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فاروق مظلومی

در قلمزنی بودنــد تا رنگهای خالص
بتوانند در کنار هم به شــکل مستقل
تأثیر خودشان را بگذارند.
ëëدر بیشتر کارهایتان حضور یک
انســان یا حیوان دیده ميشود؛
این دغدغه است یا خود به خود
به وجود ميآید؟
به دغدغه نزدیکتر است .برای من
فیگور یک انســان مهم اســت؛ فیگور
شامل خیلی چیزهاست .اما حضور یک
آدم انگیزه شروع خیلی از کارها برایم
بوده است .حتی در کارهایی که آدمی
در آنها نمیبینید ،به نوعی حضور یک
انسان با عدم حضورش وجود دارد.
ëëبله من دیــدهام مث ً
ال نگاه یک
انســان اســت .البته انسان به
عنوان سوژه در کارهای معاصر
بیشتر دیده ميشــود .شاید با
مطالعات تطبیقی بتوان دالیلی
برای این امر پیــدا کرد .جنس
ارتباط مخاطب با کارهای شــما
چیســت؟ فهم؟ اندیشه؟ لذت؟
عدم تحمل؟ تلنگر؟
اصراری بر نوع نــگاه بیننده ندارم
اما دلــم ميخواهد همــراه با درک و
فهم ،لذت هــم ببــرد .در درجه اول
دلم ميخواهد لــذت ببرد همان طور
کــه خودم در برخورد با یک اثر هنری
ترجیح ميدهــم اول لذت ببرم و بعد
درک کنم .فهم و کشف یک اثر ،لذت
ارتباط با آن را چند برابر ميکند .باید
مهارت پیــدا کنی تا به بیــان فرمی
مطلوب برســی تا خودت و بیننده از
اثر لذت ببری .در بخش معنایی است
که باید فکر کنی چطور فرمها را کنار
هم بچینی تا معنای دلخواه به دســت
آید .اما من دوست ندارم معنای کار را
خیلی رو کنم .معناها الیههای پنهان
کار هســتند .حتــی در چیدمان یک
طبیعت بیجان ترجیــح ميدهم آن
حس خیلی بیرون نزند و دوست دارم
فرم به تعادل برسد و آن تعادل نهایت
زیباشناسی اســت و وجه زیباشناسی
بیننده را ارضا کنــد .در وجه معنایی
بیننده شــاید نداند که چه معنایي در
آن مســتتر است یا خوشش ميآید یا
نه.
ëëکارهای شــما زیــاد متقارن
نیستند اما متعادلند و پایداری
دارند .ســکته بصــری ندارند.
ســقوط نمیکنند .در کارهایتان
من بیشتر خطوط نرم ميبینم.
خوشحالم شما این را ميبینید اما
من خطوط عمودی و افقی شکســته
هم در کارهایم دارم و باز خوشــحالم
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مهــدی احمدی ،نقــاش و بازیگر
اســت؛ بــا تأکیــد خــودش اول و
همیشه نقاش اســت و گاهی بازیگر.
فارغالتحصیل هنر است .درست حدس
زدهاید او فارغالتحصیل گرافیک است.
در دهه پنجم عمرش ســابقه سه دهه
نقاشــی دارد .او در نقاشی نقش کسی
را بــازی نمیکنــد و با زبــان و لحن
مســتقل خودش حرف میزند .هیچ
کس و هیچ جریانــی مهدی احمدی
را در نقاشی کارگردانی نمیکند .بازی
روشن او را در فیلم «شبهای روشن»
خیلیها هنوز به خاطــر دارند اما من
او را سالهای دور با خاطرهای شریف
در آتلیهاش شــناختم .انعکاس بیشتر
سینما در رسانهها و کم مهری رسانهها
به هنرهای تجسمی موجب شده است
مردم مهدی احمــدی نقاش را کمتر
دیده باشند ،غافل از اینکه فقط عشق
نقاشی است که مهدی را نیمه شب به
آتلیه میرساند نه دستور کارگردان .به
بهانه نمایشگاههای آثار مهدی احمدی
در گالریهــای جانا و فروزان در پاییز
گذشته ،گفتوگو با او را ميخوانید.
