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در کریستیز نیویورک
۱/۵ میلیارد دالر فروش مجموعه  بنیان گذار 

مایکروسافت

مجموعــه ای از ده ها اثر هنری از نقاشــان معروف، متعلــق به بنیان گذار 
بــه قیمــت ۱.۵ میلیــارد دالر  کمپانــی مایکروســافت در یــک حراجــی 

فروخته شد. 
به گزارش ایســنا، به نقل از رویترز، چندین اثر از پل ســزان، ونسان ون گوگ 
و دیگــر هنرمندان بــزرگ در حراج بخشــی از مجموعه عظیم نقاشــی ها و 
مجســمه هایی که از ســوی پل آلن، یکی از بنیان گذاران فقید مایکروســافت، 

گردآوری شده بود، ۱.۵ میلیارد دالر به فروش رفت. 
طبق اعالم خانه حراج کریســتیز در نیویورک، این باالترین فروشــی اســت 
که تاکنون در یک حراج هنری کســب شــده اســت و عواید حاصله مطابق با 
خواســته های آلن که در سال ۲۰۱۸ درگذشــت، به اهداف بشردوستانه اهدا 
خواهد شــد. تعدادی از این آثار با شکســتن رکوردهــای قبلی فروش آثار این 
هنرمنــدان همراه بــود و برخی دیگر نیز از قیمت های فروش برآوردشــده در 

کریستیز فراتر رفتند.
 در میــان گران تریــن آثــار فروخته شــده نقاشــی رنگ روغــن «مدل ها» 
اثــر ســال ۱۸۸۸ «ژرژ ســورا» بــود کــه بــا احتســاب هزینه ها بــه فروش 
۱۴۹.۲ میلیــون دالری رســید و یــک رکــورد برای فــروش آثار ایــن هنرمند 
فرانســوی ثبــت کــرد. نقاشــی منظــره رنگارنــگ از مجموعه کوه ســنت 
ویکتــوار از پل ســزان که بین ســال های ۱۸۸۸ تــا ۱۸۹۰ خلق شــده نیز به 
قیمــت ۱۳۷.۸ میلیــون دالر فروختــه شــد که یک رکــورد دیگر بــرای آثار 

این هنرمند بود.
 همچنین نقاشــی اثر گوستاو کلیمت در سال ۱۹۰۳ با عنوان جنگل توس، 
۱۰۴.۶ میلیون دالر فروخته شــد. از  دیگر آثار بــا فروش درخور توجه می توان 
به نقاشــی باغ میوه با سرو اشاره کرد که با فروش ۱۱۷.۲ میلیون دالری رکورد 

فروش آثار ون گوگ را جا به جا کرد. 
گران ترین اثر ون گوگ که پیش  از  این در یک حراجی فروخته شد، پرتره دکتر پل 
گاشه (ژوئن ۱۸۹۰) بود که به قیمت ۸۳ میلیون دالر فروخته شد؛ اما این رکورد 
به سال ۱۹۹۰ برمی گردد و قیمت ها از آن زمان به  طور درخور  توجهی افزایش 

یافته است. 
نقاشــی ســال ۱۸۹۹ رنگ روغن پل گوگن به نام زایمــان ۲ هم در حراجی 
مجموعــه پل آلــن به فــروش ۱۰۵.۷ میلیون دالری رســید. نقاشــی هایی از 
جورجیــا اوکیف، کلــود مونه، دیوید هاکنــی، اندرو وایات و پابلو پیکاســو به 
همراه مجســمه هایی از الکســاندر کالدر و مکس ارنســت نیز در این حراجی 

فروخته شد.

