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مــرد با ظاهر متشــخص ســرگردان می نماید. بعد از چند بار داخل شــدن و 
بیرون رفتن باالخره به ســخن می آید و ســراغ بلیت فــروش را می گیرد. احتماال 
انتظار دارد برای ورود به گالری هنری حتما باید بلیت تهیه کند و این خواســته 
انگار چندان با ظاهرش همخوانی ندارد. الاقل نه از کســی که به گفته خودش 
در خارج از کشــور تحصیل کرده و با هنر آشناســت. شــاید برخــورد این مرد با 
هنر نامأنوس باشــد. شــهر گرگان فضای فرهنگی زنده ای داشــته و نام بسیاری 
از هنرمندان و چهره های فرهنگی ایران با این شــهر پیوند خورده است. هرچند 
کمتر هنرمندی در این شهر ماندگار شده و اکثرا زندگی در مرکز یا خارج از کشور 
را برگزیده اند. شــاید بتوان این موضوع را بیش از دیگران از زبان ندا میرقاسمی، 
مؤســس و مدیر گالری ندا در شهر گرگان شــنید. این هنرمند و گالری دار بعد از 
مشــورت با اســتادش تصمیم گرفت تا گالری ندا را در این شهر شمالی تأسیس 
کنــد. عمر گالری او چندان طوالنی نیســت و با این  حال می توان تالش او را یک 
قدم بلندپروازانه در نظر گرفت. ســخنان او گاه رنگ و بوی شــکایت و مددجویی 
می گیرد: «اثر اســتادی که در تهران به سه برابر قیمت گذاری شده بود، در اینجا 
حتی به یک ســوم قیمت هم مورد اســتقبال قرار نمی گیرد». ندا میرقاســمی از 
مرکز، رسانه ها و مدیران دولتی تقاضای همراهی بیشتری دارد؛ اتفاقی که تا این 
لحظه رخ نداده است تا ارتباط میان نهادهای مختلف هنری و فرهنگی در مرکز 

و برخی شهرهای دیگر همچنان نامعین و نامشخص باقی بماند.
وقتی به شهری بزرگ سر می زنیم اوضاع تا حدی متفاوت است. مشهد دیگر 
یک کالن شــهر است؛ شــهری وســیع و با جمعیتی فراوان. فارغ از اینها مشهد 
از ســال های قبل به یکی از قطب های فرهنگی ایران تبدیل شــده اســت. با این 
 حال تعداد گالری های این شهر سنخیت چندانی با وسعت و جمعیت آن ندارد. 
نجمه امینی، مؤســس و مدیر گالری هنگام در این شــهر در این مورد می گوید: 
«هرچند حدود ۳۰ مجوز در اداره ارشــاد اســتان ثبت شده اما گالری های فعال 
در شهر مشــهد به تعداد انگشتان یک دست می رسد... . وقتی گالری را در سال 

۱۳۹۹ افتتــاح کردیم، اســتقبال عمومی بســیار خوب بود. با توجه به وســعت 
کالن شهر مشــهد و جمعیت، خأل یک گالری احساس می شد و این استقبال دور 
از ذهــن نبود. عالقه مندان چه از طریق اینترنت و چه به شــکل دهان به دهان 

از تأسیس گالری هنگام مطلع شدند و ما روزهای شلوغی را تجربه کردیم».
 با این  حال استقبال عمومی و مردمی از هنر، به معنی ثبات و بقای اقتصادی 
گالری  هــای هنری نیســت. نجمــه امینی در ایــن زمینه توضیــح می دهد: «ما 
هنرمندان بســیار درخشــانی چه در حوزه هنر مدرن و معاصر و چه هنر سنتی 
و اســالمی و ایرانی در خطه خراســان داریم، اما متأسفانه چون بستر فرهنگی و 
هنری در اینجا سخت فراهم می شود، بیشترشان از اینجا رفته اند و مشهد را ترک 
کرده انــد. تمام تالش ما در این مدت این بوده که دوباره امید را برگردانیم و پلی 
باشیم برای تعامل میان هنرمندان این منطقه و مناطق دیگر به خصوص پایتخت 
و اینکه بدانند اگر در شــهر خودشان باشند، کارشان دیده می شود. تمام تالش ما 