èèè
ëëدر کارهای شما پرسپکتیو که
از عوامل حرکت در تابلو است،
کمرنگ اســت .حس دوبعدی
قویتر است .در بعضی کارهایتان
اشکال شکسته شــدهاند ،مث ً
ال
در تابلوهای اخیرتان .نمایشگاه
قبلیتان بیشــتر خــط و نقطه
بــود .از تکنیکهای مختلف هم
استفاده ميکنید .این مشخصات
را تأیید ميکنید؟
حرف شــما را بــا اصالحاتی تأیید
ميکنم .این برميگــردد به دورههای
مختلــف کاری مــن .در دوره اول
پرســپکتیو وجود دارد ،چــون من با
فضاها و فیگورهای پیرامون خودم کار
ميکنــم .در واقع یک جور بازنمایی و
واقعنمایی اســت .در بعضــی دورهها
نیســت .دورههایی که روی نقاشــی
ایرانی تمرکز کردم و فضاهای سهبعدی
با پرسپکتیو کمترند بازنمایی به شکل
دوبعدی بود .نمایشــگاه قبلی که دیو
و اسب بودند ،بیشــتر خط و لکه بود.
ســطوح حالت لکه پیدا کــرده بودند.
داخــل گیومه ميگویم چــون از نظر
تاریخ هنر ارجاع درستی شاید نباشد؛
یک وجه از امپرسیونیسم بود .یک نوع
برخورد امپرسیونیستی بود .شتابزدگی
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در گفتوگو با مهدی احمدی ،نقاش و بازیگر مطرح شد

غرق شدن در تحصیالت آکادمیک
خطرناک است
که شما به عنوان مخاطب حرفهای در
کارهای من تقارن را نمیبینید .اتفاقاً
کارهای من خیلی متقارنند و ميتوانم
آن را نشــان دهم .تقارنی است که با
یک سری حرکتها ،رنگها ،فرمها به
تحرک تبدیل ميشود به همین دالیل
حس نمیشــود و اساس این حس که
شما ميگویید متعادل و محکم است،
به خاطر اســکلت کار است .وقتی من
فهمیدم نقاشــی چیست ،سعی کردم
با ترکیببندی و کمپوزیسیون درگیر
شوم .چیزی که ذهنم را مشغول کرد،
این بــود که کاری متقارن باشــد اما
حس نشود که متقارن است.
ëëمن منظورم تقارن در اشکال
بود ،حــاال این تقــارن پنهان
خیلی خوب اســت و اتفاق ًا این
تکنیک اســت که تقارن از من
مخاطب ناآشنا پنهان است اما
کار خــودش را ميکند .وقتی
آدم سالها شــعر ميخواند ،به
نقطهای به نام ادراک میرســد
که با شنیدن جملهای ميگوید

این شعر است یا نیست .در مورد
نقاشی هم صدق ميکند ،با دیدن
کارهای خــوب آدم به الگوهای
ذهنی و تجربه و پتانسیل بصری
برای تمیز کارها ميرســد .شما
چقدر به تحصیالت آکادمیک یا
همان ابزار دانشگاهی در نقاشی
اعتقاد دارید؟
به تحصیالت در شــکل درســت
معتقــدم نه آنچه در حــال حاضر در
دانشــگاهها اجــرا ميشــود .اگر کار
آکادمیــک نکنــی ،جایــی کارت ته
ميکشــد یعنــی نمیتوانــی چیزی
اضافه کنی یا کشــف کنی .حسن کار
آکادمیک ،آموختن زبان نقاشی است.
این تعبیر آقای پاکبازاســت .آموختن
زبان مراحل و تمریــن دارد تا بتوانی
حرف بزنی و هر چقدر مســلط باشی،
ميتوانی گویشهای مختلف داشــته
باشــی .بخش دیگر قریحه است .البته
غرق شــدن در تحصیالت آکادمیک
خطرناک اســت که یک آکادمیسین
خوب در نهايت تبدیل به معلم خوب

ميشود .قریحه یک چیز فردی و قابل
پرورش است.
