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هنرهای تجسمی
برگي از تاريخ

حضور فعال زنان در دنياي هنر

یادداشت

فرياد زنان تجسمي كار
صبا عابدی

بومم
را تغيير دادم

نقاشان نسل  3از مشکالت خود به ایران گفتند

صبا موسوي

نسل سوم نقاشان زن ايران به گونهاي پرچمداران هنر
معاصر امروز هستند .آنها آموزههاي گذشته را با خود
دارند و روزي الگوي نسلهاي بعد خواهند شد .با توجه
به اين موض�وع ،اين زنان در ح�وزه ورود به بازارهاي
هنري با مشكالتي دست به گريباناند .شرايط ورود به
فضاي حرفهاي هنر براي آنها سخت است و ماندن در
فضاهاي حرفهاي سختتر ،با توجه به تفكرات قديمي
نسبت به حضور زنان در جامعه ،هنوز هم گالريدارها و
مجموعهداران به آنها كمتر اعتماد ميكنند .بنابراين
بس�ياري از هنرمندان اين نس�ل حت�ي با تحصيالت
كارشناس�ي ارش�د ،بيكار هس�تند يا در شاخههايي
بجز نقاشي مشغول به كسب درآمدند .در اين گزارش
نظرات هنرمندان كام ً
ال ش�خصي اس�ت و آنها قصد
ندارن�د فضاي كل�ي جامع�ه و هنري كش�ور را مورد
ارزيابي و قضاوت قرار دهند ،تنها تجربههاي شخصي

نقاش تنها فروش آثارم نيست بلكه ميخواهم
ب��ا گفتن حرف هايم در نقاش��يها به آرامش
برس��م و اين موضوع عين آرامش و باقي همه
هيچ است.
تخريب زنان نقاش توسط خود آنها
همچنين بهارك شمس الدين ،كارشناس
ارش��د پژوهش هنر و نقاش معاصر با يادآوري
اينكه پيش از شروع دانشگاه نقاشي ميكرده
و به آموزشهاي آكادميكي اعتقادي نداش��ته
به اي��ران گفت< :كمي دير به دانش��گاه رفتم،
متأس��فانه در دانشگاه ديگر هنرجويان معتقد
بودند استادان خوبي نداريم اما باز هم شرايط
ب��راي من خوب بود زيرا چيزهاي جالبي پيدا
كردم و توانستم افكارم را جمع بندي كنم>.
وي افزود < :در شيراز ،نقاشي خواندم ،شيراز
ش��هر ادب و هنر اس��ت اما تمام فعاليتهاي
هنري كشور در تهران اتفاق ميافتد و متمركز
اس��ت بنابراين نتوانس��تم وارد چرخه موجود
در دنياي هنر بش��وم و نتوانس��تم خودم را در
جامعه هنري آنطور كه بايد معرفي كنم.
بنابراي��ن تصميم به رفتن از ايران گرفتم و

كه ش�ايد بس�ياري از زنان نسل س�وم نقاشان مدرن
اي�ران آن را لمس كرده و يا نكردهاند را با خوانندگان
در مي�ان ميگذارن�د .آنها را نس�ل س�وم هنرمندان
تجسمي كار مينامند .نسل سومي كه تجربه و آزمون و
خطاهاي هنرمندان مدرن دو نسل قبل از خود را ديد
و آموخت ،نس�لي كه در زمان انقالب اسالمي ايران به
دنيا آمد .كودكي خود را در جنگ سپري كرد و جواني
خود را در رفت و آمد ميان س�نت ،مذهب ،فرهنگ و
ناسيوناليستي (وطن پرستي) گذراند .هنرمنداني كه با
هزار مشقت وارد دانشگاه شدند ،تحصيل هنر كردند و
فارغ التحصيل شدند .هنرمنداني كه پيش از دانشگاه
با توجه به س�ختيهاي آن روزگار دني�اي هنر ايران،
نقاشي ،مجس�مه ،گرافيك ،عكاس�ي ،تصويرسازي و
غيره آموختند و پس از دانشگاه در كنج خلوت به كار
پرداختند.