دیده شدن اثر هنری و همچنین هنرمند در منطقه خودش بوده است».
هر ســه گالری دار در هر ســه شــهر از وضعیت فروش آثار رضایت ندارند و 
بــه بقــای گالری با تردیــد و نگرانی نگاه می کننــد. مریم معمارنــژاد می گوید: 
«مشــکل گالری ها در کاشان با وجود اســتقبال عمومی، مشکل اقتصادی است. 
در کاشــان وضعیت طوری نیســت که ما فــرض کنیم تعــدادی مجموعه دار 
داریم که می توانیم سراغ شــان برویم، کاتالوگ در اختیارشــان بگذاریم یا آثاری 
مطابق روحیه شــان جمع  آوری کنیم. در واقع گالری ها در کاشان تالش می کنند 
از افــراد عالقه مند یا کســانی که امکانش را دارند، مجموعــه دار تولید کنند. ما 
ســعی می کنیم با توضیح و آوردن آثاری که ممکن اســت باب میل شــان باشد، 
متقاعدشــان کنیم که هنر هم یک نوع ســرمایه اســت و جدا از عالقه و میل به 

داشتن به اثر می توانند به این اثر به عنوان یک سرمایه نگاه کنند».
ندا میرقاســمی درباره دشــواری گالری داری در شــهر گرگان می گوید: «من 
گالــری را با هزینه شــخصی راه اندازی کردم. در این دو ســال و چند ماه تمامی 

هزینه هــای گالــری بر عهده خــودم بوده و تقریبــا می توانم بگویــم هیچ گونه 
درآمدی نداشــته ام. فروش آثار به این شــکل بوده است که من درصد گالری را 
تخفیف داده ام و خود هنرمند عزیز هم لطف کرده و درصدی از ســهم خودش 
را تخفیــف داده تا کاری به فروش برســد. تمامی نمایشــگاه ها هم برای کمک 
به هنرمندان و هم برای آشــنایی عمومی شــهروندان کامال رایگان برگزار شده 
است. در این مدت هم هنرمندان با ما آشنا شده اند و هم من با هنرمندان استان

آشنا شده ام».
مدیر گالری ندا در شــهر گرگان معتقد اســت فرهنگ ســازی در شهرستان ها 
اهمیتی فراوان دارد: «اگر در شهر ما فرهنگ سازی از پیش تر انجام می شد، دیگر 
نیــازی به این همه تخفیف نبود تا اثری به فروش رســد تا به این شــکل بتوان 
هزینه هــای جاری گالری را تأمین کرد که متأســفانه تا امروز این اتفاق رخ نداده 

است».
مدیر گالری هنگام در مشهد درباره بقای گالری اش این طور می گوید: «معموال 
در شــهر ما این طور باب اســت که باید در کنار گالری منبع درآمدی باشد؛ چون 
انــگار همه می دانند که از گالری داری پولــی درنمی آید و به همین دلیل در کنار 
گالری کافه ای هم هســت که محل درآمد گالری است. فروش اثر هنری در شهر 
ما بســیار مشکل است؛ شاید به این دلیل که بستر فرهنگی مناسب هنوز در شهر 
ما شــکل نگرفته است. من بشــخصه با این موضوع بسیار مخالفم چون عقیده 
دارم بیننده ای که به گالری می آید، مخاطب خاص گالری اســت. خوب است که 
در نزدیک گالری کافه باشــد، چون در تمام طول تاریخ هنر، کافه ها محل تعامل 
بــوده و بســیاری از مکتب ها و جریانات هنری از کنار هم نشســتن هنرمندان در 
کافه ها ممکن شده است. اما مخاطب گالری با مخاطب کافه متفاوت است. به 
نظر من بقای گالری نباید وابسته به یک شغل و حرفه دیگر باشد بلکه گالری باید 
روی پای خود بایستد و این کار نیاز به مدیریت خوب و آشنایی گالری دار با اقتصاد 
هنر دارد که از همان روز اول بداند می خواهد با چه رویکری کار را شــروع کند. 
چون گالری ها زیربنای اقتصاد هنر هستند؛ مجموعه دارها را می سازند و اقتصاد 
هنر را شــکل می دهند. من همیشــه به خریداران می گویم وقتی برای خرید یک 
اثر هنری پولی می پردازید، بخشــی از اجاره یک آتلیه را تقبل می کنید، بخشی از 
پــول خرید یک بوم یا قلم مو را پرداخت می کنید و این کمک به ارتقای فرهنگ و 

