
»ترانه صادقيان« هنرمند نقاش�ي است كه از 16 
سالگي آموختن اين هنر را ش�روع كرده است. از 
هنرس�تان آغاز و در دانش�كده هنرهاي تز ييني 
ادام�ه تحصي�ل مي ده�د. او تنها حرفه خ�ود را 
نقاشي و معلمي در همين زمينه و داستان نويسي 
مي داند. خانم صادقي�ان 12 نمايش�گاه انفرادي 
نقاشي و بيش از 100 نمايش�گاه گروهي در داخل 
و خ�ارج از كش�ور برگ�زار ك�رده اس�ت. تئاتر و 
موسيقي همچنين نويسندگي از ديگر زمينه هاي 
كار اوس�ت، اما عالق�ه به هنر نقاش�ي بيش از هر 
چيز ديگري در وي ريش�ه دارد. نمايش�گاه اخير 
صادقيان با ن�ام »حاش�يه« در گالري »ويس�تا« 
و توج�ه ب�ه هوي�ت تاريخي اي�ران س�بب اين 

گفت وگوي صميمانه شده است. 
 

   ساختار كلي در اثرهاي شما برگرفته از نقاشي 
ايراني هس�تند و به گونه اي رد تاريخ�ي دارند. با 
توجه به اينكه تحصيالت ش�ما آكادميك اس�ت 

چگونه نقاشي ايراني را انتخاب كرده ايد؟
در دوران تحصيل در هنرس��تان و دانش��گاه يادگيري 
تاريخ  هنر و فن هاي نقاش��ي مبتني بر شيوه هاي غربي 
بود. ما نقاشان نوجوان هنرستاني، عاشق دنياي هنر اروپا 
مي شديم و به فراخور س��ن و حال مان ياد مي گرفتيم. 
دنياي رنسانس با آن قهرمان هايش داوينچي ميكل آنژ، 
دوره باروك، امپرسيونيس��ت ها، ما را شيفته مي كرد اما 
گاهي به ويژه در مواجهه با ش��يوه تاري��خ هنر اين حس 
در هنرجويان نوج��وان به وجود مي آم��د كه تاريخ هنر 
ايران البد كم اهميت تر از آن بوده ك��ه مانند تاريخ هنر 
غرب نوشته شود. گرچه نقاشي ايراني هم به ما آموخته 
مي شد اما ضعف ش��يوه هاي آموزش موجب شده بود ما 
هنر ايراني را موزه اي و غير كارآم��د بدانيم. در اين ميان 
از بخت خوش من اس��تاد جواني مرا ب��ا وجوه گوناگون 
نقاشي ايراني در س��احت هاي نقاشي دوره هاي مختلف 
آشنا كرد و اينكه چطور نقاشي ايراني در اشكال گوناگون 
خود )مثال نقاش��ي قهوه خان��ه اي و قاجار و درويش��ي( 
مخاطباني از اقش��ار معمولي دارد. آموزه هاي اين معلم 
)رضا ص��راف( زماني ب��ه كارم آمد كه س��خت به دنبال 
ش��ناخت خود و ويژگي ه��اي كارم و مرز آن با نقاش��ي 

اروپايي بودم. آن زمان تصميم گرفتم با زاويه ديگري به 
نقاشي ايراني و كشف ريشه هايش در خودم نگاه كنم. از 
سال 1302 تا ده سال اين نگاه را در زندگي و كارم دنبال 
كردم و هنوز آثار آن نگاه و تصمي��م و آنچه با آن مواجه 

