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درباره آثار ناصر بخشي، نقاش هم روزگار  ما
تصویرگر خواب و رؤیا

 
نقاشــي و اساســا هنر کارش چیست؟ آیا یکي  �

از کارکردهاي هنر، رســاندن ما بــه آنچه از دید و 
دســترس ما خارج است، نیســت؟ آیا ما به شکل 
دیگــري جز طریق هنــر، مي توانیم بــه خواب ها 
و رؤیاهاي مان دســت پیدا کنیــم و آنها را صورت 
عیني و تصویري زنده و قابل مشــاهده بگردانیم؟ 
امر مدرن و نقاشــي سده اخیر این مزیت و توفیق 
را داشــت کــه پــا را از واقع گرایي صــرف بیرون 
بگذارد و ما را از دروازه صعب خواب ها و رؤیاها و 
خاطرات که در پستوهاي ذهن جا خوش کرده اند 
و دسترســي به آنها فقــط در لحظاتي نادر امکان 
دارد، عبور دهد و به آن تصاویر مه گرفته و کمیاب 
و ناخوانا، صــورت واضحي بخشــد؛ صورتي که 
در گذشــته فقط بــا کلمات امــکان بیانش بود و 
در قالب روایت هاي شــگفت انگیز داستان نویسان 
قهار، در دوران مدرن در نقاشــي در ابتدا و بعد از 

آن در سینما خود را بازنمایي و زنده کردند.
ایــن روزي رؤیاي ما بــود و خیال هاي عجیب 
ما که بعدهــا دالي و رفقاي اکسپرسیونیســت او 
به آنها معنا و جان بخشــیدند و بــدل به خاطره 
جمعي و معنا و اســتعاره از مفهومي بدیع ایجاد 

کردند.
این خواب ما و خاطرات از دســت رفته ماست 
که گویي به دســت ناصر بخشــي در پس و پشت 
متریال و موادهاي مختلف نقش بســته و به دنیا 

مي آیند.

ناصر بخشي در نمایشگاه اخیر خود در گالري 
دســتان بازنمود بــدون زمان و مکانــي حیات را 
نشــان مي دهد. او زمان و مــکان را حذف مي کند 
و ما را با یک کل منســجم فارغ از بازه هاي بسته و 

چارچوب هاي رایج رو به رو می کند.
او بــا آثــارش کــه هیــچ آداب و ترتیبــي را 
برنمي تابند و بر هر مواد و شــيء بــا هر تصویر و 
نقشي، رؤیاگونه و خاطره انگیز مي نشینند، زیستن و 
حیات انســاني را به چالش مي کشد. ناصر بخشي 
بدون  فریاد از چیزي حرف مي زند که فریاد در گلو 
 مانده مخاطب اوســت؛ مخاطبي که انسان باشد 
و هــر روز بــا آالم و ارزش هــا و نگرش ها روبه رو 
است و در خاطرات و خواب ها و رؤیاهایش آنها را 

پنهان کرده است.
از  دیگــر  یکــي  او  آثــار  ظــرف  و  متریــال 
بخــش  و منحصر به فرد تریــن  جالب توجه  تریــن 

کارهاي اوست.
او از کمد و وســایل چوبي تا پوست و کاغذ؛ تا 
شیشــه و آهن همه را به نوعي در کار خود درگیر 
کرده اســت تا بگوید هر جایی که دســتي خورده 
است یا چشــمي افتاده است، محل نقش است و 

محل توجه و معنا.
این آثــار نمودهایی از اســطوره هاي وطني و 
دغدغه هاي امروزین انسان را در خود جمع کرده 
است و جهان فکري ایراني را به نمایش مي گذارد؛ 

با همه تضادها، اندیشه ها و حسرت هایش.
ناصــر بخشــي از تبریز به نوعــي نماینده یک 
ایران اســت و موضوعات کارها و زمینه کارهایش 