با هدف تغییر نگرش و نگاه جامعه به افراد دارای معلولیت 
و برای رفع موانع سفر

جشنواره «کارتون گردشگری» برگزار می شود
جشنواره «کارتون گردشگری، موزه، 
معلولیت و ســالمند» با هدف تغییر 
نگرش و نــگاه جامعه به افراد دارای 
معلولیــت و برای رفع موانع ســفر و 
تالش برای تأمین زیرساخت های مورد 
نیاز این قشر از جامعه برگزار می شود.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه   
میراث   وزارت  گردشــگری  معاونــت 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی، 
میــز گردشــگری دســترس پذیر ویژه 
افــراد دارای معلولیت و ســالمند با 
مشــارکت انجمن فرهنگی، ورزشــی 

و گردشــگری معلوالن پــارس، وزارت میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی، خانه کاریکاتور ایران و کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم)، به منظور 
ترغیب به مناسب سازی فضاها و تأسیســات گردشگری و افزایش خودباوری 
و اعتماد به نفس در این اقشــار جامعه از طریق گذران اوقات فراغت و ســفر، 
ســومین جشــنواره پاراتور را به مناســبت «روز جهانی معلوالن»، دوازدهم 
آذرماه، با نگاهی ویژه به «گردشــگری، موزه، معلوالن و سالمندان»، در رشته 

کارتون برگزار می کند.
 ایــن رویداد در راســتای کمک به تغییــر نگرش و نگاه جامعــه به افراد 
دارای معلولیت، نوآوری در تجهیزات و امکانات مناسب ســازی، تسهیل روند 
گردشگری افراد دارای معلولیت و سالمندان، تقویت خودباوری در معلوالن، 
پذیرش افراد دارای معلولیت و ســالمندان در خانــواده و اجتماع، آموزش و 
شــناخت معلولیت و نحوه برخورد با افراد دارای معلولیت و ســالمندان در 

فرایند سفر و گردشگری انجام می شود. 
موضوعــات در نظــر گرفته شــده بــرای مشــارکت در جشــنواره کارتون 
گردشــگری شــامل مواردی از جمله دسترسی و تردد آســان، مناسب سازی و 
رفع موانع برای تردد و بازدید گردشــگران ســالمند و دارای معلولیت، ایجاد 
رمپ اســتاندارد برای افراد دارای معلولیت و ســالمندان، سرویس بهداشتی 
مناسب سازی شــده، پارکینگ و فضای توقف خودرو، مسیر ویژه نابینایان، درج 
اطالعات آثار موزه به خط بریل برای افراد نابینا، وجود مترجم مســلط به زبان 
اشاره ایرانی ناشــنوایان، وجود سیستم نوشتاری برای مخاطبان ناشنوا، وجود 
سیســتم صوتی گویا برای مخاطبــان نابینا، وجود ماکت هــای کوچک از آثار 
موزه برای لمس کردن از ســوی نابینایان و نیز وجود دســتگیره ها در راهروها 
و ســالن ها برای افراد ســالمند در کنار ســایر موضوعات مرتبط با ســهولت 
روند گردشــگری جامعه هدف در نظر گرفته شــده اســت. شرکت برای تمام 
هنرمندان عالقه مند آزاد است. مهلت ارسال آثار نیز دهم دی ماه ۱۴۰۱ تعیین 

شده است.
همچنیــن جوایز نقدی برای نفر اول تا ســوم از یک تا پنــج میلیون تومان 
در نظــر گرفته شــده اســت.  عالقه مندان برای شــرکت در این جشــنواره و 
کســب اطالعات بیشــتر می توانند بــه فراخوان این جشــنواره کــه در درگاه 
اینترنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی قرار گرفته است، 

مراجعه کنند.