برخ�ورد ب�ا هنرمندان
ً
عملا ب�ازاري ش�ده،
نميگوي�م ك�ه اقتص�اد در هنر
مهم نيس�ت ،بس�يار هم مهم
اس�ت و جاي�گاه حيات�ي براي
بقاي هن�ر دارد اما ش�يوههاي
رايج در ايران درست نيست

راهكارم برگزاري چندين نمايشگاه در داخل و
جمع كردن رزومه كاري بود .اما با يك واقعيت
ت��كان دهنده رو به رو ش��دم ،گالري دارهاي
خصوصي خيلي دير براي برگزاري نمايش��گاه
به هنرمن��دان جوان وقت ميدهن��د ،در اين
جريان آش��نا بازيها و باند بازيهاي بسياري
ميشود و اگر كسي هم موفق به گرفتن وقت
ش��ود س��الها براي برگزاري آن زمان ميبرد
بنابراي��ن به گالريهاي دولتي مراجعه كردم>.
وي با اش��اره به مش��كالتي كه بر سر راه براي
برگزاري يك نمايش��گاه نقاشي داشت ،ادامه
داد <:متأس��فانه خيلي بد است كه گالريهاي
دولتي نيز س��هلانگاري و رفي��ق بازي كنند،
وق��ت نمايش��گاهم را در يك��ي از گالريهاي
زير مجموعه ارشاد تنظيم كردم اما زماني كه
پوس��ترم را به ارش��اد بردم متوجه شدم زمان
نمايشگاه من را به ديگري دادهاند و خب بهطور
يقين اين موضوع نااميدي بسياري نه از وجه
كار بلك��ه به دليل چنين روابط انس��اني براي
من بوجود آورد>.
اي��ن زن نقاش نس��ل س��ومي اضافه كرد:

عکس  /تزئینی است

س��الهاي نه چندان دور در فضاي هنرهاي تجسمي ايران ،شاهد حضور
چش��مگير هنرجويان زن در دانشگاهها و آموزشگاهها بوديم .زنان نسل دوم و
نسل سوم هنر مدرن ايران حضوري فعال و پررنگ داشتهاند و توانستند جايگاه
و بازارهاي هنري داخلي و خارجي و كرسيهاي استادي را به دست آورند.
اي��ن اتفاق در دنياي هنر ايران خوب اس��ت ،زيرا آث��ار هنري تك نگاهي
نميش��ود و نيم ديگري از جمعيت كش��ور نيز نگاه زنانه خ��ود را در معرض
دي��د قرار ميدهند .اين هنرمن��دان در خلق آثار خود دنياهاي متفاوتي چون
نگاهه��اي مادرانه ،مبارزه جويانه ،عاش��قانه ،عارفانه ،ظلم و س��تم ،فرياد ،حق
طلبانه ،مردستيزانه ،عدالت جويانه ،برابري و غيره را نشان ميدهند.
اين روزها در فصل نمايشگاههاي پايتخت شاهد حضور آثار هنرمندان زن
جوان در گالريها هس��تيم .خصوصيات ب��ارز آثاري كه به نمايش در ميآيند
توانایي اين افراد در كار اس��ت كه ميتوان به ايدههاي نو ،نگاه خالقانه ،بياني
رسا و بيپرده و اجراي قوي آنها اشاره كرد.
اين موج جديد از هنرمندان ،با وجود مش��كالت فراوان بر س��ر راه آنها به
دليل نوع نگاهي كه به جنسيت اين افراد ميشود ،قابل تقدير هستند ،زيرا در
بسياري از موارد ،منتقدان و گالري دارها ،اگر آثار اين زنان را از فضاي انتزاعي
و خطوط و تركيب بنديهاي لطيفي كه به آنها ميچسبانند ،خارج ببينند،
با برچسب فمینيستي ،خشن بودن ،خارج از عرف بودن ،سخت بودن و خيلي
بهانههاي ديگر ،طرد ميكنند يا بهايي به آثارشان نميدهند.
