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گفت وگو با مریم ُمهری به بهانه  نمایش چیدمان 
«گلخانه  شماره ۲؛ خاطره  جعلی» در  گالری محسن؛ فضای  پاسیو

همه چیز  بازی است
شــهرزاد رویائی: جســمی پارچه ای و عظیم از فضای پاسیوی گالری محسن آویخته شــده که کوچک و بزرگ به 
تماشای آن از دور بســنده نمی کنند و سعی دارند تا در داخل پاســیو از پایین به باال اثر را ببینند و به وسعتش که 
مانند کوهی عروسکی است، نگاه کنند و احساس اعجاب را با خیال در خود متجلی کنند. «گلخانه  شماره ۲؛ خاطره  
جعلی» نام این اثر اســت که توســط مریم مهری خلق شده. مهری از ســال ۱۳۷۸ وقتی ۱۹ساله بود با گذراندن 
دوره های نقاشــی مینیاتور وارد فضای نقاشی شده و از سوی دیگر به دلیل پیشــینه خانوادگی، پارچه را به نوعی 
نزدیک به خود و مخاطبش دیده است. او از سه سال پیش در آبان ۱۳۹۸ که اولین مجموعه گل های پارچه ای خود 
را با عنوان «گلخانه شماره ۱» در گالری «ُا» به نمایش گذاشت، تا امروز کار با آبرنگ را نیز به موازات کار با پارچه پیش 
برده اســت. نوعی جان بخشی یا طنز از حرکت اجسام و اشیا در آثار او به چشم می آید که این بار در این چیدمان، 
کوهی را با گل  های سیاه مجسم کرده تا شاید از تردید درباره وجود چنین گل هایی و انقراض آنها پرهیز کند یا شاید 
به نوعی دیگر خاطره جعلی را ثبت کنــد. او خود را هنرمندی پرکار و پرتالش می داند که لوئیز بورژوا، هنرمند فقید 
فرانســوی را به عنوان الگوی خــود می بیند. در این گفت وگو، مهری فرایند بازی بــا کاراکترها و جهان پارچه ای  و 

بداهه اش و خاطره جعلی گل های سیاه روی کوه پارچه ای را توضیح می دهد.

 خاطره جعلی درون ذهن شــما بر اثر چــه عاملی در دنیای   .
بیرونی شکل گرفت؟

چهار ســال پیش از ســاخت این اثر خبــری درباره انقراض 
نوع خاصی از گیاهان را شــنیدم که خاطــره ای از کودکی را در 
ذهــن من تداعی کرد. گوینده خبــر توضیح می داد که مردم در 
فصــل رویش این گیاه به کوه ها می روند و این گیاه را از ریشــه 
در می آورنــد. ناگهان خاطره ای را به یــاد آوردم که در کودکی 
گیاهــان را از ریشــه درمــی آوردم و حتی با خاکشــان به خانه 
می بردم و عــذاب وجدان پیــدا کردم که انگار مــن باعث این 
انقراض شده ام. مدتی بعد فکر کردم شاید این خاطره ساختگی 
باشد مگر گیاهی با گل های سیاه داریم؟ من در بزرگسالی هرگز 
آن گل هــا را ندیدم و شــاید بتوانم بگویم کــه حتی در صحت 
خاطره ام از این خبر هم تردید کردم. در نهایت با طراحی این اثر 

سعی بر مواجهه با این احساس و خاطره را داشتم.
 با توجه به ابعاد اثر امکان چیدمــان و نصب آن در هر کجا   .

