االغی که پیکاسو شد!

«پتی» نام االغی انگلیسی است که با دهانش نقاشی میکشد و هر یک از این آثارش
به قیمتی بیش از  100پوند خریداری میشود .کار عجیب این حیوان تا جایی برای او
شهرت به ارمغان آورده که روزنامههای انگلیسی از او با عنوان «پیکاسو» ()pic-ass-o
یاد میکنند« .پتی» قلممو را با دهانش نگه میدارد و با رنگهای زنده و متنوع در عرض
 10دقیقه اثری هنری خلق میکند .این حیوان که در مرکز حیواناتی در شهر بریستول
زندگی میکند ،همیشه اشیا را با دهانش بلند میکند و همین مطلب تعلیمدهندهاش را
تشویق کرد تا به او نقاشی کردن را بیاموزد.

شکیبا :هفت تابلو از موالنا به تصویر کشیده شد

حجت شکیبا هنرمند نقاش کشور با اشاره به اینکه در حال به تصویرکشیدن موالناست در گفتوگو با خبرنگار
تجسمی هنرآنالین گفت :هفت تابلو از موالنا را به تصویر کشیدهام که به زودی با همکاری سازمان یونسکو به
نمایش گذاش��ته میش��ود .در این آثار موالنا دیگر آن مرد نشسته نحیف و ضعیف نیست بلکه شاعری است که
به س��ما میرود و مردی آس��مانی اس��ت که بهزودی این آثار را به نمایش خواهم گذاشت .شاهنامهای در قطع

تجسمی

بزرگ توسط انتشارات گویا در حال چاپ است که  30اثر را در این کتاب کار کردهام .ویژگی این آثار نسبت به
آثاری که تا به حال در شاهنامهها کار شده این است که شخصیتی مانند رستم به زمانه ما شبیهتر است و مانند
کارهای قبلی به شکل مینیاتور کار نشده است بلکه حتی برای به تصویر کشیدن رستم از مدل استفاده کردهام.
به همین دلیل این مژده را میدهم که بهزودی شاهنامهای استثنایی منتشر خواهد شد.

Art@farheekhtegan.com
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شاهماهی