به خوبي این را نمایان مي کند.
آثار بخشــي فراي نقاشــي، حجم انــد و فراي 
حجــم، زمینه شــان از آنچه بر آن بــه نقش یا به 
حــرف در آمــده اســت، اهمیــت دارد. اینکه این 
نقاشــي روي چه بومي شکل گرفته، شاید از خود 
موضــوع نقاشــي گاهي مهم  تر اســت؛ زیــرا این 
ابزارها و وســایل و حجم ها خود پشتوانه معنایي 
قابــل تکیــه و داراي اهمیتي دارند کــه نقش را 
معناي دیگر گونه و کلیت اثر را معناي فرامنطقه و 
فراژانري مي بخشند.  اگر بخواهیم در هنر معاصر 
ایران هنر تجســمي بینامتني و بینا رشته اي را نام 
ببریم و نمودهاي عیني برایش داشته باشیم، باید 
به مجموعه آثار ناصر بخشــي در دو نمایشــگاه 
گالري دســتان و گالري آران اشاره کرد. هنرمندي 
کــه از تبریز به تهــران، نه خود؛ بلکه مشــتاقاني 
آورده  و او به این دیده شــدن هیچ اعتنایی ندارد و 
این آثار اوســت که خود پا پیدا کرده اند و به تهران 
و در پیشاني نوشت شان مي بینم که به جهان قدم 

خواهد گذاشت و خوش خواهد درخشید.

گالري گردي

به بهانه اجراي نمایش «رادیوسیتي»
 در عمارت روبه رو

از دل تاریخ و علیه تاریخ

 
همچنان مي شــود گفــت خطابــه- اجراهایي  �

کــه مهام میقاني با یک رویکرد پژوهشــي در قبال 
ســوژه هاي مطرود تاریخ معاصــر در پیش گرفته، 
واجد نابهنگامي و از قضا جذابیت است و با نوعي 
مرزبندي، مناســبات پرهزینه تولید تئاتر بدنه را به 
چالش مي کشد؛ فیگورهایي که از دل تاریخ احضار 
مي شــوند تا صدایي یابند و اجراگراني باشــند که 
لحظاتي هرچند اندک، زیست جهانشان را رؤیت پذیر 
کنند. تالش گــروه تئاتري «دشــنه» در اجراي این 
روزهاي تئاتر «رادیوســیتي» را مي توان مواجهه با 
به محاق رفتن  دانست؛ همان  بازنمایي ناپذیر»  «امر 
حاشیه ها در هجوم وقایع بزرگ و تمناي احضار آن 
حاشیه ها. قرار اســت به میانجي اسناد، فکت هاي 
تاریخي و گفت وگوهاي شــفاهي، بــا فرم «داکیو- 
دراما» تاریخ فراموش شــدگان ماجراي رادیوسیتي 
روایت شــود. مهام میقاني ماننــد یک رمان نویس 
تاریخــي و یــک کارآگاه خصوصي عمــل مي کند؛ 
یعنــي روایتمندي تالش تــروپ تئاتري «کار» براي 
دســتبردزدن به تماشــاگران متمول سینما هنگام 
پخش فیلــم پرندگان هیچکاک و به کاربســتن این 
پول براي اجراي تئاتر در ســالن هاي مشهور شهر. 
مهام میقاني در مقام نویسنده و احسان شایان فرد 
در جایگاه کارگردان، به تمامي در ساحت خطابه- 
اجراگري باقــي نمانده و امــر دراماتیک را مدنظر 
دارند. با توجــه به حجم اطالعاتي که پیرامون این 
واقعه وجود دارد، این واقعیت قابل تصور اســت 
که اگر گــروه اجرائــي بخواهد تمــام اطالعات را 
مصرف و ارائه کند، در نهایت با نمایشــي مالل آور 
و متکلفانــه روبــه رو خواهیم شــد. بنابراین براي 
دوري از این ورطه محنت افــزا، هر پنج اجراگر که 
بر صندلي هایي در انتهاي ســالن نشسته اند، گاه از 
جایگاه اجراگــري فاصله گرفته و در نقش اعضاي 
گروه کار، شــخصیت ها را بازي مي کننــد؛ افرادي 
مانند توران پاک طینت، فریده شاه حســیني، ارگاک 
میناسیان، جالل میرعابدیني و حسن بهلولي. البته 
جالل غایب همیشگي ماجراســت و محل اتصال 
بــا گروه هاي رادیکال سیاســي و هنــري. درمقابل 
شخصیت ســرگرد نصیر دســتمالچي را داریم که 
گویا معروف به «مأمور شراره» بوده و پرونده تروپ 

