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یادداشتی بر نمایشگاه قدرت اهللا عاقلی در گالری اعتماد
نیم تنه های غریب مانده

به بهانه  موفقیت مجموعه  «۲۰۲۰» از مانی مهرزاد در آرت روولوشن تایپه
دیده شدن

 شــاید آنچه انســان از دست داده اســت، ضرباهنگی روان برای نگریستن آرامش 
و ســکونی باشــد که در طبیعــت جریان دارد. فرامــوش نکنیم که رونــد تولید نظم 
نمایشــگاهی به جهان مجازی ختم شد و آغاز آن زمانی بود که باتیستا آلبرتی هنرمند 
دوران رنســانس رساله پرسپکتیو را نگاشت و دیگر هنرمندان جهان سه بعدی را روی 
صفحات دوبعدی ترســیم کردند. در این مسیر مجســمه کماکان دارای ویژگی جهان 
سه بعدی اســت و هیبت آن همچنان انســان را به واقعیت زیستی رهنمون می کند. 
باید پذیرفت که هنر امروز به لحاظ کمی رشــد قابل توجهی داشــته و قضاوت کیفی 
آن بماند برای آیندگان اما مجسمه ســازی در رشــد کمی خود هم دچار رکود اســت؛ 
چراکه هزینه و ســاخت و تولید آن به مراتب باالتر بوده و نیازمند حمایت هایی اســت 
که امروزه متوقف شــده یا در ســایه ای از رکود ســفارش دهندگان ارگان های فرهنگی 
دچار نقصان شــده است. از سویی مشکالت معیشــتی و اقتصادی هم خریداران هنر 
را کاهش داده اســت. با این اوصاف، نمایشــگاه ها برگزار می شود و گالری داران سعی 
در پابرجا نگه داشــتن روند و کســب وکار خود دارند. در هفته گذشــته شــاهد برپایی 
نمایشــگاهی از آثار جدید قدرت اهللا عاقلی در گالری اعتماد بودیم. وی که در آســتانه 

میانســالی قرار دارد، فهرست بلندباالیی از نمایشــگاه های انفرادی و گروهی خود در 
۳۰ سال فعالیت (حدود ۲۲۰ نمایش گروهی تنها در خارج از کشور) ارائه داده است. 
عاقلی هنرمندی اســت پرکار و سختکوش که در این سال ها به خوبی خود را به بازار 
هنر معرفی و مجموعه داران خود را شکل داده است. در مجموعه اخیر وی ما شاهد 
۱۵ نیم تنه انسانی فلزی به همراه آبکاری و الحاقات شیئی متفاوتی هستیم. او کماکان 
با رویکردی مفهومی ســعی در تبیین موقعیت هستی شناسانه انسان معاصر دارد، در 

 به نظر می رســد که هدف مانی مهــرزاد در مجموعه «۲۰۲۰» کــه اخیرا در رخداد 
آرت روولوشن تایپه حضور داشته و برنده جایزه ویژه رئیس این رخداد شده، برقراری تعادل 
میان مضمون و وجوه تزئینی آثار اســت. آنچه پیــش از هر چیز در مجموعه «۲۰۲۰» به 
چشــم می خورد، حرکات دوار و چرخش هایی است که با عناصر بصری ظریف و خطوط 
نازک و نرم خلق شــده  و به همین واسطه وجه تزئینی آثار را تقویت کرده و تماشای شان 
را برای بیننده با لذت بصری همراه می کند. اما مجموعه «۲۰۲۰» با نوشته ای همراه است 
و هنرمند کوشــیده تا با لحنی کم و بیش پراحساس علت خلق مجموعه را توضیح دهد. 
بنا بر آنچه مهرزاد در نوشــته توصیف کرده، خاســتگاه خلق مجموعه حاضر همه گیری 
کووید۱۹ در ســال ۲۰۲۰ و فوت دو نفر از نزدیکان هنرمند در این همه گیری مرگ بار بوده 
است. به گفته هنرمند در نوشته مجموعه، سلسله ای از احساسات مختلف و گاه متناقض 
که ناشــی از فوت تلخ مادرش بر اثر بیماری بوده، خاســتگاه خلق این دوره کاری شــده 
اســت. به گفته مهرزاد علت نام گذاری مجموعه با عنوان «۲۰۲۰» هم ارجاع به ســالی 
بــوده کــه هنرمند آن را با این جمالت وصف می کند: «۲۰۲۰ برای من ســال دیو اســت، 
ســال سیاه است، سال درد و اشــک و حســرت!». اما پیش از آنکه بتوان بر مبنای آنچه 
هنرمند نوشــته و آنچه در آثارش نمایش داده، مجموعــه «۲۰۲۰» را قضاوت کرد، مرور 
خاســتگاه های هنرمند هم کمک خواهد کرد. مانی مهرزاد کارشناســی مرمت و احیای 
بناهای تاریخی دارد و مدرک کارشناسی ارشــد را نیز در رشته گرافیک دریافت کرده است. 
اما آنچه به کار ما می آید احتماال پایان نامه کارشناســی ارشد اوست؛ تصویرگری حماسی 
برای کودکان بر اساس نگارگری تیموری و صفوی (شاهنامه بایسنقری و شاه طهماسب). 
دانســتن این موضوع شــاید از این نظر اهمیت داشته باشد که ما را در شناخت خاستگاه 