تجسمى

جای خالی بازنگری اورینتالیستی در نمایشگاه «حقیقت نه یک رؤیا، که رؤیاهاست»

مرز میان خیال تا واقعیت پازولینی در فیلم «هزار و یک شب»

مهلت ثبت نام در دوساالنه ملی نگارگری ایران تمدید شد
فرصتی دیگر تا پایان آبان

صبا موســوی: سال میالدی جاری مصادف شده است با صدمین ســال تولد «پیر پائولو پازولینی»، کارگردان ایتالیایی صاحب نام که ما در ایران او را 
با فیلم شــب های عربی یا هزار و یک شــب به یاد می آوریم. به همین مناســبت در بنیاد پژمان، کارخانه آرگو، نمایشگاهی با عنوان «حقیقت نه یک 
رؤیا، که رؤیاهاســت» با تمرکز بر فیلم «گلچین هزار و یک شب» از دید عکس های «روبرتو ویال» در حال برگزاری است. در این نمایشگاه، کیوریتور آن 
رضا حائری، با انتخاب بخش هایی از این فیلم و عکس های روبرتو ویال و نیز نشــان دادن ســیر حرکت زمانی و مکانی فیلم برداری پازولینی در شرق، 
انتخاب چند گفت وگو با افرادی از پشت صحنه و ارائه آنها به شکل ویدئو و... سعی دارد یک روند مستند تاریخی از پشت صحنه این فیلم را به شکل 
نمایشــگاهی ارائه کند؛ نمایشــگاهی که می تواند برای مخاطبان در حوزه سیر ارائه اطالعات از روند ســاخت این فیلم،  دیدنی باشد. اما شاید برای 
مخاطب دغدغه مند، پرسش هایی درباره جای خالی نقد به نگاه اورینتالیستی پازولینی به شرق را مطرح کند؛ پرسش هایی که پس از گذشت چند دهه 
از ساخت و اکران این فیلم به نام شب های عربی، امروزه با نگاهی روشن تر و شناخت بیشر خود ما از تاریخ تمدن، فرهنگ و هنر در این سرزمین (از 
باب نگاه غربی ها که ادوارد سعید به خوبی آن را در واژه «دیگری» (منظور ما شرقی ها) مطرح می کند)، نشأت می گیرد، در نقدی بجا و درست بازبینی 
شــود. آنچه در این نمایشگاه جای خالی پررنگی داشت، بررسی این نگاه می تواند باشد. در غیر این صورت، نمایشگاهی به شکل موزه ای و با فروش 
بلیت به مخاطبان، تنها برای بزرگداشــت یک کارگردان، آن هم برای ســاخت فیلمی از شرق با اقتباس از داستان هزار و یک شب که در زمان و دوره 
خود برای پازولینی و مخاطبان غربی اش تجربه ای نو بوده، می تواند کافی باشــد که خود فیلم را اگر امروز ما ایرانی ها دوباره بازبینی کنیم، شــاید به 
مذاقمان خوش نیاید؛ هرچند بگوییم اقتباســی از هزار و یک شب بوده است. اما این نمایشگاه با ارائه اطالعاتی از روند ساخت فیلم، آن هم از پشت 

صحنه شب های عربی، می تواند برای مخاطب جذابیتی داشته باشد.

پازولینی در شــماره ۳۳۲ مجله Fitcritica در ســال ۱۹۷۳ میالدی، درباره ســاخت 
فیلــم هزار و یک شــب گفت بود: «ایــن آخرین فیلم از ســه گانه ای که دارم می ســازم، 
برای من تجربه ای جذاب و شــگفت انگیز اســت. این تجربه، این ورود به اسرارآمیزترین 
چرخ دنده های ســخت هنر، این پیشروی در هستی شناســی روایت در ساختن سینمای 
واقعــی، آن طور که در کودکی می دیدیم، بدون اینکه در دام تجارب یا بی تفاوتی بیفتیم، 
باید بگویم این زیباترین ایده ای بود که تا به حال داشتم؛ اینکه می خواستم برای لذت بردن 
از روایت کردن، داستان بگویم. برای خلق اسطوره های روایی، خارج از ایدئولوژی، دقیقا 
به این دلیل که فهمیدم ســاخت یک فیلم ایدئولوژیک بســیار آســان تر است از ساخت 
فیلمی ظاهرا عاری از ایدئولوژی. ظاهرا هر فیلم دارای ایدئولوژی خاص خودش است 
و قبل از هر چیز در ذات خودش شناسایی می شود؛ یعنی اول شاعرانه و بعد بیرونی که 