«کار» را زیر نظر داشته.
نکته مهم اجرا، نســبتي اســت که تماشاگران 
با فیگورهاي مطــرود تاریخي برقــرار مي کنند که 
حــال اجراگــران تالش دارنــد آنهــا را انضمامي 
کنند. گــروه اجرائي براي آنکه بــر ناتواني خویش 
فراموش شــده  فیگورهــاي  رؤیت پذیرکــردن  در 
تــروپ کار اذعان کنــد، جایي مي ایســتد که نه به 
تمامــي کنِش اطالعات دادن باشــد و نه به تمامي 
رویکردي بازنمایانه. قرار اســت فکت هاي تاریخي 
بــه اموري قابــل فهم تبدیل شــده و بــار دیگر با 
فرمــي تازه و البتــه مقتصدانه، بــر صحنه احضار 
شــوند. از این منظر «رادیوســیتي» بیاني است تازه 
در روایتمنــدي تاریخ معاصر، با امکاناتي محدود و 
کمابیش چریک مآبانه. مهام میقاني که رمان نویس 
به نســبت قابــل اعتنایي اســت، این اســتعداد را 
دارد کــه تاریــخ را از نو بازگوید و بــا تخیل ورزي و 
حتي حاشــیه روي هاي نابهنگام، بار گران تاریخ را 
اندکي ســبک کرده و امــکان مواجهه با مطرودان 
و فراموش شــدگان را مهیــا کند. ایــن البته مبتني 
اســت بر نوعــي مجاهدت شــخصي در واکاویدن 
منابع رسمي و غیررســمي تاریخي، حتي مي شود 
گفــت یافتن آدم هایي که حرفي بــراي گفتن دارند 
و هیــچ گاه مورد خطاب آیندگان قرار نگرفته اند. در 
آخر اجرا وقتي صداي مهــام میقاني در گفت وگو 
با یکي از شــخصیت هاي درگیر در ماجراي سینما 
رادیوســیتي، به گوش مي رســد و فرد موردنظر که 
زني است پابه سن گذاشته از او مي پرسد که «با اینها 
چه خواهي کرد؟» پاسخي شنیده نشده و به نوعي 
اجــرا با نوعي ســردرگمي، بر ناتوانــي خویش در 
کاري کردن شهادت مي دهد. حتي توضیحات مهام 
میقاني پــس از خروج از ســالن، در اتاق کوچکي 
که متعلق به پژوهشــکده عمارت روبه روست هم 
توان به پایان رســاندن این پرفورمنــس را ندارد که 
خود تالشي است براي روایت کردن و رؤیت پذیري 
اولیــن پرفورمنس تاریخ معاصر که تروپ «کار» در 
سینما رادیوســیتي در هنگام نمایش فیلم پرندگان 
هیچــکاک ترتیــب داده اســت؛ همان کنشــي که 
همچنان میان ســرقت از تماشاگران متمول سینما 

یا اجراي پرفورمنسي هنري، محل مناقشه است.
اجــراي «رادیوســیتي» مروري اســت بر تاریخ 
سانسور در رژیم گذشته و سرگذشت هنرمنداني که 
مجبور شــدند از آرمان هاي خویش، عدول کرده و 
با دستگاه سرکوب همکاري کنند. اینجا هم رابطه 
دیالکتیکي مابین بازجو و زنداني در جریان اســت. 
گویي بار دیگر با دیالکتیک هگلي روبه رو هســتیم 
کــه در ابتدا نفي مي کند، ســپس آن را رفع کرده و 
در نهایت ارتقایــش مي دهد. اینجا هم در ابتدا هر 
دو طرف ماجرا، همدیگــر را نفي مي کنند و تالش 
دارند بــه رفع برســند. اما در نهایــت برهم کنش 
آنها، اتفاقي دیگر را رقم مي زند؛ همان همکاري و 

مصاحبت مأمور شراره با اعضاي تروپ کار.   