بصری آثار یاری می کند؛ جایی  که به نظر می رسد او با تصویرکردن عناصر بصری کوچک 
و ظریفــی که یادآور پیکره ها در نگارگری ایرانی هســتند، فضای بصری آثارش را شــکل 
می دهد. همین عناصر بصری ظریف از دو جنبه اهمیت دارند؛ پیش تر آنکه ظرافت شان 
برای بیننده خوشــایند اســت و از این منظر فضای عمومی آثار را دوست  داشتنی می کند 
و جنبــه دوم اینکه جنبه ای تغزلی از مــرگ را بازآفرینی می کند. پس زمینه آثار مجموعه 
کم و بیش ســاده است. هرچند در آثار حاضر در رخداد آرت روولوشن می توان منظره ای را 
نیز دید که با طیف رنگ های سرد خلق شده است. پس زمینه کم و بیش عمق ندارد و بیشتر 
به ســطحی ساده شبیه اســت. اهمیت این پس زمینه از این نظر است که نگاه را متوجه 
پیش زمینه می کند؛ طوری  که بیننده تقریبا بالفاصله عناصر پیکرماننده را می بیند. رویکرد 
هنرمنــد در مورد پیش زمینه و نســب  آن با پس زمینه دو حالــت دارد؛ عمده آثار بر روی 
پس زمینه ای از رنگ گرم خلق شده اند. در این آثار عناصر بصری پیکرمانند پیش زمینه به 
شکل فشرده و در قالب ترکیب بندی های دوار تصویر شده و بخش عمده فضای بصری را 
اشــغال می کند. بیرق ها، نیزه ها و عناصری به شکل حیوانات چیزی شبیه جنگ را تداعی 
می کنند. روشــنی پس زمینه و تضاد رنگ پیش زمینه و پس زمینه هم تصور نبرد و حس 

اخـبـار  بـرگـزیـده

نمایشگاه منوچهر معتبر در مشهد
راهی به سوی خراسان

گالری «هنگام» در شــهر مشهد از روز جمعه 
۲۸ مــرداد، میزبــان آثــاری از منوچهــر معتبر، 
نقاش و طراح برجســته  اســت. این نمایشــگاه 
کــه با همکاری و همراهی گالــری طراحان آزاد 
تهران برگزار شده تا یکشنبه ششم شهریور ادامه 
خواهد داشــت. جمال عــرب زاده، طراح، نقاش 
دیجیتــال، نقاش و کاریکاتوریســت در نوشــته 
این نمایشــگاه که با عنــوان «طراحی معتبر» به 
نمایش درآمده، آورده است: «نام منوچهر معتبر 
پیوندی طوالنی با هنر طراحــی دارد. هنرمندی 

کــه به تنهایی و با بیش از شــش دهه فعالیت روش تصویــری خود را به تدریج 
متمایز ســاخت. مداومت و استمرار کلیدواژه هایی هستند که زندگی هنری معتبر 
را تعریــف می کنند. در اولین برخورد با طراحی های هنرمند، با خطوط تیره زغالی 
مواجه می شــویم که با تکرار خود به طراحی او قدرت و استحکام بخشیده است؛ 
نوعی سادگی ایســتا که با رنگ های محدود پالت هنرمند تشدید می شود. هنرمند 
سوژه هایی آشنا را به عنوان موضوع خود انتخاب می کند؛ خودنگاره ها، پیکره های 
انســانی و طبیعت بی جان؛ ســوژه هایی که در نوعــی ازخود بیگانگی و انتظار به 

تصویر کشیده شده اند».
 نمایشــگاه «طراحی های معتبر» تا ششم شهریور در گالری هنگام برپا خواهد 
بود. عالقه مندان می توانند همه روزه به جز روزهای شنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۷ 
تا ۲۰ به نشانی: مشــهد، بلوار خیام، خیابان ارشاد، بین ارشاد ۶ و ۸، شماره ۱/۹۲، 

گالری هنگام مراجعه کنند.