ëëیاد حرف «پل کله» افتادم که
ميگفت همه چیز را یاد بگیرید
ولــی در مقابل تابلــو خودتان
باشید.
این کار سختی است .البته بعضیها
دچــار این توهمند کــه از همان اول
همه چیز را کنار ميگذارند که در این
صورت کار عمیقی تولید نمیشــود.
آدمهایی کــه فکر ميکنند نقاشــی
فقط احساس اســت ،کارشان زود ته
ميکشــد و مدتی بعد نقاشی را کنار
ميگذارند یا به تکرار خود ميرســند.
شما وقتی ميتوانید شعر ارزشمندی
بگویید که پشــتوانه ادبی قوی داشته
باشــید .یاد حرف ابتهــاج افتادم که
ميگفت شــاعر باید  10هزار بیت در
ذهن داشته باشد.
ëëما اگر نقاشــی را یک مدیوم
فرض کنیم ،در آن صورت نقاشی
یک بستر است که ذهنیتهای
مختلف در آن به ظهور ميرسند.

به نظر شــما بیــن تکنیکها و
مواد نقاشی برای این دوره کدام
مواد و شــیوه مناسبتر است؟
آیــا جواب مطلق اســت؟ مث ً
ال
فضای مات پاستل برای دوره ما
مناسبتر است؟
نه اص ً
ال مطلق نیســت .همین االن
هم ميشود با پاستل برای همین دوره
کار کــرد .متریال یــک محمل برای
ذهن ،فکر ،حس و ایده شماست .االن
کارهایی را با مداد ميبینید که خیلی
هم تأثیرگذارند .مواد و مصالح نقاشی
تابع زمان و مکان نیســتند ،تابع ذهن
هنرمندند.
ëëقبــول کنیم مــواد و مصالح
بیشــتر روی بافت قابل لمس
نقاشــی تأثیر ميگذارند تا مث ً
ال
عنصر حرکت .حسی که دست و
چشم ما از متریال پاستل دارد،
فرق دارد با زمانی که دست روی
آبرنگ ميکشــیم .آیا متریال
نقاشی ميتواند باعث ایجاد مث ً
ال
فشار یا حرکت بصری هم بشود؟
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میتواند موجب خیلی چیزها شود.
من دیــدهام  textureیا  patternرا
هم بافت ترجمه ميکنند .گاهی بافت
به عنوان یک عنصر است در کنار بقیه
عناصــر مانند نقطه ،خط ،ســطح ...و
گاهی رفتار با قلم و رنگ است .جایی
رنگها را رقیق ميگذارید .گاهی رنگ
اُپک ميگذارید و جایی گلیز-Glaze-
ميکنید .اینها به نوعی برای واقعنمایی
است .مث ً
ال در مکتب کالسیک-باروک-
این رفتار با قلممو وجود دارد .رامبراند
جایــی در کار پرتــره رنگهای غلیظ
خشک شده دارد که برای همسانی با
بقیه فضا ،رویش لعاب رنگ آمده است.
این نوع بافت با بافت در کار یک نقاش
مدرن مثــ ً
ا تپیس فــرق دارد .برای
خودم اتفاق افتاده اســت که جایی به
بافت غلیظ و خشک رسیدهام که خود
بافت برای من مسأله شده است که آن
را گسترش دادهام.
ëëجملــهای از مارتینهایدگر را
نقل قول ميکنم کــه ميگوید
زیباییشناسی قاتل هنر در هنر
معاصر است .شــما در کارهای
اخیرتان دنبال زیبایی نیستید.
مناظــر زیبا را بــرای فروش و
انتقال به دیوار خانهها کپی برابر
اصل نمیکنید .کارهای شما زیبا
نیستند و به آرت نزدیکترند به
عبارتی باشکوهند یعنی به هنر
مدرن تمایل دارند.