در بوته نقد
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ناصر بخشي، هنرمند تجســمي متولد ۱۳۶۱ و ساکن 
تبریز اســت. آشــنایي من با ناصر بخشــي به اوایل 
دهه ۱۳۹۰ و دیدن یکــي از جعبه هاي او برمي گردد. 
جعبه چوبي نســبتا کوچکي که مانند یک قاب سطح 
رویي آن با شیشه پوشیده شــده بود و روي میز قرار 
داشــت. درون جعبه یک نقاشي رنگ  روغن عالي از 
زني که از پشــت سر نقاشي شــده بود و سه طراحي 
قرار داشت. چیزي که بســیار توجه من را جلب کرد، 
اشــیائي بود که با این چهار نقاشــي تلفیق شده بود؛ 
تعدادي عدسي محدب که با نخ به دو سمت جعبه و 
باالي طراحي ها متصل شده بودند، پونزهایي که روي 
طراحي صــورت یک مرد فرو رفته بودند و مهره هایي 
که ماننــد مهره هاي چرتکه باالي نقاشــي زن معلق 
بودند. اثر هم از نظر مدیوم و نحوه اجرا و هم مفهوم 
براي من بسیار تازگي داشــت. از آن زمان شروع به 
کاوش در دنیاي ناصر بخشــي کردم و تا امروز شاید 
بالغ بر ۲۰۰ اثر او را در کارگاه او در تبریز، در گالري هاي 
مختلف و در مجموعه هاي شخصي متعددي دیده ام و 
هر بار خالقیت و نوآوري هنري او را تحسین کرده ام. 
هر کدام از این آثار داستان منحصر به فردي را روایت 
مي کننــد و عالوه بر مهــارت خارق العاده بخشــي، 
نشان دهنده جســارت و روح تجربه گراي بي نظیر او 
هستند. آثار ناصر بخشي به نوعي اواخر قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیستم میالدي را تداعي مي کنند؛ دوراني 
که اشــیا هنوز آنالوگ بودند و با مهــارت، براي عمر 
طوالني و با دست  ساخته مي شــدند؛ دوراني که اگر 
مي خواستي، به ســادگي مي توانستي امعا و احشای 
هر شــيء مکانیکي را باز و ماهیت آنها را کشف کني. 
سازه هاي ناصر بخشي هم همین حس کنجکاوي را در 
مخاطب ایجاد مي کند. حس کشف کردن و بازي مانند 
که الیه هــاي خاطــره را مانند یک داســتان؛ اما به 
صورت فیزیکي مي تواني کنار بزني و کشــف کني و در 
اعماق آن به معنایي فراتر برســي. همان قدر که آثار 
بخشي حسي نوستالژیک دارند، حسي معاصر و حتي 
پیشگویانه و روایتگر آینده هم  دارند. این مصاحبه را 
به مناسبت نمایشگاه ناصر بخشي که از ۴ تا ۲۵ بهمن 
۱۳۹۸ در گالري دستان و به کوشش من برگزار شده، 

انجام دادم.

 شما کار هنري را به صورت خودانگیخته شروع  �
کردید. یک مقدار از شروع فعالیت هنري تان براي 
ما بگویید و اینکه چه شــد که به هنرهاي تجسمي 