نیاز روز جامعه هنری و دو نکته

ام��روزه هنر در تمامی جوامع بهعنوان
بازویی برای ایجاد فرهنگسازی ،وسیلهای
ب��رای تلطیف روحیه جامع��ه و راهکاری
برای خروج از بحرانهای اجتماعی است،
بر همین اس��اس مدیران و سیاستگذاران
براساس شناخت ظرفیتهای اجتماعی در
محمود نورایی
جهت بهرهب��رداری از هنر اقدام میکنند،
اما این موضوع کمتر در جامعه ایران مورد توجه قرار میگیرد .با این رویکرد نگاهی
به دو بخش از هنر مغفولمانده در کشور میپردازیم.
توسعهیافتگی با هنر
امروز موضوع هنر ،سینما ،موسیقی ،تئاتر و ادبیات با گذشت سه دهه از انقالب
اس�لامیایران دچار مناقشات فراوانی اس��ت؛ در حالی که هنرها بهعنوان بازوهای
فرهنگس��ازی در جامعه میتوانند نقش اساسی در توس��عهیافتگی جامعه ایرانی
داشته باشند.
ی که فرمودن��د« :راه اصالح مملکتی
اگر س��خنان بنیانگذار جمهوری اس�لام 
فرهنگ آن مملکت است .اگر فرهنگ درست شود یک مملکت اصالح میشود» یا
فرمایشات مقام معظم رهبری« :اصالح فرهنگ از همه کارها مهمتر و محور کارهای
دیگر اس��ت» بیش از پیش مدنظر مدیران و سیاستگذاران قرار میگرفت؛ طی سه
دهه گذش��ته از عمر انقالب نقش توس��عهیافتگی ایران بیشتر نمایان میشد؛ زیرا
س��رمایهگذاری در هنر موجب باالرفتن مشارکت اجتماعی ،تعدیل روحیه جامعه
و خارج ش��دن از بحرانهای روحی ،کاهش رویکردهای بزهکاری و ...میش��ود و از
س��ویی دیگر بستر برای پذیرش آموزههای فرهنگ اجتماعی را نیز فراهم میآورد.
این یک سوی جریان است ،زیرا ورود به عرصه هنر و حمایت از هنرمند بهدلیل بازار
س��رمایهای که ایجاد میکند و به مرور با ارزشافزوده روبهرو میشود خود به خود
فعالیتهای اقتصادی را نیز برای جوامع رقم میزد .همین مس��ائل ،مشارکتهای
بیش��تری برای نقشآفرینی در حوزههای سیاس��ی را نیز پدید میآورد که پیشتر
نیز توس��ط امام راحل و مقام معظم رهبری بر آنها تاکید ش��ده اس��ت .اما چرا این
موضوع از سوی سیاستگذاران مورد غفلت واقع شده و همچنان نیز ادامه دارد .در
صورتی که متصورشدن جایگاه تاثیرگذاری این هنرها میتوانست نقش اساسی در
باالرفتن سطح فرهنگ و به مدد آن باالرفتن سطح اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
داش��ته باشد .این در حالی است که متاس��فانه همچنان نهتنها این جایگاه که در
برنامههای پنجساله توسعه هم دیده شدهاند ،بهخوبیایجاد نمیشود ،بلکه همچنان
با بیمهری نیز روبهرو هس��تند .مس��ائلی همچون موضوع قانون خرید آثار هنری
از بودجه یکدهم درصدی عمرانی نهادهای دولتی که در س��ال  90تصویب و با
بیمهری نهادها روبهرو و حتی در بودجه سال  91نیز دیده نشد ،نشان از آن دارد
که هنر و فرهنگ موضوعی است که هنوز برای سیاستگذاران کالبد شکافی نشده
است و آنها کمتر به نقش هنر برای تحول و توسعه اجتماعی قائلند.
هنرمند چندرسانهای
اما موضوع توسعهیافتگی در هنر اگرچه از سوی دستگاههای دولتی جدی گرفته
نمیش��ود ،اما جامعه هنری براس��اس جریان هنری عصر حاض��ر متحول و دارای
هنرمندان چندرسانهای شدهاند.
زمانی که هفت دهه پیش از این هنرمندان مدرنیس��ت سعی در ایجاد گفتمان
هنر برای هنر کردند؛ هرگز فکر نمیکردند در روزگاری نهچندان دور با پدیدارشدن
رس��انههای جدید ،با هنرهای تازه ظهوریافتهای ،روبهرو ش��وند که به واسطه آنها
هنرمندان چندرس��انهای ش��وند .انقالب صنعتی به موازات شکلگیری هنر مدرن
موجب پدیدآمدن ابزاری ش��د که به واسطه آنها هنر دستخوش تغییرات بسیاری
شد .هنر نمایش در عصر صنعتی با پدیدآمدن صنعت سینما روبهرو شد .موسیقی
ب��ه مدد رس��انههای صوتی از س��النها به مکانهای عموم��ی راه یافت و هنرهای
تجسمی به مدد پیشرفتهای صنعتی در عرصه چاپ و عکاسی وارد دنیای جدیدی
شدند .به این ترتیب انقالب صنعتی دامنه هنر را گسترش داد تا اینکه در دهه 60
می�لادی ظهور پدیده دیجیتال و پ��س از آن انقالب دیجیتال ،رویکردهای هنری
را دوباره دس��تخوش تغییرات مختلف کرد .رشد روزافزون تکنولوژی و تاثیر آن بر
جوامع باعث شد رویکرد به هنر مدرن که در اوج دوران خود قرار داشت به وسیله
هنرمندان آوانگارد مدرنیست ،تغییر کند و هنرمندان با اثر هنری خود در پی ایجاد
مفاهیم از ورای هنر باش��ند .همین مساله باعث ش��د هنرمندان نیز برای رساندن
مفاهیم به مددگیری از ابزار تکنولوژیک روی آورند و چندرس��انهای شوند .استفاده
از تکنیکهای سینمایی در تئاتر و هنرهای تجسمی؛ استفاده از تکنیکهای صدا
و موس��یقی در س��ینما ،تئاتر و ...باعث شد هنرمندان به تکنسینهایی بدل شوند؛
بهطوری که امروزه دیگر در عرصه نقاش��ی با یک هنرمند نقاش روبهرو نیس��تیم؛
زیرا هنرمند نقاش معاصر از صنعت تصویر برای خلق ویدئوآرت اس��تفاده میکند
یا با استفاده از برنامههای کامپیوتری دست به ساخت نقاشی دیجیتال میزند؛ اما
پدیدآمدن این رویکردها نیاز به بس��تر و زمینههایی اجتماعی نیز داش��ت؛ جامعه
صنعتیش��ده بیماریهای اجتماعی را پدید آورد که علم در برابر آن با روانشناسی
و روانکاوی پاس��خ داد .این علم دنیای زیباشناسانه هنر را که در محیط بیرونی و
پیرامونی سیر میکرد به دنیای درون انسانها سوق داد و در همین راستا هنرمند
نیز به کش��ف درون و احساس و مفاهیم روی آورد .انسانهای معاصر که درونیات
خود را در بازتاب آثار هنری مفهومی میدیدند ،ش��رایط را برای رشد هنری فراهم
کردند که ش��کل آن برایش��ان موضوعیت نداش��ت بلکه مفهومی که از ورای آن را
میخواستند ،مهم جلوه میکرد .همین مساله موجب شد در عصر رسانه ،هنرمندان
چندرسانهای ظهور کنند و جوامع نیز آنها را بپذیرند .دلیل پذیرش این هنرها نیز
بررس��ی نقش انسان معاصر در اجتماع اس��ت که باز هم توسط مسووالن کمتر به
آن توجه میشود.