ممکن نیســت و پیش از این نیز با این گالری همکاری نداشتید. 
نحوه همکاری شما با گالری محسن چطور شکل گرفت؟

من هنرمند گالری اُ هســتم و با توجه به اینکه برای اجرای 
این اثر به فضایی متناســب و بــا ارتفاع نیاز داشــتم، با گالری 
محســن همکاری کــردم و البته این نمایــش حاصل همکاری 
گالری اُ و گالری محســن اســت. ابتدا تصمیم داشــتم اثر را به 
صورت ساعت شنی نصب کنم اما در ادامه بنا به ارتفاع و ابعاد 
کار تغییراتــی به نفع اثر انجام شــد. من پیش از این، مجموعه 
گلخانه را بــا گیاهان پارچه ای در گالری اُ اجــرا کرده بودم اما 
با توجه بــه موضوع این نمایش یعنی خاطــره جعلی مربوط 
بــه انقراض یک نوع گیاه، همچنــان کارم را در ادامه مجموعه 
«گلخانه» می بینم. احتماال گلخانه با موضوعات و مجموعه ای 

دیگر در آینده نیز به نمایش درمی آید.
 ساخت اثر چه مدت طول کشید؟  .

حدود پنج ماه.
 آیا عالوه بر آنچه در اســتیتمنت نوشتید، نگاه اسطوره ای و   .

ساخت  پس  در  هستی شناســانه 
اثر  اثــر داشــتید؟ به نظــر  این 
نگاه  در  مختلفــی  خوانش هــای 
مخاطبــان دارد مثــال مانند یک 
درخــت که در اســاطیر گوناگون 

معانی متفاوت دارد.
اسطوره ها  درباره  همیشه  من 
مطالعــات زیــادی دارم امــا در 
ساخت این اثر به صورت خودآگاه 
چنین نکته ای را مد نظر نداشتم. 
در هر حال هنرمند در حین خلق 
هر اثر هر آنچــه را در ناخودآگاه 
دارد در اثــر به جــای می گذارد. 
اتفاقا من از برداشت های مختلف 
مخاطــب دربــاره اثــرم بســیار 
خوشحال می شوم چون به نوعی 
من را با درونیاتم مواجه می کند. 
هر بشــری با خاطره سروکار دارد 
و برداشــت های مختلــف نیز به 

موقعیت مشــترک بین من و مخاطب اشــاره دارد یعنی همان 
احساســی که شاید اصل موضوع نیست اما در ذهن ما با شکل 

و مفهومی متفاوت ثبت می شود.
 اثر به نوعی خیال انگیز اســت و جریان سیال ذهن هنرمند   .

را به ذهن مخاطب انتقال می دهد، شــاید همین باعث شد که 
کودکان هم به کار توجه خاصی داشته باشند. در آثار آبرنگ شما 
هم نوعی از قصه گویی حس می شــود. آیا ادبیات در خلق آثار 

شما نقش داشته است؟
وقتی کودک بودم و پدر و مادرم برای من کتابی می خواندند، 
من با قیچی به ســراغ کاراکترها می رفتم و با شــخصیت های 
کتاب هــای مختلف برای خــودم قصه ای می ســاختم و نمود 
این ذهن قصه ســازم در آثار آبرنگ بیشتر بوده اما به طور کلی
 - قطعــا - این رهابودن و آزادی در خلــق اثر به مخاطب نیز 
منتقل می شــود. ســیال بودن ذهن همیشــه با من است و هر 
لحظه مســیر تازه ای پیش روی من می گذارد. همه چیز برای من 

بازی است و همه چیز جان دارد.
 این سیال بودن در کار با پارچه به چه نحوی نمود دارد؟  .

بــرای مثال مــن حتی بــرای تکنیک دوختــن کوهی که در 
«خاطره جعلــی» می بینید و چین های ریــز روی آن، از تجربه 
یک پارگی در اثر قبلی ام و چگونگی دوختن دوباره آن، استفاده 
کردم. هر اشــتباه به راهی جدید تبدیل می شود و این جریان به 
سیال بودن ذهن برمی گردد. جان بخشــی به عناصر مختلف یا 
رفتار انسان گونه حیوانات و طبیعت نیز برای من جالب بوده که 
نشــانی از قصه ها دارد. به طور کلی همه چیز برای من در حال 
گفت وگو و حرکت اســت و این فضای فانتزی ذهنی را به آثارم 

نیز منتقل می کنم.
 علت انتخاب پارچه به عنوان متریال ساخت اثر چیست؟  .

