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توگو با بنفشه همتی بانوی هنرمندی که طراحیهای جواهرش با الهام از هنر معماری ایرانی جوایز بینالمللی کسب کرده است
گف 

هر شهر جواهری است در دستانش
محدثه طالبی

بهار از دیوارهای کوتاه اندک کوچهباغهای مانده
در قلهک ســرک میکشــد بیــرون .ایــن طرفتر
ساختمانها مثل هر جای دیگر این شهر هر کدام
برای خودشــان برجی هســتند .مرتفــع ،عظیم و
گاهی نخراشیده و زمخت .در یکی از هزاران واحد
ســاختمانهای این خیابان اما بانویی هنرمند در
حــال ترکیــب عالیترین حــد ظرافت بــا زیبایی
اســت .در حال پدید آوردن جواهرهایی که چشم
هنــر دنیا را بــار دیگر رو به تاریــخ و فرهنگ ایران
گشوده .این هنرمند بنفشه همتی است .کسی که
اثرش در سال جاری میالدی ( )2017برنده جایزه
بینالمللــی یکــی از معتبرتریــن و مطرحتریــن
مســابقات طراحی و هنر یعنــی «آرتاند دیزاین
فلورانــس» (هنــر و طراحــی در شــهر فلورانــس
ایتالیــا) شــده؛ آویــزی ســاخته شــده از دویســت
قطعه زمرد و با الهام از آجرکاری سنتی معماری
ایران که داوران اروپایی را شگفت زده کرد .همتی
در جشنواره مد و پوشاک فجر اسفندماه  95نیز با
جواهــر دیگرش که در آن هــم از فرمها و عناصر
معمــاری اســتفاده شــده ،رتبــه دوم را به دســت
آورده ،جواهرهایــی کــه نه صرفاً به ســبب ارزش
مــادی ســنگها و طالهــا ،که بــه خاطــر طراحی
منحصر به فردشــان مطرح شــدهاند .بنفشــه به
معنــای واقعــی کلمه یک هنرمند اســت .کســی
که بیش از بیســت سال اســت به قول خودش در
کوران فعالیتهای هنری قرار دارد و با ســیالیتی
ی اش
آرام دغدغههای جدی شخصی و اجتماع 
را که تفکر اندیشــیده پشــتش نهفته ،با هنر بیان
میکنــد دغدغههایی که اتفاقاً خیلیهایشــان به
زن بودن مربوط است .به زن معاصر.

نخســتین بــار کــه بنفشــه کار طراحــی جواهــر انجــام
داد اصــاً فکــرش راهــم نمیکــرد که مســیر فعالیت
حرفــهای او از معمــاری داخلــی به این ســمت تغییر
پیدا کند .طراحی معماری داخلی و ســروکار داشتن با
ابعاد چند ده متری و اوســتا کارها ،کارگاههای مختلف
قابل مقایســه بــا ایــن ظرافتهای چنــد میلیمتری و
سنگهایی که مثل موم در دستش طراحانه شکلی نو
به خود میگرفتند ،نبود و همین تفاوت او را به طراحی
جواهــر عالقهمنــد کــرد« .من ورودی ســال  72رشــته
طراحی صنعتی بودم .طراحی صنعتی رشتهای بسیار
گســترده  -و از طراحــی محصول ،مبلمــان ،اتومبیل،
دکوراســیون ،معمــاری داخلی تا جواهــر و حتی مد را
ی اســت و در مرز علم
شــامل میشــود -و میان رشتها 
و هنر قرار دارد .برای همین دســت هر کســی باز است
که عالیقــش را در آن پیدا و دنبال کند من با معماری
داخلــی کارم را آغــاز کــردم و عــاوه بــر طراحــی روی
اجرای کار هم نظارت داشتم .در یک زمانی در زندگی
شــخصیام با این مســأله روبهرو شــدم کــه جواهرات

هماهنگ با لباس هایم نداشــتم و طراحی و ســاخت
جواهراتی را برای خودم شروع کردم .کم کم دیدم این
کار برایــم جذابتر اســت چرا که محدودتــر بودن این
کار باعث میشــود راحتتر بحثهای زیباشناســی را
در آن اعمال کنی و به شــکلی مجسمهسازی در ابعاد
کوچکتر است و خیلی به روحیاتم نزدیکتر است .این
شــد که معماری و جواهر را به موازات هم پیش بردم
و بتدریج جواهر پررنگتر شد چرا که بعد از نخستین
نمایش خصوصی کارهایم در ســال  88متوجه شدم
بــه صــورت ناخــودآگاه در مســیر حرفــهای درســتی
قــرار گرفتهام .همه از کارها هیجانزده میشــدند و
ســفارشهای بســیاری گرفتم و متوجه شــدم برای
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آدمها داشــتن چیزهای منحصر به فرد جذاب است.
هنوز هم با وجود درخواست زیاد از طالفروشها ،تولید
کارها در تعداد بســیار محدود اســت و از بعضی کارها
تنها یک بار ساخته میشود».
همیشهفاصلهایهست
عالقــه به معمــاری ایران و ســالها کار کــردن در این
زمینــه ایدههــای اولیه طرحهــای جواهــر را در ذهن او
نقــش زد ،یعنــی روی مجموعههــای «معمــاری» و
«فاصلــه» کار میکــرد« .دیــدن بناهای تاریخــی ایران
برایم بســیار جذاب بوده و در یک دوره ای برای دیدن
این آثار سفر میکردم .کم کم دیدم میتوانم با جواهر
اینهــا را احیــا و از گوشــههای تاریخــی کشــور در کارها
اســتفاده کنم .حاصل سفر من به نقاط مختلف ایران
و عالقه و بررســی معماری دورههای مختلف ،تبدیل
شــدن هر شــهر بــه یک جواهــر بــود .آویزی کــه جایزه
فلورانس را گرفت برگرفته از آجرکاری مسجد تاریخانه
دامغــان از همین مجموعه اســت .مســجد تاریخانه
دامغانپیشترآتشکدهبودهقدمتشبهدورهساسانیان
میرسد .دوره سلجوقیان بخش آجرکاری به آن اضافه
شــده که من با دویســت زمــرد ریز
آن را در یــک جواهــر اجــرا کــردم.
آجرکاری بحثهای بســیار زیبایی
شناسان ه قوی دارد .اینکه آن زمان
آجرکار با فکر و برخورد معاصر به
آجرهــا نــگاه کرده و خط را ســطح
دیده بسیار جالب است .همچنین
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