هنر یک جامعه است».
ندا میرقاســمی پیشــنهاد می کند: «تهران می تواند پیگیر وضعیت گالری های 
خارج از مرکز باشــد. رسانه ها می توانند بیشــتر در مورد مقوله هنر صحبت کنند. 
می توان جلساتی برگزار کرد و هنرمندان را به طور کلی تشویق کرد. چون گالری ها 
دارند برای عالقه شان وقت می گذارند و هزینه می دهند و به همین دلیل باید مورد 
حمایت قرار بگیرند یا وزارت ارشــاد وام های بالعوض یــا با بهره کم به گالری دار 

بدهد تا بتوانند باقی بمانند و کار کنند».

درباره  گالری ها و گالری داران خارج از پایتخت
یاد و یادواره ای از مجموعه  «مان هنر نو»

یکــی از گالری ها، موزه هــا، مجموعه های هنــری و به خصــوص در عرصه های 
کشف نشــده دیزاین و گرافیک، هنرهای نمایشی و سینمای تجربی مجموعه «مان هنر 
نو» بود که داشــت شکل می گرفت اما بی حاصل و بی فرجام، آنجا در فضای آرام و در 
کنار یک روســتا و در شهر هشتگرد با معماری بســیار فرهیخته اش بی هدف سرگردان 
مانده و این بی هدفی با مرگ نابهنگام مؤسس و آغازگرش، مهندس غالمرضا معتمدی، 
کامل شده اســت. من یادداشت هایی را که در این باب داشــته ام، در برابر خواننده 
می گذارم. نخســتین مجموعه هنری خصوصی ایران با عنوان مان هنر نو با شعار هنر 
زندگی در دو بخش نمایش دائمی و موقت آثار هنری از ۲۳ دی ماه ۸۳ فعالیت خود 
را در تهران و در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر مربع آغاز کرده است. مان در زبان 
پهلوی به معنی خانه بوده که در دوره ساسانی استفاده از این کلمه در میان مردم ایران 
رایج بوده است. این نمایشگاه ها در دو ساختمان مجزا هستند که از معماری متفاوتی 
برخوردارند. در این بخش حدود ۱۰ هــزار اثر هنری از صد هنرمند معاصر ایرانی که با 
کاربرد استفاده در زندگی روزمره ساخته شده اند، به نمایش درمی آید. آثار ارائه شده در 

بخش نمایشگاه دائمی در حوزه هنر گرافیک، عکس، فیلم و طراحی صنعتی است. در 
گپ و گفت با مهندس غالمرضا معتمدی این مسائل مطرح شد.

 مجوز مان هنر را تحت چه عنوانی گرفتید؟ موزه یا گالری؟  .
برای گرفتن مجوز موزه باید کار زیادی انجام می شــد؛ بازرسی شهرداری، تغییر کاربری از 
مسکونی به فرهنگی که باعث افت اقتصادی بنا می شد و بعد هم ارشاد، میراث فرهنگی و 
در نهایت وزارت کشور. پس تصمیم گرفتیم از گرفتن مجوز موزه صرف نظر کنیم و مان هنر 
تبدیل به مجموعه ای شــد با آثاری که من از سال ۱۳۴۷ تا به آن روز جمع آوری کرده بودم؛ 

البته در زمینه هنر مدرن، آثار طراحی صنعتی، عکس و گرافیک.
  آرشیو عکس مان هنر تقریبا چه تعداد اثر را در خود جای داده است؟  .

