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به بهانه چيدمان جديد ابوشاهى 
هنرمند ارگانيك 

ــاهي)  ش ــل  (ابوالفض ــاهى»  «ابوش
هنرمندى با رفتار طبيعى است. كارى به 
وزنه كشى و سبك سنگين كردن هنرش 
نداريم اما براى محصولش از كود شيميايى 
مدد نمى گيرد و اهل سموم دفع آفات نيز 
ــت. ابو ميانه خوبى با طبيعى بودن و  نيس
طبيعت دارد و اصال و ابدا منظور نمايشگاه 
ــى او با عنوان گياهان دارويى و  آثار حجم
ــت يا كتاب آثار  زوج هاى خوشبخت نيس
ــفرزه كه گياهى  كوتاه كوتاه او با عنوان اس
ــباهت با خاكشير كه خواص  ــت در ش اس
ــو» در كارهايش  ــوان «اب ــراوان دارد. ت ف
ــده  ــت كه البته باعث نش خودبودگى اوس
متصلب شود در هرچه برايش از قبل آماده 
ــيطنت او باعث مى شود پايش را از  بود. ش
گليم معموليات درازتر كند و خب كارهاى  
ــازه اى كند. جاهايى به متن مى رود و  تروت
صادقانه كلنجار مى رود. يا به حجم. و حاال 
اين شيطنت پايش به روى فرش باز شده. 
ــو تن تازه اى به قالى داده و قالى ابو مثل  اب
خودش با آنكه كاشى است اما قالى پيش 
ــت. قالى هاى ابو سه  ــان نيس از اين كاش
ــاهد  ــه قابل تامل دارد. در اليه اول، ش الي
هنرمندى هستيم كه آثارش را داده است 
ــت. در اليه  ــى كرده اند. اما همين نيس قال
دوم ارجاعاتى مشخص به امر بافته شدن 
و آگاهى از فرشيت قالى ها وجود دارد. و در 
اليه سوم انگار قالى ها راوى حضور غايبان 
ــتند؛ قاليباف ها. ابو تالش  بافت قالى هس
كرده تا با متن هاى بافته شده اين صداهاى 
غايب را احضار كند و براى نخستين بار در 
توسعه اى هستى شناختى رد بافنده قالى 
ــيه به  ــداى تاريخى بافندگان از حاش و ص
ــيده مى شود. در برخى آثار  متن قالى كش
نمايشگاه ترانه هاى پشت دار قالى خواندنى 
است و در اثرى هم خود قالى انگار به حرف 
ــب را از ارزش خود باخبر  مى آيد و مخاط
مى كند. تمام اين اليه ها تمهيدى است كه 
هنرمند چيده تا جامه تازه اى تن قالى كند 
و در كنار حفظ هويت آن از كاركرد تزيينى 
ــو راه تازه اى  صرف دورش كند. حركت اب

پيش قالى گشوده. 

كانسپت

داستان هنرهاي مفهومي- بخش پنجم
هنر، بى پايان است

ــيد  ــال به پايان رس س
ــه جهان  ــا ب ــفر م و س
نيمه داستانى هنرهاى 
نگرفت.  پايان  مفهومى 
ــش صرفا  ــن بخ اي در 
سعى خواهيم كرد تا به 

جمع بندى و نيز چشم اندازهاى پيش روى هنر مفهومى بپردازيم. 
ــاله نفى هنر مفهومى  ــه مهم ديگر كه مايلم به آن بپردازم مس نكت
ــط برخى هنرمندان تجسمى از نقاشى و مجسمه سازى گرفته تا  توس
ــت و نيز برعكس خصومت برخى از هنرمندان  ــى و معمارى اس عكاس
ــوزف بويز اعالم  ــمى. آن زمان كه امثال ج ــى با هنرهاى تجس مفهوم
ــكار  ــيد يا نظريه پردازانى چون اس ــى به اتمام رس كردند كه هنر نقاش
ــلمر در باهاوس مرگ تئاتر را جار مى زدند، هيچگاه فكر نمى كردند  اش
كه پديده هاى هنرى در هر شاخه زوال ناپذيرند. زيرا اين نظريه پردازان و 
حتى هنرمندان نيستند كه موقعيت مرگ و زندگى جنبشى را مشخص 
مى كنند، بلكه اين فضاى اجتماعى و سياسى و فرهنگى است كه نسخه 
يك جنبش را مى پيچد. نقاشى در سراسر جهان داراى جايگاهى بسيار 
رفيع تر و محكم تر از هنرهاى مفهومى است. سنت نقاشى تنها در اروپا به 
دوهزار سال يا حتى بيشتر مى رسد. مگر مى شود مرگ هنرى ريشه دار را 
يك شبه اعالم كرد. بسيارى از اينگونه هنرمندان يا خواب نما مى شوند يا 
براى بازار گرمى كارشان شيپورى به دست گرفته و البته از سر گشادش 