در هر صورت ،ميان نمايشگاههايي كه در پايتخت برگزار ميشود ،نام زنان
جوان نيز به چش��م ميخورد ،آثارشان بر ديوار گالريها به نمايش در ميآيد،
مخاطبان ميآيند و ميروند ،اما در نهايت باز هم نسبت به مردان ،آثار كمتري
ميفروشند .خريداران آثار هنري ،به دليل تفكرات سنتي در فضاي بازار هنري،
خيل��ي بر خريد آثار اين زنان ،ريس��ك نميكنند و به قولي بيش��تر به دنبال
نامهاي «برند» در فضاي هنر ايران هس��تند .بنابراين زنان هنرمند نسل سوم
كه با تالش براي ماندن در فضاي تجسمي كشور تالش ميكنند مسير سختي
را براي به نتيجه رسيدن بايد طي كنند.
بارها نيز در فضاي تجسمي پايتخت شنيدهايم كه بسياري از اين افراد براي
فروش آثار خود ،با خريداران خارجي در ارتباط مستقيم هستند ،اين موضوع
بس��يار باعث خرس��ندي است ،اما از سوي ديگر مش��كل بزرگ در اين ميان،
قيمتهاي بسيار پاييني است كه از سوي دالالن و خريداران آثار هنري خارج
از كشور به اين هنرمندان پيشنهاد ميشود .اثر آنها را در اروپا بين  70تا 200
يورو خريداري ميكنند ،هزينه پس��ت را بر عهده هنرمند داخلي ميگذارند و
در نهايت كار هنرمند ايراني را به دليل نبود مديريتهاي فرهنگي ،در خارج از
كشور به قيمتهاي بااليي ميفروشند .در اين بين باز هم هنرمند ايراني است
كه با اندك��ي دريافت پول ،براي اينكه بتواند بقاي هنري خود را حفظ كند،
بازنده مالي خواهد بود.

هنرمندان��ي كه در ميان آس��مان و زمين
معلق و در روياهاي هن��ري خود غرق بودند،
دنياي واقعي را پس از دانش��گاه لمس كردند.
هنرمنداني كه با آمال بس��يار دس��ت به خلق
اثر زدند ،كوش��يدند و رياضت كش��يدند اما با
س��يلي تلخ واقعيت روبه رو شدند .اينكه در
فرهنگ ايراني ،مگر ميشود نقاشي نان شود؟
آب ش��ود؟ خانه و پناه و پول ش��ود؟ وضعيت
دخت��ران و پس��ران دي��روز و زن��ان و مردان
هنرمن��د در گنگي امروز و امي��د به فرداهاي
بهتر در تلخي و بدبيني به دنيا ميگذرد.
در ميان نس��ل سه ايها ،با تعداد زيادي از
زنان نقاش نسبت به آنچه تا ديروز در گذشته
تاريخ هنر ايران بوده ،رو به رو هستيم .نقاشاني
كه دستي توانا در قلم و رنگ و نگاهي تيزبين
دارند و در آثارش��ان تالش براي تغيير نگاه به
زن و مشكالت و دغدغهها ديده ميشود.
زنان��ي ك��ه جامعه مردس��االر هن��ري نيز
به س��ختي پذيراي حضورش��ان ش��ده و اين
هنرمندان با تالشهاي دوچندانش��ان نسبت
به مردان در فضاي هنري كش��ور ،توانس��تند
نفس��ي كم عمق بكش��ند و امروز حضور خود
را تا حدي تثبي��ت كنند.اين بخش از جامعه
دچار مش��كالت و بحرانه��اي فراوانياند .به
سختي كار ميفروش��ند ،به سختي ميتوانند
وارد فض��اي حرفهاي هنر ش��وند ،حمايتها
و اعتماده��ا نس��بت به آنها كم اس��ت و در
بسياري موارد به دليل زن بودن ناديده گرفته
ميشوند.