نمایشگاه ناهید بهبودیان در گالری محسن 
ُمد و ُگل

گالری محســن از  جمعه ۲۸ مرداد پذیرای نمایشگاه ناهید بهبودیان با عنوان 
«مســتوری» اســت که تا  جمعه ۱۸ شــهریور بر پا خواهد بود. این نمایشــگاه در 
پاســیوی گالری محسن برگزار شده اســت. در بخشی از نوشــته نمایشگاه آمده: 
«ناهیــد بهبودیان در پروژه «مســتوری» که با همکاری پلتفرم دیزا شــکل گرفته 
اســت، نظام ُمد را در شــباهت با چرخه تکامل و بقای گل ها بررســی و چیدمانی 
از خودنمایی خوفناک گل های ســمی را در فضای پروژه های محســن به نمایش 
می گذارد. گل ها سیستم زایش گیاهان و گرده افشانی شیوه امتداد و توالد آنها ست. 
در ایــن فرایند هنگامی که گل ها برای بقــا به دیگری نیاز پیدا می کنند، به زیباترین 
و فریبنده ترین شــکل خود در می آیند؛ درست مانند ُمد که با اغواگری، سال ها ست 
جای خود را در زندگی انســان ها باز کرده اســت. ُمد امکانی اســت که هنر را در 

زندگی روزمره پوشیدنی و کاربردی می کند.
گل ها بیش از ۱۰ ســال است که ناهید را مسحور کرده و در فعالیت بینارشته ای 
او در عرصه تجســمی و ُمد به زبان اصلی اش برای خلق هنری بدل شــده اند. او 
در نمایش هــای قبلی اش گل ها را در دســت خود به مثابه ابــزاری می داند برای 
لمــس و ارتباط با دیگری؛ از جنــس ارتباط گل ها با دیگر موجــودات. او با گل ها 
و طبیعــت مستورشــان هم ذات پنــداری می کند؛ چه بســا گل ها بــرای او الگوی 
زندگی اند؛ الگویی برای ارتباط، تأثیرگذاری و بقا. در فضای پاسیو گلی محصورشده 
برای بقا دســت به هر فریبی می زند: تکثیر مســحورکننده ریشــه ها و جوانه هایی 
رنگارنگ، پراکندگی خیره کننده بذرهای درخشــان و تالش گلبرگ ها برای تســخیر 
فضایی بزرگ تر...». نمایشگاه «مستوری» که در فضای پاسیو گالری محسن برپا ست، 
تا  ۱۸ شــهریور در معرض تماشا خواهد بود. عالقه مندان می توانند همه روزه به جز  
پنجشــنبه از ساعت ۱۹ تا ۲۰ به نشــانی: تهران، ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، 

کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پالک ۴۲، گالری محسن مراجعه کنند.

نمایشگاه گروهی «از  نزدیک» در  گالری امکان
جمع عکاسان در امکان

نمایشگاه سه نفره «از نزدیک» از روز جمعه ۲۸ مرداد، در گالری امکان افتتاح 
شده است. این نمایشگاه که به نمایش آثار میالد حسین زاده، علی سفاری و حامد 

شفیعی اختصاص دارد تا روز جمعه ۱۱ شهریور برپا خواهد بود.
غزاله هدایت در نوشــته نمایشــگاه آورده: «تجربه دیدن و بازدیدن با دوربین 
شــالوده این عکس ها ســت. ایــن عکس ها جایی انــد میان گرفتن و ســاختن. نه 
همه چیز از پیش ســاخته و پرداخته اســت و نه عکاس یکسره دل به اتفاق سپرده 
اســت. این عکس ها با آنکه همگی کم  و بیش رو به  ســوی انتــزاع دارند اما آنجا 
که چیزها در عکس های این ســه عکاس سوســو می زنند، می خواهند که در دام 
ناتصویر نیفتند. حامد شــفیعی از گونه  و سنت طبیعت بی جان بهره می گیرد و به 
کمک نور و ســایه و شیشه و بازتاب تصاویر، شیئیِت اشیا را معلق نگه می دارد. او 