در آن مى دمند. 
ــاير هنرهاى زيبا نه تنها به نفع  ــى يا تئاتر يا س اعالم مرگ نقاش
هنرمندان مفهومى نبود بلكه روند تكاملى تاريخى اين هنر را كند كرد. 
از دهه هشتاد ميالدى ما با نوعى چرخش و حتى استحاله هنر مفهومى 
ــاده و اجراهاى ساده تر از آن  مواجه بوديم. ديگر خبرى از ايده هاى س
ــكل كه در اين هنر در درجه دوم يا حتى سوم اولويت  نبود. فرم و ش
ــت، دوباره از پروژه هاى مفهومى سر درآورد و قالب ها از هنر  قرار داش
پارتيزانى دهه 60 و 70 به نوعى سانتى مانتاليسم مورد نظر بورژوازى 
چرخش كرد. كارهاى عظيم و چيدمان هاى به ياد ماندنى آنيش كاپور 
نمونه اى از اين چرخش بود. در اينجا نبايد نقش مينى ماليسم را از ياد 
ــت ها به پى ريزى آن كمك كرده بودند  ببريم. چيزى كه مينى ماليس
ــكلى غيرمستقيم توسط خودشان استحاله شده بود. البته تمام  به ش
اين بازنگرى توسط مينى ماليست ها به انجام نرسيد. پارامترهاى ديگرى 
ــى اش كمك كردند. از  نيز بودند كه به افول هنر مفهومى و دگرديس
ــمى دوره ايدئولوژى ها. اين عامل مهمى در استحاله  جمله پايان رس
ــى بود. اما دقيقا نمى توان اعالم كرد كه هنر مفهومى به پايان  مفهوم
ــانى كه هنرهاى تجسمى را  ــت. نبايد با طناب كس ــيده اس خود رس
ــتند به درون چاه رفت. هنر مفهومى نيز نخواهد مرد  مرده مى پنداش
ــته يكسره افتاده است اما تغييرات در حوزه  اما از آن تب و تاب گذش
ــت. گالرى ها و موزه ها در نهايت بايد به  مفهومى علل ديگرى نيز داش
فكر جيب و وضع اقتصادى خود نيز مى بودند. بحران از زمانى آغاز شد 
كه هنرمندان مفهومى پس از گل كاشتن هاى دهه 60 و 70 حاال بايد 
به اين مى انديشيدند كه چگونه مى توانند درآمدى از اين راه كسب كرد. 

اين سوال خود گالرى ها نيز بود. 
حاضر و آماده ها را به طريقى مى توان در بازار شركت داد اما هنرهاى 
ــاز شده بود. تنها راه كسب  اجرايى يا حتى ويديو و چيدمان مشكل س
ــود. افرادى متمول  ــرمايه ب و جلب حمايت مادى از طرف صاحبان س
كه چيز زيادى از هنر مفهومى نمى دانستند و تنها تظاهر به دانستگى 
ــد. با ورود اين حضرات پنجه طاليى به پروژه هاى بزرگ هنرى  مى كردن
اعمال نظرها هم آغاز شد. شركت هاى بزرگ تبليغاتى، رسانه ها، طراحان 
مد و لباس همه از راه رسيدند تا به اين استحاله بزرگ كمك كنند. اين 
يك انتقاد بى رحمانه نيست بلكه نمايان كردن قدرت عواملى خارج از 
تصميم هنرمندان است؛ عواملى كه هم به كمك هنر مى آيند و هم به 
نوعى آن را تغيير شكل مى دهند. نمايشگاه هاى عظيم يايويى كوساما 
با پشتيبانى طراح مد معروف لويى ويتون يا حمايت هاى پيدا و پنهان 
ــت، آيا اينها واقعا هنر مفهومى امروز را  ــركت بى ام و از ديمين هرس ش
نمايندگى مى كنند؟ گمان نمى كنم آن آرمان هاى هنرمندان مفهومى 
براى خودشان نيز امروز ارزش داشته باشد. همين چند وقت پيش بود 
كه كريس باردن هنرمند اجرايى يك نمايشگاه بزرگ كه چه عرض كنم، 
عظيم از شهرى پالستيكى برپا كرد و با ماشين هاى ماكت به بازنمايى 
متروپليس نيويورك پرداخته بود. آيا اين هنرمند همان كريس باردن 

