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عکس :محمود مکتبی

گفتوگو با مرتضی اســدی درباره نمایشگاه جدید «بچه های کوره پزخانه» در گالری آریا

اهل سرمایه ،هنر اجتماعی را به انحراف کشاندند
محمود مکتبی

روزنامه نگار

مرتضـ ــی اسـ ــدی متولـ ــد  ۱۳۳۶در تهران و از نقاشـ ــان معاصـ ــر ایرانی اسـ ــت .او را
سالهاسـ ــت که میشناسـ ــم و در دانشگاه بسـ ــیار از او آموختهام .شـ ــاید مهمترین
ویژگی مرتضی اسـ ــدی نقاش بودن او به معنای دقیق و کامل کلمه است .شناخت
او از نقاشـ ــی بسیار باالسـ ــت و شـ ــاید کمتر هنرمندی را بتوانید پیدا کنید که به دقت
او آثار نقاشـ ــی را نقد کنـ ــد .او دارای دکترای تاریخ هنر از دانشـ ــگاه سـ ــوربن پاریس،
دکترای پژوهش هنر از دانشگاه شاهد ،فوق لیسانس تصویرسازی و لیسانس نقاشی
از دانشـ ــگاه تهران و فارغالتحصیل رشته نقاشی از هنرسـ ــتان هنرهای زیبای پسران
اسـ ــت .او همچنین تدریس در دانشگاههای دانشـ ــکده هنر دانشگاه شاهد ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،دانشکده معماری دانشـ ــگاه یزد ،آموزش عالی سوره و عضویت گروه
نقاشی مرکز هنرهای تجسـ ــمی را در کارنامه فعالیت هنری خود دارد .او برنده جایزه
اول نمایشگاه گل و طبیعت ،برگزیده دومین دوساالنه نقاشان ایران ،برگزیده جایزه
ویژه چهارمین دوساالنه نقاشـ ــی ایران ،جایزه سوم طراحی تمبر پستی به مناسبت
چهلوپنجمین سالگرد اعالن جهانی حقوق بشر ،توکیو شدهاست.

ëëاز عنوان نمایشگاه شروع کنیم و اینکه
به چه دلیل «بچههـــای کورهپزخانه» را
انتخاب کردید؟
این مجموعـــه را من بـــه این دلیل
کار کـــردم که در ســـال  1360برادر من
امیرحسین اســـدی که نخستین نقاش
جنـــگ تحمیلی بـــود ،ایـــن موضوع را
برای پـــروژه پایانـــی دیپلم هنرســـتان
خود انتخاب کـــرده بود اما در عملیات
آزادسازی کرخه از ناحیه کتف مجروح
شـــد و بـــه علـــت قطـــع عصبهـــای
دست راست ،متأســـفانه کار نیمهکاره
مانـــد .امیرحســـین بعـــد از چنـــد ماه
دوبـــاره راهی جبهه شـــد و در عملیات
فتحالمبین به شـــهادت رسید و به کل
کار نیمهکاره باقی ماند .سالها گذشت
و من با خـــودم عهد کرده بودم که این
موضـــوع را دنبال کنـــم و به هر صورت
 40ســـالی از انقالب گذشـــته و من فکر
میکردم دســـتکم پس از این سالها
بایـــد اتفاق دیگـــری برای ایـــن کورهها

بیافتد و شـــاید به یـــک حالت صنعتی
برســـند .بحث کودکان کار در کورههای
آجرپزی همیشـــه من را اذیت میکرد
و در این چند ســـال هرچه آنها را رصد
میکـــردم هیـــچ اتفاق جدیـــدی برای
آنها نیفتاده بـــود ،حال هیچ فرقی هم
نمیکند کارگر ایرانی باشـــد یا افغانی.
به نظر مـــن در جامعهای کـــه همه ما
بهدنبـــال عدالـــت اجتماعی هســـتیم،
کارفرمـــا حق ندارد از کـــودک بهعنوان
کارگر اســـتفاده کند .این کارگرها از چه
خدمات اجتماعی بهرهمند هســـتند؟
متأســـفانه در همه این ســـالها شرایط
این افراد هیچ تغییری نداشـــته است.
ایـــن بـــرای کشـــوری کـــه در آن انقالب
شده است ،خوشایند نیست .من سعی
کردم مجموعه را بـــا عنوان «بچههای
کورهپزخانـــه» کار کنـــم و نـــوع زندگی،
روابـــط کاری و آرزوهای ایـــن آدمها را
تا جـــای ممکن در تابلوهـــا به نمایش
بگـــذارم .در این مجموعـــه هفت تابلو