شدم در جهان تصويري ام هست. 
   در اين ميان با س�ختي و مش�كالتي هم مواجه 

بوديد؟
بله تفح��ص در اين ام��ر كه به چ��ه نوع نقاش��ي امروز 
مي ش��ود »ايراني« اطالق ك��رد، در عين اينكه بس��يار 
مسير لذت بخشي است، مش��كالتي هم دارد. از جمله 
اينكه امر تحقيق باعث سردي و خشكي كار نشود. ديگر 
اينكه منابع فارسي كه بتوانند در اين زمينه چراغ راهي 
باش��ند، به حد كافي وجود ندارند. در واقع در سرزميني 
باتنوع اقوام چون ايران معيارهاي شناخت نقاشي ايراني 
را دريافتن، كاري پيچيده اس��ت. بااين حال و با در نظر 
گرفتن خصلت چند فرهنگي در ايران مي توان گفت كه 
هر كاري درزمينه نقاشي تا پيش از دوران قاجار در ايران 
توليدشده داراي خصلت ايراني است. مشكل گسستي 

است كه پس ازآن پيش آمد. 
   در نمايشگاهي كه به تازگي برگزار كرديد چند 
اثر از ش�اهنامه به نمايش گذاشته بوديد؟ همه ما 
ش�اهنامه را به نوعي هويت تاريخ ايراني قلمداد 
مي كنيم و همچني�ن مي دانيم هويت را كس�اني 
حفظ مي كنند كه شناختي از فرهنگ خود داشته 
باشند تا چه ميزان براي اين شناخت ملي تا خلق 

اثر فكر كرديد؟
از عادت هاي من ش��اهنامه خواندن اس��ت. بيش��تر در 
جم��ع ش��اهنامه خوان��ده ام. گاه در محضر اس��تادان 
شاهنامه شناس و در هيات شاگرد و گاهي هم در جمع 
هنرجويان ي��ا فرزندان و دوس��تانم ش��اهنامه خوانده 
و ش��نيده ام. از لذت هاي��م خواندن متون قدي��م ايران 
اس��ت. دريافته ام كه بخش بزرگي از تاريخ تصويري ما 
در متن هاي بزرگان ادب ما قابل كش��ف اس��ت؛ مثال در 
شاهنامه تصاوير مناظر اقليم هاي مختلف ايران، چهره ها، 
لباس ه��ا، آداب ش��ادي و ان��دوه، همچنين بس��ياري 
تصاوير ديگر وجود دارد. در ش��اهنامه، تصاويري واقعي 
و فراواقعي موج مي زنند. هنگامي كه فصلي در شاهنامه 
آغاز مي ش��ود، اغلب منظره اي از طبيعت به نوعي وصف 
مي ش��ود كه ش��ما در حال و هواي فصل پي��ش رو قرار 
مي گيريد. در همين پيش درآمدهاس��ت كه فردوس��ي 

بزرگ گاه به وصف صبح مي پردازد. صبح هاي شاهنامه 
از تصويري تري��ن و زيباترين بخش هاي آن هس��تند و 
مستقيم شما را به مناظر و حال و هوايي مي برند كه البد 
فردوسي آن را زيس��ته يا تصور كرده. همچنين تصاوير 
در خيام، حاف��ظ، نظامي و بس��ياري از ديگر ش��اعران 
و تاريخ ن��گاران و اديب��ان ما گنجي از مناظ��ر لباس ها، 
دس��تارها، صورت هاي اقوام، تصاوي��ر، آداب خوردن و 
نوش��يدن مهماني و عزاي منازل و اقامتگاه ها و هر آنچه 
تصوير زندگي در عهد هنرمند بوده هس��تند. اين براي 

نقاشان و تصويرسازان ايراني فرصت و غنيمت است. 
   با توجه به فرم�ي كه به نظر مي رس�د از فضاي 
داستان س�رايانه نقاش�ي قهوه خانه در كار ش�ما 
واردشده همچنين چند ساحتي بودن پرسپكتيو 
بسياري از كارهاي تان آيا خود را نقاشي روايتگر 
مي دانيد يا آنچه در اين ساختار مي  بينيم مربوط 

به نماد و اسطوره هستند؟

تا روايت چه باشد و زاويه ديد ما نسبت به اسطوره كدام 
باشد. نقاشي ما با پيوند و رابطه  متقابلي كه با ادبيات دارد 
نوعي روايت تصويري را بنيان نه��اده. به وام گرفتن اين 
نگاه به من فرصت مي دهد بتوانم روايت دنياي تصويري 
خودم را با نوعي بيان كه حاوي عناصري تركيبي است 
داشته باشم. گاهي فكر مي كنم حال و هوايي از اسطوره 
نيز در كارم به وجود مي آيد، بدون آنكه اين اس��طوره ها 