نقاش��ي را پناه��ي يافتن��د در مي��ان
تبعيضه��اي دختر و پس��ري گذش��ته دور،
در اي��ن خصوص روجا امج�دي ،يك نقاش
نس��ل س��ومي ،به ايران گفت< :كودك بودم و
تفريح خاصي نداش��تم ،منظورم بس��يار كلي
اس��ت ،چون دختر بودم سانسورهاي شديدي
ميش��دم و نميتوانس��تم خود را بروز دهم و
فش��ارهاي زي��ادي را در خانه ،تنه��ا به دليل
موضوع جنس��يتي تحمل ميك��ردم ،كاغذ و
مدادرنگي تنها وس��ايل دم دستم بود ،شروع
كردم به كشيدن و تخلیه فشارهايم و اينگونه
شد كه نقاش شدم>.
امجدي ب��ه كار ادامه داده و ش��يوه كاري
وي نيز در دانش��گاه نيز مورد قبول واقع نشد،
اما نقاش��ي برايش زندگي بود ،او بس��يار زنانه
نقاشي ميكشد و از رنگها همچون رنگهاي
زنده شمال ،در نقاشيهايش استفاده ميكند
وي در اين خصوص توضي��ح داد< :ميگفتند
در كارهايت پرت��رهداري و نميتواني اينها را
بكش��ي ،البته نقاش��يهاي من خطي و مبهم
بودند ،دانشگاه ما اس��تعدادم را خفه ميكرد.
ميگفتند نقاشي هايت بين طراحي و نقاشي
اس��ت و مجب��ورم كردن��د تا طبيعت بكش��م
و از اي��ن طريق م��ن را از اهدافي كه در هنر
توجو ميكردم دور كردن��د>.وي اضافه
جس�� 
كرد< :در كجاي دني��ا ميگويند تو نميتواني
پرتره بكش��ي و همچنين در عمل در بسياري
از گالريها نيز نمايش��گاهي متمركز از پرتره
به آن صورت برگزار نميش��ود و اين موضوع
خيلي محدود است>.
اين نقاش نس��ل س��هاي با بي��ان اينكه با
توجه ب��ه اين ش��رايط فض��اي كاري خود را
ادامه داده و با اين موضوع مبارزه كرده است،
افزود< :بزرگترين مش��كل همدوره ايهاي ما
برگزاري نمايش��گاه است ،تعداد كمي از نسل
من ميتوانند نمايش��گاه برپا كنن��د .بنابراين
نقاش��ي هايم را به ش��كل  CDتهيه و پخش
كردم و تع��دادی از تابلوهايم را نيز به صورت
دكوراتيو در منطقه مبل فروشهاي يافت آباد
تهران به فروش رساندم .متأسفانه نگاه به هنر
نقاش��ي در ميان جامعه ،نگاه��ي تزئيني و نه
هنري است >.امجدي نقاشي را براي بيان درد
دانس��ت و گفت < :نقاش��ي يعني حرف زدن و
راهكاري براي حل مشكالت پيدا كردن است.
در جامع��ه ما نقاش��ي به عنوان دك��ور ديده
ميش��ود و گاه��ي جاي عكس ن��ه به معناي
عكاس��ي را ميگي��رد .يعني س��طحي به آن
نگاه ميش��ود ،تنها به صرف تصوير و نه صرف
بيان>.