مادر و مادربزرگ و مادر مادربزرگم با پارچه عروسک درست 
می کردنــد و خیاطــی می کردند و من هم دورانــی از زندگی را 
برای معیشت به ساخت عروسک پرداختم. جالب اینکه فروش 
بســیار خوبی هم داشــتند و به مرور به ســاخت عروسک های 
بزرگ مانند فالمینگو دســت زدم 
و متوجه شــدم که حتــی امکان 
ساخت مجسمه هایی خیلی بزرگ 
را هــم دارم و به همین دلیل من 
به مــرور به فصل دیگری از کار با 
پارچه وارد شدم. نکته خیلی مهم 
درباره این انتخاب از سوی من به 
دلیل نزدیکی بدون واسطه پارچه 
به بدن ما بوده است. پارچه حس 
صمیمیت بین اثر و مخاطب را به 
همراه دارد به همین دلیل ارتباط 
خوبی برقرار می کنــد. البته یکی 
از مهم ترین عوامــل ایجاد حس 
صمیمیت بین آثار من و مخاطبان 
به پرداخــت کمتر و بداهگی آنها 
در  همان طورکه  می شود.  مربوط 
کار با آبرنگ و مرکب هم ســعی 
دارم تــا لحظــه را بــا مخاطب

 شریک شوم.

 همان طور که در اســتیتمنت هم اشاره شــده و البته در آثار   .
مجسمه و آبرنگ شما هم کامال محســوس است، نوعی طنز یا 
بازیگوشــی به چشــم می آید. به طور مثال در کارهای آبرنگ، 
حیوان بر انسان ســوار اســت و گویی تغییر وضعیتی را که در 

واقعیت وجود دارد، به بازی می گیرید؟
بلــه دقیقا. بعضــی فکر می کنند که مــن تأکیدی بر محیط  
زیســت دارم که البته دغدغه همه ماست اما در واقع آنچه در 
لحظه شــکل گیری اثر بر من می گذرد، چیزی جــز بازی و طنز 
نیســت. مثال کوه های عروســکی به نوعی تضــادی در مفهوم 
دارد کــه بــرای من جالب اســت و منجر به طنازی می شــود. 
همان طورکــه گاهی با اشــیا صحبت می کنم البتــه قطعا نه 
به صورت جدی ولــی این بازی را دوســت دارم. همه چیز یک 

بازی است و این رفتار به من حس آزادی می دهد.
 با توجه به اینکه متریال آثار شــما پارچه اســت و مجسمه   .

در نگاه متقاضیــان هنر معموال از جنس برنــز، فایبرگالس و... 
اســت، آثار شــما چه ســهمی از بازار هنر ایــران دارد؟ البته 
دربــاره آبرنگ هــم همین نگاه مطرح اســت یعنــی معموال 
آثــار آبرنــگ از ارزش اقتصــادی و توجــه کمتــری در بازار 

بهره مند است.
آثار من بازار و بهتر اســت بگویم متقاضیان خود را دارند اما 
شاید در بازار جدی مجسمه سازی سهم چندانی نداشته باشند، 
چراکه بعضی به اشــتباه بیشتر روی مجســمه هایی با متریال 
شناخته شــده مانند، برنــز، چوب و... تمرکــز دارند. به طورکلی 

تعــداد کمی از هنرمندان در دنیا با ایــن متریال کار می کنند اما 
در هر حال این هنر نیز مخاطبان خودش را دارد. از جهتی دیگر 
حتی شــنیده ام که در بعضی موارد مانــدگاری اثر بر روی مقوا 
بیشــتر از پارچه بوم بوده اما این دلیلی برای بی توجهی به آثار 
روی بوم نیست و بسیاری از بوم ها از سالیان دور به جا مانده اند.  
همان طورکه لوئیز بورژوا هنرمند بزرگ و شناخته شده در عرصه 
مجســمه های پارچه ای فعالیت داشته و بسیار هم موفق بوده 
اســت. شــاید علت آن ناآگاهی خریداران داخلی ما نسبت به 
هنر باشــد که بیشــتر به ازبین روندگی و آینده اقتصادی اثر فکر 
می کنند. عالوه بر اینها من به شدت معتقد هستم که نباید برای 
بازار کار کرد چراکه ممکن اســت یک مجموعه دار از مجموعه 
به خصوصی از آثار من خوشــش بیاید و در ادامه هم مشــتاق 
خرید آثاری شــبیه به همان مجموعه از من باشد و این رویکرد 
راه خالقیت من را می بندد. متأسفانه هرمندان زیادی در داخل 
کشور فرصت تجربه تازه را به دلیل بازار از دست می دهند. من 
سعی می کنم در این مسیر آزادانه حرکت کنم. جریان هنر ما به 
هوای تازه احتیاج دارد و نباید با این نگاه ها منجر به محدودیت 

