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ll سال هاي عالقه من به تصوير به 
دوران نوجواني بر مي گردد. اما شروع 
كار من  به  سال 1367 است  كه من در 
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كانادا به نمايش   گذاشته است. 
صفحه10

ll بعد از انفجار بزرگ و نابودی 
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ناكجاآباد. دختر در ميان سنگالخ 
ها شروع به جمع آوری تکه سنگها و 
خرد كردن آنها  برای ساختن بنايی 

می كند.
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ll می خواهی كه برای قباد شيوا بنويسم. ترديد دارم قبول 
كنم. چون پيش تر هم نوشته ام و ديگر سخنی نمانده است 
درستايش و حتی نقِد او. مجموعه ی كارهايش را ورق می زنم. 
كارهايی كه را ديده ام، بارها و بارها. اما گويی كه نديده ام. هرگز 

نديده ام…
 اين كارها چه تازه اند و نو! و چه غريب و چه آشنايند. بسيار 

ديده ام شان اما انگار تازه می بينم...
چشمانم می لغزند از پُستری به پُستری ديگر. در هر پُستر می 
مانم، می كاوم و ُسر می خورم به شيراز و بلخ و بخارا. به همدان 
وخراسان. پر می گشايم و پرواز می كنم. به سده ها پيش تر، 
نه، به هزاره های گذشته. چشمانم می نشينند بر هر پُستر و 
برفراز تخت جمشيد و گنج نامه و طاق بستان می چرخند و 
می چرخم وباز می چرخم و می چرخم و می چرخم، دست در 

دست جالل الدين رومِی بلخی، موالنا...
قرار بود از گرافيك بگويم، اما مگر می گذارند اين قالی های 
سليمان. هر پُستری  يك قالی می شود و چشمان من، 

چشمان تو و ما!... چقدر سليمان...
چه پيامبری شيرينی است اگر سليمان باشی در گرافيك. 

گرافيك. گرافيك  و باز هم گرافيك، يك عمر گرافيك. 
طراحی و ديزاين.

قباد شيوا ايرانی ست. بی تکلف و تعارف ايرانی ست. ايراِن 
شريف ِ سال های نجابت. ايراِن پاک و پاكنهاِد روزگاِر اصالت.

 آنجا كه بو علی سينا در خاک می شود، شيوا چشم می گشايد.
در همدان. چشم می گشايد بر َمه ومهر، نور و رنگ .

ايرانی بودن و بومی بودن چيزی نيست كه بياموزی. بايد كه 
بياميزی. همچون عشق. همان كه ابوسعيد ابوالخيرگفته: 

...آمدنی بَُود نه آموختنی.
بومی بودن، زندگی كردن است در بطن ومتن فرهنِگ بومی. 
نمی توان نقشی وخطی را بر طرحی وصله كرد، بی آنکه با آن 

نزيسته باشی و در هوايش نفس نکشيده باشی و به موسيقِی 
آن گوِش دل نسپرده باشی.

بومی بودن فقط در ساختار نيست. دشوار تر از ساختار، 
بومی بودِن محتواست. محتوايی سر شار از مثل ها و متل ها 

و استعارات و...
او بومی است در بيانی فرامکانی. برای قباد شيوا محدوديتی 
وجود ندارد. هيچ تصويری غير ممکن نيست و هيچ تکنيکی 
در تصويرهايش دور از دسترس نيست. اگر حس كند طرحش 
نياز به عکس، طراحی، رسامی، خوشنويسی و... دارد. اگر 
تخصص اش را هم نداشته باشد، از متخصص كمك می خواهد. 
شيوا حتی محدوديت رنگی هم نمی پذيرد و برای كماِل 
كارش از رنگ پنجم و ششم طاليی و نقره ای بهره می گيرد. 
رنگ هايی آرمانی كه در هنر ايران باستان خورشيد را به زمين 

فرا می خوانند.
حِس تجسمی شيوا از فرِم نوشتارهای موجود، فراتر است. اگر 
نوشته ای را اقالم سنتِی خوشنويسی برنتابد و حتی فونت 
های موجوِد بسيار هم پاسخگو نباشند، خود دست به قلم 
می برد و می نويسد-شما بخوانيد طراحی می كند-. نوشتار، 
طراحی می شود اگر حِس جان كالم را وانگويد. گاه قواعد 
خوشنويسی را بی اعتنا به اصول خوشنويسی، در جهت فرم 
گرافيکی بر هم می زند و فرمی ديگرگونه می آفريند، شايسته 

آفرينه ای كه نواله ی ناگزير را گردن كج نمی كند...
نيازی به بازگفتِن آنچه ديگران بارها در باره ی شيوا گفته اند 
نيست، اين كه طغراها و مثنی ها و بته جغه ها چگونه همآغوش 
می شوند در فرم های ديگر. اينکه رنگ ونگار ايرانی چگونه 
می رقصند در پهنه ی پُسترهايش و اينکه ترجماِن نوای تار 

پدرش در موتيف های ايرانی اش به گوِش چشم می رسد و...
شيوای كارآزموده، شيوای بزرگ اما، گاه كودک می شود و به 
خلوص می رسد در آثارش. خلوصی كودكانه. آنچنان كه چون 
گفتار سعدی: سهل وممتنع. راحتی بياِن كودكانه و صميمی. 
بازی با فرم ها و رنگ ها و گاهی فراتر از بازی، بازيگوشی.تا 

كودكان در پی فتند اين پير ُدردآشام را. 
دست در دست او می چرخی كودكانه و می چرخی و می 
چرخی و َكنده می شوی از زمين و زمان، بر پُستری همچون 

فرش سليمان، بر آبی آسمان...
                                           فرزاد ادیبی
شبی از شب های تابستان 91 خورشیدی
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گفت و گونگاه     اول

سرمقاله

نگاهی به جایگاه  هنر  معاصر  ایران

ll هنر معاصر ايران دگرگونی های بسياری را در سال 
های اخير تجربه كرده است و هيچ گاه تنوع شاخه های 
هنر تجسمی به اندازه ی اكنون نبوده است.پر دامنه بودن 
جمعيت جوان وبسياری از عوامل اجتماعی و سياسی باعث 
درون زايی در هنر معاصر گرديده است.سرعت اين تحوالت 
به گونه ای است كه ساز و كار دانشگاهی نيز گاه از آن 
بركنار مانده است.تجربه ی نسل های قبل در هنر امروز 

ايران برداشت های گوناگونی داشته ،گاهی مانند جريان 
سقاخانه فقط در حوزه ی خط گسترش يافته و گاهی مانند 
مينياتور متفاوت و چند اليه ای تر شده است.اقتباس و 
پرسش از هنر سنتی و همچنين از دست آورد های تاريخ 
هنر بيشتر ديده می شود و سيطره ی هنر پيکره نما بيش از 
هنر انتزاعی به چشم می آيد.اهميت مفهوم در هنر معاصر 
به صورتی است كه در آثار انتزاعی نيز اين ويژگی مشهود 
است.مسايل و ابژه های شهری و اهميت زندگی روزمره نيز 
از موضوعاتی است كه در سال های اخير گاه با درون گرايی 
و مضامينی انتقادی و گاهی با چاشنی هنر پاپ و طنز ديده 
می شود،اما بسياری از لهجه های جديد هنوز در فضای 
بين المللی انعکاس نيافته می نمايد.موفقيت های بازار 
های جهانی تنها باعث توجه قسمتی از كارشناسان هنر 
به هنرمندان ايرانی شده است .اين مسئله ضرورت نمايش 

گردان های مستقل و نمايشگاه هايی كه هنر ايران را به 
ديگر مخاطبان بشناساند ايجاب می كند.نسل امروز ايران 
در پی شناختن خود و شناسايی جنبه های تازه ای است 
كه او را به شکل برابر در عرضه ی جهانی قرار می دهد.اين 
نسل بركنار از چهار چوب های متعارف جهشی خيره كننده 
كرده است .هر روز گالری ها و كلکسيونر های تازه ای به 
جمع مشتاقان اين هنر می پيوندند و به ويژه در پايتخت اين 
پويايی برای تازه وارد شگفت آور و بر خالف همه انتظارات 
است.اين جهش فقط در رسانه های سنتی ديده نمی شود 
بلکه علی رقم حمايت نشدن رسانه ها ی تازه، توليد در اين 
شاخه ها نيز چشمگير است.با اين توصيف ها بايد اطمينان 
داشت در آينده ی نزديك بيش از پيش با تازگی كار اين 
هنرمندان آشنا شويم و دست آورد هايشان را از نزديك 

لمس كنيم.    

صمديان  اهلل   سيف  ياد   ll
افتادم ، در يکی از سرمقاله های 
مجله تصوير سال نوشته بود كه 
سرمقاله آخرين مطلبی است كه 
سردبير هول هول می نويسد تا 
به صفحه بندی برسد ، اما همان 
اولين مطلبی هست كه  نوشته 
ميشود  ديده   ، خواننده  توسط 
و اين كار را بسيار سخت می كند. سال ۲00۹ در حال 
برنامه ريزی برای برگزاری  دور دوم فستيوال بوديم كه 
شرايط سياسی ايران دچار تحوالت شديدی شد . كار ما 
در اين فستيوال كامال هنری بوده  و هست، اما رساندن 
كارهای هنرمندان داخل ايران آن هم با آن شرايط  بسيار 
دشوار بود . تصميم گرفتيم تا كمی صبر كنيم شايد فضا  
آرام شود. برای تهيه گزارش خبری راهی تهران شدم و 
در همان با تعدادی از دوستان هنرمند در باره برگزاری 
فستيوال حرف زدم و همچنان همه مردد بودند.  چند 
هنرمندی كه كارهايشان در خارج از ايران نمايش داده 
شده بود دچار مشکالتی شده بودند. اين صبر كردن يك 

سالی گذشت و شرايط بدتر شد كه بهتر نشد. 
عاقبت در سال ۲011 تصميم گرفتيم كه هر طور شده كار 
را راه بيندازيم. شرايط  هم در يك سال قبل بدون فراز و 
نشيب بود. كميته فستيوال دور هم جمع شد و يکبار ديگر 
پرونده های بايگانی شده را درآورديم و برنامه ريزی ها 
شروع شد. به شخصه در سال ۲010 و اوايل ۲011 در 
خارج  از كانادا مشغول عکاسی در كشورهای  مصر و ليبی 
بودم و تمام آن صحنه ها و جنگ و خونريزی فشاری ايجاد 

كرده بود كه نياز به آرامش داشتم.
 شايد شروع فستيوال نقطه خوبی برای اين آرامش بود. 
كارها هماهنگ شد و برای انتخاب هنرمندان ايرانی و 

خبررسانی به تهران رفتم . 
حال دوستان كانادايی در سفارت فخيمه در تهران خوب 
بود و آنها هم قول دادند كه در اين باره به ما كمك كنند 
و حتی برای برپايی نمايشگاهی از هنرمندان كانادايی 
در تهران هم برنامه ريزی كرديم . كارها همه خوب پيش 
می رفت و هنرمندان انتخاب شدند ، فراخوان فرستاده شد 
و با رسيدن 1۵00 اثر به دفتر فستيوال همه ما شوكه شديم.  
داوری ها را زودتر شروع كرديم و آثار برگزيده برای نمايش 
جمع آوری شد. برای بزرگداشت قباد شيوا گرافيست 

بزرگ ايرانی ، برنامه های خاصی در نظر گرفتيم. 
هليا قاضی ميرسعيد مسوليت امور رسانه ای را بر عهده 
گرفت و در طول 3 ماه بيش از 1۵0 خبر درباره فستيوال 
"شش هفته با هنر ايران” در جرايد كار شد. بولتن داخلی 
فستيوال را هم به كمك علی كامران و حسام محبوب 
طراحی كرديم و قرار بر آن شد كه هليا در طول برپايی 