کار کردم و  14اردیبهشت هم نمایشگاه
در گالری آریا افتتاح شد.
ëëخـــود شـــما در جریـــان خلـــق ایـــن
مجموعـــه و ســـالهای اخیـــر بـــه این
مکانهـــا و کورهپزخانههـــا ســـر زدید و
چیزی از زندگی آنها وارد کار شـــما شده
است؟
مـــن در ســـالها  57و  58بـــه
همراه دوســـتان در دوره دانشـــجویی،
یادداشـــتهایی از ایـــن کورهپزخانهها
داشتم و با کارگرها صحبت میکردیم.
بخشی از کار برای آن زمان است و اخیراً
هم گزارشهای تصویری در رســـانهها
میدیـــدم که مســـئوالن شـــهرداری یا
انجمنهـــای خصوصی ســـری به این
افـــراد و این کورهها میزدند اما بیشـــتر
برای گرفتن عکس یـــادگاری ،نه برای
کمک بـــه ایـــن افـــراد .ایـــن مجموعه
نیاز بـــه عکس یـــادگاری نـــدارد و باید
بـــه این قضیه خیلی جدی توجه شـــود
و ایـــن کارگاهها از یک حالت ســـنتی به
حالت صنعتی و مدرن دربیاید تا بچه
دو ســـاله مجبور به برداشـــتن خشـــت
نباشـــد و بفهمد که مدرسه و عروسک
و اســـباببازی چیســـت و یـــک کارگر از
یک زندگـــی ابتدایی برخوردار باشـــد.
اینها حداقل امکانات اجتماعی اســـت
که باید فراهم میشـــده است ،اما تا به
امروز نشـــده .اینهـــا دغدغههای من
برای این مجموعه بوده است.
ëëخودتـــان بهعنوان یـــک هنرمند فکر
میکنید کـــه چقدر وجـــه اجتماعی کار
شما تأثیرگذار اســـت؟ به طور ویژه این
پرسش را از شـــما دارم چراکه بهعنوان
یکـــی از هنرمنـــدان انقالبـــی مـــا با هنر
متعهد و اجتماعی بیگانه نیستید.

در رابطـــه با زبان هنـــر معتقدم که
مطمئناً تأثیـــر میگذارد امـــا حال این
تأثیر روی چه کســـی باشد مهم است.
بـــه هر صـــورت ایـــن مســـأله کورههای
آجرپـــزی یک مســـأله صنفی اســـت و
مدیریت و سرمایهگذار دارد .من بعید
میدانم کـــه ســـرمایهگذاری که عادل
هســـت و برای کارگر احترام قائل باشد
این نوع زندگی بیغولهای و کپرنشـــینی
را نمیپذیـــرد .چرا کارگـــر کورهپزخانه
نبایـــد احســـاس امنیت کنـــد و مجبور
باشـــد که خانواده خودش را از هر گروه
سنی برای تعدادی خشت بیشتر درگیر
کار کند .اینها فاجعه اســـت .حال زبان
سینما و مستند به نظر من تأثیرگذارتر
از زبان هنر اســـت .اما نقاشـــی با اینکه
زبـــان شـــخصیتری اســـت میتوانـــد
زوایای پنهانتری را بیان کند که سینما
و دوربیـــن نمیتوانـــد آن را بیـــان کند.
هنرمند نقاش میتواند دقت بیشتری
بـــه زندگی آنها داشـــته باشـــد و چیزی
متفاوتتر بگوید .من معتقدم هرچند
ایـــن نمایشـــگاهها از ایـــن نـــوع در حد
مخاطبین روشـــنفکر و نیمهروشـــنفکر
تحصیلکـــرده دانشـــگاهی و دوســـتان
اهل هنر پیش میرود و شـــاید حداکثر
 2هزار مخاطب داشـــته باشـــد ولی به
هر حال بهعنوان یک حرکت میتواند
تأثیرگـــذار باشـــد .شـــاید به ایـــن بهانه
دوســـتان دیگـــری هم با ایـــن موضوع
کار کننـــد .کودکان کورهپزخانه بخشـــی
از کودکان کار هســـتند .اگراین مســـائل
بتوانـــد در جامعـــه مطرح شـــود ،تأثیر
خودش را میگذارد .به نظرم مسئوالن
صنفـــی و وزارت کار موظـــف هســـتند
کـــه جدی به این مســـأله بپردازند .این