هنر و هنرمند شویم.
 آیا نکته خاصی برای پایان صحبت دارید؟  .

ببینید؛ گاهی کســانی کــه عالقه مند به هنر هســتند، از من 
ســؤال می کنند که چطور وارد این حرفه شــدی یعنی چطور با 
گالری ها ارتباط گرفتی و من همیشــه گفتــم و همچنان تکرار 

می کنم که فقط تالش راهگشای من بوده است.

یادداشتی درباره نمایش مجموعه آثار «هجوم۲»
هنری به تعداد مخاطبان تکثیر می شود ابعاد اثر 

مینو خرد: قائل شــدن به بعد در هنر، فروکاســتن آن از جایگاه انسان و تبدیل ویژگی های 
محصول هنری به ســطح ســایر پدیده های فیزیکی اســت، این گفته ای  است که علی 
فرامرزی جایی نوشته است اما وقتی از او پرسیده اند که چرا کاستن از جایگاه انسان است 
و نه کاستن از جایگاه هنر، در جواب گفته است: چون ابعاد هنری را ناظر یا دریافت کننده 
اثر تعیین می کند و به همین دلیل است که ناظر اثر هنری بسته به اینکه از چه جایگاهی 
بــه اثر هنری نگاه کند، بــه همان مقدار هم به آن بعد می بخشــد. در حقیقت بعد اثر 
هنری وابستگی تام به رابطه دریافت کننده آن دارد. به بیان دیگر هر اثر هنری تا زمانی که 
دریافت کننده ای ندارد محصولی الکن اســت و برایش بعدی قابل تصور نیست. ولی به 
میزان رابطه ای که از طرف ناظر با اثر برقرار می شــود، آن محصول هنری در ذهن ناظر 
فعال می شــود و از بعد برخوردار می شــود و زبان می گشاید. به همین جهت در تفسیر 
معاصر، ناظر بخش مهمی از هر پدیده و مفهوم فرهنگی اســت. از همین روســت که 
آموزش هنری و پرورش ارتباط با اثر هنری تأثیر مستقیم در دریافت و کیفیت آثار فرهنگی 
هر جامعه دارد؛ مثال در جوامعی که مردم عادت به دیدن آثار تجسمی ندارند و در نتیجه 

با محصوالت این حوزه ارتباط بصری کمتری می گیرند، به همان نسبت هم آثار تجسمی 
الکن تــر و کم بعدتر می مانند؛ اما فرامرزی ناظر دیگــری را هم مطرح می کند که نه تنها 
ناظری بر پدیدآمدن یک اثر هنری اســت بلکه تا حد زیادی آمر و دیکته کننده چگونگی 
اثر هنری هم هســت. او این ناظر را تحت عنوان ناظر ذهنی مطرح می کند و ازاین رو آن 
را «ناظر ذهنی» می نامد که باور دارد این پدیده به وســیله خود هنرمند در ذهنش شکل 

می گیرد و خصلت های منسوب به او دیکته کننده چگونگی محصول هنرمند است.
شاید ازهمین روســت که او حجم نقاشی هایش را زمانی بعد چهارم نام نهاده بود و 
دریافت کننده را یکی از ابعاد محصول هنری در نظر گرفته بود. اگرچه وقتی این برداشت 
را با او در میــان می گذاریم، می گوید نه، زیرا اگر دریافت کننده را دخالت دهیم، ابعاد اثر 
هنری به تعداد مخاطبان آن اثر تکثیر می شود. من بعد چهارم را به این جهت قائل شدم 
که وقتی اثر تجسمی حجمی می شود، ناظر برای دریافت آن باید به دور اثر حرکت کند یا 
اثر هنری متحرک باشد تا از همه جهات دیده شود. در این حالت مفهومی شکل می گیرد 
که می توان آن را چهاربعدی دانست؛ چون حرکت در آن دخالت دارد و این همان اتفاقی 