چیزها را می چیند و جان شان را می گیرد. 
میالد حسین زاده می خواهد با عکس هایش آن تصاویر گنگی را به چنگ بیاورد 
کــه لحظه ای پیش و پس خواب به ســراغش می روند. تصاویری که در چشــم و 
ذهنش لحظه ای می نشــینند اما منجمد نمی شوند، آب می شوند و لیز می خورند. 
علی ســفاری بیش از دو مجموعه دیگر دل به انتزاع ســپرده  است، جالب آنکه 
ابزارهای دیداری که باید تصویر را برای  ما بسازند، خود موضوع عکس ها می شوند 
و آنها را ویران می کنند. عکس های او پیوندی  اند میان علم عکاسی و هنر عکاسی؛ 

پلی   اند میان آغاز عکاسی و امروز آن.
عکس هــا هر کدام به نحوی از من می پرســند که آیا عکاســی هنر واقع نمایی 
اســت یا واقعیت عکاسی چیز دیگری است. بی پاســخی روشن، این نگاه ها و این 
عکس ها را می بینم و لذت می برم». نمایشگاه «از نزدیک» تا  جمعه ۱۱ شهریور  در 
گالری امکان برپا خواهد بود. عالقه مندان می توانند همه روزه به جز روزهای شنبه 
از ســاعت ۱۶ تا ۲۱ به نشــانی: تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر (جم)، خیابان 

غفاری، پالک ۵۱، طبقه اول، گالری امکان مراجعه کنند.

جاوید  رمضانی

حافظ روحانی

گفت و گو با مرتضی بصراوی درباره مجموعه آثار مجسمه اش

پیکر انسانی دغدغه من است
شــهرزاد رویائی: مرتضی بصراوی متولد ۱۳۵۶ در اصفهان است. او نمدهایی را که با نشــانه های برگرفته از پیکر انسان شکل گرفته، ساخته است. بصراوی از 
نخســتین ســال های فعالیت خود، بودن انسان و جســمیت او را از طریق هنرهای مختلف بیان کرد. او در مجموعه اخیر خود با عنوان «درون، بیرون و دوباره 
درون» به درون و بیرون هســتی انسان و مرز بین انســان پرداخته است. نمدهایی که هویتی ورای آنچه را در ذهن ما ثبت شده، پیدا کرده  اند و به سمت انتزاع 
پیش می روند. او در زمینه ویدئو آرت، پرفورمنس آرت و ســاند آرت نیز با دغدغه هایی مشــابه فعالیت هایی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. او در زمینه 
پرفورمنس از فستیوال دنس تئاتر استوری در تارنوو لهستان جایزه  دوم اوپن استیج، در بخش ویدئو و اجرا را دریافت کرده است. بصراوی آرت بوکی مربوط به 
نمایش انفرادی «درون، بیرون و دوباره درون» از مجموعه نمد ها را با همین عنوان و با متریال نمد، مقوا، طراحی، لیزر و چاپ ارائه داده است. او از نگاه خود به 

موضوعات اسطوره ای و انسان و اهمیت مکان تا چگونگی ارتباط این افکار با نمدها را در این گفت وگو توضیح می دهد.

  مرور کارنامه شــما نشــان می دهد که می توان شــما را هنرمندی چند رشته ای   .
(multi disciplinary) خواند. این شــکل از تولید هنری در هنر موســوم به معاصر 

مرسوم شده است. آیا خود را هنرمندی چندرشته ای می دانید؟
بله، هنر چندرشته ای از هنر معاصر به عنوان پدیده هایی که از ۱۹۶۰ در ویترین قرار 
گرفتند، تفکرات خاصی داشــت که به استفاده از متریال و مدیای جدید مرتبط است. 
من از ســال ۸۲ شــروع به تجربه اندوزی در زمینه های مختلف کرده ام. شاید نگاه و 
فلســفه ای که کانسپچوال آرت ایجاد کرد با تعریف امروزی تفاوت هایی داشته باشد، 
اما ترکیب مدیا مســئله  ای است که آن را به معاصریت وصل می کند. برای من تولید 
فضا اهمیت داشته اســت و بر  اساس فضایی که نیاز داشتم، بیشتر به سمت و سوی 
چندرشته ای پیش رفتم. ورود به هنر چندرسانه ای نیاز به تفکر چند رسانه ای هم دارد 

و هنرمند نمی تواند با تفکر ســنتی و پیشا رسانه ای سراغ ارائه 
چند رسانه ای برود. من سعی کرده ام در فضاهایی فعالیت کنم 
که عنصر مکان به عنوان رکن مهمی در نظر گرفته شده باشد. 
در بخش های مختلفی مانند پرفورمنس، نقاشــی و مجسمه 
بــه مکان توجه کــردم. فضا جزئی از مجموعــه آثار من بوده 
و خواهد بود. شــاید هم به  همین  دلیــل به فعالیت اجرائی و 

چیدمان تمایل دارم و در این مسیر هم قدم برداشتم.
  ایده حجم های نمدی مرزی میان انسان و حیوان را به ذهن   .