حداقل حقوق یک شهروند است.
ëëدوست دارم نظر شـــما را درباره هنر و
نقاشی پس از انقالب را بدانم ،در این 40
سال به طور کلی چه اتفاقی برای هنر ما
افتاده است؟
بـــه نظـــر مـــن نقاشـــی و هنرهـــای
تجســـمی پس از انقالب گسترش پیدا
کـــرده امـــا به جـــای کیفیت بـــه کمیت
آن پرداخته شده اســـت .ببینید تعداد
هنرستانها گســـترش پیدا کرده است،
هرچنـــد که کیفیت آنها مـــورد تأیید ما
نیســـت اما تعداد هنرجوها بیشتر شده
و خانوادهها با هنرهای تجســـمی آشنا
شـــدهاند ،ایـــن یکـــی از خاصیتهـــای
انقالب اســـت .یکی از خوشـــحالیهای
مـــن پـــس از انقـــاب این اســـت که به
مسأله هنر پرداخته شده است .در مورد
کیفیت و آموزش باید سر جای خودش
درباره آن بحث کـــرد .تا اواخر دهه 60
و نیمه دهـــه  70هنرهای تجســـمی ما
در یک ســـطح خـــوب پیـــش میرفت
اما از آنجایی که مســـأله اقتصاد هنر در
دهه  80وارد شـــد ،این مســـأله نقاشی
اجتماعی را به انحراف کشید .هنگامی
که پـــول وارد بازار شـــد خیلیها با پول
از خـــارج از ایـــران وارد هنر ما شـــدند و
جریان را به نفع خودشان تغییر دادند.
حتی سیستم دولتی و بخش خصوصی
روشـــنفکر که مدعی ارتقـــای فرهنگی
تصویری تجسمی بود به آن شکل الزم
نتوانســـت بـــه کار بپـــردازد و همه چیز
در پی بازار و به قول خودشـــان مارکت
هنـــر قرار گرفـــت .خیلـــی از هنرمندان
مجری سفارشـــات مدیـــران گالریها و
مجموعهدارها شـــدند .آن شکلی را که
نقاشـــی و هنر اجتماعی مـــا باید پیش