عالقه پیدا کردید؟
خانــواده و به ویــژه برادرهایم در رشــته فرش و 
درباره فرش فعالیت داشتند؛ چه خرید و فروش و چه 
بافت و چه نقشه کشي. به  تبع آن ما هم در تعطیالتي 
که از مدرســه فارغ مي شــدیم، مي رفتیم دنبال این 
کارها و کمک دست شــان بودیم و یــک چیزهایي یاد 
مي گرفتیم. ایــن را تقریبا اوایل دهه ۷۰ یا اواخر دهه 
۶۰ در نظر بگیریــد. از آنجا تصور کنید صنعت فرش 
داشت متحول مي شد و به طرف تابلو فرش مي رفت. 
در بازار تبریز هم تابلو فرش کمتر بود و به مرور داشت 
زیاد مي شــد. به  تبع آن چون صادرات نیز داشت زیاد 
مي شــد، اینجا هم منابع بیشــتر مي شــد. این منابع 
در واقع کتاب هایي با کیفیت باال بودند که از موزه ها و 
کتابخانه ها از خارج وارد مي شد. آشنایي غیرمستقیم 
من با هنر تجســمي با فرش و نقشه کشي فرش آغاز 
شد؛ ولي آشنایي مستقیم من با این کتاب ها آغاز شد 
که در کارگاه ها هرچند شاید مثال در نهایت ۲۰۰ کتاب 
موجود بود؛ ولي همه کتاب هاي نفیس هنري بودند؛ 
از کالســیک بگیر تا معاصر؛ ولي این یک مســئله اي 
که داشــت، مثال تصور کنید کتاب هاي نشر موزه تیت 
لندن، از کالسیک داشــت تا عصر معاصر؛ ولي اینها 
معاصرش را اســتفاده نمي کردند و کالسیک هایش 
مــورد توجه بود. مثال رنســانس، گوتیــک، به این ور 
رئالیســم هاي قرن نوزدهم یــا عقب تر و جلوتر؛ ولي 
اینها چون کتاب هاي مرجع بود و مجموعه هایش را 
آنجا چاپ مي کردند، منابعي را که به درد نمي خورد، 
صفحه هاي شــان را پــاره مي کردنــد و کالســیک ها 
را برمي داشــتند و باقي مي رســید به مــن. هر  آنچه 
در آن کتابخانه هــا بــود، آنها را اســتفاده مي کردم. 
ورق مي زدم و بچه هم بــودم و مي گفتم اینها دیگر 
چیست؟! نقاشي هایي که فقط دو تا خط دارد و... این 

باعث شد که من کنجکاو شوم به هنر و حس کنم این 
کارهاي معاصر متفاوت هستند. این کنجکاوي من را 
خیلي تحریک مي کرد. از اینجا هم که هنر کالســیک 
را از نقشه کشي و رنگرزي و... روي تابلوفرش داشتم 
یاد مي گرفتم، مطالعات و کنجکاوي من از آنجا آغاز 
شــد و آمدم کتاب هاي تاریخ هنــري را یواش یواش 
شروع کردم. از ۱۴، ۱۵ سالگي به بعد و این آغاز ارتباط 
مســتقیم من با هنر بــود که کارها را بــا هم تطبیق 
مي دادم. بعد که در نقشه کشي و تابلوفرش استاد کار 
شدم، دیگر درآمدم زیاد شده بود و این کتاب ها هم در 
دسترسم بود و کتاب هایي هم خودم تهیه مي کردم و 
یواش یواش به هنر وارد شــدم؛ ولي اینکه تحصیالت 
آکادمیــک را بروم پي بگیرم، در محل هم دوســتاني 
داشتیم که هنرستان مي رفتند، دانشگاه مي رفتند، من 
هم همراه شــان مي رفتم؛ ولي چون خیلي مطالعه 
داشــتم، حس مي کردم آن سیستمي که با حس و با 

مطالعه کشف کرده بودم، آنجا نیست.
حس هایي کــه در من با هنر معاصر زنده شــده 
بود و باید با این تیپ کارها و با این تیپ آرتیســت ها 
ادامه پیــدا مي کرد، آنجا نبود. این بــود که دیگر به 
هنرســتان و دانشــگاه نرفتم. خودم شروع کردم به 

نقاشــي کردن و فلســفه هنــر 
معاصر را پي گرفتــم و اینها را 
کم کــم تفویض دادم. بعد از آن 
رســیدم به خدمت سربازي که 
در این خدمت فرصت مغتنمي 
شد که مطالعاتم بیشتر شود. در 
پادگان نقاشي مي کردم و عکس  
شــهدا را بــه صــورت دیواري 
مي کشــیدم و به اضافــه آن از 
پرتره مي گرفتم  پرسنل سفارش 
و این باعث شد که جدي تر وارد 
هنر شوم و مطالعات هنري ام را 