خبر

دوره جدید
شماره 901
پنجشنبه  19مرداد 91

رونق موسیقی بیکالم

این روزها زیاد ش��نیده میشود که موسیقی بیکالم در میان مخاطبان ایرانی
رون��ق چندانی ندارد ،با این وجود به نظر میرود این فرهنگ اندکاندک در حال
تغییر است ،در این میان آلبوم موسیقی «پرواز در بیکران» شامل دونوازی کمانچه
با نوازندگی هومان رومی و تنبک با نوازندگی حمید قنبری اس��ت .نکته مهم در
این اثر آن است که «علیاکبر شکارچی» در معرفی این آلبوم چنین نوشته است:
«انتخاب دس��تگاه نوا که نس��بت به سایر دستگاههای موس��یقی ایرانی ،اجراهای
کمت��ری در آن ص��ورت میگیرد ،از ویژگیهای این اثر اس��ت .در این اثر از همه
چشمگیرتر ،ذوق و خالقیت هومان رومی در ساخت و اجرای قطعات ضربی است
که از نظر تکنیک اجرایی ،ریتم و غنای ملودی بس��یار تحسینبرانگیزند .ساختار
این اثر بر چیدمان ردیف میرزاعبدالهد منطبق اس��ت که گوش��ههای ردیف را به
زیبایی بس��ط و گسترش دادهاند و چیدمان قطعات ضربی هم بهگونهای است که
بیان اندیشه در گوشهها و کنتراست در ریتم را بسیار پرجاذبه و شوقبرانگیز کرده
است»« .رضا مهدوی» مدیر تولید این آلبوم بوده است .هومان رومی دانشآموخته
رش��ته موسیقی از دانش��گاه هنر اس��ت و دورههای آموزشی س��از کمانچه را به
ترتیب نزد اس��اتید احمد مراحمی ،هادی منتظری ،علیاکبر ش��کارچی و کیهان
کلهر فراگرفته اس��ت .وی با گروههایی همچون گروه عبدالقادر مراغهای در پروژه
ش��هر آشوب به سرپرستی محمدرضا درویشی ،گروه همساز به سرپرستی مسعود
ش��عاری ،گروه غوغا به سرپرستی پری ملکی و گروه بینالمللی نیوانسامبل هلند
همکاری داش��ته اس��ت .تاکنون در چند آلبوم موس��یقی بهعنوان تنظیمکننده و
نوازنده حضور داشته است .حمید قنبری نیز دانشآموخته رشته شیمی کاربردی
و فارغالتحصیل رشته موسیقی است که نوازندگی تنبک را از سال  73نزد بهمن
رجبی فراگرفته اس��ت .اجرای کنس��رت با گروههای «آفتاب»« ،آفاق»« ،مهرآوا»
و «مهتاب» در تهران و شهرس��تان ها ،همکاری با ارکس��تر س��مفونیک تهران به
رهبری فریدون ناصری ،شرکت در تهیه و اجرای موسیقی فیلم تئاتر و سریالهای
تلویزیونی ،از فعالیتهای این هنرمند بوده است.