است كه اجازه مى دهد به او شليك كنند؟ باز هم گمان نمى كنم. 
موسيقى مدرن هم اوضاع بهترى از هنرهاى مفهومى ندارد. ديگر 
ــت  ــى به اصوات دلخراش و نابهنجار آتونال هنرمندان سرياليس كس
ــال را اعالم كرده  ــيقى تون گوش نمى دهد. همان هايى كه پايان موس
ــت نقاب آوانگارديسم پنهان شده بودند امروزه يا سكوت كردند  و پش
ــى همچنان جذاب و  يا به تجديدنظر آراى خود پرداختند. هنر نقاش
شگفت انگيز است. هنر مجسمه سازى نيز چنين است و در برخى موارد 
هنر مفهومى نيز تكانى از عمق به انسان مى دهد. راه ها متعدد و متكثر 
ــتند. اعالم پايان هنر تجسمى توهمى بود كه زود مشخص شد.  هس
احتياجى به انتظار بيش از حد نداشتيم تا دوباره با نگاه به آثار بزرگانى 
ــتر، اُد نردروم در برابر هنر واالى  چون كارلو مايو مارينى، گرهارد ريش

نقاشى سر تعظيم فرود آوريم. 

سال دهم    شماره 1695تجسمي چهارشنبه    23 اسفند 1391

مكعب سفيد

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودى: 
ــن 2 - خون پااليى -  ــتانى - اثرى از مرى آل ــاعر پاكس  1 -ش
حواله - كلمه پرسشى 3 - باال آمدن آب دريا - بدرود - سمت 
چپ - فرمان اتومبيل 4 -سازنده ساختمان - جا گرفتن - شب 
گذشته 5 - زيادى - ديرينه - شهرى در روسيه 6 - آب در زبان 
كودكان كوچك - رياكار - ناهموارى سطح تاير خودروها - مذكر 
7 - اثر فرانتس كافكا - يونان به گويش يونانى 8 - عابد مسيحى 

- خرمافروش 9 - پول چين - نگهبان مخزن كاال 10 - نت 
ششم موسيقى - مهره شطرنج - گرفتار شدن - امر به آمدن 
ــى براى بانوان 12 -  ــرانه - لقب 11 - خاك گور - نامى پس
داروى بيهوشى - شنا - آشاميدن 13 - حرف همراهى عرب 
- بزرگتر - اثرى از فدريكو گارسيالوركا - سرود دسته جمعى 
ــتن 15 - كوهى در  ــرزمين - ويران گش 14 - مطيع - س

لرستان - اسرارآميز

افقى: 
  1 - بشر - غار بزرگى در اسپانيا 2 - بند - از توابع قزوين 
ــايعت - اغما - خشكى - همبازى  - لرزيدن 3 - حرف مش
پت 4 - رشته كوهى در غرب كشور - بزرگ ترين سرخ رگ 
بدن 5 - اثر آلبرتو مور اوپا - اصطالحى در ورزش كشتى - 
هديه دادن 6 - به دنيا آوردن - برش هندوانه - پدر فريدون

پيش دادى 7 - بلبل - آبونمان 8 - خداوند - زارى - دستگاه 
ذخيره عكس در رايانه -مايه پيشرفت بعضى ها 9 - جشن 
ــيح - در قيد و بند دنيا 10 - صداقت - پايتخت  ميالد مس
ــوييس - نشانه مفعولى 11 - از گازهاى آلى - رشته كوه  س
عظيمى است در روسيه - باران كم 12 - اوباش - همشيره 
13 - نشانه جمع - ماه سرد - تهنيت -خون 14 - شهرى 
در خراسان - رودى در آلمان - آينه مقعر 15 - ناز بالش - از 

شهر هاى خوزستان

جدول1665

جدول1664
سودوكو 668

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 317 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 667