میرفـــت و اینجـــا من بیشـــتر بـــر این
مســـأله تأکید دارم به انحراف کشـــیده
شد .من بحثم این نیست که همه باید
با رویکرد اجتماعی کار کنند ،هرکســـی
هرچیزی کـــه دوســـت دارد کار میکند
و مـــن نمیتوانم نســـخه و حکم صادر
کنم .اما در نهایت به نظر من بخشـــی
از نقاشـــی کشـــور مظلـــوم واقع شـــد و
هجومـــی که اهل ســـرمایه بـــر اقتصاد
هنـــر آوردند این نوع هنر را به تعطیلی
رســـاند .امروز کمتر کســـی را میبینیم
که در رابطه بـــا موضوعات اجتماعی و
معضالت آن نقاشی بکشد.
ëëپرسشـــی که اینجا مطرح است ،این
اســـت که هنرمندان نســـل اول انقالب
جـــدای بحـــث مارکـــت و بـــازار هنر،
توانســـتهاند خودشان را با فضای جدید
جامعه تطبیق دهند و هماهنگ کنند؟
منظور از فضای جدید چیست؟
ëëمنظورم این اســـت کـــه دغدغههایی
که در دهـــه  60و بحبوحه انقالب و جنگ
وجود داشـــت ،در دهه  80و  90تغییر کرد
و دیگر نمیشـــود به همان زبان و سبک
گذشته در جامعه حرف زد و کار کرد.
مســـأله فقـــط جنـــگ نیســـت!
کورهپزخانـــه ربطـــی به جنگ نـــدارد.
مســـائل اجتماعـــی شـــکلش تغییـــر
میکنـــد اما مگر فقر در کشـــور تغییری
کرده است؟ ربطی ندارد که در دهه 60
باشد یا دهه .80
ëëدغدغه خود هنرمنـــدان تغییر نکرده
است؟
به نظر من اگر ما در دورهای حرفی
نزدیم به خاطر دوره جنگ بود و اینکه
کشـــور تضعیف نشـــود و اجازه بدهیم
کـــه شـــرایط تغییـــر بکنـــد و در زمـــان
دیگـــری حرفمـــان را بزنیـــم .ما حتی
برای جنگ هم کار درســـت و حســـابی
نکردیـــم و همـــواره در حاشـــیه حرف
زدیم .خیلی از زوایای زندگی در جنگ
پنهـــان ماند .ما کار جـــدی برای جنگ
نکردیم ،قـــرار نبود که مـــا برای جنگ
تبلیـــغ کنیم مـــا میخواســـتیم از دفاع
یـــک ملـــت از ســـرزمینش بگوییم .ما
قرار بود حرفهایی را بزنیم که دوربین
ســـینما و تلویزیون نمیتوانند بگویند.
متأسفانه سیســـتمهای مدیریتی کاری
کردنـــد که ایـــن مســـأله در نطفه خفه
شـــود .خیلیها ممکن اســـت ناراحت
شـــوند اما من بارها گفتهام که نقاشـــی
و هنـــر انقالب در دهـــه  60مرد و دالیل
خاص خودم را هم دارم.
ëëهمین مسأله جای سؤال دارد که پس
از جنگ بخش زیادی از مدیریت هنری
دســـت هنرمندان انقالب بوده است،
پس چرا این اتفاق افتاده است؟
ً
اصـــا اینطـــور نیســـت ،کدام
خیر
مدیریـــت دســـت هنرمنـــدان انقـــاب
بوده؟ اسم ببرید.
ëëمثـــا مدیریـــت دوســـاالنهها،
جشنوارههای مختلف ،شـــهر و نقاشی
دیواریهـــا ...نقاشـــی دیواریهـــا کـــه
همهاش پول اســـت و شـــما چه نقاشی
دیواری میبینید که ارتباطی به اجتماع
داشته باشد؟ همهاش تزئینی است.
بلـــه قبـــول دارم و بحـــث
همینجاســـت .ببینیـــد مـــا اگـــر چهره
شـــهیدان را در ابتـــدای انقـــاب
میکشـــیدیم ،امـــروز همـــان چهرهها
فقط نو شده و دوباره نقاشی شدهاند و
بیش از هر چیز تزئینی هستند.
بله حرف ما هم همین اســـت .من
از همان زمان هم با کشیدن پرترههای
پرســـنلی مخالف بـــودم و حـــاال امروز

به نظر من نقاشی و هنرهای تجسمی پس
از انقالب گسترش پیدا کرده اما به جای
کیفیت به کمیت آن پرداخته شده است.
ببینید تعداد هنرستانها گسترش پیدا
کرده است ،هرچند که کیفیت آنها مورد
تأیید ما نیست