همان ایدئولوژی سیاسی کم و بیش ضمنی است».
پازولینی برای ســاخت فیلم شــب های عربی اسفند ۱۳۵۱ شمســی وارد صحرای 
«َحضَرموت» یمن می شــود و در صنعا فیلم برداری را آغاز می کند. بیشتر سکانس های 
فیلم در شــهر های «َتِعز» و «َزِبید» در اســتان «ُحَدیده» و «ِشبام» معروف به شیکاگوی 
صحرا برداشت می شــود. پس از آن اردیبهشت ۱۳۵۲ شمسی وارد اصفهان می شود و 
کار خود را در روستان مورچه خورت اصفهان، مسجد جامع، مسجد شاه، کاخ چهلستون 

و عمارت عالی قاپو شهر اصفهان ادامه می دهد.
«روبرتو کی یزی» در آرشــیو پیر پائولو پازولینی، ســینما تک بلونیا، درباره پازولینی و 
هزار و یک شــب گفته اســت: «در زمان فیلم برداری «دکامرون» بود که پازولینی عاشق 
صنعا و فرم آن شــد و ایده ســاخت فیلمی بر اســاس هزار و یک شب به ذهنش رسید. 
بنابراین ایده یک فیلم «جادویی» بالفاصله با تصویر شــهری «رؤیایی» مانند صنعا پیوند 
خورد؛ یعنی شــهری باســتانی که بیانگر حس هماهنگی بین منظر و فرم شهر بود که 
مدرنیته به طرز وحشــیانه ای در حال پاک کردن آن بود. بــه این ترتیب، در تبادلی بارآور 
بین داســتان و واقعیت مرز صحنه های فیلم (هزار و یک شــب)، جایی را که فیلم پایان 
می یابد و واقعیت مکان ها آغاز می شــوند، به دشواری می شود تشخیص داد. همچنان 
که در عکس های روبرتو ویال نیز بسیاری از صحنه ها مانند صحنه فیلم برداری است، اما 

به واقع زندگی روزمره است».
در پاراگراف فوق کامال آن نگاه به شرق و اورینتالیسم (از شرق انگاری تا شرق شناسی) 
را می توانیم درک کنیم. نبود شــناخت واقعی از زندگی روزمره و واقعیت های منطقه ما 
(خاورمیانــه) برای نگاه غربی و پیوند دادن زندگی سوررئالیســتی مردمان این خطه، در 
هاله ای از رمز و راز، وهم و خیال و در اقتباسی از داستان هزار و یک شب توسط پازولینی و 
دشواری آنها در تشخیص بین خیال و واقعیت در تحلیل و شناخت حتی اهالی فرهنگ 
و هنر غربی مشــهود اســت که در این نمایشــگاه و این بازبینی مستند، جای خالی نگاه 

کیوریتور در این زمینه کامال احساس می شود.
بــه این جای خالــی در کتاب تحوالت تصویری هنر ایران نوشــته ســیامک دل زنده 
به خوبی اشاره شده است: بازنمایی «شرق» اما به منظور مجزا و متعین بودن، الزم داشت 
حضور مشــاهده گر اروپایی را از تصویر حذف کند. بازنمایی نمی خواســت تا مشاهده گر 
اروپایی، آن چشم بینایی که بازنمایی را میسر می کرد، تصویر کند. برای ایجاد شیءوارگِی 
«شــرق» در قالب تصویر-واقعیتی که هیچ نشــانه ای از حضور فزاینده اروپاییان را در بر 

نمی گیرد، الزم بود این حضور خود به خود به گونه ای آرمانی، نامرئی شود.