فستيوال 1۸ شماره بولتن توليد كند. 
همه خوشحال بوديم و برای خانم قاضی ميرسعيد هم 
تقاضای ويزای كار آماده شد كه به كمك كميته فستيوال 
بشتابد. ۴ روز قبل از تسليم تقاضای ويزا به سفارت كانادا 
در تهران ، به يکباره بخش ويزا بسته شد و همه چيز به 
سفارت كانادا در تركيه فرستاده شد. دوستان سفارت هم 
در تهران گفتند كه شرمنده . كاری از دست ما ساخته 

نيست و اين شروع داستان ما شد.  
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يک بار جستی ملخک

پویان طباطبایی

بهنام کامرانی
بولتن داخلی فستیوال شش هفته با هنر ایران 

سال 1۳91 -تورنتو- کانادا 
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رو دررورو در رو 45

گفتگو با قباد شیوا، همزمان با بزرگداشت او در فستیوال »شش هفته با هنر ایران« 

گرافیـك با طعم ایـرانـي
ll  قبادشیوا دانش آموخته رشته نقاشي است و در سال 1۳۴۵ فارغ التحصیل شد. پس از سال ها تجربه عملي در زمینه گرافیک فوق لیسانس خود 
را از دانشگاه pratt شهر نیویورك در سال 1۳۵9 اخذ کرد. در طي چندین دهه فعالیت هنري با خلق آثار بدیع توانست به نوعي گرافیک با ویژگي 
ایراني دست یابد و آن را به دنیا معرفي کند، به دلیل همین ویژگي برخي از آثارش در موزه هاي مختلف جهان و مجموعه داران بین المللي جاي 
گرفته است. از فعالیت هاي جنبي او تاسیس بخش گرافیک در صدا و سیماي ایران در سال 1۳۴7 و راه اندازي بخش گرافیک انتشارات سروش 
در سال 1۳۵0 است. او از موسسین انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران، پایه گذار و برنامه ریز نخستین دوساالنه پوستر تهران است. از دیگر 
فعالیت هاي او آموزش هنر گرافیک در دانشکده هاي معتبر تهران از سال 1۳۵۵ تا به حال است. او در طول سال ها تحصیل و کار حرفه اي آثار 
خود را در زمینه نقاشي، عکاسي و به ویژه گرافیک در نمایشگاه هاي داخلي و بین المللي از جمله انگلستان، فرانسه و امریکا به تماشا گذاشته  
است. آثار او بارها در نشریات جهاني انتخاب و چاپ شده اند. انجمن بین المللي طراحان گرافیک )AGI( او را به عنوان یکي از 1۲ طراح 
گرافیک برتر جهان معرفي کرده  و در حال حاضر در موسسه شخصي خود در امر مدیریت، مشاوره هنري و همچنین طراحي گرافیک در 
زمینه هاي مختلف، طراحي محیطي و نمایشگاهي فعالیت دارد. منتخبي از پوسترهاي او در قطع رحلي در سال 1۳۸۳ و منتخبي از آثار او در 

قطع جیبي در سال 1۳۸۴ را موسسه پژوهشي فرهنگي چاپ و نشر نظر به چاپ رسانده  است و این مطلب نیز برگرفته از همین کتاب ها است.
پاییز امسال در گالري کویین کانادا فستیوالي تحت عنوان »شش هفته با هنر ایران« برگزار شود که بخشي از دوره هاي مختلف کاري قباد 
شیوا در آن به نمایش درمي آید. همچنین بزرگداشتي براي این گرافیست صاحبنام ایراني برگزار مي شود. از همین رو درباره وضع گرافیک 

ایران و جایگاه آن در سطح بین الملل با او به گفت وگو نشستیم که در ادامه مي خوانید:

ll    هنر گرافیک از کجا 
آغاز شد و امروز در چه 

وضعي قرار دارد؟
آن كه  از  پيش  گرافيك 
باشد،  رسانه  خدمت  در 
و  نقاشان  درخدمت 
تصويرسازان بود، آن هم به 
صورت حکاكي روي چوب 
و فلز و تکثير يا نمونه برداري 
هنرمندان.  طرح هاي  از 
كاربرد  هم  هنوز  شيوه   اين 
دارد و توليداتي از اين قبيل را 
»Graphic Art« مي گويند. 
منشأ  گرافيك  لغوي  ريشه 
واژه»گرافيتي«  از  و  دارد  يوناني 
گرفته  دادن«  معناي»خراش  به 
براي  هنرمنداني  چون  است  شده 
ابتدا  ازطرح هايشان  نمونه برداري 
طرح را روي چوب خراشيده يا حکاكي 
مي كردند، بنابراين واژه گرافيك را روي 
طرح هايشان  محدود  چاپ  پردازش 
در  كم  كم  تکثير،  شيوه  گذاشتند.اين 
و  دولتي  قوانين  تکثير  و  چاپ  خدمت 
كليسايي قرار گرفت و كارگاه هايي براي اين 
امر، جدا از آتليه هنرمندان به وجود آمد كه 
نسخه هاي چاپ هاي سنگي اين شيوه تکثير، 
هنوز هم در موزه ها و مجموعه ها وجود دارد. 
البته اين كارگاه ها بيش تر در فرانسه و انگليس 
و به طور كلي در قاره اروپا بر پا شدند. مردم به 
اعالميه ها و اطالعيه ها عادت كردند تا در عصر 
صنعت يا انقالب صنعتي اروپا و همزمان با اختراع 
ماشين هاي چاپ و ضرورتا بزرگ شدن و پرجمعيت 

شدن شهرها و طبيعتا نياز به اطالع رساني به صورت اعم در جوامع، 
كم كم گرافيك به صورت يك رسانه به خدمت گرفته شد. امروز هنر 
گرافيك با تحوالت بسياري در طول يکصد سال اخير، شکل گرفت 
كه نه تنها از طريق چاپ، بلکه از ابزار و رسانه هاي مختلف امروزي 
نياز جوامع را برآورده كرده و آكادمي هاي بي شماري در تمام دنيا 
به آموزش اين هنر رسانه اي مي پردازند و امروزه جدا از عملکرد 
توليدات گرافيك، اين هنر به عنوان يك هنر قرن بيستمي، بخشي 

از فرهنگ و تمدن انسان ها را شکل مي دهد.

آغاز گرافیک در ایران به چه دوره اي برمي گردد و امروز در 
عرصه بین المللي چه جایگاهي دارد؟

گرافيك مي تواند يك صفت بصري باشد مانند نماي ساختمان 
يا طرح يك لباس. اگر به گرافيك چنين نگاهي داشته باشيم، ما 
هزاران سال پيش اين عملکرد را داشتيم، اما عنوان گرافيك نداشته 
است، به ويژه كه تاكنون در حفاري هاي ايران پيش نيامده كه يك 
تابلو از زير خاک بيرون بيايد. به صورت نژادي، هنرمندان نژاد 
ايراني اعتقاد قوي داشتند كه هنرشان را روي چيزي پياده بکنند 
كه مورد نياز و استفاده عموم مردم باشد.همان طور كه مي دانيد 
در ايران كاسه – كوزه هاي بسياري در حفاري هاي باستان شناسي 
كشف شده كه يك هنرمندي روي آن نقشي و خطي كشيده است. 
بنابراين از جايي كه تاريخ مدون شده ما مي بينيم كه با تظاهرات 
بصري همراه بوده است. پس گرافيك ابتدا روي وسايل مورد نياز 
مردم نقش بسته، سپس در مرحله اي گرافيك محيطي را هم دربر 
گرفته است.بنابراين ما از خيلي وقت پيش ها اين هنر را داشتيم 
كه به طرق مختلف مورد استفاده قرار گرفته مثال اين گنبدهاي 
فيروزه اي قشنگ، در تعريف امروزي طراحي محيطي محسوب 
مي شود چراكه به زندگي مردم غناي تصويري مي بخشد. پس اگر 
گرافيك را به اين شکل ببينيم، زندگي ما هزاران سال است كه با 
اين هنر عجين شده، اما خب ما تابلوي نقاشي نداشتيم، آن هم 
به اين دليل كه هنرمند ايراني هنر خود را روي چيزي به نمايش 
مي گذاشته كه كاربردي و مورد مصرف مردم باشد. اما گرافيك به 
عنوان رسانه، از غرب به ايران آمده است و ما آن را گرافيك نوين 

ايراني مي ناميم. گرافيك رسانه اي در خدمت اقتصاد و تبليغات 
است و در ايران هم گرافيك به معناي امروزي آن از وقتي پا گرفت كه 
ابزار تکثير از جمله چاپخانه ها و مطبعه ها آمدند. اين از خصيصه هاي 
كشورهاي در حال توسعه است كه گرافيك تحت تاثير سليقه 
حاكم است پس چون گرافيك رسانه اي از غرب آمده، سليقه 
غربي ها حاكم است. در تمام دنيا و همچنين ايران، گرافيك به لحاظ 
كاركرد رسانه اي، كيفيت آن به لحاظ قدرت طراحي، ابزار تکثير 
و... مورد بررسي قرار مي گيرد.در دوره اي نسلي از نقاشان ايران، 
به فن گرافيك روي آوردند. از آنجا كه در ايران آكادمي گرافيك 
وجود نداشت، عده اي از هنرمندان خوش ذوق براي يادگيري اين 
رشته به كشورهاي مختلف ازجمله فرانسه سفر كردند. گرافيك 
ايران با كوشش هاي شخصي برخي افراد شکل گرفت و پس از آن 
به وسيله نسل دوم كه ما هستيم ادامه يافت. امروز هم گرافيك ايران 
با همه كمي ها و كاستي هايش، به كوشش برخي هنرمندان، چند 
سالي است كه نفوذ خود را به خارج از مرزهاي ايران گسترش داده 
و مخاطبان بين المللي با گرافيك ايران آشنا شده اند و از آن استقبال 
كرده اند. البته نقدهايي را كه متخصصان بين المللي بر گرافيك 

ايران داشته اند را نبايد ناديده گرفت.

به نظر شما گرافیک در زندگي روزمره مردم چه نقشي 
دارد؟

گرافيك زاييده نياز مردم است كه از نگاه تيزبين هنرمندان گرافيك 
دور نمانده است. توليدات گرافيك چه خوب باشد چه نامناسب، 
ضرورتا در ميان مردم نفوذ و زندگي مي كند و همان طوري كه خود 
متاثر از مردم است متقابال روي آنها تاثيرگذار خواهد بود. به ويژه 
در دنياي امروز كه جوامع در اقيانوسي از داده هاي گرافيك زندگي 
مي كنند و تمام اين داده ها تاثيري مثبت يا منفي، چه از ديدگاه 
انديشه يا نمود ظاهري در جامعه مصرف كننده آن مي گذارند و 

فرهنگ خوب يا بد جوامع را حداقل از نظر بصري شکل مي دهند.
 ورود کامپیوتر چه تاثیري بر هنر گرافیک ایران و در میان 

مخاطبان گذاشته است؟
ورود كامپيوتر به عنوان يك ابزار اجرايي يك ضرورت در گرافيك 

معاصر دنياست. اما نوع استفاده از آن، به ويژه توسط غير حرفه اي ها 
استفاده مي كنند،  به عنوان »بزک« كارشان  از كامپيوتر  كه 
متاسفانه جو نامناسبي را در گرافيك ايران به وجود آورده و 
مصرف كنندگان و سفارش دهندگان را هم تحت تاثير قرار داده كه 
زنگ خطري براي فرهنگ گرافيك كشورمان است. چون هجوم 
بي تفکر كامپيوتر، هنر گرافيك و تبلور انديشه ناشي از آن را بسيار 

كمرنگ كرده است.  من هميشه گفته ام متاسفانه گرافيست هاي 
ايراني، تنها گروهي هستند كه طراحي نمي دانند.