کنـــار پرترههـــا ،چند تکه اســـلیمی هم
میآورند و میشـــود .بحث این اســـت
که این شهدا کار اساســـی انجام دادند
و میشود با آن موضوعی برخورد کرد،
حـــال اینکه شـــما تصویر پرســـنلی این
شهیدان را  20متر در  30متر روی دیوار
نقاشی کنید ،مشکلی را حل نمیکند!
ëëایـــن کارهـــا تبدیـــل بـــه یک کلیشـــه
شدهاند.
دقیقاً .شـ ــما باید ببینید مسـ ــئوالن
زیباسازی چه کسانی هستند؟ کسی که
مثالًرشته فلسـ ــفه یا ادیان خوانده اند
میشوند مدیرزیباسـ ــازی تهران ،این
افراد چه درکی از هنـ ــر دارند .مدیران
این بخشـ ــند یا کامالً سیاسی هستند یا
درکی از هنـ ــر ندارند .برخی از مدیران
زیردسـ ــت آنها مـ ــدرک هنـ ــری دارند
امـ ــا هنرمنـ ــد نیسـ ــتند .از هنرمنـ ــدان
در شـ ــوراها اسـ ــتفاده شـ ــده اما در حد
چند امضاء .من یک سـ ــال در شورای
سیاسـ ــتگذاری زیباسـ ــازی بـ ــودهام.
آنجا یـ ــک البیهایـ ــی وجـ ــود دارد که
قابل بحث اسـ ــت .کاری از بـ ــاال تأیید
میشـ ــد که ما به اجبار باید در شورای
فنـ ــی آن را تأییـ ــد میکردیـ ــم و البتـ ــه
خیلی از دوسـ ــتان تأییـ ــد نمیکردند.
هنر نباید دسـ ــت دالالن باشد .ببینید
متولیـ ــان این امـ ــر یکی وزارت ارشـ ــاد
اسـ ــت و یکی حوزه هنری ،شما ببینید
پـ ــس از دهـ ــه اول انقـ ــاب مدیریـ ــت
ایـ ــن دو بخـ ــش بـ ــرای هنـ ــر انقـ ــاب
چـ ــه کردهانـ ــد؟ گهگاهـ ــی هنرمنـ ــدان
دغدغهای داشتهاند اما مدیران ما چه
کاری انجام دادهاند؟ چراکه مدیریت
هیچوقـ ــت فرهنگـ ــی نبـ ــوده و همواره
مدیـ ــران ما مدیران سیاسـ ــی بودهاند.

من بارهـ ــا در مصاحبههایـ ــم گفتهام
که سیاسـ ــیون حق نشستن بر صندلی
فرهنگ و هنـ ــر را ندارند و غاصب آن
هسـ ــتند .اینهـ ــا حرف دل ما اسـ ــت در
جهـ ــت ارتقـ ــای فرهنگ و هنـ ــر ملی و
دینی خودمـ ــان .بحث سـ ــهمخواهی
هـ ــم نیسـ ــت ،دلمان بـ ــرای ایـ ــن هنر
میسـ ــوزد و تا کی بایـ ــد بادکنک روی
دیوارهای شهر باشد؟ زیباسازی فقط
تزئین شـ ــهر نیسـ ــت ،بحـ ــث ما بحث
جدی اسـ ــت .متولیان فرهنـ ــگ وهنر
ما متأسـ ــفانه مـ ــوازی حرکت میکنند
و ایـ ــن غلط اسـ ــت .حـ ــوزه هنری چند
هنرمنـ ــد معرفی کرده اسـ ــت؟ وزارت
ارشـ ــاد هم کـ ــه گویـ ــا ،هیـ ــچ بودجه و
برنام ـ ـهای بـ ــرای خریـ ــد آثار نـ ــدارد.
بنابرایـ ــن هنرمندان ناچار هسـ ــتند که
به سـ ــمت بخش خصوصـ ــی بروند و
در این بخش هـ ــم هنرمندان انقالب
بایکوت مطلق هسـ ــتند .من میگویم
کـ ــه اینهـ ــا بخـ ــش خصوصی هسـ ــتند
و هیـ ــچ اشـ ــکالی نـ ــدارد اما کسـ ــی که
بهعنوان نهاد انقالبی شـ ــعار میدهد
چه؟ اینها وظیفه خودشـ ــان را درست
انجام نمیدهند.
من جزو مدافعان هنر پیشرو بودم
و بـــه آن اعتقـــاد دارم و با آن ســـاخت
نویـــن نقاشـــی میکنم امـــا بحث من
تعهد اجتماعی اســـت .ســـاختار بهانه
است برای بیان دغدغههای اجتماعی
در جامعـــه خـــودش و همچنیـــن در
جامعـــه جهانـــی .مـــن هنرمنـــدان را
بـــه هنـــر اجتماعـــی دعـــوت نمیکنم
اما میگویـــم که دولت حق نـــدارد که
رفتارش را شـــبیه بـــه بخش خصوصی
کند.