همچنین تیموتی میچل، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا، به پارادوکسی 
اشــاره می کند که حاصل تمنای انســان اروپایی برای تجربه هر دو قلمرو جهان است؛ 
یعنی درحالی که فرد اروپایی برای ساختن جهانی غیر از خود، جهانی دیگر و شیءگونه، 
ناگزیر از حذف خود درون تصویر بوده، در عین حال می خواســته آن جهان را به گونه ای 
تجربه کند که انگار واقعی اســت. یعنی با تجربه آن در قالب تصویر و با حذف خود از 
بازنمایی، هم زمان می خواســت آن را به صورت واقعی، یعنی با حضور در آن نیز تجربه 
کند؛ اما از آنجا که جز با حذف خود به عنوان مشــاهده گر درون تصویر، قادر به مواجهه 
و درک ایــن جهان (واقعــی) نبود، حضور واقعی اش در آن جهــان نیز منجر به تجربه 

واقعی از آن نمی شد.
روبرتو کی یزی، در آرشــیو پیر پائولو پازولینی، سینما تک بلونیا نیز درباره عکس های 
روبرتو ویال از پشــت صحنه فیلم هزار و یک شب بیان کرده است: «همان طور که همواره 
در کار عکاســان بزرگ اتفاق می افتد، روبرتو ویال نیز موفق می شــود بیان آنی و داستان 

تعریف شده با یک ژســت، یک نگرش، یک حالت، نور اندک یا تیرگی یک 
نگاه را شکار و ثبت کند. یکی از دالیل خاص بودن این مجموعه عکس های 
با شــکوه، این اســت که بــه هر کس که نگاه می شــود، به نوبــه خود از 
فاصله ای که متعلــق به قرن، فرهنگ و دین دیگری اســت و جهانی از 
رمزها و نشــانه هایی که هرگز متعلق به ما نبوده اند، نگاه می کند. به طور 
خالصه، پرتره های یمنی و ایرانی که ویال ثبت کرده، انســانیت متفاوتی را 
نشان می دهد که نگاه هایشــان گاهی شفاف و گاهی مانند مجسمه غیر 

قابل نفوذ است».
بهنام کامرانی که دارای دکترای پژوهش هنر است، درباره برپایی این 
نمایشگاه در گفت وگو با تجربه توضیح داد: به نظر می رسد بنیاد پژمان در 
نمایش های اخیرش ســعی می کند در جایگاه یک موزه خصوصی ظاهر 
شــود و در اصل نمایش هایی به شــکل مروری یا به شــکل آرشیوی برپا 
می کنــد که این نمایش اخیــر را باید از نوع دوم تلقــی کرد. آنچه باعث 
شده این نمایشگاه ظاهرا به نمایش درآید، در واقع چشم اندازهایی از ایران 
بوده که هنرمند مشــهور و فقید تاریخ سینما، پازولینی، در فیلم هزار  و یک 
شــب  خود به تصویر در آورده است که ما در چیدمان این نمایش از پشت 

صحنه های فیلم آن را می بینیم.
وی ادامه داد: بنابراین از یک ســو می توانیم قســمت های خاصی از 
تاریخ سینما را دوباره ببینیم که این بار به شکل پشت صحنه ارائه شده اند 
و انتخاب لوکیشن ها یا هدایت بازیگران توسط پازولینی که می تواند برای 
کسانی که تاریخ و مسائل پژوهشی سینما را دنبال می کنند، جذاب باشد. 
به خاطر اینکه هر کدام از این عکس ها، مدرک و سندی برای نوشتن درباره 
پازولینی و این فیلم خاص است که بخشی از آن نیز در ایران فیلم برداری 
شده، است. برخی از این عکس ها نیز حاوی نکات هنری و زیبایی شناسی 
بیشــتری اســت و در واقع اطالعاتی از روند ســاخت ایــن فیلم و اینکه 
پازولینی چگونه کار تصویری خودش را شکل می دهد، به ما ارائه می کند. 
کامرانی با اشــاره به اینکه پازولینی بــه جنبه های تصویری آثارش توجه 
بیشــتری دارد، افزود: بنابراین این عکس هــا می تواند زاویه دیگری از دید 