شما خود از کار نقاشي  به  گرافیک  پیوسته اید، این  اتفاق  را 
تا چه اندازه مهم  و مفید مي دانید؟ 

من  هنوز هم  براي  خودم  طراحي  و نقاشي  مي كنم. در واقع  نقاشي، 
معماري، گرافيك  و مجسمه سازي  همگي  از هنرهاي  پالستيك  
هستند، اين  بدان  معناست  كه  مواد بياني  آنها مشترک  است  و 
تجسم  آنها از پديده هاي  رنگ  و خط  و سطح  و حجم  تجلي  پيدا 
مي كند.اما يك  تقسيم بندي  در آنها وجود دارد كه  مثال نقاشي  و 
مجسمه سازي  به  سفارش  انديشه  و حس  هنرمند به  وجود مي آيد 
و دسته  ديگر مثل  معماري، گرافيك  و طراحي  صنعتي  به  سفارش  
نياز مردم  از طرف  هنرمندان  متجلي  مي شوند. به  دسته  اول  »هنر« 
و به  دسته  دوم  »ديزاين« مي گويند. نقاشي  هنر شخصي  و گرافيك  
هنر ارتباطي  است  و داخل  پرانتز بگويم  كه  هر اثر نقاشي  هنر نيست  
و همين طور هر اثر گرافيك  و اين  بستگي  به  قابليت  هنرمنداني  دارد 
كه  خالق  هر اثر هستند. در زماني  كه  نقاشي  براي  من  جدي تر بود 
تجربه  كردم  كه  آثارم  تنها در ميداني  محدود و اشخاصي  محدود قرار 
دارد كه  بعضا بازديدكنندگان  ثابت  نمايشگاه ها داعيه  جهت دهي  
به  نگاهم  در نقاشي  بودند آن  هم  در زماني  كه  الزم  بود هر روز 
تجربه  جديدي  را در كارم  داشته  باشم. اگر صاحب  گالري  كارم  را 
مي پسنديد به  بنده  فضاي  نمايش  مي داد و اگر طبق  سليقه  او نبود 
آثارم  باالجبار در انبار آتليه  تلنبار مي شدند. روحيه اي  سركش  
داشتم  و به  اين  روند اعتقاد نداشتم. درست  به  ياد دارم  در يك  
عکس العمل  به  اين  روند آثارم  را در كنار خيابان  به  تماشا گذاشتم  
و اين  اتفاق  تجربه  خوبي  براي  من  بود كه  ديدم  مردم  از هر قشري  
به  نقاشي هايم  نگاه  مي كردند يا لذت  مي بردند يا به  چراهاي  آنها 
جواب  مي دادم  و جالب تر اين كه هيچ كدام  براي  من  تکليف  معلوم  
نمي كردند. در همين  زمان  بود كه  چرخشي  در حرفه ام  از نقاشي  
به گرافيك صورت گرفت و با اين اعتقاد كه آثارم با بيان گرافيك 
در سطح وسيع تری در ارتباط با مردم از هر قشری قرار می گيرد 
و امروز هم راضی هستم كه آثارم را مردم دوست دارند در عين 
اينکه طراحی های گرافيك من حتی در موزه های دنيا از هر لحاظ 

ارزش های هنری حفظ می شوند.
 برخي  شما را به عنوان گرافیستي مي شناسند که آثارش 
را با طعم ایراني  ارایه مي کند. این طعم ایراني از کجا نشأت 

گرفت؟

يکي  از ايده آل هاي  من  از خيلي وقت پيش، رسيدن  به  گرافيکي  
با شخصيت  ايراني  بود. همواره  با خودم  مي گفتم  چرا مي گويند 
گرافيك  لهستان؟ ژاپن؟ چرا در دنيا گرافيك  ايراني  حضور ندارد؟ 
به  خودم  قول  دادم  كه  نگاهم  را به  سمت  گرافيکي  به  زبان  امروز ولي  
با نمودي  شرقي  و ايراني معطوف   كنم .   به  راهي  كه  مي رفتم  مطمئن  
بودم  تا اين كه باالخره  اين  خواست  انعکاس  بين المللي  پيدا كرد و 
توجه  نه تنها مردم  و اساتيد داخلي  بلکه  توجه  حرفه اي هاي  ممالك  
ديگر به  گرافيك  نوع  ايراني  جلب  شد كه  پاره اي  از نظريات  آنها را در 
كتاب  مجموعه  پوسترهايم  با عنوان  »از سال ها پيش  تا هنوز« هم 
آورده ام  و در اين  ميان  تعداد زيادي  از همکاران  بتدريج  تغيير جهت  
دادند و نگاه  خود را معطوف  به  بروز و خلق  آثاري  با هويت  ايراني  
كردند. اخيرا انجمن  جهاني  طراحان  گرافيك  )AGI( كه  نگاهش  
به  ارزش هاي  فرهنگي  و هنري  آثار گرافيك  جهان  و هنرمندان  
آن  است  1۲ كتاب  از 1۲ طراح  گرافيك  و آثار آنها را منتشر كرده  
است  و يکي  از اين  سري  كتاب ها را به  آثار من اختصاص  داده  است . 
 ازجمله  انعکاس  ديگر گرافيك  با لحن  ايراني  در سطح  بين المللي  كه  
من  را خيلي  خوشحال  كرد، در تجديدنظر و چاپ  دو دايره المعارف  
امريکاتا و بريتانيکا كه  در سال  ۲006 صورت  گرفته  در بخش  
مقاالت  گرافيك  جهان  با توجه  به  حضور شخصيت  در گرافيك  
شرقي  و ايراني، نگاه  من  و تجزيه  و تحليل  آثارم  را همراه  با تصوير به  
ثبت  رسانده اند كه  اين  امر بيش تر افتخاري  براي  كشورم  محسوب  
مي شود به  گرافيك  صورت  گرفت  و با اين  اعتقاد كه  آثارم  با بيان  
گرافيك  در سطح  وسيع تري  در ارتباط  با مردم  از هر قشري  قرار 
مي گيرد و امروز هم  راضي  هستم  كه  آثارم  را مردم  دوست  دارند 
در عين  اين كه طراحي هاي  گرافيك  من حتي  در موزه هاي  دنيا از 

لحاظ  ارزش هاي  هنري  حفظ  مي شوند.

آیا مي توان فعاالن حوزه گرافیک را به دو بخش هنري و 
بازاري تقسیم کرد؟

گرافيك از سويي به عنوان يك شغل مطرح است. درواقع ۸0درصد 
گرافيست هاي دنيا كاري را انجام مي دهند كه مردم مي خواهند و 
طلب مي كنند. گرافيك بازاري فقط كار مردم را راه مي اندازد. اما 
هيچ كس در دنيا براي گرافيك از اين دست، نه نمايشگاهي برگزار 
مي كند و نه دوساالنه. مجالت بسياري هستند كه چيدمان و 
طراحی زيبايي دارند، اما چون گرافيك درباره آنها، نقش يك حرفه 
و شغل را بازي مي كند، داعيه هنر ندارند. از سوي ديگر، درصدي 
هستند كه براي گرافيك به غير از عملکرد اطالع رساني، ارزش هاي 
عميق هنري هم قائلند. من اين دسته از هنرمندان را گرافيست 
مولف مي نامم.يعني كسي كه وقتي سفارشي مي گيرد، عالوه بر 
اين كه با انجام سفارش نظر مشتري را جلب مي كند، خودش هم 
در اثر، به عنوان يك آرتيست حضور دارد. اين آرتيست مولفه هاي 
خاص هنري خودش را در كار طوري نشان مي دهد كه اثر، ماندگار 
مي شود. نمونه اش پوستري است كه در اتاق كارم روي ديوار است، 
مربوط به يك تئاتر. هم سالن تئاتر مورد نظر حتما سال هاست از بين 
رفته و هم خالق اثر از دنيا رفته، اما به واسطه ويژگي هاي حرفه اي- 
هنري، اين پوستر همچنان چاپ مي شود و در اكثر موزه هاي مهم 
موجود است.در ايران هم درصد بسيار كمي براي حرفه خود، 
اين خصيصه هنري را نيز در نظر مي گيرند، چون مي دانند كه اثر 
گرافيکي از جنبه اطالع رساني تاريخ مصرف دارد. اما جنبه هنري 
آن بعد از تاريخ مصرف مشخص مي شود. عده اي هم هستند از نسل 
جوان، كه در كار گرافيك خود، داعيه هنر دارند و هنوز وارد كار 
نشده، تصور مي كنند با داده هاي اندک غربي، در دوساالنه  هاي 
بين المللي برنده شوند. اما در عين حال، محصول گرافيکي آنها يا 
ويژگي ماندگار هنري ندارد يا با داده هاي غربي نمي تواند نماينده 

هنر گرافيك ايران باشد.

چطور مي شود از این گرافیک بازاري فاصله گرفت و به 
سمت هنري آن رفت؟

نگاه كنيد يك هنرمند هيچ وقت مجسمه را براي وسط ميدان 
نميسازد يا نقاشي را براي نمايشگاه نمي كشد. اما متاسفانه اين اتفاق 

براي گرافيك افتاده است. گرافيك يك صفت است يعني لي آوت 
مجله، طراحي آرم و كپشن. يك صفت بصري كه به هر جا اضافه 
شود، ديناميزم بصري آن سطح را تقويت مي كند. اگر هنرمندان 
ما به بهترين شکل كار كنند گرافيك هنري از كنج نمايشگاه ها 
نجات پيدا مي كند و حتي همان گرافيك بازاري هم زاويه هنري 
به خود مي گيرد و اين موضوع تنها در شرايطي محقق مي شود كه 

هنرمندان جوان ما سواد هنري شان را باال ببرند.
در خبرها آمده بود که قرار است آثار شما در فستیوال 
»شش هفته با هنر ایران« که در گالري کویین کانادا برپا 
از  فستیوال هایي  برگزاري  درآید.  نمایش  به  مي شود، 
این دست را چقدر در شناساندن هنر و هنرمند ایراني به 

جهانیان موثر مي دانید؟
بله. قرار است فستيوالي به دبيري پويان طباطبايي در كانادا برگزار 
شود و آثار من هم در آن نمايش داده شود. البته اين اتفاق قرار بود 
حدود ۲ سال پيش بيفتد، اما به داليلي به امسال موكول شد. به 
نظر من اينها اتفاقات خوبي است به ويژه اگر دنباله دار باشد. برگزاري 
اين فستيوال باعث مي شود تا حداقل كانادايي ها با كوشش هاي 
هنرمندان ايراني آشنا شوند. من زماني كه در نيويورک نمايشگاهي 
برپا كرده بودم، كلي كتاب و تصوير از ايران به نمايش گذاشتم تا 
غربي ها با تاريخ و تمدن ما بيش تر آشنا شوند. چراكه برخي از آنها 
فکر  مي كنند ما همچنان با شتر رفت وآمد مي كنيم! بنابراين ما بايد 

براي شناساندن ايران و هنر ايراني تالش كنيم.

آیا برای شرکت در فستیوال »شش هفته با هنر ایران« به 
تورنتو سفر می کنید؟

از طرف فستيوال دعوت نامه ای برای من فرستاده شد و من هم 
مداركم را برای سفارت كانادا در آنکارا فرستادم اما با اينکه چندين 
ماه از ارسال مدارک می گذرد، هنوز جوابی به من نداده اند و فقط 
گفته اند پرونده باز و در حال بررسی است! طبق برنامه ريزی برگزار 
كنندگان فستيوال، قرار بود من در بزرگداشتی كه برايم گرفته اند 
حضور داشته باشم و همچنين در دانشگاه تورنتو سخنرانی كنم، اما 
بعيد می دانم با طوالنی شدن روند پروسه بررسی پرونده ام بتوانم در 

موعد مقرر در كانادا حضور داشته باشم.

