مربي به شهرستان ها فرستاده شديم 
تا كالس هاي آموزشي كانون را برگزار كنيم. من به عنوان 

مدرس عكاسي به فيروزكوه و االشت فرستاده شدم. 
 چه سالي عكاسي را به صورت جدي شروع كرديد؟

سال ۱3۵۲ بود كه نخستين بار دوربين به دست براي 
گرفتن عكس از خانه خارج شدم و در چند محله راه 
بار در روزنامه  بتوانم عكسي بگيرم. نخستين  تا  رفتم 
»كاير«، نشريه انجمن بازنشستگان كشوري، عكسي از 
من به چاپ رسيد. از آن تاريخ تا امروز جز بخش عكاسي 
خالقه، عكاس تئاترهاي زيادي بودم، فيلم هاي سينمايي و 

سريال هاي تلوزيوني را هم عكاسي كردم. 
 از كجا با فستيوال »شش هفته با هنر ايران« آشنا شديد؟ 
در  شده  داده  شركت  آثار  و  برنامه ها  پيش  چندي 
فستيوال دوره قبل را ديده بودم و با توجه به دعوتي كه 
صورت گرفت و آشنايي كه با فستيوال داشتم پذيرفتم در 
اين دوره شركت كنم. به شخصه دوست ندارم در ايران 
نمايشگاه عكاسي داشته باشم، به اين علت كه همه من را به 
عنوان بازيگر مي شناسند، تصور بر اين است كه مي خواهم 
سال   3۰ در  كنم.  سوءاستفاده  بازيگري ام  شهرت  از 
گذشته فقط عكس هايم را به دوستان نزديك نشان داده ام 
اما دوست دارم عكس ها ديده شوند، نظرات را بشنوم و 
نقاط قوت و ضعف را پيدا كنم، خصوصا نظر افرادي كه از 
فرهنگ هاي ديگري هستند برايم بسيار جالب است. شايد 
اين موقعيت نمايش كارها در خارج از كشور، شرايطي را 
ايجاد كند كه آن پيش داوري از بين برود و بتوانم بعد ها در 

ايران هم نمايشگاه عكسي از كارهايم برپا كنم. 
 عكس هاي شما را كه مي بينم، يك دوره كشف و 
هيجان وجود دارد كه بسيار دوست دارم، بعد دوره 
بعدي وارد فضاي عكاسي سينمايي و رئال )واقعي( 
تئاتر شروع  اين دوره عكاسي  با  مي شويد. همزمان 
چهارم  دوره  داريد.  جهش  يك  دوباره  و  مي شود 
عكس هايتان كه به نظرم بهترين دوره كارهايتان است، 
باشد.  سوررئال  و  فضاي كشف  به  بازگشتي  شايد 

خودتان چه نظري داريد؟
دوره كارهاي با آگرانديسمان، برايم كشف تصوير 
بود و اكثر كارها بدون دخالت دوربين به وجود مي آمدند. 
دوره كارهاي رئال از سال ۱363 و به واسطه آشنايي با 
محمود كالري در فيلم شهر موش ها شروع شد. در اين 
دوره خيلي از محمود كالري و عزيز ساعتي كمك گرفتم 
و به واسطه كار سينما، نزديك به يك دهه را با هم بوديم. 
هر وقت فرصتي حتي كوتاه در بين فيلمبرداري دست 
مي داد دوربين هايم را برمي داشتم و به همراه كالري به 
كانون  در  آنچه  مي رفتيم.  طبيعت گردي  و  كوهپيمايي 
پرورشي يادگرفته بوديم گرفتن عكس سالم بود، كالري 
حضور احساس را در عكس به من نشان داد. آن دوران 
فيلم  اي ايران را عكاسي كردم. در فيلم »دلشدگان«، عزيز 
ساعتي با ما به خارج از كشور نيامد و به آقاي حاتمي 
گفتند جبلي عكس بگيرد. قبول كردم كه بخش خارج را 
هم من عكس بگيرم. عكاسي تئاتر را به صورت جدي در 
سال هاي ۱366 – ۱36۵ با كارهاي »آتيال پسياني و گروه 
تئاتر بازي« شروع كردم كه تا چند سال اخير هم به طور 
جدي عكاسي مي كردم، اما متاسفانه فضاي عكاسي تئاتر 
دستخوش تغييراتي شد كه درباره آن بايد مفصل توضيح 
بدهم. دوره جديد كارهايم در واقع آرزوهايي بود كه با 
نگاتيو مي خواستم انجام بدهم اما امكان شان نبود. براي 
تجربه چنين فضاهايي با عكاسي آنالوگ احتياج به زمان 
بسيار زياد است، خصوصا براي كار با نگاتيو رنگي، پروسه 
كار آنقدر طوالني مي شود كه تقريبا حركت در چنين 
مسيري را ناممكن مي كند. اما دوربين ديجيتال به شما در 