نامي براي خود داشته باشند. 
   در ويس�تا پ�الس گال�ري كه قس�مت مجزاي 
كوچكي است در نگارخانه ويستا، در آن قسمت 
كارهايي از ش�ما با ساختاري مش�ابه اما متفاوت 
با كارهاي نمايش�گاه اصلي ديده مي ش�د مايليد 

توضيحي در مورد آن كارها بدهيد؟
عالقه داش��تم در اين نمايش��گاه بينندگان كارهايي 
از نمايش��گاه گذش��ته  من ببينند. چراكه فكر كردم 
از نظر فرم با كاره��اي حاضر مربوطن��د در نتيجه به 
ش��ناخت س��اختار زيبايي شناس��ي كارهاي اخيرم 

كمك مي كنند. 
فكر مجموعه )ترانه هاي قرينه( كه در س��ال 1391 به 
نمايش درآم��د، ارتباطي ب��ود بين خش��ونت و تزيين 
كه به اش��كال گوناگون ديدم. وجود صحنه هايي شبيه 
شاهنامه هاي مصور مكتب شيراز در اين رابطه بود. شما 
در اين تصاوير ابتدا مس��حور زيبايي ف��رم آن رنگ هاي 
پخته اما درخشان ريتم و قلم گيري هايي كه به طراحي 
امروزي نزديكن��د مي ش��ويد. از آن ل��ذت مي بريد اما 

ناگهان درمي يابيد با داستان قتل ايرج يكي از تلخ ترين 
داستان هاي ش��اهنامه روبرو هس��تيد اما اين منحصر 
به ش��اهنامه نيست و س��اختاري اس��ت كه تجلي هاي 
گسترده اي پيش چشم ما دارد از فيلم هاي مردم پسند 
و خوش س��اخت وس��ترن در قرينگ��ي نسل كش��ي 
سرخپوستان امريكا گرفته تا زيبايي انواع اسلحه و آداب 
جنگ كه همه در قرينگي تزيين ب��راي ما تحمل پذير 
مي شوند. فرم كارها برگرفته از فرم ترانه چهارقسمتي و 

از ساختار ترانه بود. 
   ب�ه نمايش�گاه اخير ت�ان »حاش�يه« بيش�تر 
بپردازيم. عنوان نمايشگاه حاشيه است و تمامي 
آثار اين نمايشگاه داراي حاشيه اي هستند. گاهي 
اين حاش�يه ها در متن وارد مي ش�وند كوچك و 
بزرگ مي ش�وند و گاهي از متن كار جدا و در جاي 
ديگري با متن، آميخته  مي شوند. اين اتفاقات چرا 

در كارتان مي افتد؟ 

درس��ت اس��ت. فكر كار »حاش��يه« اس��ت و ارتباطي 
كه با متن دارد، چه در معنا چه در فرم. بيش��تر مردم با 
اين مفهوم آشنا هس��تند و با آن زندگي مي كنند. شما 
يك هدف و خواس��ت اصلي در زندگي داريد و مقداري 
حاش��يه. گاه اين حواش��ي غالب بر زندگي و هدف تان 
مي شوند، گاه جاي اصل كار را مي گيرند، گاه متن محكم 
و قوي زندگي، حواش��ي را حذف مي كند. گاهي حاشيه 
و متن زندگي شما در هم مي پيچند. اينها همه مواردي 
هس��تند كه براي من هم وجود داش��ته و دارند. درازاي 
همه اينها در ذهن من فرم هايي به وجود آمد كه سعي ام 
اين بود، با امانت تصويرش��ان كنم. هر كاري بس��ته به 
موقعيت ذهني من به وجود آمده و پاسخي بوده به نياز 
به تصوير كش��يدن آن موقعيت. حاشيه به موازات چند 
مجموعه ديگر »اين طور كه عادت من اس��ت« از س��ال 