مهلت ارســال اثر و ثبت نام در یازدهمین دوساالنه ملی نگارگری ایران تمدید 
شــد. به گزارش ستاد خبری یازدهمین دوســاالنه ملی نگارگری ایران، هنرمندان 
تــا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ مهلت خواهند داشــت تــا آثار خود را به دبیرخانــه این رویداد 
هنری ارســال کنند. مرکز هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی با 
همــکاری انجمن نگارگری ایران، مؤسســه توســعه هنرهای تجســمی معاصر، 
دانشــگاه ها و جامعه هنری، یازدهمین دوســاالنه ملی نگارگری ایران را با هدف 
توســعه و اعتالی جایگاه نگارگــری در ایران معاصر، ایجاد زمینه مناســب برای 

رشد و شــکوفایی هنر نگارگری متناســب با حفظ و تداوم اصول بنیادین این هنر 
و حمایت از هنرمندان مســتعد این رشــته، در رشــته های نگارگــری، گل و مرغ، 
تذهیــب و طراحــی نگارگری برگزار می کند. این دوســاالنه هنری در ســه بخش 
مســابقه (رقابتی)، مدعوین و مقــاالت علمی برگزار می شــود. ارکان یازدهمین 
دوســاالنه ملی نگارگری عبارت اند از: رئیس شــورای سیاســت گذاری: عبدالرضا 
ســهرابی (مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی)، اعضای شورای سیاست گذاری: پرویز 
حاصلی، میثم حســنخانی، سلیمان ســعیدآبادی، محسن ســیدمحمودی، امیر 

طهماسبی، لیال عباسی، حسین عصمتی، خشایار قاضی زاده، سجاد محمدیارزاده، 
دبیر هنری دوســاالنه: ســلیمان ســعیدآبادی، اجرا: مؤسســه توســعه هنرهای 
تجســمی معاصر. طبق اعالم فراخوان این رویداد هنری، نمایشــگاه آثار منتخب 
یازدهمین دوســاالنه ملی نگارگری ایران در فرهنگســتان هنر، مؤسسه فرهنگی 
هنری صبا برپا خواهد شــد. یادآوری می شــود که ثبت نام در این دوســاالنه تنها 
از طریق مراجعه به ســایت www.2salane.ir و ارســال تصویــر آثار امکان پذیر

خواهد بود.

کارگردان را نشــان بدهد و ظاهرا این نگاه، نگاهی بوده که کیوریتور این نمایشگاه سعی 
کرده آن را رعایت کند. در نتیجه نشانه هایی از یادداشت ها، دست نوشته ها و مدارک این 
ماجرا را نیز در نمایشــگاه همراه کرده تا مخاطب تصویر بهتــری از برخورد کارگردان با 

مسائل مختلف درون فیلم را رصد کند.
این استاد دانشگاه درباره نگاه شرق انگارانه پازولینی در فیلم هزارو یک شب گفت: یک 
نگاه انتقادی می توانیم به این مســئله داشته باشیم و آن هم اصوال نگاه هزار و یک شبی 
یا اگزوتیک به شــرق در کاشــی کاری ها یا خرابه هاســت که منتقــدان و نظریه پردازان 
پست کلونیالیست ها یا پسااستعمارگرایان در آثارشان به خوبی توضیح داده اند؛ مهم  تر از 
همه ادوارد سعید و البته اول تر از همه. و این نگاه که اصوال هنرمندان غربی یا یک فرد 
غربی، شرق را در هاله ای از ابهام یا یک شکل عجیب می بینند، ما را برای آنها در جایگاه 
دیگری قرار می دهد. تا در نهایت فرهنگ و تمدن ما را به شــکل یک آرشــیو یا افرادی 
قضاوت می کنند تا بتوانند آرشیو فرهنگی کشورهای خودشان را غنا ببخشند و حاصل آن 
را به شکل تازه ای وارد آثار خودشان می کنند که البته این جنبه ها غالبا سطحی، توریستی 