وي با اش��اره به اينكه هنوز نتوانسته وارد
بازار هنري كشور شود و نقاشي بفروشد تا خرج
زندگي كن��د ،بيان كرد <:چون نميتوانس��تم
خرج زندگي خود را از راه نقاش��ي كشيدن در
بياورم و طي نمايش��گاههايي كه برگزار كردم
كار خيلي ك��م فروختم كه حت��ي پول رنگ
و بوم هم نيز بازنگش��ت ،به آرايش��گري روي
آوردم .م��ردم زماني كه درگي��ري اقتصادي
داش��ته باش��ند نميتوانند بر خري��د تابلوي
نقاشي سرمايهگذاري كنند.
دوس��ت دارم از طري��ق نقاش��ي هاي��م با
م��ردم صحبت كنم اما با توجه به ش��رايط بد
اقتصادي بازار هنر تجسمي ،مجبور شدم بومم
را تغيي��ر دهم و بر صورت و م��وي مردم كار
كنم .متأس��فانه مردم ما تنه��ا به دنبال ظاهر
هس��تند ،پول خرج زيباييهاي ظاهري خود
ميكنند اما به درونشان نميانديشند>.
امجدي خاطرنشان كرد <:اين يك واقعيت
تلخ براي من به عنوان يك نقاش خواهد بود،
اما به هرحال واقعيت امروز ،همين است و من
بايد خود را با آن وفق دهم>.
به عن��وان ي��ك هنرمند و نق��اش وظيفه
اصلي من در ابتدا نجات خودم از ش��رايط بد
اس��ت ،س��پس ميتوانم در تابلوهايم حرفي
براي جامعه داش��ته باش��م .نج��ات خودم به
معن��اي روبه رو ش��دن با واقعيت و رس��يدن
به راه منطقي و س��الم بدون اس��ير شدن در
موان��ع س��ر راهم اس��ت <.امج��دي جامعه را
همانن��د يك رودخانهاي كه هنرمند را با خود
ميبرد توصيف و بيان كرد >:خيلي بد است كه
اعتراف كنم بس��ياري از هنرمندان نسل من،
ب��راي رهايي از چه كنمها و مش��كالت رو به
مواد مخدر آوردهاند.
اما من به ش��خصه به آينده هنري نس��ل
خودم چش��مي ندارم و فك��ر ميكنم قرار هم
نيس��ت فردي ح��رف خاصي بزند ام��ا با اين
حال تا آنجا كه بتوانم تالش ميكنم و نقاشي
ميكشم.مش��كل اصل��ي من به عن��وان يك
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در س��ال  1971ميالدي ،انجمن هنرمندان زن لسآنجلس ،طي گزارشي
اعالم كرد كه در طول  10س��ال گذش��ته از بين  713هنرمندي كه در موزه
لسآنجلس كانتي ،نمايش گروهي داشتند تنها  29نفر و از بين  53نمايشگاه
انفرادي تنها يك نفر آنها زن بوده است .اعداد و ارقام مشابهي نيز در بررسي
موزهها و گالريهاي ديگر به دست آمد.
همچني��ن در  1971مي�لادي ،ليندا ناكلين ،تاريخ ن��گار هنر در مقالهاي
اين س��ؤال را مطرح كرد كه «چرا هيچ زن هنرمند بزرگي نداش��تهايم؟» در
پاس��خ ،وي به دورهه��ا و تمرينهاي متصديان و پرس��نل موزهها و گالريها
و ب��ه ارزشهاي��ي كه در تاريخ هنر برجس��ته ش��دهاند ،اش��اره ك��رد« :ما به
منتق��د فمينيس��تي كه نظم و قواني��ن تاريخ هنر را مورد بررس��ي قرار دهد
نياز داريم .كس��ي كه با رخن��ه در محدوديتهاي فرهنگ��ي و ايدئولوژيكي،
ن و پيش��داوريهايي را آش��كار كند كه نه تنها مربوط به مس��ائل زنان
نقصا 
هنرمن��د باش��د بلكه س��ؤاالتي اساس��ي درب��اره خود نظ��م و قان��ون را نيز
موجب شوند».
