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نقاشی پسر  15ساله ایرانی که جایزه اول جشنواره محیط زیست ژاپن را به خود اختصاص داد

«ایران» در گفتوگو با هنرمندان حوزه تجسمی از ضرورت تعامل اهل هنر با موضوع محیط زیست گزارش میدهد

هنرمند به مثابه فعال اجتماعی
صبا موسوی
خبرنگار

وضعیــت نابســامان محیط زیســت تبدیل بــه یکی از موضوعات بســیار حســاس در
جوامع بینالمللی ،بومی و مرزی بشــر شده ،پس از انقالب صنعتی در جهان ،انسان با
سرعت باورنکردنی در مسیر نابودی زیســتگاه خود گام برداشته و این امر نگرانیهای
بســیاری را در میــان مــردم کــره خاکی ایجــاد کرده اســت .با توجــه به ایــن موضوع،
هنرمنــدان با خلق آثار در هر رســانهای ســعی در بیدار کردن مــردم در خصوص خطر
نابودی زمین کردهاند ،بخصوص هنرمندان حوزه تجسمی که با خلق شاید حتی یک
اثر ،تالش برای ارائه سهم خود در خصوص حفظ محیط زیست دارند .این گزارش به
نظرات هنرمندان فعال و صاحب اندیشــه در خصوص نقش هنرمندان در خلق اثر و
ارائه آن به مخاطبان هنرهای تجســمی و جامعه بزرگتــر از آن و تأثیری که یک تابلوی
نقاشی بر ذهن مخاطب میگذارد میپردازد که در ادامه آن را میخوانیم.

کامبیــز درم بخــش ،کاریکاتوریســت در
خصوص تعامل هنرمند در خلق اثر هنری
با محیط زیست و تأثیر پیام آن بر مردم ،به
«ایــران» میگوید :یکــی از موضوعات مهم
و اصلی در حفظ یا نابودی محیط زیســت،

خود مردم هستند و تا زمانی که خود مردم
همکاری در این خصوص نداشــته باشــند،
اینامرهیچوقتبهنتیجهمطلوبنخواهد
رســید .البته ایــن موضوع به خــود فرهنگ
مردم نیز باز میگردد .وی میافزاید :بهطور

مثــال به دیگــر کشــورها که ســفر میکنیم،
طبیعت ،ســبزی ،خرمی و زیبایی پیرامون
آنها را میبینیــم .تمام این مــوارد را دولت
انجام نمیدهد بلکه خود افراد تمیزکرده و
نگران محیط زیســت شــان برای سالمتی و
نسلهای آینده هستند .نقش هنرمندان در
این بین آگاهی دادن به مردم است .وظیفه
هنرمنــد امروز تنها کشــیدن ســیب و گالبی
نیست ،بلکه باید مردم را راهنمایی و کمک
کند .نه تنها در موضوع محیط زیست ،بلکه
در صلــح ،روابــط انســانی و غیــره میتواند
فرهنگسازباشد.نهاینکهتنهابهفکرکسب
درآمد از تولید اثر خود باشد.
بهاعتقاددرمبخش،دغدغهمحیطزیست
گفتنی اســت و کار او نیز تصویری .وی ادامه
میدهــد :حــدود  20ســال پیــش ،فیلمــی

بــا برادرم بــا عنــوان اخطار ســاختیم که در
تلویزیونهــای فرانســه به نمایــش درآمد،
آن زمانهــا بحثی پیرامون محیط زیســت
همانند امروز شکل نمیگرفت ،اما دغدغه
مــن در ایــن خصــوص از همــان زمانهــا
نشــأت گرفتــه اســت .یعنــی هنرمنــد باید
زودتر و بیشتر از دیگران دست روی معایب
اجتماعــیاش بگــذارد در غیر ایــن صورت
زمانی که محیط زیست نباشد خود هنرمند
همنخواهدبود.
ëëهنرمند بایــد خــود را در جبهــه اهورامزدا
نگ هدارد
در ادامه خســروســینایی ،کارگردان با اشاره
به نقــش هنرمنــد در دنیــای امــروز که چه
میتوانــد باشــد و چــه بایــد بکنــد ،توضیح
میدهــد :بــه این معتقد هســتم کــه طبق