حدود دو هزار اســالید از عکاسان مختلف از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴ و حدود ۱۰ هزار قطعه 
نگاتیو که از کل جهان عکاســی شــده اند. تقریبا جایی در جهان نیســت که معماری مدرن 
داشته باشد، مشهور هم باشد و ما عکسش را نداشته باشیم. تعدادی عکس هم از تئاتر ایران 

در آرشیو وجود دارد. آرشیو غنی و مهمی است. چیزهایی هم هست که از این آرشیو مهم تر 
هســتند. چون تهیه اسالید و عکس زیاد کار سختی نیســت، ما توانستیم در بخش گرافیک 
مجموعه ای از پوسترهای گرافیست های ایرانی از سال ۴۴ تا به امروز را جمع آوری کنیم؛ هم 
پوســترهای کانون پرورش و موزه هنرهای معاصر و هم جشنواره های فجر. به گرافیست ها 
هم مراجعه کردیم؛ هنرمندانی همچون قباد شیوا، فرشید مثقالی و ابراهیم حقیقی. بسیاری 
از آثار را هم که نتوانستیم به دست بیاوریم، در کارگاه خودمان بازتولید کردیم. فکر نمی کنم 

شخصی چنین مجموعه ای از گرافیک ایران را داشته باشد؛ حتی انجمن طراحان گرافیک.
 از زمان تأسیس مان هنر با چه موانعی مواجه شدید؟  .

مانعی حس نکردم. در بسیاری از مواقع کمک زیادی هم کرده اند. البته بخش خصوصی 
کوچک ترین قدمی در جهت کمک برنداشت ولی بخش دولتی همکاری کرد. عجیب است.  
به خیلی از دوســتان بــرای برپایی نمایشــگاه معماری مراجعه کردم و مثال خواســتم که 
ماکت های معماری شــان را در اختیار من قرار دهند امــا نپذیرفتند. دولتی ها نیاز و لزوم این 
همکاری را حس کرده اند. بخش خصوصی شاید محدودیت هایی دارد اما فکر می کنم بیشتر 

از روی نداشتن عالقه و فقدان حس زیباشناسی و فرهنگی ... است.
 و ناگهان شش ماه غیبت در عرصه فعالیت های هنری؟  .

کار موزه و گالری دوطرفه است. وقتی در موزه را باز می کنید، هر مخاطبی می تواند شما 
را به شوق آورد. اگر مخاطب نداشته باشید.... من فکر می کنم مسئله برعکس است؛ یعنی 
آن شش ماه تعطیلی باعث می شود اسم مان هنر نو در ذهن مردم تکرار نشود و از یاد برود؛ 
از دل برود هر آنکه از دیده برفت. تعطیلی های طوالنی مان هنر یک عکس العمل است. در 
شهری با جمعیت ۱۲ میلیون نفری با ۸۲ درصد شهرنشینی، این تعداد دانشگاه هنر، این همه 
هنرمند و دانشــجو کجا هستند؟... وقتی نیستند، نمی آیند، چه باید بکنیم؟ مان هنر رسالت 

سازمان یافته بر عهده ندارد. 
آخرین سخنان او هنوز در گوشم طنین انداز است که می گفت: اصال نمی خواهم بهترین یا 
بدترین را وارد بحث کنم. هدف من گالری شدن نیست. یک سری چیزها باید در کنار هم قرار 
بگیرد؛ یعنی باید توانایی مردم و فرهنگ شــان ارتقا یابد، در کنارش فعالیت هنری-فرهنگی 

هم انجام شود. از جامعه ای که پول خرج هنر نمی کند، نباید انتظار زیادی داشته باشید.