«تاريخ يافت شده» اتفاق مهمى است. نوع رفتار هنرمند با هويت تاريخى گم شده 1 
متفاوت است و اين پرسش از تاريخ سناريوى خود را بدون حضور انسان جلو مى برد. 
براى پيشبرد هدف خويش متوسل به نشانه هاى تكرارى و كليشه اى نمى شود؛ نشانه هايى 
ــامد ايندياناجونزها و  ــه اين روزها براى اثباتMiddle East بودن و در جهت خوش ك
حراجى هاى بين قاره اى خودش را به آب و آتش مى زند. مهدى مقيم نژاد در اين مجموعه 
به جاى استفاده از نشانه هاى فرهنگى جغرافيايى خاص از نگاره هاى تمام فرهنگ هايى 
كه در ايران زيسته اند سود جسته است. از تخت جمشيد شيراز تا مساجد صفوى اصفهان 
و بناهاى تاريخى آذربايجان و...  همين گسترده و فراخ شدن مكالمه بينامتنى با روح تاريخ 
آن را شيواتر و رساتر نيزكرده است. كليه عكس ها در وحدتى بصرى و گم شده در درون 

ــفه 2 مه و افقى تقريبا ناپيدا، رنگ باختن واژه هويت تاريخى را زمزمه مى كنند.  ــش روى فلس ــش هاى پي ــن پرس ــى از كليدى تري ــه يك ــن ك ــه مهم تري ن
ــده از گردوخاك  ــه از ويرانى برآم ــوژه اى ك ــال س ــتى در قب پسا- پست مدرنيس
ــاله حقيقت واحد و در بطن آن موضوع بس مهم  ــم جان به در برده مس پست مدرنيس
هويت و عامليت سوژه يا به زبانى ديگر بازيابى اين هويت و عامليت است. چه به زعم آلن 
بديو غفلت و انكار اين دو توسط پست مدرنيسم غيرقابل توجيه مى نمايد. پرسش از هويت 
سوژه بى شك براى كسانى كه در حلقه عامليت بديويى نايل آمده اند، بازيافت دوباره فاعل 
شناساى دكارتى است. بازگشتى موهوم از ويرانى و شكافتگى. هويت زدوده و از دست 
رفته بخشى جدايى ناپذير از پرسش هاى انسان معاصر است. چه اين امر با مديحه سرايى 
نوستالژيك در باب ريشه هاى از ميان رفته باشد و چه در هيات شكافتگى و سرگردانى 
ــين خرد كننده جهان وطنى. چند سال پيش پرسشى مرا به نگارش  در مواجهه با ماش
نوشته اى ناتمام سوق داد با اين عنوان كه فريدون زندى بازيكن سابق تيم كايزرسالترن 
ــرگردان ميان تيم هاى شيخ نشين هاى حاشيه و تهران، ايرانى  آلمان و بازيكن فعلى س
ــت يا آلمانى؟ اين پرسش براى هركسى كه مى داند او از پدرى ايرانى است پرسشى  اس
ــكيل يافته است؟ از خونى كه در  ــت و اينكه اصال هويت از چه چيز تش تامل برانگيز اس
رگ هاى ماست يا فرهنگ واژگان مادرى يا شناسنامه و پاسپورت؟ اكنون خيل عظيم 
جمعيتى پراكنده بدون آمار در حاشيه هاى مرزهاى اروپايى هستند كه مانند قهرمان فيلم 
«سفر به سيتراى» آنگلوپولوس در تبعيدى غيرخودخواسته به هيچ مرزى تعلق ندارند 
و گذرنامه شان زير سايه هيچ پرچمى معتبر شناخته نمى شود. داستان اين تكه پارگى به 
همين جا هم ختم نمى شود. گردوخاك دنياى وب، شبكه هاى اجتماعى و ميل وافر به 
رويت سرزمين هاى اتوپيايى جهان اول براى اكثريت كسانى كه در جهان سوم از رگ و 

ريشه و فرهنگ خود بريده اند را نيز بايد به سياهه بى هويتى فوق اضافه كرد. 
اكنون ديگر پديده مهاجرت طى مسير و جابه جايى از مكانى به مكان ديگر نيست، 
و حس غريب نوستالژى فقط مخصوص مهاجرين نيست كه خيلى ها در وطن خويش 
نيز در دل احساس غريبى و بيگانگى مى كنند. از اين منظر هر سوژه اى در گوشه ضمير 
ناخودآگاهش خود را موظف به بازگشت به خويشتن مى پندارد. از همين روى پرسش 
ــت. در كنار اينها از بين رفتن زبا ن ها و فرهنگ هاى  از هويت، صدايى بديهى و آشناس
قومى به نفع زبانى جعلى كه مى خواهد هيكل تمام عيار يك اسپرانتوى نيمه التين و نيمه 