گفتوگو با
استاد جلیل رسولی

هومن جاوید
ژاله علو

راز
خط
جلیل
صحتاهلل حجت

درباره کتاب راز خط و رونمایی آن بگویید.
چه شد به سراغ چنین کاری رفتید؟ داستان
آن از کجا شروع شد؟
یکس��ال پیش ،وقتی آقای تیم��وری ،خطاط
و پژوهش��گر خوشنویسی خواس��ت کتابی از کارها
و تجربی��ات م��ن با عن��وان راز نقاش��ی خط چاپ
کن��د ،به او گفتم ک��ه عالقهای به ای��ن کار ندارم.
داس��تان این کتاب از اینجا آغاز ش��د که خود من
دس��تاندرکار تهیه این کتاب نبودم و روز رونمایی
از چند نس��خهای که چاپ ش��ده بود یک کتاب به
دس��تم رس��ید و آن را دیدم .واقعا به چاپ چنین
کتابی عالق ه نداش��ته و فرص��ت این کار را نیز پیدا
نمیکردم .پیگیری بس��یار وی ب��ود که من را وارد
گفتوگوهایی دقیق و حس��اس ک��رد و جمعآوری
مصاحبههای رادیویی و ...مطالب این کتاب را گرد
آورد .اوضاع اکنون بهگونهای دیگر اس��ت .در اصل
ح��ال که کتاب بیرون آمده اس��ت ،ب��ه حق کتاب
خوبی میکند و مس��ائل ناگفته نقاش��یخط در آن
بهخوبی بیان شده و میتواند جنبه آموزشی خوبی
برای جوانان داش��ته باشد .اگر کسی به این حوزه
عالقهمند باش��د میتواند بهرهای از این کتاب ببرد.
اما داخل کتاب خوش��بختانه اتف��اق بهتری افتاده
اس��ت .آنقدر بهتر که اگر خود نویس��نده آن بودم
ش��اید این اتفاق برای آن کتاب نمیافتاد .در کتاب
به خطوط کتابت بنده اش��اره شده و به جمعآوری
آن پرداختهان��د .مث��ل دی��وان امام و قس��متی از
نهجالبالغه که با آثار خوشنویس��ان دیگر مطابقت
داده ش��ده است .مسلما این کار از عهده من خارج
بود و این بخش جذابیت ویژهای برایم داشت.
کتاب را کدام ناشر منتشر کرده؟
این کتاب توسط نشر آوان چاپ شده است.
از رونمایی آن راضی بودید؟
کتاب در مراس��می رونمایی ش��د ک��ه عالوه بر
وزیر ارش��اد ،جمعی از هنرمندان و خوشنویس��ان
نیز حضور داش��تند .هیچگاه فک��ر نمیکردم کتاب
به این سرعت آماده شود .گرچه چند جلدی از آن
ی است و از
آمادهسازی و چاپ شده ،اما کتاب خوب 
آن راضیام .مراس��م نیز خوب بود .بخشی از آثاری
که در نمایش��گاه بس��ماهلل بود ،بخش مسابقهای و
مخص��وص جوانترها بود اما من نیز دو کار در این
نمایشگاه دارم.
نظرتان درباره حمایت از این نوع فعالیتها
چیست؟
باید به این توجه داشت که امروز باید آثار قرآنی
بیش��تر مورد توجه قرار گرفته و دولت نیز حمایت
بیش��تری از این آثار کند .با حمایت دولت است که
هنرمندان عالقهمند ش��ده و کارهای هنری رش��د
پیدا میکن��د .برکت قرآن نیز این هن��ر را پربارتر
خواهد کرد .عدمحمایت ایش��ان نی��ز هنرمندان را
از معنای قرآن دور میکند .این ش��اید برای س��ن
من دیگر اهمیتی نداش��ته باش��د که مورد حمایت
قرار نگیرم چون کس��ی که عاشق خداوند است و با
یاد او کار میکند عقبگردی در کارهایش نیس��ت
ولی این لطمهای است که جوانان را تهدید میکند.
ش��اید حمایت بیشتر از این آثار و استمرار این نوع
پشتیبانیها فضای هنر را بهتر کرده و برکت قرآن
را در این حوزه مستدام کند.
شما سال گذش�ته یک ورکشاپ در کربال
داش�تید و تعدادی از آثارت�ان را به موزه این
شهر اهدا کردهاید در این باره توضیح دهید.
در نجف یک نمایشگاه و ورکشاپ برگزار کردم