جلو ببرم.
  شما تکنیک نقاشي بسیار  �

پیشــرفته و منحصربه فردي 
بسیاري  است  ممکن  دارید، 

از کســاني که کار شــما را مي بینند، باور نکنند که 
تحصیالت آکادمیک نداشتید و خودتان توانستید 
با تجربه کردن نقاشي را به این خوبي یاد بگیرید. 
این چقدر بــه آن دوره اي که کار فرش مي کردید 
برمي گردد ؟ و چقدر  به آن دوره اي برمي گردد که 
شما سرباز بودید و آن قدر تمرین کردید و دستتان 
قوي شد که به نوعي با کار بســیار زیاد توانستید 

این تکنیک ها را به اوج برسانید؟
تابلو فرش یا استادکارهاي آن امروزه خیلي کم و 
بازاري  شده اند و به  علت ماشیني شدن قیمت آن  به 
وفور پایین آمده است. ولي در آن زمان استادکارهاي 
خیلــي قــدر از منظر رنگ شناســي و بافــت وجود 
داشــتند. یادم هست اینها از ســفارت ژاپن، سفارت 
انگلیس و ســفارت فرانسه ســفارش هایي داشتند 
که مثال تصاویر پادشاهانشــان، شاهزاده هایشــان یا 
اعضاي دربــار را تابلو فرش مي کردنــد و هیچ وقت 
یــادم نمي رود که از ســفارت ژاپن، امپراتورشــان را 
داشتند تابلو فرش مي کردند. استاد کارهایشان خیلي 
خبره بودند. من االن حیرت مي کنم از فراموش شدن 
اســتادکارهاي گمنامي که دیگر اصــال نامي از آنها 

نیســت. آن فرش ها در کارگاه هــاي زیرزمیني، یعني 
پشت صحنه بافته مي شد و در کارگاه عمومي نبود. 
من رنــگ را واقعا در آنجــا یاد گرفتــم، یعني آنجا 
طیف وسیعي از رنگ ها را درست مي کردند و حیرت 
مي کردم که این تصویر چطور آنجا خلق مي شود. به 
همین دلیل، روح رنگ شناســي را آنجا کشف کردم، 
ولي اینکه شما فرمودید با تمرین و ممارست این طور 
شده، این را ترکیب  دادن با رنگ، چون فیزیک دید کار 
فرش با پالت رنگ نقاشي فرق مي کند، ولي روحش 
را مي شــود از آنجا گرفت. آن تمرین و ممارســت و 
تطبیق دادن تکنیک ها باعث شد این استعداد کم کم 
جوانه بزند و بتوانم تکنیکي را که مورد نظرم است، 

کم کم پیدا کنم، هرچند با مرارت و سختي.
 آن هنرمنداني که در شــروع کار هنري، کتاب   �

مجموعه  آثار آنها را مي دیدید و در حال کشــف 
هنر معاصر و هم زمان در کار فرش بودید، یادتان 
هست چه کساني بودند؟ مثال آثار چه هنرمنداني 

براي شما جذاب تر بود؟
از غیــر هنرمندانــي که رئالیســت بودند، جوزف 
بویس خیلي برایم ســؤال برانگیز بود. مثال اثر رخنه 
همگن براي پیانــو [۱۹۶۶]، یا آثــار پرفورمنس آرت 
چگونــه تصاویــر را بــه یــک 
خرگــوش مــرده توضیح دهیم 
[۱۹۶۵] و من آمریکا را دوســت 
دارم و آمریــکا من را دوســت 
خیلــي  اینهــا    ،[۱۹۷۴] دارد 
براي من حیــرت آور بود که در 
رامبرانت مثال چاپ  کنار تصویر 
مي شد. یعني کتابي از رامبرانت 
یــا مثال روبنس باشــد و در کنار 
آن کارهــاي بویس هم باشــد. 
براي من حیرت انگیز بود که این 
حتما یک اصالتي دارد که کتابي 
به این نفیســي به آن اختصاص 
داده شــده اســت. حتي بعضا 
بیشــتر از آثــار کالســیک به آن 
پرداخته مي شــد و همین باعث 
شــد که من مطالعه ام بیشــتر به سمت هنر معاصر 
برود. اما درباره رئالیســت ها، از رنسانس به این  سو، 
مثــال از بوتیچلــي و وان دایک گرفته تــا هنرمندان 
معاصــر به عنــوان مثــال گرهارد ریشــتر یــا لوک 
تویمانس من در دوره اي تحت تأثیر همه اینها بودم 
و خیلي هم دوستشــان داشتم. شــاید در دوره هاي 
میاني، مثال در ۲۵ ســالگي ارد نردروم مورد نظر من 
بــود، با آن تکنیک قوي خودش، ولي بعدا سیســتم 
فکري من عوض شد، یک مقدار ملموس تر شد، یک 
مقدار به روزتر شــد و آمدم به طرف تکنیک هایي که 
خودم حس مي کردم درســت اســت، آنها را تلفیق 