سه شنبه
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۶

نمایشگاه آثار شکوفه کریمی در گالری شیدایی
بهشت و جهنم در «مار و انار»

مجموعــه آثــار شــکوفه کریمی با 
عنوان «مــار و انار» در گالری شــیدایی 
از دوم اردیبهشــت روی دیــوار رفتــه 
است. نمایشــگاه «مار و انار» با هنربانی 
مریم روشــنفکر و آثار شکوفه کریمی تا 
۲۳ اردیبهشــت  برگزار می شود. شکوفه 
کریمی متولــد ۱۳۶۰ تهران، لیســانس 
نقاشــی از دانشگاه آزاد اســالمی دارد 
و مدیــر و مؤســس آموزشــگاه هنری 
لتکا بوده اســت. او تاکنــون در کارنامه 

هنری اش، هشــت نمایشــگاه گروهی در تهران، ترکیه و آمریکا دارد. در استیتمنت این 
نمایشگاه آمده: «در اسطوره های میان رودان، الهه ای هست به نام «لیلیت» که در تفاسیر 
عبری به اولین زن پیش از حوا اطالق شده، زنی که از آدم سرپیچی نمود و او را رها کرد، 
زیرا خود را هم ســنگ او می پنداشــت و این گونه شد که سیمای او در داستان ها با نفرین 
و درد همراه شــد و هرگز فرزندی نزایید... این داســتان روایت بالیی است که آدمیان بر 
ســر همه عناصر طبیعی که از آنها ســربپیچند می آورند. هنگامی که آدم خود را برتر از 
طبیعت پنداشــت با آن سر به عناد گذاشت و مصرفش کرد، از زن ماری آفرید و هشدار 
او برای آشــتی با طبیعت درون را به نیش هبــوط تبدیل کرد و از ماحصل آن، جهان به 
بهشــت و جهنم تقسیم شد، بی خبر از اینکه چه بهشت و چه جهنم سرنوشت انسان و 
طبیعت به هم گره  خورده  اســت همانند سرنوشــت زن و مرد». بازدید از این نمایشگاه 
در روزهای یکشــنبه تا پنجشنبه از ســاعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰ در گالری شیدایی به آدرس: 
تهران، میدان هفتم تیر، خیابان بهارشــیراز، میدان بهارشیراز، روبه روی موزه عکسخانه 

شهر، پالک۱۴۹، واحد ۱ برای عموم با رعایت پروتکل ها مقدور است.

نمایشگاهی از آثار  روزبه نعمتی شریف در مجموعه معاصر «سو»
«پایان نامیرا» در خشونت

آثار مجسمه روزبه  نمایشــگاهی از 
نعمتی شــریف با عنوان «پایــان نامیرا» 
در  اردیبهشــت  دوم  جمعــه  روز  از 
گالری «ســو» برگزار شــده است. روزبه 
 ۱۳۵۹ متولــد  هنرمند  نعمتی شــریف، 
است و مدرک کارشناسی ارشد در رشته 
پژوهش هنر از دانشگاه هنر و معماری 
تهران دارد. او فعالیت رســمی خود در 
زمینه مجسمه ســازی را از ســال ۱۳۹۶ 
به طور حرفه ای شروع کرده و در بسیاری 

از نمایشــگاه های گروهی سال های دهه ۹۰ حضور داشته است. در این استیتمنت آمده: 
«آثار این نمایشگاه که محصول سه سال گذشته اند، بر سه وجه «خشونت»: ۱) کنشگرانه 
(خشــونت فیزیکی مستقیم)، ۲) کنش پذیرانه (خشــنونت ایدئولوژیک، تبعیض و ...) و 
۳) سیســتمی (تأثیرات فاجعه بار نظام های اقتصادی و سیاســی) می پردازند. خشونت 
همچون امری ذاتی از ابتدای تاریخ بشــر در اشــکال مختلف بروز کرده و هر شــکل آن 
در جهت پایان دیگری شــکل جدیدی را باز تولید کرده و گویا خشــونت همچون پایانی 
نامیراست. رودررویی مستقیم با خشونت، ذاتا منزجرکننده است و بیزاری از این اقدامات 
و همدردی با بازماندگان آنها همچون دامی ما را از اندیشــیدن بازمی دارد». نمایشــگاه 
«پایان نامیرا» از جمعه دوم تا دوشنبه ۱۹ اردیبهشت از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۹:۰۰ در مجموعه 

معاصر «سو» به آدرس خیابان ویال، سمیه، خیابان پورموسی، پالک۳۰ برپاست.