متبــادر می کند؛ هدف تان از انتخاب ماده کار از این جنبه بود یا 
دلیل دیگری داشت؟

بله، در شــیراز نمدی را به صورت ایستاده روی پا دیدم و از 
کیفیت و ویژگی درونی نمد تصمیم به تولید حجم های نمدی 
گرفتم. برای این کار به استاد منوچهر تنهایی، نمدمال در شهر 

بروجــن برای اجرای ایــن نمدها و فراگیری کار رجوع کردم. جریانات اســطوره ای و 
آرکی تایپ ها برای من اهمیت دارد و این نگاه اسطوره ای درباره نمدها نیز وجود دارد. 
استاد نمدمال داستان هایی درباره نمدها توضیح می داد که همچنان نشان دهنده بار 
اســطوره ای نمد بود. به طور مثال مواردی شــبیه به اینکه دیوها نمد را پدید آوردند 
و جزئیاتــی دیگر. بافت کاتوره ای نمد این آثار را به آنچه از انســان مد نظر داشــتم، 
نزدیک کرد. ســاخت این حجم ها شش ســال زمان برد. این مجموعه ابتدا در گالری 
امروز اصفهان به نمایش درآمد و به دلیل کرونا و معضالت ناشی از این شرایط، این 

مجموعه یک  سال و  نیم بعد در گالری ایرانشهر به نمایش گذاشته شد.
  در مجســمه ها و طراحی های تان ردی از پیکره انســانی دیده می شود. از آنجا که   .

سابقه اجرای پرفورمنس هم دارید، برخوردتان با پیکر انسانی از چه جنبه ای است؟
من همیشــه درگیر پیکر انســانی بــودم. از زمانــی که در 
ســال های دور مجموعه «جنین ها» را تولید کردم تا ســاخت 
نمدها، همیشه بدن انسان و حضورش مسئله من بوده است. 
این را که انسان چه تأثیری بر محیط دارد و چه تأثیری از محیط 
می گیرد، به عنوان ســوژه آثارم دانســتم. در ادامــه با آثارم در 
مجموعه تعادل ســعی کردم از بازنمایــی فاصله بگیرم و به 
ریشه های اشکال و فرم نزدیک شوم. در نمدها به هسته اصلی 
هر پدیده (ابژه) نزدیک شــدم. ارتباط میان پوســته و هسته و 
دیالکتیکی در ذهن من ایجاد شــد. (بیــن آنها) ناخودآگاه این 
ارتباط به ســاختاری رســید که با جهان ذهنی من ارتباط پیدا 

کرد.
  با مرور کارنامه کاری تان (با استناد به گالری اینفو) پنج سال   .

بین برگزاری نمایشــگاه انفرادی تان فاصله افتاد (از ۱۳۹۳ تا 

۱۳۹۸)؛ علت این فاصله چه بود؟
من هرگز دنبال این نیســتم که صرفا کاری را جمع کنم. پروســه تولید مجســمه 
بســیار زمان بر نسبت به دیگر رشته های هنر تجسمی از جمله نقاشی است. از سوی 
دیگر با توجه به اهمیتی که به مکان اجرا و نمایش آثار می دهم، قطعا نمی توانم هر 
فضایی را برای هر پروژه ای انتخاب کنم. در حال حاضر بیشتر به دنبال مکانی با پیشینه 
و بازسازی شده هستم. به طور مثال کارخانه آرگو یکی از فضاهایی است که برای آثار 
من مناســب است؛ چرا که نمد هم پیشینه دارد. یافتن چنین مکانی مستلزم برقراری 

ارتباط بیشتر و دستیابی به مکان مطلوب است.
  در سال های اخیر  -به خصوص در تهران - بیشتر با مجسمه ها (حجم های تان) به   .