لحظه نتيجه محاسبات تان را نشان مي دهد و مي توانيد با 
سرعت بسيار بيشتري روي چنين پروژه هايي كاركنيد. 
به هر حال اين ارتباطي كه شما در رابطه دوره اول و دوره 
چهارم مي بينيد، همان نگاه فانتزي يا نوع متفاوتي از نگاه 
كردن به واقعيت تصوير است كه هميشه در من بوده. 
كارهاي با آگرانديسمان، دفرمه كردن يا اعوجاجات، كار با 
نور در واقع براي من كشف دوباره تصوير يك شيء است. 
ما واقعا نمي دانيم كه آيا ديگران هم دقيقا همان تصويري 
را مي بينند كه ما مي بينيم و آيا تصوير يك شيء براي همه 
يكسان است؟ آيا رنگ ها را مانند هم تجربه مي كنيم؟ اگر 
فقط كمي وسيع تر نگاه كنيم بايد بپرسيم آيا تصويري كه 
حشرات يا آبزيان از يك شيء مي بينند با آنچه ما مي بينيم 
نظرم  به  است؟  درست تر  تصوير  كدام  است؟  يكي 

شگفت انگيزي هنر در همين كشف دوباره است. 
 شما دو دوره عكاسي را كنار گذاشتيد، چه اتفاقي 

افتاد؟
اتفاق  در عكاسي كردن  وقفه  نخستين  سال ۱38۰ 
افتاد. سفري به پاريس داشتم. به همراه دوست خوبم، 
خسرو پيغامي، به البراتوار پيكتو رفتيم و سري به آرشيو 
عكس هاي آنجا زديم. ديدن كارهاي بسيار قوي و جذاب 
عكاسان بنام دنيا و در ادامه بازديد از نمايشگاه هاي عكاسي 
آن دوره در پاريس فكرم را به شدت مشغول كرد. براي دو 
سال عكاسي را كنار گذاشتم. فكر كردم افرادي در جهان 
هستند كه هنر عكاسي را تمام كرده اند و جايي براي كار 

جديدي نمانده و ما چه حرف تازه يي داريم كه بزنيم؟ 
كه  در سفري  يعني  بود،  پيش  پنج سال  دوم  دوره 
به  عكاسي  براي  جوان  عكاسان  از  گروهي  همراه  به 

شهرستاني رفتيم. همه آنها دوربين ديجيتال داشتند و من 
با نگاتيو عكاسي مي كردم. تا من 3۰ فريم عكس بگيرم 
كه نياز به تعويض لنز و نورسنجي داشت، هر كدام از اين 
دوستان 4۰۰ فريم عكس گرفته بودند. بعد كارها را ديديم 
و من ديدم كه حتما در 4۰۰ فريم مي شود تعداد عكس 
بهتري انتخاب كرد تا در 3۰ فريم. ديدم كه با دنياي ديجيتال 
نمي توانم رابطه برقرار كنم. به عكاسي آنالوگ هم تعصب 
داشتم كه البته هنوز هم گروهي از دوستان اين تعصب 
را دارند. يك روز، تمام وسايل عكاسي را جمع كردم و 
گذاشتم در كمد و اين شد كه دوباره يك دوره فراق پيش 