همزمان با نهمین دوره نمایشگاه بسماهلل
از کتاب مهم جلیل رس�ولی با عنوان راز خط
رونمای�ی ش�د .جلیل رس�ولی خوش�نویس
پ�رکاری اس�ت ک�ه نقل اس�ت ب�دون وضو
دس�ت به قلم نمیبرد .این هنرمند  65ساله
همدانی ،خوشنویس�ی را در فاصله سالهای
 1347ت�ا  1351ن�زد موحوم اس�تاد حس�ن
میرخانی فراگرفت و گالری سیحون در سال
 1352نخس�تین نمایش�گاه آثارش را برگزار
ک�رد .اهمی�ت او در خوشنویس�ی فرات�ر از
آموختههای سنتی است و او با ورود به حوزه
نقاش�یخط آثاری تازه و بدیع به وجود آورد
ک��ه در آنج��ا اثری را برای س��ردر ب��ارگاه حضرت
عل��ی(ع) در نجف با عن��وان «علی معالحق و الحق
معالعلی» آماده کردم از نظر نستعلیقنویس��ی کار
بسیار دش��واری بود ولی برای اولینبار این ترکیب
را نوش��تم و درس��ر در حرم نصب شد .ورکشاپی
هم در جوار حرم حضرت علی(ع) برگزار ش��د ،من
 13اث��ر را به مناس��بت  13رجب ب��رای نمایش با
خ��ودم برده بودم که تمام��ی این تابلوها را به موزه
حضرت علی(ع) در ش��هر نجف اهدا کردم .در شب
تول��د حضرت علی(ع) به ما گفتند که حرم را برای
زیارت ش��ما قرق میکنند ،در آن شب حدود پنج
میلیون نفر اطراف حرم جمع ش��ده بودند ،حرم را
قرق کردند و ضریح را بس��یار زیبا گلآرایی کردند
و ما در خلوت زیارت کردیم .آن ش��ب در حالی که
دس��تهای گل در دست داش��تم و به درون حرم پا
گذاشتم احس��اس میکردم در حالت خواب و رویا
هستم .حدود  50سال یاعلی نوشته بودم و حاال در
کنار حرم آن حضرت بودم.
در ده�ه هفت�م زندگیت�ان از نخس�تین
نمایشگاه آثارتان چگونه یاد میکنید؟
س��ال  54بود که دوس��تی مرا ب��ه مدیرگالری
س��یحون ،خانم س��یحون معرفی کرد .ش��ش تابلو
کوچک برای این نمایش��گاه آم��اده کردم که مورد
اس��تقبال وی ق��رار گرفت و جویا ش��د که تا حاال
کجا بودهام و چرا اینقدر دیر دارم نمایش��گاه برگزار
میکنم .همان شب اول چندتا از تابلوهایم فروخته
شد که هم خط بود و هم نقاشی.
اما در این س�الها به نظر میرس�د بسیار
پرکار شدهاید؟
دورهه��ای برگزاری نمایش��گاههای آثارم ،چهار
س��اله بود اما چرتکه انداختم ،دیدم که خیلی زمان
زیادی ندارم و هنوز سوژهها و تکنیکهای بسیاری