و با نگاهی اگزوتیک و غریب نما همراه خواهد بود.
کامرانی ادامه داد: البته پازولینی هنرمند مهمی اســت. او لوکیشن ها را از کشورهای 
بیگانه انتخاب کرده و اصال فرصت زندگی درون ایران را نداشــته، بنابراین ممکن است 
این فرهنگ را عمیقا درک نکرده باشــد، اما به هرحال با تاریخ بیگانه نیســت و توانسته 
جنبه هــای جذابی از ایــران را در اثرش منعکس کند. این نمایشــگاه فرصتی را فراهم 
می کند که ما از هر دو زاویه به ماجرا نگاه کنیم و با معماری خاصی که خود مجموعه 
آرگو دارد، نمایش این عکس ها می تواند تأثیر متفاوتی روی بیننده بگذارد. اما در نهایت 
نمایشگاه «حقیقت نه یک رؤیا، که رؤیاهاست» از جنبه نمایشگاه های آرشیوی است که 
در معــرض دید قرار گرفته و ما قضاوت های معاصر و جنبه های تازه را می توانیم با این 

عکس ها و اطالعات خوانش کنیم.
این پژوهشــگر درباره معنا و کار یک کیوریتور به طــور اختصار توضیح داد: می دانیم 
در گذشــته کیوریتورها کســانی بودند که در موزه ها از اشیا مواظب می کردند. به تدریج 
نقش کیوریتور در جهان حاضر پیچیده تر و چندجانبه تر شــد. مثال کیوریتور هنرمندان یا 
هنرمندان به مثابه کیوریتور نقشــی خالقانه در جهان معاصر ایفا می کنند. در بسیاری از 
بی ینال هــا یا موزه ها از هنرمندان یا کیوریتورها دعــوت می کنند که آنها هنرمندان مهم 
را در قســمت های مختلف برای آن برنامه انتخاب کنند، چون کیوریتور اشــراف بهتری 
بر تاریخ هنــر، نقد و فعالیت های هنرمندان دارد و طبیعتــا مدیر یک بی ینال نمی تواند 
تمام آن جنبه های تخصصی و دانش را داشته باشد. البته قسمت های دیگری همچون 
فضــا، نور، رابطه کانتکســچوآل یا زمینه مندی که آثار با هم یا بــا فضا یا با موضوع پیدا 
می کنند نیز مورد توجه کیوریتورهاســت. حتی کیوریتورها از این هم جلوتر رفته، هدایت 
افــراد برای انجام فعالیت و نمایــش آن را نیز کیوریتوری می کننــد و این موضوع وارد 
عرصه های اجتماعی و مطالعات فرهنگی هم شــده اســت؛ بنابراین تعریف ســاده آن 
این اســت که یک کیوریتور یک نمایشگاه را زمینه مند می کند و باعث می شود آثار هنری 
در یک راســتا یا کانتکس یا فضای فکری دیده شــود و این مهم ترین کاری اســت که او 

انجام می دهد.
کامرانــی اظهار کرد: در نهایت قضاوت درباره این نمایشــگاه بازمی گردد به اینکه ما 
با چه دیدی به آن نگاه بکنیم. یکی اینکه دریافتی تازه از فیلم که با نشــان دادن پشــت 
صحنه هــای آن به مخاطبان عالقه مند به ســینما از جنبه های پژوهشــی و اطالعاتی، 
فرصت مناســبی را فراهم می کند. دیگر آنکه آن نگاه انتقادی و پسااســتعماری نیز در 
جای خودش بررسی شود. اینکه چگونه یک هنرمند غربی به شرق نگاه می کند و چطور 
موضوع یک کتاب، موضوع یک فیلم می شود و پازولینی به شکلی با نام هزار و یک شب 