آمد. 
  چه شد كه عاقبت تصميم گرفتيد از عكاسي آنالوگ 

به ديجيتال كوچ كنيد؟ 
يادمان نرود كه تغيير هميشه سخت است. خصوصا اگر 
شما به حرفه يي آشنا باشيد و حاال مجبور شويد دوباره آن 
را از نو ياد بگيريد. در دوره آنالوگ، خود پروسه عكاسي 
بسيار مهم بود. كسي كه مي توانست عكس بگيرد و چاپ 
كند جايگاه خيلي مهمي داشت. پس از دوره ديجيتال، 
هر كسي حتي با موبايلش مي تواند عكس بگيرد. امروز 
ديگر عكس گرفتن مهم نيست بلكه چه عكسي گرفتن 
مهم است. اگر به تاريخ رجوع كنيم، مي بينيم فردي كه 
دوربين داشته و بلد بوده عكس سالم بگيرد، چه جايگاه 
مهمي در دربار پادشاهان داشته است و نفر دومي كه بلد 
بوده عكس بگيرد خود پادشاه بوده است. واقعيت اين است 
كه ما نمي توانيم علم را متوقف كنيم. امروزه دوربين يك 
وسيله است. در واقع در دوره آنالوگ كار با ابزار خيلي مهم 

بود در صورتي كه در دوره ديجيتال ابزار ارزش خودش 
را از دست داده و نگاه موجود در محصول نهايي مهم شده 

است. 
  برگرديم به فستيوال »شش هفته با هنر ايران«، در اين 
پيشكسوتان هنر  فستيوال عكس هاي شما در بخش 
ايران، شركت دارد و در كنار آثار جوانان ايراني حاضر 

در بخش هاي ديگر قرار مي گيرد. چه احساسي داريد؟
خيلي خوشحالم كه چنين اتفاقي مي افتد. يادمان نرود 
كه عكاسي و كال هنر با زمان تغيير مي كند. وقتي از جوان ها 
دور بشويم، در واقع در زمان و دوره خودمان جا مي مانيم. 
من كالس هاي مجسمه سازي كه مي روم، استاد مي تواند 
جاي پسر من باشد، و من لذت مي برم كه از او تكنيك هاي 
جديد ياد مي گيرم. باالتر از تكنيك، احساس بشر هم متغير 
است. ساده ترين نمونه اينكه احساس انسان در دهه هاي 
مختلف زندگي به طبيعت اطرافش تغيير مي كند. پس شايد 
كارهاي جوان هاي شركت كننده در فستيوال براي من و 

كارهاي من هم براي گروهي از آنها جالب باشد. 
  امسال شما در تيم داوري »فستيوال شش هفته با هنر 
ايران« هم حضور داريد كه داوران كانادايي هم در كنار 
شما قرار دارند. فكر مي كنيد چه فرقي با داوري هاي 

ديگري كه انجام داديد داشته باشد؟
و  افكار  با  گروهي  كه  اينجاست  در  كار  قشنگي 
پيش زمينه هاي مختلف فرهنگي - هنري كنار هم قرار 
برايم جذاب است.  اين ساليق  با  آشنايي  مي گيرند و 
حضور داوران با نگاه هاي گوناگون و از كشورهاي مختلف 
نشان مي دهد فستيوال به دنبال نتيجه گيري گسترده تري 

است و مي خواهد نگاهي جامع تر داشته باشد. 