نگاهی به نمایشــگاه کامران یوسفزاده در گالری «آبانبار»

برهوتی فراتر از واقعیت

منبع عکس :هنرآنالین

کامـ ــران یوس ـ ـفزاده در سـ ــال 1335
شمسـ ــی در تهران متولد شـ ــد .نقاشی
را از کودکی نزد مادرش که از شاگردان
علیمحمـ ــد حیدریان بـ ــود آموخت.
از همـ ــان زمـ ــان در کارگاه حیدریـ ــان
کـ ــه خود یکـ ــی از شـ ــاگردان برجسـ ــته
کم الالملک بود ،رفت و آمد داشـ ــت
و به کشـ ــیدن چهر ه انسـ ــان با تکنیک
رنگ و روغن عالقه نشـ ــان م ـ ـیداد .او
پس از پایان دوران دبیرسـ ــتان ابتدا به
امریکا و سـ ــپس به فرانسـ ــه مهاجرت
کـ ــرد و بـ ــه تحصیل در رشـ ــته فلسـ ــفه
در دانشـ ــگاههای برکلـ ــی (کالیفرنیا) و
سـ ــوربن (پاریس) پرداخت .پس از آن
مدتی در کنسـ ــرواتوار سینمای پاریس
فیلمسـ ــازی خوانـ ــد .بعـ ــد از حـ ــدود
یـ ــک دهه اقامت در پاریـ ــس به امریکا
برگشت و در نیویورک ساکن شد .پس
از فعالیتی کوتاه در زمینه ساخت فیلم
مسـ ــتند دوباره به طور جدی به نقاشی

روی آورد« .وای .زی .کامی» شـ ــهرتش
را بیشـ ــتر مدیـ ــون پرترههایش اسـ ــت.
ی که تصویرگر سکوتی عمیق
پرترههای 
و مکاشـ ــف ه وار هستند و در آنها هنرمند
سعی دارد بعدی متافیزیکی را احیا کند
 آن هـ ــم در دورانی که تولیدات هنریبرجسـ ــته اغلب به «مابعدالطبیعه» و
مقوالت مابعدالطبیعی به دیده تردید
نگاه میکنند.
نخسـ ــتین نمایـ ــش آثـ ــار کامـ ــران
یوس ـ ـفزاده یـ ــا «وای.زی.کامـ ــی» در
ایران  ۳۱فروردین افتتاح شـ ــده اسـ ــت.
«وای زی.کامـ ــی» یکـ ــی از هنرمنـ ــدان
سرشناس ایرانی است ،با این حال شاید
بسیاری از ایرانیها با آثار او آشنا نباشند
و نمایشـ ــگاه مجموعـ ــه آثـ ــار در گالری
آبانبار فرصت خوبی برای مخاطبان
ایرانی اسـ ــت که آثار این هنرمند ساکن
نیویورک را از نزدیک ببینند.
در این نمایشگاه با وجود تعداد آثار

کمی که به نمایش گذاشـ ــته شده ،اما
سعی شـ ــده است تا دورههای مختلف
کاری او را شـ ــامل شـ ــود ،دس ـ ـتها،
پرترهها و گنبدها .آنچه بخوبی در این
آثار مشـ ــخص اسـ ــت و بابک احمدی
نیـ ــز در مقدمـ ــه نمایشـ ــگاه بدرسـ ــتی
درباره این آثار اشاره داشته ،این مسأله
اسـ ــت که هنرمنـ ــد بهعالـ ــم تجریدی
نیفتاده اسـ ــت ،هرچند که بازنماییها
در آثار او ما را به سمت تجرید و انتزاع
میکشاند.
دس ـ ـتکم ،پرترههـ ــا و دس ـ ـتهای
محـ ــو او این خاصیـ ــت را دارنـ ــد که ما
را از اصـ ــل چهره بازنمایی شـ ــده جدا
کنند و بـ ــه دنیایی دیگـ ــر ببرند .بهطور
ویـ ــژه پرترههـ ــای بدون عنـ ــوان و محو
م افراد
وای.زی.کامی که در آنها چش ـ ـ 
یا بسـ ــته است یا به پایین دوخته شده،
کمتریـ ــن دادههـ ــا را از فـ ــرد اصلی در
اختیار مـ ــا میگذارند تا کمترین ارجاع