آلبوم ش��اهماهی با ص��دای هومن
جاوی��د منتش��ر خواه��د ش��د ک��ه
گویندگی تیزر این اث��ر را «ژاله علو»
انجام داده اس��ت .این آلبوم بعد از ماه
مب��ارک رمضان روانه بازار موس��یقی
میش��ود .آهنگس��ازی آن را باب��ک
زرین انج��ام داده و تهیهکنندگی آن
را به��رام رادان به عهده دارد .مدیریت
هن��ری آن نی��ز با علی اوجی اس��ت.
آلبوم «ش��اهماهی» از هش��ت قطعه
تش��کیل شده که آهنگس��ازی هفت
قطعه را بابک زرین به عهده داش��ته و
یک قطعه (شب و روز) از آهنگهایی
که قبال با گروه راز شب اجرا کرده بودم
را مهران خلیلی تنظیم کرده اس��ت.
تنظیم چهار قطعه از این آلبوم را نیز
مهران خلیلی به عهده داش��ته و سایر
قطعات را حسین ساالریمقدم و بابک
زرین تنظیم کردهاند .س��بک این اثر
پاپ است و ترانهسرایان نامی ترانههای
آن را سرودهاند.

زیر چتر بارون

که خوشنویسی سنتیمان را فراتر از خود برد.
آخرین نمایشگاه آثار او تا به امروز مربوط به
سال گذشته است با مروری بر نیمقرن نقاشی
خط معاصر ایران .در همین نمایشگاه بود که
از کت�اب نور علی نور او رونمایی ش�د و حاال
همزمان با نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم و
ایام مبارک رمضان از کتاب سترگ او راز خط
در نمایشگاه بسماهلل رونمایی شد .از افتخارات
مهم جلیل رسولی خوشنویسی گنبد بیرونی
حرم حضرت معصومه(ع) است .کتابت ترجمه
فارسی نهجالبالغه و دیوان حضرت امام(ره) از
دیگر آثار این خوشنویس است.
در سر دارم که باید به نمایش بگذارم .تعداد آثارم را
کاهش دادم و فاصله برگزاری نمایشگاههایم را کم
کردهام که بتوانم بیشتر نمایشگاه بگذارم.
نظرت�ان درباره برگ�زاری نمایش�گاههای
اخیری که برگزار میشود چیست؟
االن بازار قش��نگی در هنر نقاش��یخط نیست.
کس��ی کارهایی را ک��ه من  30س��ال پیش انجام
دادهام ،کپ��ی ک��رده و ادعا میکند ک��ه کار جدید
در نقاش��یخط انجام داده و اصال حرمتی برای آثار
هنرمندان قدیمی در کار نیست.
واکنشتان به این مس�اله ک�ه کارهایتان
توسط برخی جوانها کپی میشود ،چیست؟
ناراح��ت نمیش��وم چون تکنیکه��ای کار من
خیلی حس��ی اس��ت و برای خودم جذاب اس��ت،
دیگران هم کارهایم را دوس��ت دارند .معتقدم هنر
باید از درون هنرمند بجوشد و اگر قرار باشد تکهای
از اینج��ا تک��های از جای دیگر عاریت گرفتهش��ده
باشد،اثر هنری نیست.
اینط�ور میگوین�د ک�ه تمایل زی�ادی به
فروش آثارتان ندارید؟
بل��ه .بس��یاری از آثاری ک��ه اخیرا ب��ه نمایش
گذاش��تهام در م��وزه هنره��ای معاص��ر ته��ران و
فرهنگسرای نیاوران ازجمله مجموعه آثار من است
که آنها را نمیفروشم.
انگیزه مالی هم برای فروش آثارتان ندارید؟
بله هس��ت اما الحمدهلل زندگی م��ا میگذرد و
آرزوه��ای دور و درازی ه��م ندارم ام��ا به هر حال
مسائل مالی هم اهمیت ویژهای دارد چون هنرمند
باید دغدغه مس��ائل مالی را نداشته باشد و ذهنش
آزاد باشد تا بتواند خوب هنرش را ارائه کند.
با فروش آثار هنری میتوان زندگی خوبی
داشت؟