  اهميت چنين فستيوال هايي را كه در خارج از ايران و 
خصوصا روي هنر معاصر و مدرن ايران كار مي كنند، در 

چه مي دانيد؟
به نظرم مي رسد هر جا فرصتي ايجاد شود تا نگاه هنري 
معاصر ايران و هنرمندان امروزي مان را در دنيا به نمايش 
بگذاريم، اتفاق خوبي است و با اين كار مي توانيم تصوير 
ايران امروز را واقعي تر به دنيا نمايش بدهيم. در سفرهاي 
خارجي هميشه ديده ام كه سينما، موسيقي و آثار هنري 
ايراني، مردم را به تعجب واداشته و ما را به هم نزديك تر 
كرده است. در واقع آن تصور بدوي از ما از بين مي رود. 
كارهاي كالسيك ما تاحدي شناخته شده است و نمايش 
آثار كالسيك مانند كارهاي كمال الملك در جهان غرب كار 
ويژه يي نيست چون آنها چند صد سال قبل از كمال الملك، 
آن كارها را بهتر انجام داده اند. هنر معاصر چون با فضاي 
امروز و نگاه امروز هماهنگي بيشتري دارد و فراتر از بحث 
زيبايي شناسي، يك كانسپت هم دارد، مي تواند خيلي مثبت 
باشد. نشان دادن اينكه ما به طور مثال نقاش پست مدرن هم 
داريم، يا سينماي آوانگارد هم داريم، جايگاه ما را در نگاه 
امريكاي شمالي مطمئنا تغيير مي دهد. فراتر از آن، تعداد 
فارغ التحصيل هاي ما از دانشگاه هاي هنر بسيار زياد است، 
اما اينها چه مي شوند؟ كجا كارشان ديده مي شود؟ بايد بستر 
نمايش هايي اينچنيني فراهم شود تا هنرمندان خوب از بين 

آنها كشف شوند. 
كه  كرديد  مطرح  كه  پرسشي  اين  به  توجه  با    
فارغ التحصيالن دانشگاه هاي هنر چه مي شوند، پس 
به نظر شما منتقد در معرفي هنرمند و جريان سازي هاي 

هنري چه نقشي دارد؟
واقعيت اين است كه منتقد هنري در دنياي امروز 
و سير  روند  مي تواند  كه  دارد  ويژه يي  اهميت  آنچنان 
حركتي يك هنرمند را تغيير بدهد. چه كار فردي باشد 
مانند  جمعي  محصول  يك  يا  عكاسي  نقاشي،  مانند 
سينما. اين نقش وقتي مهم مي شود كه هنرمند بپذيرد 
منتقد، نگاه جامع تري نسبت به هنر دارد. آنگاه هنرمند به 
واسطه نظريات انتقال داده شده توسط منتقد و با توجه به 
احساسات دروني خودش، مسير تازه يي را كشف مي كند. 
متاسفانه در اينجا به جز تعداد معدودي منتقد خوب، گروه 
زيادي صرفا براي اينكه در فضايي هنري آمد و شد داشته 
باشند و بتوانند با چهره هاي هنري از نزديك ديدار كنند، 
وارد اين عرصه شده اند، بدون داشتن ابزار و دانش كافي 
از مقوله نقد هنري. دومين اشكال ما اين است كه دچار 
مسائل شخصي هستيم. به واسطه آداب شرقي، احترام زياد 
از حد و رودربايستي، نحوه ارتباط مان را محدود كرده ايم. 
قرار است منتقد راهنما باشد، تحليل كند اما دوستي هاي 
شخصي سدي مي شود تا منتقد نظرات واقعي و مشكالت 
كار را به شما انتقال ندهد در حالي كه منتقد بايد فارغ از 

مالحظات شخصي، راحت و بي پرده نظر بدهد. 
  سوال آخر را هم درباره سينما بپرسم. اين روزها 
سومين قسمت فيلم كاله قرمزي به نام »كاله قرمزي و 
بچه ننه« روي پرده سينماست. كمي درباره مراحل توليد 