1391 تا امسال كه 1396 است، شكل گرفت. 
ب��ه روي ديوار رفتن اي��ن مجموعه، بي��ش از آنچه فكر 
مي كردم برايم پيامدهاي نيكوداش��ت. بيش از هر زمان 
متوجه ش��دم چگونه يك اثر وقتي روي ديوار مي رود تا 
طي آدابي مخاطب تماش��ايش كند، مانند اين اس��ت 
كه به زندگي اش ادامه مي دهد، رش��د مي كند و جايگاه 
خود را پيدا مي كند. نظراتي كه از دوستان صاحب نظرم 
دريافت كردم حقيقتا برايم غرورآفرين و راهگش��ا بود. 
به ويژه ش��نيدن اين نظر از يكي از دوستان فرهيخته ام 
كه عقيده داشت؛ حاش��يه به اين صورت كه در كارهاي 
مجموعه حاضر حاشيه آمده، عنصري ايراني است و يكي 

از ش��اخصه هاي هنر اين مرزوبوم است كه پس از دوران 
قاجار مهجور مانده بوده. 

   عنص�ر حرك�ت در كارهاي ش�ما برجس�تگي 
محسوس�ي دارد، تاكيد بر اين عنص�ر آيا نتيجه 
برداشت شما از عناصر نقاش�ي ايراني و مطالعات 
شماس�ت يا اين عنصر به خودي خود و حسي در 

كارتان پيدا شده است؟
حركت، عنص��ري پراهميت از عناصر تصويري اس��ت. 
همين طور كه مي فرماييد در كارهاي من انگار اهميت 
ويژه اي هم دارد؛ اما اينكه آيا اينها همه، با نقشه اي قبلي 
و بر اس��اس مطالعه و تحقيق بوده يا به طور حس��ي در 
نقاشي ام واردشده، بايد بگويم هر اتفاقي ازاين دست در 
كار هنري بيفتد، قطعا حاصل مش��اهدات و تجربيات و 
مطالعات است؛ اما در لحظه هايي كه داريد كاري را روي 
بوم يا به هر ش��كل ديگري انجام مي دهيد، قطعا جريان 

حس است كه قوي تر عمل مي كند. 
   فكر مي كنيد تا چه حد برگزاري اين نمايشگاه 
با زمين�ه تاريخي ب�راي رويكرد و توج�ه دوباره 
مخاطبان جوان ب�ه هويت تاريخ�ي ايراني موثر 

است؟ 
اين نمايشگاه نيز، يكي از هزاران است. توقع اينكه تاثير 
بزرگي بر هر مسيري داشته باش��د، درست نيست؛ اما 
قطعا بر مخاطبانش تاثيراتي خواهد داشت. به ويژه اينكه 
اگر مخاطبان، درباره روند به وجود آمدن كارها كنجكاو 
باشند و كارها را دريافته باشند. ش��ما براي اين كارها، 
هويتي ايراني قائل هستيد، اميدوارم چنين باشد. باعث 
خوشحالي ام مي ش��ود. اگر اين طور باش��د و منافاتي با 
امروزي بودن و جهاني بودن نداشته باشد، همين اثري 

است كه دوست دارم بر جريان هنر معاصر بگذارم. 
   دوست داريد با سبك خاصي شناخته شويد يا 
خودتان نام سبكي در نقاشي را بر اثرها بگذاريد؟

ممنون كه نپرسيديد سبك شما چيست! قطعا هركس 
در زندگي هن��ري خود س��بك يا س��بك هايي دارد و 
وجوهي از آن تا حدي براي خود شخص قابل تشخيص 
است. به نظر من زماني مي توان براي كار كسي سبكي 
يا س��بك هايي قائل ش��د كه زمان قابل  توجهي بر او و 
كارهايش گذشته باش��د. درباره كارهايش گفت وگو و 
بحث نيز، شده باش��د. اغلب، نام سبك را ديگران يعني 
منتقدان و مفسران بر كار هنرمند مي گذارند. بايد بگويم 
كه مي دانم بيش��تر كارهايم فيگوراتيو است. گرايشي 