و موضوعات شرقی، جنبه های اگزوتیک را وارد فیلم خود می کند.
در ادامــه نیز بهرنگ صمدزادگان، هنرمند، پژوهشــگر و کیوریتــور درباره هزار و یک 
شــب و نگاه اورینتالیســتی به تجربه گفت: اساســا نفس انتخاب هزار و یک شب برای 
من یک نفس اورینتالیســتی اســت و فکر می کنم مجموعه داستان هزار و یک شب، یک 
ذهنیــت کامال فراخور طبع و ســلیقه اورینتالیســم غربی ایجاد می کنــد. همان جهان 
جادویــی و پر از لهب و لعب، رمز، زرق و برق که در اورینتالیســم هنری به خصوص در 
نقاشی فرانســه قرن های ۱۸ و ۱۹ میالدی هم مشــابه آن وجود دارد. احساس می کنم 
خود نفس انتخاب هزار و یک شــب برای پازولینی، یک نفس اورینتالیستی است. همان 
تصویری که از ســده های پیشین برای نگاه شرق گرایی غربی ساخته شده 

و بسیار آن را تطمیع هم می کنند.
همچنیــن آیدیــن ابراهیمــی، پژوهشــگر اجتماعــی، دربــاره نگاه 
اورینتالیســتی به تجربه توضیح داد: در اورینتالیسم یا نگاه اورینتالیستی 
که از بنیان گذاران آن «فرانتس فانون» و پس از آن «ادوارد سعید» بودند، 
در واقع آنچه شــرق می نامیم یک ویترین و ابژه شــناختی است که غرب 
آن را مطرح می کند. ما در نگاه غربی ها، شــرق هســتیم. این شرق و نگاه 
شرق شناســانه وجه استعماری زبان، علم، رسانه و فرهنگ را مدنظر قرار 
می هد؛ یعنی بازنمایی آنچه در شرق به صورت واقعی می گذرد با آنچه 

غربی ها با نگاه شرق شناسانه به جهان و دیگران معرفی می کنند.
وی افزود: این دیگری شدن و این غیری  یافتن نزد غربی ها، بخشی از آن 
وجه استعماری ســده های ۱۵ و ۱۶ میالدی به بعد است و بخشی دیگر 
به نظر می رســد حاصل انقالب رسانه ای و موج چهارم و وجوهی که در 
آن ابژه مطلوبی از شرق در ذهن غربی ها شکل گرفته به عنوان یک مکان 
رمز و رازگونه اســت که برداشت ها و سوءبرداشت های خود را نیز دارد و 
به نوعی هم توأم با یک بدبینی در کشورهای باستانی و شرقی شده است. 
همچنان که تاریخ نشان داده، کســانی حتی «ادوارد براون» شرق شناس 
و ایران شــناس که ادیب بسیار حرفه ای هم بوده، به نوعی در خدمت آن 

وجه استعماری این دیدگاه قرار می گیرند.
ابراهیمــی اضافــه کــرد: شــاید بتوانم به زبــان ســاده تر بگویم که 
شرق شناســی، مکانیســم ساخت گشــایی از نــگاه شرق شناســانه، نگاه 
ارزشم دار و نگاه ویترینی به شرق است. نگاهی که در آن غرب خودش را 
مرکز عالم می داند و شــرق را موضوع شناخت قرار می دهد. به نوعی در 
اینجا با مرکزیت یافتن غرب و دیگری شدن شرق مواجه می شویم که حاال 
سنت های گوناگونی هم در این شرق شناسی هست؛ چه در ساحت زبان، 
در ساحت علوم انسانی، اندیشه، رسانه و هنر. کال شرق یک دیگری جذاب 
و عتیقه جاتی برای غربی هاســت که در واقع بسیار مورد انتقاد متفکران 

انتقادی شرق و حتی در جایی خود غرب نیز هست.

سه شنبه
۲۴ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۱

اخـبـار  بـرگـزیـده