از نظر من عكس هاى مقيم نژاد در مجموعه «تاريخ يافت شده» نيز با چنين طرحى 3 بين المللى را تزيين كند نيز به اين تبار بى هويتى آجرى ديگر اضافه مى كند. 
به ماهيت خود شكل مى دهد يا دست كم دغدغه چنين طرحى را دارد. پرسشى 
ــناختى آثار به  ــت وجوى نشانه ش از هويت تاريخى. تاريخ اين ديار 40تكه. آنچه در جس
چشم مى آيد نه تدقيق در جهت رسيدن به يك وحدت پژوهشگرانه و باستان شناختى 
در باب دوره اى خاص از تاريخ، كه بيشتر به مثابه مكالمه اى است با روح و مفهوم تاريخ؛ 
مكالمه اى بينامتنى ميان سوژه و ضمير ناخودآگاه جمعى نياكان سرزمينش. ارجاع به 
يك مفهوم مدفون شده كه از آن نمانده است جز فسيل نگاره هايى كه به مصرعى بريده 
از غزلى گم شده مى ماند. حداقل در حافظه تاريخى ناقص من چنين رويكردى در حوزه 
ــود مشابه اين رفتار را فقط و فقط در  ــى اين سال ها قابل رويت نيست. شايد بش عكاس
متون فيلمساز و نمايشنامه نويس در غربت اين روزها، بهرام بيضايى جست. پرسشى كه 
در تك تك آثارش متكثر گشته است. جنس رفتار مقيم نژاد نيز چنين است. نگاره هاى 
گمشده در درون مه مقيم نژاد از جنس فرياد مرد تاريخى در «چريكه تارا» يا مانند سرباز 
زخم خورده در فيلم «غريبه و مه» است كه از دريا مى آيد، اما هيچ كدام از آنها نشان قوم، 
سلسله يا سپاهى خاص  يا دوره اى خاص را به مخاطب نمى دهند مگر پرسشى بى جواب 
را. جنس رفتار مقيم نژاد مشابه نگاه جست وجوگرانه بيضايى است. مى شود گفت پرسش 
و مكالمه بينامتنى با تاريخ در تك تك مجموعه هاى به هم پيوسته واقع نمايى هاى مقيم نژاد 

قابل رديابى است. 

ــره خويش را خود 4  ــا ادبيات كه جوه ــى ي ــالف هنرهاى تاليفى مانند نقاش برخ
ــود را از واقعيت رخداده  ــاده خام خ ــت و م ــى وام گيرنده اس مى آفرينند عكاس
ــويه هاى  ــه در معرض اتهام س درون قاب دوربين به عاريه مى گيرد. از اين حيث هميش
غيرزيبايى شناختى و غيرآفرينشى است. يكى از راه هاى برائت از اين اتهام فتومونتاژ است. 
ماهيت فتومونتاژ از عدم اكتفاى هنرمند به واقعيت موجود در قاب يا همان امر نمادين 
مى آيد. مقيم نژاد در مجموعه «تاريخ يافت شده» با دخل و تصرف در گزاره هاى نمادين 
درون قاب و كنار هم چيدن و همنشينى عناصر از متن هاى متفاوت در جغرافيايى واحد 
ــكلى زيبا اين نقصان تاليفى را در جهت شكل بخشيدن به نيت خويش به انجام  به ش
مى رساند. آنچه مسلم است مكالمه با يك واقعيت مدفون شده و از ميان رفته مكالمه اى 
ــت. بيرون از آنچه هست و ارجاعى است به آنچه نيست  بيرون از حيطه امر نمادين اس
ــت وجو در گورستان رخدادهاى  ــده است. «تاريخ يافت شده» جس و نابود و مدفون ش
ــده و ناپيداست. واقعيتى به سان  مزارهايى بدون سنگ نوشته و بدون نام. شايد از  گم ش
قسم همان هفت سنگ گورى كه در مجموعه هاى پيشين واقع نمايى ها شاهدش بوده ايم. 
مكالمه با قومى از ميان رفته و تار و مارشده. مكالمه با جنازه  بى جان تمدنى كه فقط با 
كنار هم چيدن پازل شمايل هايى به محاق رفته مى توان آن را بازشناخت. از اين حيث 
بينامتنيت جارى در «تاريخ يافت شده» مصاحبه با امر واقعى است. امرى كه هيچ گاه رخ 
نداده و نمادين نخواهد شد مگر با اشاره هاى ظريف امر زيبايى شناختى كه به زيبايى در 

اين مجموعه خودنمايى مى كند. 