زبان نقد و تاريخ هنر ،هيچگاه زنان را نپذيرفته بود كه بخواهد ردشان كند،
اص ً
ال نيازي به توجه به زنان احس��اس نميكرد .يك هنرمند بزرگ هميش��ه
 old-masterخوانده ميش��د و يك اثر هنري ارزشمند .master-piece
در چنين چارچوب ارزش��ي ،نبوغ هر معنايي كه داشته باشد صرفاً در انحصار
جنس مذكر اس��ت .حتي اگر اصالحي نيز صورت ميگرفت و هنرمندان زن
ماهر  old-mistressesنام ميگرفت ،چيزي عوض نميشد.
در  1970ميالدي ،جودي گرويتس ،در يك صفحه كامل آگهي در «آرت
فورم» در هيأت يك بوكس��ور در رينگ ظاهر ش��د و اظهار ك��رد ،از آنجايي
كه س��يطره كنوني مردان بر جهان هنر ،مانع پذي��رش كار او و زنان هنرمند
ديگر ش��ده اس��ت از نامي كه پدرش به او داده صرف نظر خواهد كرد و از اين
به بعد به نام ش��هر زادگاهش ،جودي ش��يكاگو ناميده ميشود .وي به همراه
مريم شاپيرو نخس��تين برنامه هنري فمينيستي را در انستيتو هنر كاليفرنيا
ترتيب داد.
تا اواسط دهه  ،70اشارات گسترده به انديشه فمينيستي در هنر ديگر كام ً
ال
آش��كار شده بود .بر حق زن در حضور به عنوان زن و نه يك موجود خنثي يا
دستيار و تابع مرد ،تأكيد شد .به دنبال اين موضوع مسأله هويت بيش از پيش
مورد توجه قرار گرفت و جالب اينكه تنها مس��أله جنسيت مطرح نبود ،بلكه
تش��خيص تفاوت بين هويتها ،مسائل نژادي و فرهنگي و طبقه اجتماعي را
نيز در بر گرفت.
بس��ياري از هنرمنداني كه در آثارش��ان درگيريهايي با مس��ائل سياسي
داشتند ،تحليلهاي خود را به حوزه آگاهي فمينيستي نيز گسترش دادند.
در اروپا نيز اغلب كارها صراحتاً در ارتباط با مسائل اجتماعي مانند دستمزد
يكس��ان ،نگهداري كودكان ،دريافت مزد براي انجام امور منزل ،تش��كلهاي
صنفي براي ترويج تمايل آنان به مطرح ش��دن و ش��نيده شدن كه دغدغهاي
جدي براي زنان آن دوره بود ،نش��ان ميداد .مشكل در اصليترين ابزار بيان،
يعني خود زبان نهفته بود.
حتي زبان با س��اختار خود و انديش��ههاي حاضر پش��ت كلمات ،به سلطه
نگرشهاي مردس��االرانه كمك ميكرد .واقعيت هرچند غلط ،اين بود كه يك
مرد هنگام صحبت كردن ميتوانس��ت خودش باشد ،اما برعكس ،زن مجبور
بود زباني به كار ببرد كه او را در نظر نگرفته و براي صحبت كردن او س��اخته
نشده بود.
اكنون زنان به دنبال اين بودند كه خود را به گونهاي ارائه كنند كه برخالف
سنت ،خواست مردان را تحقق نبخشند.
س��ؤاالت همه جانبهاي كه در مورد هنر و مؤسسات هنري در اين سالها
مطرح ش��د ،زماني ارزش داش��ت كه دركي كه فراه��م آورده بود ،عم ً
ال مورد
استفاده قرار دهد ،دركي مبني بر نقش محيط ،قدرت ،مالكيت و هويت جنسي
و فرهنگي در تعيين معناي اثر هنري.