چه آثاری از شما در این فستیوال به نمایش درمی آید؟
من از ۵ دوره كاری ام در طول ۵0 سالی كه كار می كنم، پوسترهايی 

را ارائه دادم كه همگی اوريجينال هستند. 

    برگزاري این فستیوال 
باعث مي شود تا حداقل 

کانادایي ها با کوشش هاي 
هنرمندان ایراني آشنا شوند. 

من زماني که در نیویورك 
نمایشگاهي برپا کرده بودم، کلي 
کتاب و تصویر از ایران به نمایش 

گذاشتم تا غربي ها با تاریخ و 
تمدن ما بیش تر آشنا شوند  

 یکي  از ایده آل هاي  من   
رسیدن  به  گرافیکي  با شخصیت  

ایراني  بود. همواره  با خودم  مي گفتم  
چرا مي گویند گرافیک  لهستان؟ 
ژاپن؟ چرا در دنیا گرافیک  ایراني  

حضور ندارد؟ به  خودم  قول  دادم  که  
نگاهم  را به  سمت  گرافیکي  به  زبان  
امروز ولي  با نمودي  شرقي  و ایراني 

معطوف  کنم      

قباد  شیوا  دین  عظیمی  بر  گرافیك  ایران  دارد
ll  هرچه درمورد قباد شيوا می گويم؛ اعتقاد من است و تعارف نيست، هيچ وقت بين 
ما كدورت نبوده و مقامش برايم زياد بوده و هست هرچند در چند سال گذشته از هم دور 
شده ايم؛ اين از تحسين او نمی كاهد و اينکه چه حقی بر گرافيك ايران دارد و اينکه از او چقدر 
آموختم.  قباد شيوا دين عظيمی بر گرافيك ايران دارد، او را در دو مرحله بررسی می كنم، اول، 
جايگاهش در گرافيك معاصر ايران و دوم حوزه معلمی اوست. به نظر من هر دو به موازات 
همديگر حركت كرده اند درحاليکه هميشه او را در مقام گرافيست ديده ام و می دانم چه معلم 
عمده ای است و در نشر معنای خودش موثر بود و به عنوان گرافيست يگانه است. شيوا جايگاه 
خودش را دارد و قابل مقايسه با هيچ گرافيستی در طی ۵0 سال گذشته نيست البته هركدام از گرافيست ها هم قابل 

مقايسه با ديگری نيستند. دستاوردهای او زيادند و هر كدام را می توانست بر تارک گرافيك معاصر ايران بنشاند. 
هر كدام از گرافيست ها چه سعی عظيمی از آنها به ظهور رسيد تا مشخص كنند گرافيك يك هنری است فاخر و صاحب 
مخاطب و تنها چاپ تبليغاتی نيست. قباد شيوا در بين ۵ نفر آغازكننده گرافيك ايران است كه گرافيك معاصر مديون 
حضور اوست. به خاطر كار زياد، جدی گرفتن، رسميت دادن به كار خودش، جسور و بی باک بودن. ولی به هر حال آنچه 
سعی و تالش كرد بخش اساسی كار اوست. اوخالق است و بخش هايی به گرافيك ايران افزود كه كسی نيفزوده بود. 

پيشتازی و خالق بودن دو ثمره بزرگ اوست. 
كارهای او با خوشنويسی سنتی، رنگ های رقيق و پوسترهای ماندگار به تقليد ديگران و حتی خودش ديده نمی شود. او 
گرافيست صاحب سبك و شيوه است و اين آسان به دست نمی آيد. در كار گرافيك قباد شيوا معلم طراز اول بوده است؛ 

تعداد شاگردان او گواه اين مساله است.
هر هنرمند باغبانی است كه اطراف خودش را درخت می كارد و جد می كند كه اين درختان تناور شوند. هنرمند اين 
امکان را پيدا می كند كه در سايه آنها بياسايد. ولی اين پايان كار نيست. معرفت هنرمند خير می شود و به بركت می رسد 
و شامل حال همه می شود.  قباد شيوا اين درخت را كاشت و ادامه داد ولی بهمن محصص اين درخت را كاشت و اعتنايی 
به ادامه راه نداد. قباد شيوا به خوبی شاگردان را تربيت كرد و زير درختان آن كه باغی شده؛ آرميده است و در آينده 

خواهند آرميد.
نقاش و پژوهشگر 

آیدین آغداشلو*
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ll    مهدي وثوق نیا، سال 1۳۵0 در قزوین به دنیا آمد. او از جمله عکاسانی است که آثارش برای 
شرکت در فستیوال »شش هفته با هنر ایران« انتخاب شده است. او خودش را چنین معرفی 
می کند:»سال هاي عالقه من به تصویر به دوران نوجواني بر مي گردد. اما شروع کار من به واقع 
به تابستان سال 1۳67 است  که من در کالسهاي تابستاني انجمن سینماي جوانان ثبت نام کردم 
و همزمان وارد هنرستان رشته گرافیک نیز شدم. در ابتدا با عکاسي پایه شروع کردم و یکسال 
بعد در کنار داستان نویسي و فبلمنامه نویسي چند تجربه در زمینه کارگرداني و فیلمبرداري چند 
فیلم کوتاه داشتم . بعد صرفا عکاسي را دنبال کردم و سعي کردم بیشتر در شاخه عکاسي مستند 
فعالیت کنم. من بیشتر کارهایم را بصورت تک عکس عکاسي مي کردم. اولین تجربه من در رابطه 
با مجموعه عکس »زلزله گیالن« در سال 1۳69 بود.  بعدها با برگزاري نمایشگاه هاي انفرداي تجربه 
هایي نیز در عکاسي فاین آرت داشتم. سال 1۳76 وارد دانشگاه در رشته عکاسي شدم  تا بتوانم 
چیزهاي تازه تري بیاموزم . در این سالها در مجله تخصصي عکس و دوربین عکاسي  نیز مشغول 
به کار شدم . سال 1۳77 شروع فعالیت من در زمینه تدریس بود و از آن سال تا حال بصورت جدي 
تدریس در زمینه عکاسي پایه، مستندو نقد عکس مي کنم . حاصل فعالیت من در این سالها 10 

نمایشگاه انفرداي و بیش از ۲0 نمایشگاه گروهي است .«

در چه رشته ای تحصیل کردید؟ 
فارغ التحصيل هنرستان در رشته گرافيك و همينطور فارغ التحصيل كارشناسي عکاسي هستم . 

 از چه زمانی شروع به فعالیت کردید و یشتر روی چه موضوعاتی کار می کنید؟ از چه متریالی 
استفاده می کنید؟

من از سال 1367 با كالسهاي آزاد عکاسي در شهرم شروع به فعاليت در زمينه عکاسي كردم. بيشتر عالقه من 
كار روي نقش انسان معاصر ) ترجيحا ايراني ( در جهان امروز است. و در اين زمينه در گرايش مستند و فاين آرت 
فعاليت مي كنم. در گذشته عموم عکس هايم با سيستم آنالوگ و به صورت سياه وسفيد بود ولي در حال حاضر 

بيشتر با سيستم ديجيتال كار مي كنم.
 تا کنون در چند نمایشگاه داخلی و یا خارجی ) گروهی یا انفرادی( شرکت کردید؟

من 10 نمايشگاه انفرادي داخلي و بيش از ۲0 نمايشگاه گروهي داشتم و از ميان نمايشگاه هاي گروهي ۲ 
نمايشگاه خارجي داشتيم.

 چه تعداد و کدامیک از آثار خود را در این فستیوال به نمایش گذاشتید؟
سه عدد از مجموعه عکس »گراند هتل« كه در سال 13۸۸ نمايشگاه برگزار كرده بودم را در اين فستيوال شركت 

داده ام .
 به نظر شما دغدغه هاي معاصر هنر خصوصا در رشته شما چیست و هنر چه تاثیری در جوامع 

امروزی دارد؟ 
در رشته من يعني عکاسي، با توجه به اينکه از نظر تکنولوژي به سمت عکاسي ديجيتال رفت سيل زيادي از 
عکاسان را بر آن  داشت تا به مسائل انسان در جهان  معاصر بپردازد. تركيب عکس در كامپيوتر نيز كمك كرد  تا 
فتو مونتاژ هاي خاصي با مفهوم بسيارعميق در اين سالها توليد شود. مهمترين دغدغه عکاسان معاصر در گرايش 
هاي مختلف اين رشته به تماشا در آوردن سرگشتگي ها، تنهايي ها و هراس هاي انسان مدرن امروزي است. در 
بسياري از آثار جديد مي بينيم كه عکاسان خود از موضوع عکس هاشان قرار داده اند و اين بدان خاطر است كه 
احساس ميکنند آنها با بيان ماسئل خود در غالب عکس مي توانند احساس همزاد پنداري در بيننده داشته باشند.

 در آثارتان چقدر از عناصر ایرانی و یا غیر ایرانی استفاده می کنید؟ آیا اصال تاکیدی دارید که اثر شما 
رنگ و بوی ایرانی داشته باشد؟

من در سالهاي اخير، بسيار زياد از عناصر ايراني استفاده مي كنم. به غير تعدادي از كارهايم بيشتر موضوعات من 
چه در زمينه مستند و چه فاين آرت به ايران مي پردازد. تاكيد خاصي بر ايراني بودن اثرم ندارم و فکر نمي كنم 
به واسطه ايراني بودن اثرم بهتر مي شود و اتفاقا با جو حاكم در جهان هنر ايران را  بصورت سطحي نگاه مي كنند 
مخالف هستم . نکته من اين است كه من اگر به كشور و عناصر ايراني مي پردازم بيشتر بخاطر شناختي است كه من 
نسبت به موضوع خودم دارم. من مي تواني از چيزي صحبت كنم كه با آ« آشنا و يا بهتر بگويم در زندگي من بوده 

است. 
 تا چه اندازه کارهای افراد شناخته شده در حوزه کاری خودتان را ) از اعم از ایرانی و غیر ایرانی ( 

دنبال می کنید؟
بسيار زياد دنبال مي كنم. با توجه به تدريس در بخش تجزيه و تحليل عکس و كالس هاي انجام پروژه  بسيار در اين 
زمينه وقت مي گذارم و هنرجويان بسيار عالقمند ديدن آنها هستند. بيشتر اين كارهاي غير ايراني و تعدادي نيز 

ايراني است.
 فکر می کنید برپایی چنین فستیوال هایی تا چه اندازه می تواند در 

شناساندن هنر ایران و هنرمند ایرانی موثر باشد؟
به نظرم اگر بصورت دوره اي  ) شما برگزار مي كنيد( و با زوم خاصي 
جلو برود بسيار خوب است . نکته مهم به نظرم اين است كه در اين 

سالها »هنر خاص هنرمندان ايران« به دور از دغه غه هاي 
سياسي ديده نشده است. اكثر جاها بيشتر آثار به نقد 

مسائل سياسي ايران است كه در اندازه خود مي تواند 
خوب باشد ، اما مابقي آن ديگر تکرار و صرفا نقد است. 

و اين در حالي است كه تعداد زيادي از هنرمندان 
ايراني كارهاي بسيار فاخري در هنر دارند كه 

تاريخ مصرف ندارد و اثري زيبا براي دين است.
نقاط قوت و پیشبرنده  به نظر شما   

میتواند  چه  هایی  فستیوال  چنین 
باشد.