مي دادم، ولي در کل اینها را من ستایش کردم.
  از هنرمنــدان ایراني نیز کســي بــود که در  �

دوره هاي اولیه روي شما تأثیر بگذارد؟
بیشــتر از هنر هنرمندان، شــخص همیشه براي 
من مهم بوده اســت؛ چون مثال مطالعاتی در زمینه 
عرفان داشتم و همیشه هم دوست داشتم، بیشتر آن 
پشتکار، مصمم بودن، چندوجهي بودن؛ اینها همیشه 

براي من ستایش برانگیز بوده است.
شــاید در جایي از شــاعرانگي ســهراب سپهري 

خوشــم بیاید، ولــي چندوجهي بــودن و در مقیاس 
خیلي وســیع فکرکــردن، آیدین آغداشــلو در نظرم 
بود. در خلوت خود جهان وســیعي را درست کردن، 
اردشــیر محصــص را ســتایش مي کــردم. اینها را 
ســعي مي کردم آنالیز کنم، بگویم اگر شاعرانگي را 
مي خواستم، دیگر جذب بهمن محصص نمي شدم. 
ســعي مي کردم اینها را آنالیز کنــم و عقالني تر نگاه 
کنم و از یــک نفر همه چیز را نخواهــم. آن افرادي 
که بیشــتر چندوجهي بودند، خیلي به من نزدیک تر 
بودند. شــاید مثال از کســي تکنیک را ســتایش کنم، 
از کسي شاعرانگي را ســتایش کنم، ولي مدنظر من 
همان چندوجهي هــا بودند که اینها براي من خیلي 
ســتایش برانگیز بودند؛ چه داریوش شــایگان باشد، 
چه آیدین آغداشــلو باشــد. این تیپ ها بیشتر به من 

نزدیک تر بودند.
 در این چندســال شــما از دایــره اصلي هنر  �

تهــران غایب بودید تا اینکه بازگشــت شــما با 
نمایشگاه جزر و مد در گالري دستان بود. در مورد 
فعالیت هایي که در این چندســال که مخاطبان و 
هنردوستان در تهران کارهاي شما را نمي توانستند 
در یک نمایشگاه انفرادي ببینند بگویید. شما کجا 

بودید و چه کار مي کردید؟
در این سه ســال واندي، من همان سیستم قبلم را 
داشتم؛ یعني در تبریز همیشه حضور داشتم و کارم و 
کارگاهم همیشه در تبریز برقرار بوده، ولي فقط ارائه ام 
در تهــران نبوده و بیشــتر در اروپا بــوده، به خصوص 
در بلژیــک. اگر از تهــران یک مقــدار فاصله گرفتم، 
علت هاي متفاوتی داشــت و ســعي کــردم کارهایم 
آن طرف بیشتر نشان داده شود و یک مقدار این طوري 
فاصلــه افتاده، ولــي اینکه بگویم یــک علت قهري 
داشــت، نه، این نبود. یک مقدار سعي کردم آن طرف 
هم متمرکز باشــم، به خصوص بلژیــک. چرا بلژیک؟ 
علتش این است که آنجا یک تیپ جریان هنري شکل 
گرفتــه از مایکل برمنس، لوک تویمانس یا امثال اینها 
با یک جهان بیني با تکنیک رئالیست. این جریان جهان 
آخرالزمانــي و جهان پیچیده انســان معاصر را دارند 
پــي مي گیرند و من هم حس کردم که کارهایم به آن 
جریانات نزدیک اســت و ســعي کردم آنجاها بیشتر 
کارم را ارائــه دهم وگرنه برحســب تصادف نیســت 
که مثال بگویم یک ســنگي پرتاب کنــم و بگویم بله، 
کارمان هرجا افتــاد، برویم آنجا. آن هم خیلي موفق 
عمل شد، به خصوص که «گالري پدرامي» که در شهر 
آنتــورپ یک گالري ایراني االصل اســت و خیلي روي  
هنــر خاورمیانه تمرکز دارد و ارتباطــش با هنر اروپا، 
تا حدودي توانســت این هم نوایي را ایجاد کند و این 
شــکل از هنر را که در چند مکان جغرافیایي مختلف 