آن توضيح بدهيد.
از سختي هاي اين پروژه زمان توليد آن بود كه به زمستان 
خورد. بيشترين فشار روي عروسك گردان ها بود، خصوصا 
خانم فني زاده كه عروسك گردان كاله قرمزي هستند. من 
خودم فيلم را كه مي بينم، واقعا براي عروسك گردان ها 
ناراحت مي شوم، كه چقدر زحمت كشيده اند و كاري 
نشدني را شدني كردند، اما ديده هم نمي شوند، به اين معنا 
كه در بيرون مردم درباره كاله قرمزي به من نظر مي دهند 
اما عروسك گردان ها ديده نمي شوند چون مردم فراموش 
مي كنند كه اين كاراكترها عروسك هستند و يك نفر بايد به 
آنها جان بدهد تا حركت كنند. سرماي شديد، فيلمبرداري 
متعدد  لوكيشن هاي  زياد،  جمعيت  با  كار  پادگان،  در 
و...، كار توليد را بسيار دشوار كرد، اما خوشحالم كه ايرج 
طهماسب در پايان راضي است چون طهماسب سليقه 
خاصي دارد و در لحظه گروه سختي مي كشد، اما در فيلم 
كه محصول نهايي است، همه راضي مي شوند و مي بينند كه 
سختگيري هاي طهماسب درست بوده است.  به هر حال 
كار سختي بود و اميدواريم بيننده خوشش بيايد. رضايت 
بيننده موجب بازگشت سرمايه فيلم مي شود و اين به آن 
معناست كه ما مي توانيم دوباره فيلم توليد كنيم. ما بخش 
خصوصي سينما هستيم و اين يعني اگر پول برنگردد، ديگر 
نمي توانيم فيلم بسازيم. واقعيت اين است كه در سينما، 
بخش خصوصي در حال نابودي است. عرضه و تقاضا در 
سينماي ما به هم خورده است، بليت ها را گران مي كنند، 
دچار  سينمادار  باشد،  ارزان  بليت  مي شود،  كم  بيننده 
مشكل مي شود.  هزينه توليد فيلم سير صعودي داشته در 
صورتي كه فروش سير نزولي داشته است و اين كار توليد 
را براي بخش خصوصي غيرممكن مي كند. تلويزيون چون 
درآمدش از تك تك بينندگان فيلم ها نيست، مي تواند به 
كارش ادامه دهد و فيلم هايي كه توسط ارگان هاي دولتي 
اهداف  مانند  ديگري  اهداف  چون  مي شوند،  حمايت 
فرهنگي دارند، فروش و بازگشت سرمايه اولويت اول آنها 
نيست. امروزه در بخش خصوصي، اهداف فرهنگي هنوز 
هم مهم است اما چون بازگشت سرمايه در مرحله نخست 
اهداف قرار دارد، ساختن فيلم هايي چون »خواب سفيد« و 

»پسر مريم«، ديگر نشدني است. 

گفت وگو با حميد جبلي به بهانه حضور در فستيوال 
»شش هفته با هنر ايران« در كانادا

كشف دوباره تصوير

دوره كارهاي با آگرانديسمان، برايم كشف تصوير بود و 
اكثر كارها بدون دخالت دوربين به وجود مي آمدند. دوره 

كارهاي رئال از سال ۱۳۶۳ و به واسطه آشنايي با محمود كالري 
در فيلم شهر موش ها شروع شد. در اين دوره خيلي از محمود 

كالري و عزيز ساعتي كمك گرفتم و به واسطه كار سينما نزديك 
به يك دهه را با هم بوديم. هر وقت فرصتي حتي كوتاه در بين 

فيلمبرداري دست مي داد دوربين هايم را برمي داشتم و به همراه 
كالري به كوهپيمايي و طبيعت گردي مي رفتيم

   پويان طباطبايي 