م��ن معتقدم که خداوند روزیرس��ان اس��ت و
م��ا باید فقط کارمان را درس��ت انجام دهیم ،یعنی
من س��عی میکنم کار خالفی از من س��ر نزند که
در ش��أن یک هنرمند نباش��د .از طرف دیگر کتاب
آثارم را چ��اپ میکنم و هرازگاهی چند تا از آثارم
را میفروش��م .گاهی هم کارهای سفارش��ی انجام
میدهم که البته خیلی دوست ندارم کار سفارشی
انجام بدهم و تع��داد این کارها هم خیلی کم بوده
است .بهطور مثال گنبد حرم حضرت معصومه(س)
یکی از این کارهایی بود که به من س��فارش دادند
ک��ه البته فک��ر میکنم برای ای��ن کار من انتخاب
شدم.
نمایشگاههایی هم در امارات برگزار کردید.
آثاری هم از شما در حراج کریستیز خریداری
شده است؟
من سه س��ال پیش در شارجه نمایشگاه داشتم
و داور یک مس��ابقه خوشنویس��ی هم ب��ودم .وزیر
فرهنگ و هنر ش��ارجه بس��یار به هن��ر عالقهمند
ب��ود و خ��ودش از مجموعهداران آث��ار هنری بود،
آن زم��ان کتاب «باغ ملک��وت» را برده بودم دوبی
تا به یک خطاط عراقی نش��ان ده��م و به او هدیه
کنم .وزیر فرهنگ و هنر ش��ارجه کتاب باغ ملکوت
م��ن را دید و گفت میدانی ک��ه هنرمندی جهانی
هس��تید! همانجا با مس��ووالن کریس��تیز تماس
گرف��ت که امکان ارائه آثارم را در کریس��تیز فراهم
کند اما بعدها مس��ائلی پیش آم��د و آنها هم بنا به
دالیل��ی با م��ن همکاری نکردند .ب��ه هر حال االن
هنر نقاش��یخط ای��ران در بهتری��ن وضعیت خود
قرار دارد و به واس��طه همین حراجها بس��یار مورد
توجه جهانیان قرار گرفته اس��ت .به هر حال یکی،
دو تابل��و کوچک از آثارم در ای��ن حراجها فروخته
شده که روی قیمت آثارم نیز تاثیرگذار بوده است.
اما تاکنون ش��رکت در این حراجه��ا برایم چندان
جذابیتی نداش��ته اس��ت .برنامهریزیهای عجیبی
دارند و فکر میکنم زدوبندهایی در کار این حراجها
وج��ود دارد .اما با این ح��ال آن توجهی که در این
حراجها به آثار خوشنویس��ی و نقاش��یخط ایرانی
میش��ود ،ما خودمان در ایران ب��ه این آثار چنانکه
بای��د توج��ه نمیکنیم ،بهطور مثال م��ا هیچ موزه
و محلی که هنر خوشنویس��ی و نقاش��یخط امروز
م��ا را به نمایش بگذارد و بتوان به یک گردش��گر و
مخاطب خارجی نشان داد،نداریم.
ارتب�اط خارجیه�ا با آثارت�ان چطور بوده
است؟
حدود  10س��ال پیش ،خانمی از سفارت ایتالیا
به گال��ری من آمد که اثری را خریداری کند .یکی
از کارهای خوشنویس��ی را ک��ه در آن خط و ترمه
کار کرده ب��ودم انتخاب کرد ،انتخ��اب این تابلوی
خوشنویس��ی که این خانم ایتالیایی هیچ درکی از
متن خوشنویسی آن نداش��ت برایم عجیب بود ،از
او پرسیدم که آیا میداند چه نوشتهای را میخرد؟
گفت برای من مهم نیست چه روی این تابلو نوشته
شده است اما من آن را دوست دارم.
جایی گفته بودید «خط عاش�ق من ش�د»
درباره این جمله توضیح میدهید؟
من عامل نوش��تن خوشنویس��ی هس��تم و این
لطف خداست که مرا همراهی کرده است .خیلیها
حریصانه به دنبال پول میدوند و برای رس��یدن به
آن ت�لاش میکنند ولی گاهی هم هس��ت که پول
سراغ آدمها میرود .این کار هم برای من اینطوری
است،یعنی آنقدر خوشنویسی و نقاشیخط به من
حس خوبی میدهد که احس��اس میکنم این خط
است که عاشق من شده است.