به نظر من اطالع رساني خوب در ايران، 
فراخوان كامل و گويا، داوران شناخته 
شده و چاپ كاتالوگ مناسب مي تواند 
نقاط قوت و پيشبرنده اين حركت ها 

باشد.

در چهارمين بخش نمايشگاه های هنرهای تجسمی در فستيوال "شش هفته با هنر ايران” ، پس از اعالم 
فراخوان بيش از 1۵00 اثر برای داوری به دفتر نمايشگاه رسيد. پس از يك دوره 1۴ روزه داوری ، از ميان ۲۸0 
شركت كننده آثار  1۹ هنرمند در بخش نقاشی ، مجسمه و گرافيك  و ۲7 هنرمند در بخش عکاسی برای حضور 
در اين نمايشگاه انتخاب شد.  داوران بخش انتخاب را : محمود معراجی )نقاش(، علی كامران)گرافيست(، حميد 
جبلی)عکاس و مجسمه ساز(، لون هفتوان)كارگردان( ، مارسل جرو)عکاس(و پويان طباطبايی)عکاس( 
تشکيل داده اند. در طول دوران برپايی نمايشگاه، تام انتخاب به همراه محسن وزيری مقدم)نقاش و مجسمه 
ساز( ، جولی اوكاس )نقاش و منتقد هنری( و ماهرخ آهنخواه)آرشيتکت( آثار برگزيده را اعالم خواهند كرد.  در 

اين بخش در هر شماره به معرفی شركت كنندگان و كارهايشان ميپردازيم. 

گفتگو با مهدی وثوق نیا 

 تاكید خاصي بر ایراني بودن اثرم ندارم

  گراند هتل

نمایشگاه پرواز رنگها 

  ll در امکان بودن، در اين مکان، كه روزگاری از مجلل ترين هتل های ايران بوده، مواجه می شوم 
با اتاق های سرد و خالی. 

اتاق شماره 16... اتاق شماره ۸ ... اتاق شماره ....
در جای جاِی اين هتل متروک به نگاه آدم هايی می رسم كه همچون رنگ های روی ديوار سرد و 

كهنه اند. 
اين نگاه ها با من می كاوند و مرا به جستجويی از امکان بودن  می برند.

امکانی كه با تو هست تا هستی!
مهدي وثوق نیا

ll  کارگردان  و تهیه کننده :مرجان کاظمی
سال تولید : 1۳90
زمان فیلم :6:۵7

مدیر فیلمبرداری: صادق زنگنه
 صدا گذاری و میکس: زهره علی اکبری

بازیگران:   فروغ کاظمی

خالصه داستان:  بعد از انفجار بزرگ و نابودی کامل، تنها بازمانده دختری ست  در 
ناکجاآباد. دختر در میان سنگالخ ها شروع به جمع آوری تکه سنگها و خرد کردن 
آنها  برای ساختن بنایی می کند. سنگ های خرد شده را روی هم می چیند و بناهایی 
مخروطی می سازد، تا اینکه با قراردادن آخرین تکه سنگ ، آخرین  بنای مخروطی 
شکل کامل میشود و او خشنود نفسی به راحتی می کشد اما خوشحالی او لحظه ای 
دوام نمی آورد زیرا که بناهای مخروطی شکل یکی پس از دیگری فرو می ریزند . 
دوباره همه چیز نابود می شود... دختر غمگین ، با ناامیدی نگاهی می اندازد،چاره ای 
نیست! دوباره تکه سنگی را برداشته و برای ساختن مجدد در میان صخره ها ناپدید 

می شود.

بیوگرافی: مرجان کاظمی متولد 1۳6۳ در تهران هستم. از سن 1۳ سالگی شروع 
به شعر گفتن کردم. در سال ۸۴ در رشته ی نرم افزار کامپیوتر مشغول به تحصیل 
شدم اما بعد از ۲ ترم انصراف دادم و در رشته ی گرافیک ادامه تحصیل دادم اما بعد از 
یک ترم انصراف دادم و درسال۸6 در  رشته ی  IT مشغول به تحصیل شدم. همزمان 
در رشته ی فیلمسازی انجمن سینمای جوان تهران پذیرفته و مشغول به تحصیل 
شدم.  و چند شعر کوتاهم در نشریه ی »نشانی« به چاپ رسید. در سال ۸9 یک دوره 
فیلمسازی زیر نظر استاد بهرام بیضایی در کانون سینماگران  جوان گذراندم. و در 
یک مجموعه مستند تلویزیونی به عنوان دستیار کارگردان و بازیگردان حضور پیدا 
کردم. در همان سال در چند فیلم کوتاه دانشجویی بازی کردم. در سال 90 اولین فیلم 
کوتاهم به نام »بعد از هرگز« را ساختم که در جشن خانه ی سینمای ایران در همان 

سال به نمایش درآمد.

یادداشت کارگردان:  خود فریبي دائم انسان، اینک پس از انفجار و نابودي حیات به 
سراغ آخرین بازمانده مي آید. بعد از هرگز ،لحظه اي ست که انسان با درك بیهودگي ، 
بار دیگر با فریب خود به ساختن جهان پیراموني مي پردازد. بعد از هرگز، همان لحظه 
ي تامل ، بعد از فروغلتیدن سنگ به پایین است.....لحظه ي کوچک دانایي و اندوه؛ و 

آغاز پایاني بي انتها.

شناسنامه فیلم: شرکت و نمایش در جشن خانه ی سینمای ایران سال 1۳90

  بعد از هرگز

نگاه نو 

ننو گهواره دستی ننه مامان! 

در بخش سینمای فستیوال "شش هفته با هنر ایران” بیش از 60 فیلم کوتاه و نیمه بلند از کارهای برگزیده بخش جوانان ۴ دوره گذشته 
جشنواره فیلم تصویر و کارهای انتخاب شده توسط کمیته فستیوال به نمایش در می آید. سینما کارلتون شهر تورنتو برای ۳ پنجشنبه 

متوالی از تاریخ اکتبر 11 لغایت اکتبر ۲۵ میزبان سینمای ایران خواهد بود.
در این بخش داوران جشواره در تاریخ ۲0  اکتبر کاندیداهای دریافت جایزه فستیوال را اعالم خواهند کرد و در روز ۲ نوامبر ، برگزیده 

گان اعالم خواهند شد. 
داوران این بخش عبارتند از: کیهان مرتضوی)طراح صحنه و کارگردان(، فرهاد آهی)کارگردان(، مصطفی عزیزی)تهیه کننده و فیلم 

نامه نویس(، پویان طباطبایی)عکاس و مستند ساز( ، ساسان باقرپور اسوندی) صدا بردار( 
در این بخش از هر شماره به معرفی فیلمها میپردازیم. 

کارگردان: : احسان شادمانی
تصویر: حمید دالوند

اسماعیل  شادمانی،  احسان  تدوین: 
علیزاده

DVD /1۳۸9/۳0 .۲۴ دقیقه "
بی خوابی  و  زندگی  از  روایتی  خالصه: 
های دانشجویی به نام بهروز در یکی از 
الالیی  و  تهران  دانشگاه  خوابگاه های 
سوغات  برایش  فیلم   این  که  مادرش 

می آورد.

چاه
کارگردان: امیر رضا جاللیان

تصویر: مهدی حسین زاده حسینی
تدوین: حبیب هاشمی

DVD /1۳۸9/1۸ . 1۵  دقیقه "
خالصه: دو سرباز در منطقه ای دور افتاده، 
از  از یک چاه هستند که  نگهبانی  مامور 
داخل آن صدای ناله های مرموزی شنیده 

می شود.

ماه عسل

زمان : ۸ دقیقه   
ژانر :  داستانی 

خالصه داستان : بهرام و آوا در یک شب باران ، در یک موقعیت بحرانی دچار شده اند... 
 بیوگرافی کارگردان : پویا نبی متولد 1۳6۸ در زنجان . دارای کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم 
افزار . شروع فعالیت سینمایی به عنوان خبرنگار سینمایی از سال 1۳۸7 . همکار با نشریات 
معتبری چون مجله فیلم ، صنعت سینما و سینما تئاتر و همچنین روزنامه های شرق ، اعتماد 
، تهران امروز ، جام جم و فرهیختگان . فیلم کوتاه ماه عسل دومین ساخته پویا نبی است که 
اواسط تابستان 1۳91 جلوی دوربین رفت. پویا نبی در چند پروژه سینمایی به عنوان دستیار 

کارگردان حضور داشته است 
    نویسنده و کارگردان : پویا نبی ) اقتباسی آزاد از نمایشنامه ای محمد یعقوبی( 

مدیر فیلمبرداری : پیمان شادمانفر 

صدابردار : بابک اردالن 
طراحی و ترکیب صدا : علیرضا علویان 

تدوین : میثم موالیی 
سازنده موسیقی متن : بهزاد عبدی 

طراح چهره پردازی : سودابه خسروی 
طراحی جلوه های ویژه : عباس شوقی 

طراحی لباس : امیر حسین حداد 
دستیار کارگردان و عکاس : سیامک قدکچیان 

منشی صحنه : پانته آ حسینی 
بازیگران : مهرداد صدیقیان - آناهیتا افشار 

تهیه کننده : پویا نبی
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از دریچه دوربین
ll شب شعر با حضور سیاوش شعبان پور/ گالری کویین، تورنتو، کانادا

عکاس: مارسل جرو



گفتگو  با  ادمان  آیوازیان

خاطرات یك نقاش
ll   دو سال پیش بود که ادمان آیوازیان پس از ۳7 سال و براي نخستین بار نمایشگاهی در آرت سنتر تهران 

برپا کرد. نقاشي هاي ادمان که دوستانش او را ادیک صدا مي کنند در دو طبقه به نمایش درآمده بودند. ادیک در 
بیش از ۳0 نمایشگاه در کشورهاي مختلف دنیا شرکت داشته و جوایز بسیار معتبري را از آن خود کرده است. 

او در رشته معماري تحصیل کرده و طراحي داخلي مسجد فرودگاه ریاض، نقاشي دیواري سالن انتظار فرودگاه 
جده، نقاشي دیواري براي موزه ملي عربستان، طراحي موزائیک براي مسجد جامع عمان و... را در کارنامه کاري 

خود دارد.  کافی است او را یک بار ببینی تا شیفته اش بشوی. هنرمندي با این همه شهرت و مهارت، بسیار 
افتاده است. به زندگي خوش بین است و نگاه مثبتي دارد. هرچند با وجود ۳7 سال دوري از وطن، فارسي را خوب 

صحبت مي کند، اما از اینکه گاهي در به کار بردن برخي واژه ها حضور ذهن ندارد، مرتب عذرخواهي مي کند.
او حاال پس از دو سال، برخی از آثارش را در فستیوال »شش هفته با هنر ایران« در تورنتوی کانادا به نمایش می 

گذارد. مصاحبه پیش رو، درباره فعالیت های او در حوزه نقاشی است:

در  نخستین بار  براي  سال   ۳7 از  پس  شما    ll
ایران نمایشگاهي برپا کردید که بسیار مورد توجه 
عالقه مندان قرار گرفت و در همان روز نخست تمام 
تابلوهایي از مناظر ایران یکجا خریداري شد. هر 
کدام آن کارها شاید به نوعي در خاطره هر یک از ما 
ثبت شده و زندگي ما شامل چنین تصاویري است. 
شما که در ایران زندگی نمی کنید، این تصاویر از کجا 

آمده است؟
بله اصوال اين كارها دفتر خاطرات من محسوب مي شوند. 
من به هر مسافرتي كه رفتم جعبه نقاشي ام را هم با خود 
مي بردم و به محض اينکه منظره اي توجهم را جلب مي كرد، 
آن را نقاشي مي كردم. بيش از صدتا از اين مناظر را نقاشي و 
ثبت كردم، چون فقط منعکس كردن آن منظره روي كاغذ 
نيست، بوي خاک و بادي كه مي وزد، هر كدام خاطره اي 
است و تمام اينها برايم زندگي است. كسي كه من از آنها در 
اين راه تاثير گرفتم؛ محسن سهيلي بود كه هر جا مي رفت، 
جعبه رنگ هايش در اتومبيلش بود و به هرجا مي رسيد 
نقاشي مي كرد. من هم هرجا مي روم جعبه رنگم را با خود 

مي برم و نقاشي مي كشم.