تحليلى بر نمايشگاه «تاريخ يافت شده» مهدى مقيم نژاد در گالرى محسن 

پرسش هاى راستين از روح مدفون 
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ــال هنر كالسيك و مدرن ايران» را در  اين روزها، «روايتى مختصر از 100 س
گالرى شكوه، نمايشگاه گردانى كرده ام؛ از عنوان هم پيداست كه چيدمان چنين 
ــيار  ــگاهى با حلقه هاى مفقوده بزرگ و كوچك همراه خواهد بود زيرا بس نمايش
ــيب را ورق بزنيد و در فضايى  ــوار است كه يك قرن تاريخ هنرى پرفرازونش دش
كه مجال نمايش 80-70 تابلوى كوچك وجود دارد روايت تان جامع و مانع باشد 
اما بنا به پيشنهادات مكرر هنرمندان پيشكسوتى كه آثار تازه شان را هر ساله در 
گالرى شكوه نمايش مى دهند، دور اول اين روايت را گرد هم آورده ام تا در آينده 

سامان يافته تر آن را دوباره روايت كنم. 

موج نوين نقاشى ايران و پرش بلندش از نقاشى ايرانى (نگارگرى) را در دوره 
قاجار مى توان پررهرو رصد كرد كه طاليه داران اين دوره كالسيك صنيع الملك 
و كمال الملك اند، بررسى آغاز روايت و نمايش آثار اين بزرگان پيش روى جوانان 
هنردوست، آثارى كمتر ديده شده از اين عمو و برادرزاده را به عنوان نمايندگانى 
از دوره كالسيك محض در اين روايت جاى داده ام؛ حال آنكه پيداست مى توان 
ــاى معتبر ديگرى هم از اين دوره برگزيد. انتخاب نمونه هايى از دوره هاى  نام ه
متاخر و اخير هنر كالسيك و مدرن نقاشى ايران كه نقاشى خط را هم در همين 
ــت. نام هاى بزرگى نظير  تعريف جاى داده ام، روند كلى حاكم بر اين روايت اس
زنده يادان ماركو گريگوريان، عباس كاتوزيان، ژازه تباتبايى، على اكبر صنعتى، 

ــتادان  ــى ترقى جاه، جمال الدين خرمى نژاد و اس ــر روح بخش، محمدعل جعف
گرانقدرمان پرويز كالنترى، نصراهللا افجه اى، منوچهر نيازى، على اكبر صادقى، 
كيخسرو خروش، نظيرعلى شيرازى، واحد خاكدان، حجت شكيبا، بهمن نيكو، 
ــياوش مظلومى پور، عنايت اهللا نظرى نورى و عطااهللا ذى نورى در اين روايت  س
اين روزها روى ديوار شكوه هستند. فضاى گالرى امكان نمايش بيش از اين را 
نداشت وگرنه ناگفته پيداست. نام هاى بزرگى داريم كه در هر روايتى از هنر ايران 
نامشان مى درخشد مثل استادان عزيز سيدمحمد احصايى، كوروش شيشه گران، 
ــايى... كه هر يك  ــپهرى، مانى، الش ــت رفته اند مثل س ... و بزرگانى كه از دس
ــاب مى آيند. اين  ــى طاليى از كتاب يك قرن اخير هنر ايران به حس برگ هاي
ــينى براى هنر ايران است؛ در آستانه سال نو، مرور  نمايشگاه به مثابه هفت س
سرمايه هاى معنوى مهم ترين ضرورت براى ترسيم افق آينده است؛ اينكه از كجا 
آمده ايم و ديروز چگونه بوديم بهترين نقشه راه براى فرداست. اين نمايشگاه تا 

پايان سال به روى ديوار گالرى شكوه خواهد بود. 

كرباس خاكستري

نمايشگاهى با صنيع الملك و كمال الملك
هفت سينى براى هنر ايران

 بهنوش فروتن