اكسپرسيونيستي را در كارهايم تشخيص مي دهم؛ اما 
حقيقتا عالقه اي ندارم بدانم چه سبكي دارم. مي خواهم 

رها از اين مفاهيم كار كنم. 
   مي دانم كه شما سفرهايي مي رويد و مردم را با 
هنر آشنا مي كنيد. ضمن توضيح در اين مورد به 
عنوان شخصي كه سال ها در عرصه هنر فعاليت 
داش�ته و دارد، آيا پيش�نهادي براي هنرمندان 

جوان داريد؟
بله. چندي اس��ت دارم ب��ه آرزوي ديرينه ام جامه عمل 
مي پوش��انم. با گروهي كه »رويداده��اي گردون«اش 
ناميده ايم، به سفر مي رويم. گروهي كه بيشتر از دوستان 
نقاش تشكيل شده و گاه موس��يقيدان، جامعه شناس، 
نويسنده، عكاس و فيلمس��از هم با ما همراه شده اند. ما 
به سفر مي رويم تا فقط هنرمندان تهراني نباشيم. بلكه 
آن طور كه مي پسنديم، هنرمند ايراني باشيم. ديده ايم 
هنرورزي به وي��ژه در جاهايي ك��ه از آن محرومند چه 
اثري برج��اي مي گذارد. پي��ش از هر س��فر، رويدادي 
طراح��ي مي كنيم. در اي��ن رويداد ايس��تادن بر خاك 
هر منطقه و كش��يدن منظره، مهم ترين قس��مت كار 
و هميش��گي اس��ت؛ اما موضوع رويداد و جزييات آن با 
توافق ميزبانان مان كه اغلب از فرهنگيان هر منطقه اند، 
شكل مي گيرد. بر اس��اس جغرافيا، مسائل اجتماعي، 
تاريخي و محيطي ه��ر منطقه و همچنين بر اس��اس 
خواس��ته هايي كه مردم هر منطقه از هنرمن��د دارند. 
مردم گاه از ما نقاشي ديواري مي خواهند. بعضي موارد 
نمايش��گاه هايي گاه حركتي آموزش��ي طلب مي كنند 
و اغلب در پي اتفاقي ش��اد و جشن هس��تند. ما در حد 
توان مان اين كارها را در ازاي مهمان نوازي ش��ان انجام  
مي دهيم. كارهاي مان را به آنان هديه مي دهيم و خود از 
سفر كردن و كاركردن در جاي جاي ايران لذت مي بريم. 
بازگويي اين تجربه من، شايد براي هنرمندان مفيد هم 
باشد. ما مي توانيم با انجام كار هنري نقاشي، موسيقي 
و غيره كنار و ب��راي مردم قدمي ب��راي بهبودي اوضاع 
 برداريم. ما تحولي بي��ش از آنكه مي ش��ود تصور كرد، 
درنهايت صلح و زيبايي مي توانيم موجب شويم. يادمان 
باش��د كار اصلي هنرمند، آفرينش اس��ت. اين توانايي، 
توانايي بزرگي است. به چشم تاثير هنرورزي كنار مردم 
را ديده ام. كاش هنرمندان در گروه هاي خودشان عامل 
چنين رويدادهايي شوند. اين چنين سفرهايي را تجربه 

كنند و اين كار رايج شود. 