برخي از این نقاشي ها خیلي قدیمي نیستند. شما 
آنها را در سال هاي اخیر کشیده اید؟

من از سال 1۹۵0 شروع به كشيدن اين مناظر كردم و البته 
برخي از آنها كه در اين نمايشگاه عرضه شده، مربوط به 7 تا 
10 سال پيش مي شوند. 37 سال است كه از ايران دورم و 
فقط گاهي براي ديدن برادر و دوستانم به اينجا آمدم اما 
تهران نماندم و بيشتر با اتومبيل به سمت كوير يزد و كرمان 

و... مي رفتيم.

بیشتر  در  کویري هم  مناطق  معماري همان  و  بله 
نقاشي هاي شما دیده مي شود.

گاهي يك پنجره در ابيانه داراي چنان كنتراستي است كه 
حالتي متافيزيکي را تداعي مي كرد. من هميشه خواستم 
آنچه را مي بينيم عينا ثبت كنم. يك بار شنيده بودم يك در 

چوبي بسيار قشنگي در ابيانه است و من به خاطر ديدن آن از 
برادرم خواستم به آنجا برويم. اما روزي كه به آنجا رسيديم 
خبر دادند در را دزديدند! آنچه مرا هميشه به سمت زادگاهم 
مي كشاند، همين موضوع هاست كه اگر ما با دقت به اطراف 
نگاه كنيم در بسياري از شهرهاي كوچك و روستاها ديده 

مي شوند و فقط معطوف به ابيانه نيستند.

کارهاي شما به دو دسته کامال مجزا از هم تقسیم 
مي شوند و در نگاه اول نمي توان باور کرد که نقاش 
هر دو دسته از کارها یک نفر است. منشا این تفاوت 

کجاست؟
من سال 1۹60 و حتي پيش از آن و در بي ينال ونيز، به 
همين شيوه نقاشي مي كردم و به همين دليل نام اين كارها 
را »رباعيات« گذاشتم، چون رباعي خالصه اي از يك دنياي 
بزرگ در دو سطر است كه معني عميقي هم مي دهد. سعي 
كردم با اين خطوط و رنگ ها احساس دروني امروز خودم را 
ارائه كنم. خواستم با اين خط هاي عمودي جنبش و حركتي 
را نشان بدهم. اين كارهاي من تحت تاثير آويزهايي است كه 
معموال از سقف آويخته مي شوند و نور از آن عبور مي كند. بوم 
سفيد در كارهايم مانند نوري عمل مي كند كه از پشت اين 
خط هاي عمودي مي تابد. من خواستم با اين كارها الفبايي 
براي خودم بسازم، اما اينکه قافيه دارد يا نه را نمي دانم! 
اما كارهاي طبقه پايين كه به مناظر اختصاص دارند، دفتر 
خاطراتم هستند، اما اين كارها نقاشي هاي من محسوب 
مي شوند. البته در سال هاي اخير كارهايم كمي به سمت 

ميني مال رفته اند. 

بردید،  کار  به  »رباعیات«  در  شما  که  رنگ هایي 
آنها  از  گرافیک  در  بیشتر  که  هستند  رنگ هایي 

استفاده مي شوند.علت این کار چه بوده؟
كوير  از  پس  برويد،  اردهال  مشهد  به  شما  اگر  اما  بله. 
و خشکي، ناگهان يك ساختماني را مي بينيد كه به رنگ 
كه  پايين  طبقه  نقاشي هاي  در  است.  طاووس  پرهاي 
طبيعت به تصوير كشيده شده هم رنگ هايي كه من استفاده 

كردم جدا از هم هستند. اينها مانند موزاييك داستاني را 
روايت و فضايي را ايجاد مي كنند. در نقاشي هاي طبقه 
باال هم خواستم همين كار را بکنم. مي خواستم هر رنگي، 
البته  باشد.  براي خودش شخصيتي  برشي  و  هر خطي 
هيچ وقت نتوانستم خودم را تبليغ كنم يا فلسفه اي براي 
كارهايم ببافم. بيش از دو، سه هزار طرح مدادي و رنگ 
روغن از كارهاي جديدم دارم و نزديك هزار تا نقاشي مناظر 
و طبيعت كه اينها دارايي مرا تشکيل مي دهند. اين دارايي 
را زادگاهم و مردم به من دادند. جايي كه من امروز زندگي 
مي كنم نمي تواند نقش آينه را ايفا كند. اما در ايران وضع 
فرق مي كند. محيط وضع دروني شما را منعکس مي كند. 
مدرنيسم و آبستره تا حدودي جاي خود را به رئاليسم داده 
است. نقاشي هاي من اتفاقي و تصادفي نيستند و سال هاي 

سال كار كرده ام.

شما در خارج از ایران تابلوهایي را که از مناظر و 
آنجا  گذاشته اید.  نمایش  به  است  ایران  طبیعت 

استقبال چطور بود؟
اگر اين نقاشي ها را از نظر سبك بررسي كنيم، مي بينيم 
پيش از اين اسپانيايي ها و انگليسي ها به اين سبك كار 
كرده اند. خيلي ساده و با استفاده از آبرنگ مناظري را 
به تصوير كشيده اند. اما نمايشگاه هايي كه من از اين 
تابلوها برپا كردم، هيچ كدام براي فروش نبوده اند، چون 
همانطور كه گفتم اين كارها دفتر خاطراتم هستند. اما از 
اين كارها بسيار استقبال شد اما آن دركي را كه مربوط به 
كاهگل و بوي فضا مي شوند، ندارند. گاهي فکر مي كنند 
اين مناظري كه كشيدم، منطقه اي در آفريقاست. يك بار 
سال 1۹۸۲در ايروان نمايشگاهي برگزار كردم كه خيلي 
از آن استقبال شد. من اين نقاشي ها را با گوواش كشيدم، 
چون اگر مي خواستم با رنگ روغن كار كنم، نمي شد، 
زيرا در بيشتر اين مناطق باد مي وزيد و خاک روي كار 
مي نشست، حمل ونقل آن هم سخت بود، ضمن اينکه دير 
هم خشك مي شد. اما من در دو، سه ساعت اين تصاوير 
را مي كشيدم. شايد بايد بيشتر براي اين نقاشي ها وقت 

مي گذاشتم و حداقل 10 روز روي آنها كار مي كردم، اما به 
نظرم در آن صورت شورش درمي آمد. من عضو فدراسيون 
نقاشان انگليس هستم و ماهي يك بار به شکل گروهي 
سفر كرده و از مناظر انگلستان نقاشي مي كنيم. طبيعت 
آنجا خوب است اما دو، سه رنگ بيشتر نياز نيست: سبز، 
خاكستري و سفيد! همه چيز غمگين است. اما خواستم 
در تابلوهاي جديدم حس خوش بيني را القا كنم؛ هرچند 
اينها مربوط به بيننده مي شود كه چه احساسي به او دست 

مي دهد. 

بسیاري  فعالیت  هم  معماري  زمینه  در  شما 
و  عربي  کشورهاي  در  آنها  بیشتر  اما  داشته اید. 
مساجد بوده است. آیا این کارها برگرفته از معماري 
اسالمي بوده یا اینکه شما از معماري دوره هاي دگیر 

هم در کارهایتان استفاده کرده اید؟
برخي كارهايم صددرصد برگرفته از معماري و رنگ هاي 
ايراني است. اما چون مقاطع كار آنها يك شركت آمريکايي 
نمي دادند.  تشخيص  ايراني  از  را  عربي  معماري  بود، 
معتقدم معماري ايراني بسيار غني تر از معماري عربي 
است. اين دسته كارها بدون چون و چرا اجرا شد و پس 
از آن پيشنهادهايي از كشورهاي عمان، بحرين، سعودي 
و... شد. اما آنها از من خواستند تمام المان هاي كشورهاي 
عربي در اين كارها ديده شود، ولي درنهايت نمي توان 
تاثير معماري ايران را در هند، پاكستان، سوريه و... ناديده 
گرفت. همچنين يکي از بهترين كوفي هاي نوشته شده 
در دنيا مربوط به افغانستان است كه من در اين كارها از 
آنها هم استفاده كردم. در عمان و سعودي چيزي پيدا 
نکردم، اما از مسجد بزرگ سوريه طرح هايي را برداشتم. در 
اسپانيا هم ردپايي مي توان پيدا كرد. براساس خواست آنها 
من تمام اين موارد را مطالعه كردم و در طرح هايم به كار 
گرفتم. ديواري در موزه عبدالعزيز اجرا كردم كه براساس 
هجرت است. اما من هيچ اطالعي از هجرت نداشتم و به 
من گفتند، كتاب هاي مورد نياز را در اختيارم مي گذارند. 
كتاب ها را خواندم و برايم بسيار جالب بود و در ديواري ۵0 

متري اجرا كردم.

در ارمنستان چطور، یا براي ارمنه ؟
حدود شش، هفت سال پيش نمايشگاهي براي هزار و 
هفتصدمين سال مسيحيت در ارمنستان در موزه بريتانيا 
برپا شد. طرح اين نمايشگاه از من بود و از ارمنستان اشياي 
تاريخي كه مربوط به دين مسيح بود را در اين نمايشگاه 
نمايش دادم كه بسيار موفق بود. انجام اين كار از قدرت و 

توانايي من فراتر بود بود چون زادگاه من ايران است.

شما ۳7 سال از ایران دور بودید. در این سال ها از 
نگاه شما هنرهاي تجسمي چه تغییراتي کرده است؟

اين مساله را بايد از نظر اقتصادي و فرهنگ و هنر عرضه 
شده، قضاوت كنيم. اولين نکته اي كه تمام دنيا را متوجه 
ايران مي كند، فرش است. يادم هست كه »ياماساكي« 
معمار برج نيويورک كه در 11 سپتامبر زده شد، طراحي 
كرده بود، در مالقاتي كه با هم داشتيم از من پرسيد: »چرا 
فرش هاي ايراني به اين قشنگي هستند؟ در حالي كه آنها در 
كوير بافته شده اند!« اما به نظر من جواب اين سوال بسيار 
ساده بود. هركسي آرزويي دارد كه يکي از آنها اين است 
كه در جايي كه زندگي مي كند، باغ و باغچه اي داشته باشد 
و وقتي به اين آرزو نرسيده آنها را به اتاقش آورده است. 
در حال حاضر نمايشگاه هايي از كار ايرانيان در كشورهاي 
ما  كشور  اسم  شده  باعث  كه  مي شود  برگزار  مختلف 
بيش ازپيش سر زبان ها بيفتد. من سال هاي زيادي از ايران 
دور بودم. اما حاال كه به اطرافم نگاه مي كنم مي بينم جوانان 
چقدر با شور، حرارت و احساس كار مي كنند. اما زماني 
كه ما شروع به كار كرديم، چنين چيزي وجود نداشت. 
اما باعث اميدواري است كه نسل جوان ما يك روزي اين 
مساله را به جايي برساند. البته قرار نيست همه به يك جايي 
برسند اما هركسي مي تواند پله اي باشد براي هنرمند بعد 
از خود. عالوه بر نقاشي، فيلم هاي ايراني هم بسيار خوش 
درخشيده اند. من در هر مجلسي كه حضور پيدا مي كنم با 

افتخار مي گويم كه ايراني هستم. 