٭ منبع :هنر بعد از  1960اثر مايكل آرچر ،ترجمه كتايون يوسفي
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<ب��راي كوچ كردن مصممتر ب��ودم ،اين بار به
اصفهان رفتم و در گالري كوثر اين ش��هر كه
زير نظر ارشاد اصفهان بود ،نمايشگاهي برگزار
كردم كه راضيكنن��ده بود و در تهران نيز در
گال��ري كمالالدين بهزاد آث��ارم را به نمايش
گذاشتم.
تصمي��م گرفتم كه  CDآث��ارم را به چند
گالري بهتر براي برگزاري نمايشگاه بدهم اما
با نااميدي روبه رو ش��دم .بهطور مثال تصوير
نقاش��ي هايم را به گالري الله ب��ردم ،گفتند
پاس��خ ميدهند اما خبري نشد و فكر ميكنم
اص ً
ال نقاش��يها را نديدهان��د .اين موضوع را از
چند تن از دوس��تان ديگر هم شنيده بودم يا
 CDكارهايم را به گالري گلستان بردم ،پس
از  4س��ال با من تم��اس گرفتند و گفتند كه
بهار آين��ده با آنها تماس بگي��رم براي وقت
نمايشگاه كه  2سال بعد به من وقت برگزاري
نمايش��گاه را بدهن��د .اي��ن موض��وع اينقدر
دلس��ردكننده بود كه اص ً
ال پيگير نش��دم .آيا
معني ميدهد كه براي برپايي يك نمايش��گاه
كمتر از يك هفتهاي ،يك نقاش حدود  6سال
انتظار بكشد؟>
وي تصريح كرد <:متأس��فانه ب��راي تعبير
كردن فضاهاي هنري داخل ايران بايد از واژه
«حال به هم زن» اس��تفاده كنم .در روزهاي
افتتاحيههاي هنري ،ان��گار وارد يك مهماني
قش��نگ ش��دهايم ،يك دورهمي و آشنابازي،
به ج��اي اينكه تابلوه��ا را ببينند ،مخاطبان
آمدهاند تا يكديگر را مالقات كنند ،ش��ايد من
اش��تباه ميكنم و اين در تمام دنيا يك رسم
است .برخورد با هنرمندان عم ً
ال بازاري شده،
نميگوي��م كه اقتص��اد در هنر مهم نيس��ت،
بس��يار هم مهم اس��ت و جايگاه حياتي براي
بقاي هنر دارد اما ش��يوههاي راي��ج در ايران
درست نيست>.
وي خاطرنش��ان ك��رد <:ب��ه عن��وان يك
كارشناس ارشد هنر ،بسياري از آثاري كه در
نمايش��گاه به نمايش گذاشته ميشود ،تعجب
من را بر ميانگيزد ،زيرا نميدانم كه كارهايي
با س��طح نه چندان خوب چگون��ه بر ديوارها
قرار گرفتهاند ،شايد من خيلي وسواس دارم يا
داستان واقعاً اين است>.
ش��مسالدين با توجه به مشكالت موجود
براي هنرمندان ،هنوز نقاش��ي را دوست دارد
و در تالش اس��ت نمايشگاهي از آثارش را در
خارج از كشور برپا كند.
وي تصريح كرد < :به عنوان يك زن نقاش،
احس��اس محدوديت ميكنم ،خيلي از افراد و
هنرمندان مرد زماني كه آثارم را ديدند گفتند
«مردانه است» .شايد منظورشان اين بوده كه
دستم در كار قوي است اما اين نشان از تفكر
مردساالرانه در فضاي نقاشي را ميرساند>.
ش��مسالدين معتقد اس��ت ك��ه در ايران
مرده��اي هنرمند در فضاي نقاش��ي تنها يك
رقيب دارند و آن تنها خودش��ان هس��تند اما
زنها با دو رقيب دست و پنجه نرم ميكنند،
يكي خودشان كه بدون فكر يكديگر را تخريب
ميكنند و ديگري حضور مردهاي نقاش .طي
س��الها متوجه ش��دم كه ب��راي برپايي يك
نمايش��گاه ،پول ،روابط و جنسيت حرف اول
را ميزند.