به واقعیت را داشته باشند و ما را برای
منظوری خاص آماده کنند.
ما در این نقاشیها با حسی متضاد
و دوگانه روبهرو هســـتیم کـــه یکی ما را
ســـمت واقعیـــت و دیگری مـــا را از آن
دور میکند اما هیـــچ وقت نمیتوانیم
این دو را همزمان با هم ببینیم و درک
کنیم .بیراه نیست اگر بگوییم این وجه
واقعگرا و رئالیســـتی آثار وای.زی.کامی
برآمـــده از دوران کودکـــی و تأثیـــرات
علیمحمد حیدریان و ســـبک و سیاق
کار او اســـت و نـــوع رفتار او بـــا پرترهها
برآمده از زندگی شـــخصی و معاصر او.
اگر بیهیچ شناختی وارد نمایشگاه این
هنرمند شـــوید شـــاید در ابتدا فکر کنید
که این نمایشگاه ،نمایشگاهی مذهبی
و روحانی اســـت و چهرههـــا متعلق به
قدیسان و عبادتگران است ،البته شاید
همین گونه هم باشد .با وجود این آنچه
وای.زی.کامی خلق کرده اســـت همان

چیزی اســـت کـــه در واقعیـــت وجودی
انســـان معاصر وجـــود دارد ،معنویتی
که شـــاید از دست رفته اســـت یا تصور
این معنویت با انســـان معاصر چندان
سازگار نیست ،بنابراین سخت میتوان
این دو را با هم دید و آمیخت.
در مجموع ـ ـ ه «برهـ ــوت» (Dry
 )Landکه بین سالهای  ۱۹۹۹تا ۲۰۰۴
کشـ ــیده شـ ــده ،هنرمند  23پرتره رنگ

روغن را کنار عکسهـ ــای تکرنگی از
نماهای شهری قرار داده است و بیش
از هرچیز به شـ ــهر و مردم غمگین آن
توجه میکنـ ــد .اما در مجموعه بعدی
دیگـ ــری این شـ ــهروندان از چهرههای
اصلی خود دور میشـ ــوند ،بـ ــه پایین
نگاه میکنند یا چشـ ــمان شـ ــان بسته
اسـ ــت .اینجا دیگـ ــر خبـ ــری از تصویر
خیابان و ارجاع مسـ ــتقیم به شـ ــهر یا

زندگی شـ ــهری نیسـ ــت ،فقط مردمی
هسـ ــتند که باید از دور نگاهشـ ــان کرد،
چرا که از نزدیک با یک نقاشـ ــی محو و
نامعلوم روبهرو هستید .برخورد وای.
زی.کامی در پرترههای جدیدش بیش
از هر چیز دیگر برخوردی فلسفی است
و توانسـ ــته است حرف و کالم ساده اما
عمیق فلسـ ــفی را وارد نقاش ـ ـیهایش
کند .او بخوبی از پس بیان دوگانگیها

برآمده است ،مسـ ــألهای که در برخی
کارهـ ــای دیگر او رنگ و بویی سیاسـ ــی
نیز به خود گرفته است.
نمایشگاه آثار کامران یوسفزاده از
 ۳۱فروردین تا  ۲۵خرداد  ۹۷در گالری
آب انبـ ــار به نشـ ــانی خیابـ ــان انقالب،
دروازه دولـ ــت ،خیابان خاقانی ،کوچه
روشـ ــن منش ،پالک  ۲برگـ ــزار خواهد
بود.