مــن اصــراری به خوشــگل بودن
کارهایم ندارم .بــه ماتیس ميگویند
زنهای نقاشی تو زشت هستند .جواب
ميدهد من زن نمیکشــم ،نقاشــی
ميکشــم .من هم نقاشی ميکشم با
زبــان و چارچوبهای خــودش .مثل
زبان شعر و سینما یا ادبیات داستانی.
میتوان با زبان ســانتیمانتال فحش
رکیک داد یا با زبان ساده عمیقترین
حرفها را زد که ما در ادبیات کهنمان
هم همین را داریم .مث ً
ال شــعر ســاده
ســعدی را در کنار شــعر پرطمطراق
عنصری بگذارید .در نقاشــی عناصر،
کنار هم زیبایی جدیــدی را به وجود
ميآورند که به چشــم نمیآید .نقاش
ذهن خودش را ترجمه ميکند.
ëëبه قول میرفندرسکی،هنرمند
دنیای ذهنی خودش را به عنوان
فرم بیرون ميدهد.
این فرم با آن فرم ما به ازای بیرونی
خیلی فرق دارد ،ممکن اســت دفرمه
باشد ،تفاوت کنتراســت داشته باشد
اما زیبایی خودش را دارد .نقاشی یک
منظره زیبا ،در حیطه نقاشی دکوراتیو

است و چیزی به ذهن مخاطب اضافه
نمیکند و کسی را به فکر وا نمیدارد.
ëëبه جملــه ماتیس فکر ميکنم
که گفته موضوع نقاشی من آدم
نیست .خود نقاشی است .آیا شما
به سبک خاصی تمایل دارید؟
نه .نمیتوانم بگویم ســبک خاصی
دارم .دورههایی از کارهایم به کارهای
ایرانــی و غربی توجه ميکردم که یک
منتقد باید ســبکش را تشخیص دهد.
االن هم من در نقاشی به دنبال سبک
خاصی نیســتم .در کارهای من بیشتر
یک نوع لحن مطرح اســت .احساس
ميکنم لحن خودم را دارم.
ëëشــما همچنان در کار آموزش
نقاشی فعال هستید؟
خیلی کم .آموزش برای نقاش سم
اســت .برای کسی خوب است که ایده
یا کاری ندارد.
ëëوضعیــت گالریهای تهران را
چطور ميبینید؟
چرخــه تولید اثر یعنــی -گالری.
منتقد .مشــتری -در اغلــب گالریها
ناقص است .یا فروش است ،نقد نیست.
گالری است ،فروش نیست .مثل همه
چیزهایی که از آن طرف آمده ،ناقص
است.
ëëشــما نقاشــی را وارداتــی
ميدانید؟
نه ما هنر نقاشــی را داشتهایم اما
شکل ارائه آن وارداتی است .ما چیزی
به نام گالری نداشتهایم اما در اروپا دو
سه قرن است که گالری و نقد حرفهای
دارند .االن متأســفانه جاهای رسمی
وجود دارند که نوعی از نقاشی را برای
فــروش در بازارهــای جهانی آموزش
ميدهنــد .مث ً
ال ميگویند این المان را
در نقاشی اضافه کن تا بتوانیم بفروشیم
و این نوعی شــوخی و کاردستی است
که البته این با سفارش که خوب است،
فــرق دارد و نوعی خط دادن به نقاش
است .خیلی از نقاشهای خوب ما این
ضوابط را نمیپذیرند.
ëëبله .مث ً
ال تفاوت فاحش سقف
فروش در گالری با سقف فروش
در حراجی خیلی عجیب است و
این همان داشــتن ابزار و روابط
فروش است.
در بعضی گالریها کارها به قیمت
حــراج هم فروش ميرســد .حراج بد
نیســت .اما باید کارهای باکیفیت وارد
حراج شوند .ســلیقه و شکل انتخاب
مهم اســت .البته ایــن روزها تعدادی
افراد باســابقه در هنر ایران هم موفق
شدهاند که به حراج راه پیدا کنند.