محكوم به بيمخاطبي هستيم
در ادامه مونا دالوري ،كارش��ناس ارش��د
رش��ته نقاش��ي ،با گالیه از بازار هنري كشور
گفت < :بيشتر همدورهايهاي من نميتوانند
تابلو بفروشند يا نمايشگاه برگزار كنند و تنها
چن��د تن��ي از آنها موفق به حض��ور در بازار
هنري ايران شدند.
خود من نيز در آخر آثارم را در گالريهاي
بينام و نش��ان ب��ه نمايش ميگ��ذارم ،با اين
وجود امي��دوارم به آينده هنري اي كه معلوم
نيست چه ميشود >.وي با اشاره به اينكه در
ش��يراز زندگي و كار ميكند ،افزود< :وضعيت
براي هنرمندان شهرس��تاني بس��يار بد است،
در ش��هرهاي ديگر به جز ته��ران ،گالريهاي
درس��ت و حسابي وجود ندارد و زماني هم كه
نمايشگاهي برپا ميكنيم ،مخاطب نداريم .ما
محكوم به بيمخاطبي هستيم>.
دالوري با اش��اره ب��ه اينكه حتي در ميان
خود نقاش��ان نس��ل س��ومي نيز فاصله وجود
دارد ،تصري��ح ك��رد< :اين فاصلهه��ا به دليل
افس��ردگي اس��ت كه ما نقاش��ان هم نسل به
آن دچار ش��دهايم .هميشه دوست داشتم در
فضاي هن��ري ته��ران كار و فعاليت حرفهاي
كنم و ش��ايد اگر اينگونه ميبود ،از اين همه
فش��ار بر ما هنرمندان ساكن در شهرستانها،
كاسته ميشد>.
وي ادامه داد <:آيدين آغداش��لو هميش��ه
هنرمن��دان شهرس��تانها را تش��ويق به كار
ميكرد اما نقاش��ي غير حرفهاي چه فايدهاي
دارد؟ س��الها در اين ش��اخه هنري تحصيل
ك��ردهام كه نتيجهاش در كنج خانه نشس��تن
باشد و هر از گاهي اگر مهماني آمد ،تابلوهايم
را به آنها نشان دهم.
حتي احس��اس ميكنم كه جو سنگيني بر
زنان نقاش حاكم اس��ت زيرا پس��رها راحتتر
ميتوانند مس��تقل ش��وند و ب��ه فعاليتهاي
هن��ري بپردازند .ب��ا اين وجود هنوز تس��ليم
نش��ده ام و نقاشي ميكشم تا روزي كه بتوانم
يك نمايشگاه مطلوب برپا كنم>.
وي با توجه به ش��رايط برپايي نمايشگاهها
گفت < :مطمئن هس��تم ب��راي برگزاري يك
نمايش��گاه باي��د  100در  100وارد رابطهه��ا
ش��د ،اگر معرف نداشته باش��ي يا از هنرمند
خوشش��ان نياي��د ،گال��ري داره��ا تحوي��ل
نميگيرند .فضا به ش��كل يك خانواده ش��ده
كه يا بايد نس��بتها سببي باش��د يا نسبي و
معتقدم بس��ياري از نقاش��ان اين موضوعات
را ميدانن��د كه ب��از كردن موض��وع فايدهاي
هم ندارد>.
دالوري معتقد است كه آينده تمام نقاشان
هم نس��لياش خوب اس��ت ،زيرا آثار آنها از
كيفيت و خالقيت بااليي برخوردار است.
نسل امروز نسبت به نسل گذشته بهتر كار
ميكند و اين اتفاق عجيب و بزرگي در دنياي
نقاشي ايران است.