است که کوبیست ها تالش کردند روی سطح دوبعدی ایجاد کنند. ولی از آنجا که سطح 
کارشــان دوبعدی بود، آنچه به وجود آمد توهم حرکت یا بعد ســوم بود. درحالی که در 
حجم نقاشی بعد ســوم به گونه ای واقعی وجود عینی دارد. دلیل دیگر او برای انتخاب 
نقاشــی بر روی حجم بی نهایت بودن حجم و نداشتن ابتدا و انتهاست که عبور باندهای 
ســفید یا به  قول خودش جاده ها از میان آنها به موقعیت انسان در میان بی نهایت کویر 
اشــاره دارد و همین موضوع او را واداشــته تا تابلوهای نقاشی اش را هم به طور افقی و 
در ابعاد بزرگ به تصویر بکشد. توانایی او در خلق عناصر کویری از دیگر ویژگی های آثار 
اوست که این هنرمند را قادر ساخته تا در مینی مال ترین طراحی های کویری هم به خوبی 

آن روح و احساس را به بیان درآورد و آن را انتقال دهد.
ایجاد و خلق زبان تصویری خاص برای مسئله مهمی مانند مشکالت زیست محیطی 
کمک می کند تا فرهنگ این معضل بشری گسترش و عمق بیشتری پیدا کند و این همان 
مهمی اســت که فرامرزی و ســایر نقاشــان ایرانی با پرداختن به کویر و انتخاب مسئله 

خشک سالی و آب، آن را موضوع کار خود و وجه همت خود قرار داده اند.

سه شنبه
 ۱۸ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۴

اخـبـار  بـرگـزیـده

ویدئوآرت  با آثاری  از  ۳ هنرمند 
در گالری آریا  نمایش داده  می شود

حقیقت  امروز  در «بانگ و شراره های 
جهان من»

شــراره های  و  «بانــگ 
جهان من» نــام پروژه ای از 
شــهرام انتخابی است که با 
کیوریتوری آسیه سلیمیان و 
با همــکاری فکتوری تی تی 
از ۲۱ مــرداد در گالــری آریا 
در  درمی آیــد.  نمایــش  به 
این نمایشــگاه آثاری از مونا 
فاطمــه  رهنمای هاللــی، 
در  و مهتاب  ایــرج  عطاران 
معــرض دیــد عالقه مندان 

قرار می گیرد. هنرمندان این نمایشــگاه از طریق مدیوم ویدئو و 
متریالی که در اختیار دارند، زمانه، محتوا و مشــاهدات روزمره 
خود را به  تصویر کشیده اند. این ویدئوها می تواند نگارش لحظه 
و مانند یک آینه، بازتابی از جامعه و شــرایط کنونی آن باشــد. 
درواقع این آثار مجموعه مســتندی از حقیقت جامعه  امروزی، 
به ویژه در ایران و در ارتباط با جهانی شدن، به ما ارائه می دهند. 
طبق روند ســال های پیــش، هنرمندان این نمایشــگاه از میان 
شــرکت کنندگان مجموعه ورکشــاپ های «از  ایــده تا نمایش» 
انتخاب شــده اند که در محل آموزشــگاه آریا برگزار می شود و 
شــهرام انتخابی هدایت و تدریس آن را بر عهده دارد. انتخابی 
به عنوان یک هنرمند بین المللی، با پیشینه ای ۲۲ساله و حضور 
مداوم در نمایشــگاه های مختلف، دیــدگاه و تجربه  خود را به 
هنرمندان منتقل می کند تا آنها با توجه به توانمندی های خود 
آثــاری را تولید کننــد. امری که نه تنهــا در  ایده پردازی بلکه در 
پرورش محتوا و درنهایت اجرا و به  نمایش گذاشــتن آثار، مسیر 
مــورد نظر را طی و توانمندی شــان را تقویت می کند. همچنین 
آســیه ســلیمیان، کیوریتور پروژه با همکاری شــهرام انتخابی، 
فعالیت های فکتوری تی تی و تولیداتی را که مربوط به کالکشن 
ویدئو فکتوری هســتند، گسترش می دهد و به این شکل، آثار در 
نمایشــگاه هایی با محوریت هنر معاصــر و ویدئوآرت معرفی 
می شــوند. نمایشگاه «بانگ و شــراره های جهان من» ۲۱ تا ۳۱ 
مرداد در گالری آریا به نشــانی: خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه 
عباس آباد، کوی زرین، پالک ۱۰ برپاست و عالقه مندان می توانند 
هرروز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری مراجعه کنند.