شکل گرفته، به هم نزدیک کنند.
 به طورکلي اســتقبال اروپایي هــا را از کارتان  �

چطور دیدید و فکــر مي کنید هنــر خاورمیانه را 
چطور مي بیننــد و از کار یک هنرمند از خاورمیانه 

چطور استقبال مي کنند؟
تیپ اســتقبال ها خیلي فرق مي کند. هنر ارینتال 
یــا ایرانیزه کــردن هنر، یعنــي یک چیزي کــه بیاید 
حالت هاي سیاســت و فرهنگ و اجتمــاع بومي را 
آن طور که غربي ها انتظار دارند از یک جامعه شرقي 
نشــان دهند، تیپ کاري من نیســت که راجع به آن 
نظــر دهم، ولي از منظر بن مایــه، زیربنایي فکرکردن 
و زیبایي شناســي و مســائل اجتماعــي و سیاســي 
این منطقه را نشــان دادن، خیلي فلســفي تر است. 
درســت اســت که مثال مخاطبش نسبت به آن یکي 
جریان هــا یک کم کمتر اســت، ولي عمیق تر اســت 
و از این باب خیلي اســتقبال مي شــود و ما هروقت 
نمایشــگاه یا پروژه اي داشــتیم، خیلي استقبال شده 
و مجموعه داران خوب آمده انــد کارها را خریده اند 
و خیلي هم اســتقبال شــده یا جرایدشــان در مورد 
این جریانات خیلي خوب  نوشــتند، به خصوص هنر 
جدي و فلســفي  را نمي گویم کم اســت، ولي خیلي 
گســترده تر از ایران آنجا نشان داده نمي شود، به این 
خاطر خیلي اســتقبال مي شــود. از نظر فروش هم 
همیشه عالي بوده؛ یعني هروقت نمایش گذاشتیم، 
۷۰،۸۰ درصد خریداران اروپایي ها بودند؛ به خصوص 
از سازه ها و چیدمان ها خیلي عالي استقبال مي کنند. 

حداقل در کارهاي من که این طوري بوده است. 

گفت وگوي تکین آغداشلو با ناصر بخشي به مناسبت برپایي نمایشگاه «جزر و مد» در گالري دستان- بخش اول

سفر ادیسه اي از فرش به نقاشي

 حسین گنجی
 محمدحسن خدایی منتقد

 منتقد

بیشتر از هنر هنرمندان، شخص 
همیشه براي من مهم بوده است؛ 

چون مثال مطالعاتی در زمینه عرفان 
داشتم و همیشه هم دوست داشتم، 

بیشتر آن پشتکار، مصمم بودن، 
چندوجهي بودن؛ اینها همیشه براي 

من ستایش برانگیز بوده است.
شاید در جایي از شاعرانگي 

سهراب سپهري خوشم بیاید، ولي 
چندوجهي بودن و در مقیاس خیلي 

وسیع فکرکردن، آیدین آغداشلو 
در نظرم بود. در خلوت خود جهان 

وسیعي را درست کردن، اردشیر 
محصص را ستایش مي کردم 

شی
بخ

صر 
و نا

لو 
اش

غد
ن آ

کی
: ت

ت
اس

ز ر
ا