مهرزاد اصفهانپور
آوای سوتهدالن

مه��رزاد اصفهانپ��ور دومین آلبوم
موس��یقی خود را روانه بازار موسیقی
خواهد کرد .این آلب��وم با طی کردن
مراح��ل تولید راه انتش��ار را در پیش
گرفته و بعداز م��اه مبارک رمضان به
دست عالقهمندان خود میرسد .این
اثر شامل  9قطعه مطابق با موسیقی
روز اس��ت که پا رو عش��قت میذارم،
دس��ته گالی بیزب��ون (مش��ترک با
فریدون آسرایی) ،گریه کردم ،بعد تو،
م��ن از دنیا تو رو میخ��وام ،زیر چتر
بارون ،خیلی غصه دارم و محکوم عنوان
قطعات این آلبوم است .آهنگسازی این
آلبوم را آرتا امید ساخته و تنظیم کرده
و یک قطعه توسط خواننده آن ساخته
شده است .زیر چتر بارون آماده انتشار
بوده و توسط شرکت آوای سوتهدالن
ط��ی یک��ی دوم��اه آین��ده وارد بازار
موسیقی خواهد شد.

توتفرنگی

گروه موسیقی سل

«توتفرنگی» س��یزدهمین آلبوم
گ��روه موس��یقی س��ل اس��ت که به
سرپرس��تی بهمن مه آب��ادی به اجرا
درآمده است .این آلبوم شامل آثاری از
موتزارت تا دوران معاصر است .قطعات
این آلبوم تم عاش��قانه دارد و هدف از
اجرای این آهنگها ،زندهشدن حس
امید و ش��وق به زندگ��ی در مخاطب
اس��ت .در این آلبوم آثار آهنگسازانی
همچون موتزارت ،ش��وبرت ،بتهوون،
دوژاک ،م��ک لین ،فوره ،برامس و ...به
اجرا درآم��ده و در آن بهمن مهآبادی
(بهعنوان سولیس��ت ویول��ن) ،پوریا
کشاورز (ویولن) ،ارغوان صباحی (ویوال)
و پرنشید ش��کوهی (پیانو) همکاری
دارن��د .بهم��ن مهآبادی سرپرس��ت
گروه موسیقی «سل» و مدیر اجرایی
این آلب��وم درخص��وص ویژگیهای
آلبوم موس��یقی «توتفرنگی» چنین
میگوید :تولد توتفرنگی سیزدهمین
آلب��وم گروه س��ل ،ش��ادی را تداعی
میکند؛ موسیقی در ترنم خود ،انسان
را به ش��ادی فرامیخوان��د و او را وادار
میدارد تا جنبش��ی ت��ازه را در خود
متولد کند و یکبار دیگر برای تالشی
نو ،س��ر از پا نشناسند؛ امید زیبایی را
جلوهگر میس��ازد و زیبایی ،شیفتگی
نهایی بشر را در دستیابی به آنچه باید
عینیت میبخشید.