آثار  جدید  قدرت اهللا عاقلی  در  اعتماد
مجسمه ها سخن می گویند

نمایشگاهی از جدیدترین 
عاقلــی،  قــدرت اهللا  آثــار 
روز  از  مجسمه ساز،  هنرمند 
جمعــه، ۲۱ مرداد در گالری 
اعتماد افتتاح خواهد شــد. 
تا ۱۳ شهریور  نمایشگاه  این 
در ایــن گالری برپــا خواهد 
بــود. نمایــش جدیــد آثار 
عنوان  با  عاقلــی  قدرت اهللا 
نمایــش  بــه  «بیگانگــی» 
درخواهــد آمــد. عاقلی که 

سال هاســت به عنوان مجسمه ســاز فعالیــت می کند، معموال 
بــه انتقــال مفاهیم از طریق مجسمه ســازی شــهرت دارد. او 
که چند ســالی اســت از پیکره های انسانی اســتفاده می کند، 
گاه با بازی با اشــکال آشنای مجسمه ســازی با این شاخه هنر 
مواجه می شــود. عاقلی در ســال های طوالنی فعالیت هنری 
نمایشــگاه های زیــادی را به عنــوان هنرمند یــا گردآورنده برپا 
کرده و در این مســیر بــا گالری های مختلفی همــکاری کرده 
اســت؛ از جمله نمایشــگاه هایی که برگزار کــرده، می توان به 
«ســی مجسمه، ســی مجسمه ســاز» اشــاره کرد که اخیرا در 
گالری آرتیبیشن برگزار شد. آخرین نمایشگاه انفرادی او در پاییز 
سال ۱۳۹۸ در گالری آرت ســنتر برگزار شد که به نوعی مروری 
بر آثار این هنرمند بود. نمایشــگاه جدیــد آثار قدرت اهللا عاقلی 
با عنــوان «بیگانگی» از روز جمعه، ۲۱ مــرداد ۱۴۰۱، در گالری 
اعتماد شــماره ۱ آغاز می شــود. این نمایشــگاه تا روز یکشنبه، 
۱۳ شــهریور برپا خواهد بود. عالقه منــدان می توانند همه روزه 
به جز روزهای دوشــنبه از ســاعت ۱۲:۰۰ الــی ۲۰:۰۰ (روزهای 
جمعه از ســاعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰) به نشــانی: میدان هفتم تیر، 
مفتح جنوبی، بن بســت شــیرودى، شــماره ۲۵، گالری اعتماد

 مراجعه کنند.

بعضی فکر می کنند که مــن تأکیدی بر محیط  
زیست دارم که البته دغدغه همه ماست اما در 
واقع آنچه که در لحظه شــکل گیری اثر بر من می گذرد 
چیزی جز بازی و طنز نیست. مثال کوه های عروسکی به 
نوعی تضادی در مفهوم دارد که برای من جالب است و 
منجر به طنازی می شــود. همان طور که گاهی با اشــیا 
صحبت می کنم البته قطعا نه به صورت جدی ولی این 
بازی را دوســت دارم. همه چیز یک بازی است و این 

رفتار به من حس آزادی می دهد.