نقاشی های شهروز  صدر در گالری ایرانشهر
«فشردگی» جهان ذهنی یک هنرمند

از  با آثاری  نمایشــگاه «فشــردگی» 
شــهروز صدر تا سه شنبه ۱۳ اردیبهشت  
در گالری ایرانشهر برپاست. شهروز صدر 
در ۱۳۵۵ در تهــران به دنیــا آمد. پس 
از تحصیل  در رشــته گرافیــک در ۱۳۸۰ 
بــه تدریــس طراحی، مجسمه ســازی 
و چــاپ در دانشــگاه علمــی کاربردی، 
هنرســتان هنرهای تجسمی و هنرستان 
ســوره پرداخت. او طی سال ها فعالیت 
هنری اش رسانه های متعددی همچون 
مجســمه (ساخت مجســمه شهری)، 
چــاپ و طراحــی، تصویرســازی کتاب 
از  وی  شــناخت  و  اســت  آزمــوده  را 
قابلیت هــای هریک از این رســانه ها و 

توانمندی های فنی اش او را قادر کرده مرز میان رسانه ها را درنوردد. با این حال، مشخصه 
اصلی آثارش همواره طراحی های منحصربه  فرد اوســت کــه در کنار هم جهان ذهنی 
طراحانه او را ترســیم می کنند. شــهروز صدر در خلق این تصاویر از روش های مرســوم 
پیروی نمی کند. طرح اصلی از طراحی محیطی با قلم و کاغذ حاصل می شــود. امکان 
بازدید از مجموعه آثار رنگ و روغن این هنرمند با عنوان «فشردگی» هر روز از ساعت ۱۶ 
تا۲۰ تا سه شنبه، ۱۳ اردیبهشت در گالری ایرانشهر به آدرس خیابان کریم خان زند، خیابان 

شهید عضدی (آبان جنوبی)، خیابان سپند، پالک ۶۹/۱ مهیاست.

داود شهیدی

گالری داری خصوصی خارج از مرکز

مشارکت در پرداخت اجاره  آتلیه
برای شــهری که از قرن ها قبل با هنرهای مردمی یا همان صنایع دســتی نه فقط آشــنایی که قرابت و 
نزدیکی داشته، سرک کشــیدن به یک گالری هنری هم شــاید چندان عجیب یا دور از ذهن نباشد. برای 
ســاکنان شهری همچون کاشان با تمامی تاریخ فرهنگی و ســبقه هنری، هنر انگار جزئی از زندگی روزمره 
است. درعین حال نزدیکی این شــهر با تهران و برگزاری رخدادهای فرهنگی و هنری متعدد در این شهر 
باعث شــده تا کاشــان کم و بیش به قطبی جدید در هنر معاصر ایران تبدیل شود. مریم معمارنژاد، مدیر 
گالری مریم در شهر کاشان آشــنایی مردم با هنر و موقعیت جغرافیایی گالری اش را دالیلی برای حضور 
هرروزه مردم در گالری اش در این شهر می داند: «گالری ما مجاور بازار کاشان است و در یک فضای و محیط قدیمی است. به واسطه پیشینه فرهنگی 
و هنری کاشان، در زمینه هایی مثل فرش، کاشی، سفال و ... استقبال از گالری خیلی زیاد است و مردم از اتفاقات هنری از جمله گالری هنری استقبال 
می کنند». شاید به همین دلیل باشد که بخشــی از نمایش های گالری مریم به سفال و فرش اختصاص یافته است؛ هنرهایی که برای مردم این شهر 

زیبا جزئی از زندگی روزمره است.

شهرزاد رویائی

گالـري گـردي