اســطورههای باســتانی ،جهان صحنه نبرد
میاناهورامزداواهریمناست،هنرمندباید
خــود را در جبهه اهورامــزدا نگه دارد .گرچه
هنرمند ابزار نبردش ،نرم افزار است .یعنی
نرم نرم پیــش مــیرود .وی ادامه میدهد:
هنرمند زمــان میخواهــد ،کار او بالفاصله
جواب نمیدهد ،اما اگر تداوم داشته باشد،
این تداوم در نهایت بر فضای ذهنی روزگار
بخصــوص در شــرایطی که رســانهها تا این
حــد فعالنــد ،تأثیــر میگــذارد .بنابراین هر
هنرمندی بنا به ذهنیــت خودش میتواند
اثــر خلــق کنــد و نمیتــوان متوقــع بــود که
بالفاصلــه اثر او جواب بدهــد و تأثیر خود را
بگذارد .ســینایی با اشاره به اینکه حتی یک
فیلم هم نمیتواند بالفاصله بر جامعه اثر
بگذارد ،به «ایران» توضیح میدهد :تداوم
یــک کار میتوانــد بر جامعه تأثیــر بگذارد،
دغدغه من این نیســت که یک فیلم خوب
ساخته شــده یا نه ،بلکه دغدغه اصلی من
این اســت که زیربنای فکری آن فیلم تا چه
اندازه به اعتالی فکر جامعه کمک میکند.
در مــورد هنرهــای تجســمی به نــوع دیگر،
وقتــی آثاری خلق میشــود کــه مخاطب را
متوجه این مسأله میکند که محیط زیست
خودش یک مســأله است که نبودن و نابود
کردنش به بودن و نبودن ما مربوط میشود.
یعنی اگر همان صحبت اصلی را بپذیریم
و تکــرار کنیــم ،هنرمندی که هنرمند اســت
ناچار اســت تا در جبهه اهورامزدا بجنگد .با
این امید همانطور که در اسطورهها آمده در
نهایت اهورامزدا پیروز نبرد خواهد بود.
همچنین بهنــام کامرانــی ،نقاش و اســتاد
دانشــگاه بــا اشــاره بــه نقــش هنرمنــدان
تجسمی در خلق آثار با موضوعات محیط
زیستی و تأثیر آن بر جامعه و پیرامون خود،
میگویــد :هنرمند حوزه هنرهای تجســمی
تنهــا میتوانــد چیزهایــی را بــرای آیندگان
ثبــت و تأثیرگــذار کنــد در غیرایــن صورت،
رســانههای دیگر در عصر حاضر تأثیرشان
از این حوزه بیشــتر خواهد بود .در سالهای
اخیــر نگرش بــه محیط زیســت خودمان و
مســأله کــره زمین در میــان هنرمنــدان نیز
تغییر کرده ،یعنی ما در واقع اگر از اول تاریخ
بیاییم و آثار خلق شده هنرمندان را در نظر
بگیریم ،هنرمندان بتدریج از کره خاکی دور
میشــدند ،بعد به چشــمانداز میرسیدند
و ســپس به منظــره .وی ادامــه میدهد :اما
االن ایــن حرکــت برعکــس شــده یعنی در

ëëدر واقع هنرمندان در ســالهای اخیر خیلی
به مســأله محیط زیست اشاره میکنند وبیش
نیم نگاه
از پیــش آن را بــا زندگــی خود لمــس میکنند
بنابراین آثار بســیار متفاوت و گســتردهای در این حوزه خلق میشود
و به گونهای این آثار در واقع یک نوع نقد زیست محیطی هم هست.
مسأله محیط زیســت ایران آنقدر در خطر است که در واقع هر فردی
نه تنها در اثر هنری اش ،بلکه در نحوه زندگی و آگاهی رســانیاش نیز
باید بتواند بر دیگران تأثیر بگذارد و آن را تبشیر کند

کامبیز درم بخش

خسرو سینایی

غالمرضا نامی

بهنام کامرانی

واقع اهمیت خاک و زیست کره بسیار مهم
شده ،همچنین مسأله مهم دیگر این است
که انســان باید از آن وجه اشرف مخلوقاتی
خود ،مقداری پایین بیاید و خود و اعمالش
را زیــر ســؤال ببــرد .در واقــع جریانهــای
تفکــری بعــد از مدرنیســم ایــن مســائل را
خیلی مطــرح میکنند .درحالی کــه اصوالً
انســان تنها موجودی اســت که تعادل کره
زمیــن را برهم زده ،یعنی با بهره برداریها
و ســودجوییهایی کــه دارد و نیــز جایــی که
خواســته به محیط زیست خود کمک کند،
چون مطالعه همه جانبه نداشته ،آنجا نیز
آسیب رسان بوده است .بهگفته کامرانی ،در
واقع هنرمندان در سالهای اخیر خیلی به
مسأله محیط زیست اشاره میکنند وبیش
از پیــش آن را با زندگی خود لمس میکنند
بنابراین آثار بسیار متفاوت و گستردهای در
این حــوزه خلق میشــود و به گونــهای این
آثــار در واقع یک نوع نقد زیســت محیطی
هــم هســت .کامرانــی اضافــه میکنــد :در
ســالهای اخیر هنرمندان در واقع به شکل
فعــاالن اجتماعــی مطــرح شــدهاند و فکر