اما برخالف نگاه مثبت شما، كساني كه در اين حوزه در 
داخل ايران كار مي كنند، چندان از وضع موجود رضايت 

ندارند.
من فکر مي كنم هيچ كسي از نظر مالي راضي نيست. حتي 
پيکاسو هم از وضع مالي اي كه داشت راضي نبود و ساعت ها 
مي نشست و با خريداران آمريکايي چانه مي زد تا هر چقدر 
كه امکان داشت قيمت آثارش را باال ببرد و درآمد بيشتري 
داشته باشد. اين طبيعي است من فکر مي كنم اگر سقفي 
باالي سرم باشد كه باران نچکد، رنگ و قلم مو هم داشته 
باشم، براي زندگي خوبي است. مساله نقاشي كردن است، 

اينکه بعدا چه پيش مي آيد مهم نيست.

قصد دارید باز هم در ایران نمایشگاهي برپا کنید؟
نمايشگاه  ايران  باز هم در  باشد دوست دارم  اگر وقتي 
برگزار كنم. من در حال حاضر حدود 10، 1۲ پيشنهاد 
در كشورهاي ديگري دارم كه بايد به آنها جواب مثبت 
بدهم، چون مربوط به سابقه كاري ام مي شود. در حال 
حاضر قدرت و سرعت قبل را ندارم و پسرم كه با يك معمار 
بسيار سرشناس كار مي كند، گاهي به من كمك مي كند 
اما خب انرژي ام هم كم شده چون قبال در عرض دو روز 
يك تابلو مي كشيدم اما حاال براي كشيدن يك تابلو بايد 
دو ماه وقت بگذارم. ولي دوست دارم به كوير يا شمال سفر 
كنم و نقاشي هاي تازه اي بکشم. دوست دارم دفعه بعد هر 
نقاشي اي كه كشيدم را بالفاصله حتي اگر كامال خشك 

نشده باشد، به نمايش بگذارم.

پس قصد دارید باز هم برگ هایي از دفتر خاطرات 
خود را بفروشید؟!

البته اين اولين باري بود كه اين نقاشي ها را فروختم، آن 
هم به اين دليل بود كه خرج زيادي براي آوردنش به ايران 
متحمل شدم و يك آقايي همه آنها را يك  جا خريداري كرد، 
البته دوست داشتم اين نقاشي ها در خانه هاي مردم پخش 
شوند و افراد بيشتري آنها را ببينند يا داشته باشند. اما قصد 

ندارم ديگر آنها را بفروشم.

درباره ادمان آیوازیان، هنرمند نقاش و معمار

این همان انفجار است

ll     اِدمان كه دوستان قديمي ترش اِديك صدا 
مي كنند، اين روزها به تهران آمده است. سال هايي 
كه از زادگاهش دور بوده حاالدارد به مرز ۴0 سال 
مي رسد. با مهرباني لبخند مي زند، سري تکان مي 
دهد، آرام مي گويد: نمي دانم اِديك كجاست. اديك 
متعلق به گذشته من است. اِدمان از نمايشگاه هاي 
نيويورک و قراردادها براي شركت هاي معماري 
شروع شد. تا مدت ها به جاي اسم ادمان، فقط حرف 
بزرگ انگليسي E را مي گذاشتم. كم كم نام فاميل را 
اضافه كردم و بعد ديدم راحت تر است؛ هرچه خالصه 
تر بهتر! تا به ادمان رسيدم. ولي اصل موضوع اين است 
كه اگر وقت باشد، بايد اِدمان را به كار بکشم. هميشه 
مجبور بودم كارم را از كاري كه درآمدي براي خانواده 
ام داشته، جدا كنم. نقاشي را شايد براي رضايت و 

خواسته هايي كه به طور جدي از ته قلبم بوده انتخاب 
كردم. پنج سال است كه دفتر و شركت شناخته شده 
طراحي معماري اش را لندن تعطيل كرده است و تنها 
به دغدغه اش مي رسد؛ نقاشي و ديگر هيچ! »سعي 
كردم معماري را كنار بگذارم، هرچند سر و كله زدن 
با معمار و بنا و كار با مالت و گچ شيرين است. ولي 
همه چيز صد درصد به دست نمي آيد. حاالمعماري 
در گرو دخالت تکنولوژي و كسان ديگري است كه 
سهيم هستند. به دنبال نقاشي مي روم، به سبب 
وقت، فضا، تماس مردمي بيشتر. وقتي ويال، مدرسه 
و مسجدي را طراحي مي كنم در معماري بيشتر از 
مردم سهم مي برم، ولي مي خواهم سهم خودم را 
بدهم. از نوجواني و جواني اش كه بپرسي صريح و بي 
مقدمه مي گويد: زندگي شخصي ام شفاف نيست.
هميشه گرفتاري بوده؛ من و دوستانم مجبور بوديم 
كارهاي  بکنيم؛  تابلونويسي  زندگي،  بقاي  براي 
تبليغاتي هم كنيم. مساله اين بود كه وقت هميشه كم 
بود اما زماني به فکر شروع نقاشي افتادم كه نقاشاني 
از شاگردان كمال الملك بزرگ تر از ما بودند؛ زنده ياد 
حيدريان، اوليا و ديگراني كه مرا به عنوان نوجواني 
نصيحت مي كردند كه به راه نقاشي نروم چرا كه 

راه ساده اي نيست. آن زمان آقاي اوليا به من گفت 
نقاشي را ول كن، همه اش گرفتاري است. او تنگي 
هاي آن زمان را برايم توصيف مي كرد. حاالاما زمان 
زيادي از آن روزها مي گذرد و همين گذر روزگار، 

مسائل را حل كرده است.
    نقاشي هاي ادمان روايتي از گذشته و خاطرات 
اوست. اين هنرمند ايراني، با ظرافتي انحصاري با 
نگاهي مردم شناسانه، زيبايي هاي ايران را در ذهن 

و ضمير مخاطبش تداعي مي كند.
    كارهايش دو دسته اند؛ همان گونه كه خود مي 
گويد يکي دفترچه خاطراتش است، همان »نقش 
خاطره«، كه نقاشي از طبيعت، شهرها و دهات 
ايران است، اما روي ديگر كارهاي ادمان حکايت 
ديگرتري هم دارد. او به آنها كه تجلي نور دارند، مي 
گويد »رباعيات«. »اينها كار خودم است. يعني نوعي 
از نقاشي باعث رضايتمندي ام است. هميشه سعي 
كردم هر زباني كه حرف مي زنم - الاقل منظورم 
نقاشي است - تکنيك و فرهنگ لغات آن را حفظ 
كنم. به دنبال نقاشي بودم كه دلم مي خواست. اين 

تمام سير حرفه اي كار من است.« 
    ادمان 16ساله بود كه جايزه نخست مسابقه بين 

المللي نقاشان جوان تهران را دريافت كرد. ۹ سال 
بعد به جايزه نقاشان ايراني، جايزه فرهنگ و هنر بي 
ينال تهران رسيد و در پي آن براي شركت در بي 
ينال ونيز انتخاب شد. حاالكه شش دهه از آن روزها 
مي گذرد، با يقيني از سر تجربه و جهان بيني ويژه 
خود مي گويد: كارهاي جوانان ايراني مرا از بازگشتم 
پس از 37 سال به ايران، مطمئن، خوشحال و اميدوار 
مي كند زيرا در كار آنها اميد، حقيقت و نزديکي به 

انسانيت وجود دارد. 
    در مقايسه با 60 سال گذشته، نقاشان جوان 
امروز ايران شهامت زيادي دارند. اين نسل پايه گذار 
حقيقي زندگي آتي است. ادمان آيوازيان نقاشي را در 
آكادمي هنرهاي زيباي رم و معماري را در انگلستان 
فراگرفته است. تعدادي از كتيبه هاي خط ثلث 
كوفي و كاشيکاري هاي او در مساجد عربستان، 
كويت و عمان تاثيرگرفته از نقاشي اسالمي و ايراني 
است. پروژه هاي معماري همچون كالج توماسيان 
آپارتمان خصوصي،  و  تعدادي خانه  و  تهران  در 
نقاشي  رياض،  فرودگاه  مسجد  داخلي  طراحي 
ديواري سالن انتظار فرودگاه جده، نقاشي ديواري 
براي موزه ملي عربستان، طراحي موزاييك براي 
مسجدجامع عمان و... را در كارنامه حرفه اي خود 
دارد. اما خودش مي گويد: »كارهاي معماري من 
شايد فقط به خاطر ماديات بود. با اين حال اين كار 
را فقط به خاطر حقوقش نمي خواستم. مي خواستم 
خطي كه مي كشم تميز باشد و هرچه كه حقيقي 

است و داشته هايم را وسط بگذارم و نخواستم كار را 
به آساني و ارزاني تحويل دهم. در كارهاي معماري و 
تزييني، سوژه، مرا خودكار به سمت خود مي كشيده 
و از دستم خارج بودند.« »زندگي و طفوليتم در ايران 
بوده و فاصله گرفتن بي انصافي است. من هنوز به 
دنبال گفت وگويي از ته قلبم هستم و دارم راه پيدا 
مي كنم. هنوز فکر مي كنم بعد از اين همه سال باز 
هم وسيله اي براي تماس بيشتر با مردم وجود دارد. 
انسان در خانه و وطن خود دلبستگي و حقوق زيادي 
دارد. به تغيير خيابان ها و درختان نگاه مي كند. تمام 
اين سال ها بسيار دلتنگ ايران بودم و دليل اين غيبت 
طوالني كار و گرفتاري زندگي در خارج بود وگرنه 
براي من فرقي نمي كرد. كار وقت را از انسان مي 

گيرد.
    كم كم مي بيند بچه ها به زبان ديگر حرف مي 
زنند و اجباراً تماس ها و گرفتاري كاري و انتقاالت به 
زبان خارجي مي شود. در تمام اين سال ها هر ايراني 
كه به لندن مي آمد، نور كوچکي برايم بود. مدام به 
دنبال برقراري تماس با شاعران و نقاشاني بودم كه 
از ايران به انگلستان مي آمدند. اما به دليل گرفتاري 
فيگوراتيو  نداشتم.كارهاي  زيادي  آزادي  كاري، 
مانند خاطره اي است كه براي مردم بازگو مي كنم. 
محصول آن خاطرات كارهاي مدرن و آبستره من 
است كه از 1۹60 تاكنون مشغول آن بودم، ولي هيچ 
گاه از كارهاي فيگوراتيو و طرح زدن دست نکشيدم 
زيرا حس مي كنم آنها پايه و مايه هنر آبستره 
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  زهرا راد

هستند.«      او تاكيد دارد كه هميشه از نقاشي هاي 
تصادفي كه رنگ بندي هاي تصادفي دارند، پرهيز 
كرده و از آن فاصله گرفته است. »مي خواهم نقاشي ام، 
تحت كنترل خودم باشد. كارهاي باشهامت جوانان هم 
به من آموزش مي دهد و از ديدن شان سير نمي شوم.« 
تاثيرش را از كارهاي آبستره گرفته تا سبك و سياق 
كمال الملك و نقاشان روس كه در زمان قاجار به ايران 
آمدند كتمان نمي كند اما تصريح دارد، آنچه هست، 