گفت وگو با ترانه صادقيان، هنرمند نقاش

مي خواهم    رها  از   مفاهيم كار كنم

از ويژگي هاي دنياي معاصر بدون 
مرز بودن هنرهاي مختلف است. 
هنرها چن��ان درهم تنيده ش��ده 
كه گاهي از هم جدا كردن ش��ان 
سخت مي شود. هنرهاي تجسمي 
يكي از اين هنرهاس��ت كه امروز 
در كنس��رت موس��يقي و تئات��ر 
حضوري فعال دارد. با وجود گستردگي هنرهاي تجسمي 
و ريش��ه دواندنش در ديگر هنرها اما هنرهاي تجسمي 
 همچن��ان از كمبودهاي متع��ددي رنج مي ب��رد. نمونه 
دم دستي اين كمبودها را مي توان به كمبود فضاي هنري 
اشاره كرد. ش��ايد بتوان بهترين اتفاق دولت يازدهم را در 
افزايش تعداد گالري هاي تجسمي دانست. آسان گرفتن 
روند مجوز براي اين حوزه باعث رونق هنرهاي تجسمي 
شده است. اين امر به خود خودي مثبت است، اما اين اليه 
ظاهري افزايش گالري تجسمي  است، اگر اليه هاي ديگر 
آن را كنار بزنيم به مس��ائل ديگري مي رسيم كه با وجود 
افزايش گالري اما همچنان پابرجاس��ت. به عبارت ديگر 
مشكل فقط كمبود فضا نيست؛ آشنايي مردم با اين هنر 
و گالري گردي نكته مهمي در اين مورد است. اگر سينما 
رفتن، تئاتر ديدن و كنس��رت رفتن امري عادي اس��ت، 
گالري گردي امري چندان آشنا نيست. البته گالري گردي 
طرفدارهاي خ��اص خودش را دارد كه مس��تمر و پيگير 
فعاليت هاي هنرمندان اين عرص��ه را رصد مي كنند، اما 
بايد گفت كه گال��ري گردي و بالطبع خري��د آثار هنري 
جاي خود را چندان بين طيف گس��ترده مردم باز نكرده 
است. بخشي از اين خلل به دليل مسائل اقتصادي است. 
طبيعتا خريد آثار هنري و قيمت هاي تابلوها با خريد بليت 
تئاتر و سينما قابل مقايسه نيست، از سوي ديگر ناآشنايي 
گالري دارها با اين مقوله و تربي��ت خريدار، بخش مفقود 
هنرهاي تجسمي است. بي شك اقتصاد گالري ها به دانش 
و سواد گالري  دار مرتبط است. مهم اس��ت كه گالري دار 
سواد الزم و كافي را داش��ته باشد تا هم بداند كه مخاطب 
امروز چه نيازي دارد و از س��وي ديگر مخاطب گالري ها 
بداند ك��ه صاحب گالري در مقام يك كارش��ناس هنري 
اس��ت و اصل را از فرع تش��خيص مي دهد. از همه مهم تر 
گالري دار در مقام يك كارشناس به خريدار آثار نشان دهد 
كه در كنار هنرمند است نه روبه روي هنرمند. به  عبارت  
ديگر او دالل هنر نيست، از اين طريق او هم اعتماد خريدار 

و هم اعتماد هنرمند را كسب مي كند. 

گالري به معناي هنر

ندا   انتظامي

   از عادت هاي من شاهنامه خواندن است و بيشتر در جمع شاهنامه خوانده ام.
  گاهي فكر مي كنم حال و هوايي از اس�طوره نيز در كارم به وجود مي آيد، بدون آنكه اين 

اسطوره ها نامي براي خود داشته باشند.
  ش�ما يك هدف و خواس�ت اصلي در زندگي داريد و مقداري حاش�يه. گاه اين حواشي 
غالب بر زندگي و هدف تان مي شوند، گاه جاي اصل كار را مي گيرند، گاه متن محكم و قوي 

زندگي، حواشي را حذف مي كند.
 زماني مي توان براي كار كسي سبكي يا س�بك هايي قائل شد كه زمان قابل  توجهي بر او 

و كارهايش گذشته باشد.
 ما مي توانيم با انجام كار هنري نقاش�ي، موس�يقي و غيره كنار و براي مردم قدمي براي 
بهبودي اوض�اع  برداريم. ما تحول�ي بيش از آنكه مي ش�ود تصور ك�رد، درنهايت صلح و 

زيبايي مي توانيم موجب شويم.

ساره   بهروزي نيا

درباره كتاب »پيدايش موسيقي مردم پسند در ايران«
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»اعتماد« بررسي مي كند
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