می کنم مسأله محیط زیســت ایران آنقدر
در خطر اســت که در واقع هر فردی نه تنها
در اثــر هنــری اش ،بلکــه در نحــوه زندگی و
آگاهیرســانیاش بتوانــد بر دیگــران تأثیر
بگــذارد و آن را تبشــیر کنــد .هر کســی که به
مســأله زیســت محیط بیتوجه باشــد تنها
محیــط اطرافــش را تخریــب نکــرده بلکه
زیســت محیــط کــره را خــراب کرده اســت.
این مســأله در ایران خیلی حادتر است زیرا
مســأله آب ،هــوا ،بیابــان ،حیوانــات و خود
موضــوع خــاک و نگهــداری آن چیزهایــی
هســتند کــه بایــد در هنــر زیســت محیطی
انعکاس داده شــوند و این موردی است که
نه تنها دولتها بلکه تک تک افراد باید به
آن توجه کنند و یک هنر ســانتی مانتال هم
نیســت .زیرا محیط زیســت ایران از مرحله
خطر به مرحله هشدار وارد شده است.
این اســتاد دانشگاه به نقش مؤثر نهادهای
مردمی در این خصوص نیز اشــاره میکند
و میگوید :این نهادها میتوانند برنامههای
کوتــاه مــدت و دراز مــدت داشــته باشــند و
حتی اسپانســرهایی نیز جذب کنند ،شــاید

گیر و دارهای دولتی را هم نداشــته باشــند،
بنابرایــن ســازمان محیط زیســت میتواند
بــا این«انجــی او»هــا همکاری مســتمری
انجام بدهند و آنها نیز از هنرمندان و افرادی
کــه میتواننــد در این حوزه بــر اذهان مردم
تأثیرگذار باشــند ،برای همــکاری دعوت به
عمل بیاورند .کامرانــی میافزاید :مردم ما
بیرویهآبرامصرفمیکنند،هیچکشوری
همانند ما اســراف نــدارد ،ما خیلی بیرویه
به محیط خود آســیب میزنیــم و آنقدری
کــه به درون خانههــای خود توجه میکنیم
بــه بیرون آن توجه نداریــم و این امر تنها با
آموزش آن هم از کودکی اصالح خواهد شد.
ëëتأثیرشاخصهنربراذهانمردم
در ادامه غالمرضانامی ،نقاش نیز با اشــاره
بــه این موضوع به «ایــران» میگوید :اصوالً
هنرمنــدان متأثــر از پیرامون خود هســتند،
در نتیجــه این وضع اســفناکی که در محیط
زیســت ما وجود دارد و خود ما نیز بیشتر به
آن دامن میزنیم ،دور از این داستان نیست.
طبیعی است که هنرمند نیز زمانی که متأثر
از این شــرایط میشــود ،تأثیــر آن در کارش
جلــوه گر خواهد شــد و هنر نیز تأثیر بســیار
شــاخصی بر اذهــان مــردم دارد و امیدوارم
بــر ذهن مســئوالن نیــز تأثیرگــذار باشــد تا
مشــکالت محیط زیستی را ببینند و محیط
زیست ما را نجات بدهند و این هنر است که
در تمام زمینهها حرف اول را میزند و تأثیر
خــود را میگــذارد .وی ادامــه میدهــد :اگر
بهدنبالتأثیرآثارهنرهایتجسمیبرمردم
هســتیم ،در گالریهایی که نهایت تا  15روز
آثار به نمایــش در میآید ،زمان کافی برای
دعــوت مخاطب عام به این فضاها نداریم
و مــردم جامعه نیــز با گالریهــا بیگانهاند.
اما میتوان آثار خلق شــده در حوزه محیط
زیســت را در مکانهــای عمومیتــر امــا
هنری ،بــه نمایــش در آورد ،صداوســیما از
ایــن گونه نمایشــگاهها گــزارش تصویری و
صوتی تهیه کنند تا مردم با بخش هنرهای
تجسمی نیز آشنا شوند .لذا در گزینه فعلی
باید رسانههای عمومی به موضوع محیط
زیست بپردازند .این دوری مردم از گالریها
نیــز از خــود آنهــا نشــأت نمیگیــرد بلکه از
کودکی به ما آموزش داده نشده که هنر چه
جایگاه مهمی در زندگی انسان دارد ،اما چه
در گذشــته و چه در حال جایگاه ارزشی هنر
برای مردم این ســرزمین ،در درجه چهار یا
پنج زندگیشان بوده است.