اصل نقاشي ايران است.
    به همين دليل نام ۲0 تابلو تازه اش را هم »رباعيات« 
گذاشته است و مي خواهد مجموعه آثارش را، براي 
نخستين بار، پس از حدود چهار دهه، از ۲3 مهرماه 
جاري در خانه هنر به تماشا بگذارد. »اين كارها براي 
من رباعي هايي هستند كه به مردم تعلق دارند. فاصله 
از كشورت باعث مي شود دوبيتي هايي كه مي خواني 
يادگاري از تمام چيزهايت شود. مي خواستم آن را با 
چيزهايي كه از ادبيات و رفتار مردم اثرش بر من مانده 
تقسيم كنم. در وجودم و قلبم خواستم كه از زندان 

بيرون شان بياورم.
 هميشه سعي در ساده بودن كارم داشتم. هيچ وقت 
چيزهاي اضافه را در كارم جا ندادم.« »رباعيات« 
ادمان رنگ هايي روشن و تازه دارند. خودش مي گويد 
»تجلي نور«. »در رباعيات هم به روايت غمگيني برمي 
خورم، اما من در نقاشي تالش كردم از فضاي اندوه و 
غم بيرون بيايم و به نور و شادي برسم.     بوم هاي سفيد 
را برگزيدم كه خالص باشند. رنگ ها شادي دهنده 

باشند. بايد نور را در قلب هر كس به تجلي درآورد. 
پايان هر رباعي هم پرسشي است. فرقي نمي كند 
شاعر قديمي باشد يا امروزي...« اين هنرمند ماندگار 
در تاريخ هنرهاي تجسمي ايران، جريان هنر جوان 
امروز ايران را رنسانسي مي داند كه ديگر نمي ايستد 
زيرا در همه جوانب رخنه كرده است. »سليقه رنگ 
ها رشد كرده است. مدرنيسم در فروشگاه ها، لباس 
و همه اجزاي زندگي مردم وارد شده است. هنر، 
فقط نقاشي كشيدن و گذاشتن در خانه نيست. در 
گذشته حتي يك جعبه گز باسليقه وجود نداشت. 
اما جوان امروز هنر را به داخل مردم برده است. بايد 
دانست كه اين رنسانس به موقع رخ داده است.« او 
تمايزي فاحش ميان جوان نقاش ايراني و خارجي 
قائل است. »كارهاي جوانان خارجي مانند كارهاي 
كنکوري مدرسه است. گويا صرفاً جهت تحويل دادن 
كار آكادميك است. با اينکه كارشان آبستره است، اما 
اصالت باطني ندارند زيرا همه در يك خط مي روند. به 
نوعي تکرار كاري كه پيشتر روتکو و ديگران كردند. 
اما كار هنرمند جوان ايراني اين طور نيست. كارهاي 
تلفيقي نقاشي ايراني را نمي توان انکار كرد. ممکن 
است شيوه من نباشند، ولي احترام مي گذارم. اين 

همان انفجار است.
    دوست دارم بيشتر به جوانان تکيه كنم. شايد جوان 
ايراني را به نام و نشانش نشناسم اما خروجي شان را 
اميدوارتر مي كند.« در  مي شناسم و همين مرا 
گذشته ضياپور، جوادي پور، وزيري مقدم و... بودند. 

در آن زمان كسي نمايشگاه نقاشي را نمي شناخت. 
شايد كسي جايي براي خود كالسي برقرار مي كرد و 
شاگرداني داشت. نخستين بار سر نبش خيابان بهار 
آقايان ويشکايي و جوادي پور نمايشگاه برگزار كردند. 
غير از انجمن شوروي و امريکا كه براي خود كار مي 
مهرگان  باشگاه  بعدها  نبود.  ديگري  جاي  كردند 
تاسيس شد. ادمان آن روز سه پايه اش را برمي دارد 

و نمايشگاه آنها را نقاشي مي كند.
    جوان آن سال ها كه حاالدر آستانه ۸0سالگي است 
تاكيد دارد، فراموش كردن بزرگاني چون ضياپور و 
ماركو و ديگران ناحقي است. اينها ماهيت هنر ايراني 
را حفظ كردند. هيچ كس تنها نيست. ديگران براي ما 
پله هايي گذاشتند. اگر پله ها را با هم جمع كنيم به 
جايي نمي رسيم. نقاشاني كه حرفي زدند، كاري و 
حركتي كردند، كساني اند كه همه اين پله ها را رفته و 
خود را جدا كردند و توانستند از خود حرفي بزنند كه 
ماندگار و تاثيرگذار باشند.      خاطرات ادمان با ماركو 

گريگوريان شنيدن هم دارد.
 به ياد مي آورد روزي را كه به خاطر نقاشي از مکاني 
در محلي قديمي، از فاصله چند صدمتري كتك هم 
خورده است... »اما اكنون رشد و فهم هنري جوانان 
بسيار باالست. دوره ما در مقابل اين دوره با اين همه 
هنرجو چيزي نبود. اما رابطه با جهان و دسترسي 
هاي به واسطه تکنولوژي و پيشرفت امکانات در اين 
روزگار سبب رشد شده است.« ادمان آيوازيان تنها 
هنرمند ايراني است كه به عضويت انجمن سلطنتي 

نقاشان رنگ و روغن انگلستان پذيرفته شده است.     
اين هنرمند ايراني و پركار همه اين سال ها را هم از 
زادگاهش- ايران - دور نمانده هر چند سالي آمده، 
با زنده ياد برادرش راهي روستاها و شهرهاي كويري 
ايران شده، مقوا، قلم مو و جعبه هاي آبرنگ را در كوله 
اش جاي داده و حاصل كارش صدها تصوير از بازار و 
طبيعت و كوير و امامزاده هاي دور و نزديك به شهرها 
و روستاهاي ايران است. همان ها كه خود »نقش 
خاطره« مي خواندشان. او پنج سالي كه از معماري و 
طراحي جدا شده و فقط نقاشي مي كشد، مي خواهد 

سر و ساماني به آثارش بدهد. خودش مي گويد مي 
خواهم ببينم چه كرده ام. فرزندانم بدانند پدرشان 
چه كرده است... با همه اينها ادمان، آرام اما دلتنگ 
است. »دوست داشتم هيچ وقت از ايران نمي رفتم. 
حدود ۴0 سال پيش به دليل دعوت كاري به ايتاليا 
و سپس انگليس رفتم. شکايتي ندارم. مدرسه و هتل 
طراحي مي كردم. اما هيچ وقت قانع نبودم. فکر مي 
كردم در ايتاليا و انگليس مي توانم نتيجه بيشتري 
بگيرم، ولي هرچه بيشتر ماندم، غرق شدم. كاش 

همين جا - در ايران- خانه گلي طراحي مي كردم...«
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llThe contemporary Iranian art has 
gone through many changes in recent 
years and never been as diverse as is 
now. The increasing number of young 
population together with other social 
and political elements has led to re-
invention of contemporary arts. The 

speed of these changes is so fast that the academic 
system cannot catch up with them. The wealth of ex-
perience from the former generations has been adap-
ted and used in today’s art. For instance, the so-cal-
led ‘Sagha-khaneh’ wave has been developed in calli-
graphy or miniature has been adapted differently wi-
th various layers. Adapting and questioning the tradi-
tional and historical art is clearly seen in figurative art 
more than abstract. 
The importance of concept in contemporary art is vi-
sible in abstract works. Urban and everyday life issu-
es and objects are also seen in recent years with addi-
tional spices of introspection, criticism and even pop-
art and satire. But many of these dialects have not be-
en published and introduced internationally. The limi-
ted success in some international markets has only at-
tracted partial attention of art experts to the Iranian ar-
tists. This is the reason which implies the importance 
of independent galleries to introduce the Iranian art to 
wider audience. Today’s generation of Iranian artists 
are now going through a self-knowledge for better un-
derstanding of the new methods for equal presentati-
on of their works in global scene. This generation, apart 
from the known framework, has progressed unbelie-
vably. Everyday new galleries and art collectors are 
added to the enthusiasts of Iranian arts and this issue 
is specially seen in the capital of Iran which is surpri-
sing and contrary to expectations. This sudden deve-
lopment jump is not only seen in traditional media but 
also contrary to small support of new media, unbelie-
vable production can be seen in these new fields. Ba-
sed on the above, I am confident that in the near futu-
re we will witness the new wave of young artists and 
their different works.

Translated by peyman moazami 

i have been asked to write for ghobad shiva.
 Because I wrote before and there is 
nothing left to say about how much I envy 
him and even his description. I go though 
his work collection. Works that I’ve seen 
many times but it’s like I never seen them 
never before. How fresh and new are the-

se works , how strange and familiar are they , I’ve seen them 
many times but it’s like I’ve just laid eyes on them. 
My eyes teeter from one poster to another poster and I sta-
re at each poster and I float to Shiraz, Balkh and Bokha-
ra, to Hamedan and khorasan. I open wings and fly to last 
decades, no, to last centuries ; my eyes stand still on each 
poster and roll on each poster and on top of Takhte gam-
shid, Ganjname and Taghe bostan and me eyes roll and I 
spin and spin and I spin again hand in hand with Galaledin 
rumi balkhi and Molana.  I was supposed to talk about gra-
phics but these Suleiman carpets make it impossible, every 
poster turns into a carpet and my eyes and your eyes and 
us… So much Suleiman
What a sweet prophecy when you are Suleiman in graphics 
Graphics, graphics and still graphics; a lifetime graphics 
and sketch and design. 
Ghobad Shiva is Iranian. She is truly Iranian, without any 

formality.  Virtuous Iran, years of innocence, noble Iran, no-
ble presentation of our pure nature. 
Where Bualisina’s remaining exists and Shiva opens her 
eyes to the world. She is born in Hamedan into lune, love, li-
ght and color.  Being native and Iranian is not something you 
can learn you must blend like love; abolsaeed abolkhair’s 
saying that: it should fit not learnt.  
Being native is living intimate in native’s culture. It is not 
possible to stick a drawing or a word on a sketch without 
first living with it, breathing its air and listening to its music. 
Being native is not only in structure, although, harder than 
structure is content’s nature, Content which is full of sayings 
and slangs and examples.  He is native in its expression, 
although, not one image is impossible and not one tech-
nique in his portrayals is out of touch. If he feels his design 
needs a picture, drawing, designing, calligraphy and if he 
doesn’t have the expertise, he seeks help from an expert. 
Shiva doesn’t even accept limits in colors and to comple-
ment his work he takes advantage from color five and six 
in gold and silver. Ideal colors that in Iran’s ancient art calls 
upon sun to earth. Shiva’s visual sense exceeds existing 
forms of writings.  If complements of Traditional calligraphy 
don’t shed lights on writing and even if existing fonts are not 
sufficient then he himself writes and if you desire designs. 

Writing will turn into a sketch if it doesn’t express its essen-
ce.  Sometimes Shiva manipulates method of calligraphy 
without considering essence of calligraphy with respect to 
graphic forms and he creates a different form. A worthy cre-
ation that turns everyone’s head …. 
There is no need to repeat statements that others have al-
ready said about Shiva, that how these traditional types of 
paisley patterns harmonize and embrace each other to cre-
ate different forms. The way Iranian beautiful colors dance 
on width of his posters and that his father’s rhythm from his 
Tar can be sensed in his Iranian motives. 
Experienced Shiva, mature Shiva, sometimes takes up a 
roll as a child and reaches purity in his creation, a childish 
innocence. Like saadi’s saying: easy and absent. Com-
fortable, childish way of speech and Sincere. Playing aro-
und with colors and forms and sometimes more than just 
playing, playfully.  *May kids…
You dance around hand in hand childishly, spin, and 
spin until you are swept off your feet sailing far from ti-
me and space. On a poster like a Suleiman carpet in-
to the blue sky. 

Farzad Adibi/ A summer night in 2012
*Needs Attention

Translated by: Nazanin Abbasi
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