شهرت رسیده اید؛ آیا االن روی مجسمه سازی متمرکز هستید؟
در حال حاضــر مجموعه ای از ترکیبات چوب، فلز و نمد را می ســازم که فرم های 
آرکائیک دارند. در این مجموعه پرتره هم تولید خواهم کرد. شــاید در آینده با نمدها 

پرفورمنسی را نیز اجرا کنم.

بیانیه نمایش هنرمند از رشــد فردیت و انهــدام کالن روایت هایی مانند فضای مدرن و 
پســت مدرن می گوید و انهدام فلسفه زیباشناســی حاکم را اعالم می کند. از این رو وی 
رشــد درون مایه های فــردی برای ارتباط با مخاطبان را منطــق حاکم بر روند خالقانه 
هنرمندان می داند. نمایش عاقلی تحت عنوان بیگانگی شکل گرفته و لحن وی حاکی 
از بازگشتی ثابت به فضا های متداول اوست. اگر استفاده خالقانه از متریال و ایجاد تنوع 
در روند تولید را یکی از مهم ترین مالک های ارزش گذاری کار مجسمه ســازان دانست، 
عاقلــی فلز را به عنوان مــاده اصلی کارخود انتخاب کرده اســت. با توجه به کارهای 
گذشــته وی و نمایش انفرادی قبلی او در گالری آرت سنتر باید انتخاب او را محتاطانه 
نامید؛ چراکه این کارماده بیشتر مورد تأیید مخاطبان قرار می گیرد. مضامین مورد بررسی 
و مطالعات جامعه شناسانه عاقلی همگی بیانگر دیدگاه واقع گرا در تیپ شناسی امروز 
ماست. این مضامین همگی رویکردی زبانی و سمبلیک برای ایجاد ارتباط با مخاطب 
دارند. فردی که گوش هایش توان شنیدن ندارد و بلندگوهایی به جای آن رشد کرده، یا 
اشــاره ضمنی به رمان ۱۹۸۴ جورج اورول، یا چرخه ابدی جنگ با چرخ و فلک اسلحه 
در مقابل ســوژه این آثار صفاتــی را بیان می کنند که در جهان امروز وجه رایج شــده 
انســان هایی چندچهره یا هجوم اطالعات جهان مجــازی همگی محتوای تفکرات و 
دغدغه هنرمند اســت که با کوشش فراوان این مفاهیم را در قالب حجم و فرم پدیدار 
کرده است. اما این آسیب شناسی اجتماعی در شاکله اندام هایی واال و در قالب جنسی 
از هنر و زیبایی شکل گرفته که خود مسبب همین فضاهای مذموم شده اند؛ گویا هنرمند 
هم خود در دام این بیگانگی اسیر شده است. امروز فرصتی در پیش روی ما قرار گرفته 
چراکه هنر در تأیید شــاهکارها ســخن نمی گوید بلکه به دنبال بهبود زیست انسان و 
آشــتی مجدد با هستی است. ساخت خوب به همراه تکنیک باالی عاقلی مخاطب را 
به تحسین وا می دارد. همین شاخصه این انتظار را فراهم می کند که هنرمند با گسترش 
متریال و دســت یازیدن بــه عرصه هایی جدیدتر در لحن و زیبایی شناســی خود تجربه 
وســیع تری را ارائه دهد. در هر حال پس از دوران رکود پاندمی و سخت ترشــدن روند 
کار و زندگی، تولید این آثار خود امری قابل تقدیر اســت. رمزگشــایی از شخصیت های 

ساخته شده توسط هنرمند برای بینندگان این نمایش خالی از لطف نیست.

معنوی آثار را تشــدید می کند؛ به خصوص که شکل مشابه این ترکیب بندی ها را می توان 
در دوران باروک و مثال در آثار آنیباله کاراچی دید که بیشتر بر روی سقف کشیده می شد و 
هنرمند می کوشید به  مدد تکنیک های مختلف آسمان و به تأسی از آن بهشت را نمایش 
دهد. پس زمینــه  در آثار نیما مهرزاد کم و بیش یادآور همان رویکرد و شــیوه تصویرگری 
است. در دیگر آثار این مجموعه پس زمینه پرکارتر و یادآور دورنمایی است که در نگارگری 
ایران به کرات به  چشــم می آید. هنرمند به مدد تمهیداتی خطوط منحنی متعددی را در 
اثر نقاشی می کند که هم وجوه تزئینی اثر را تقویت می کند و هم اینکه به نگاه جهت داده 
و بیننده را به تماشــای عناصر اصلی بصری هدایت می کند که به شکل همان پیکره های 
ظریف به چشم می آیند. باز هم به نظر می رسد که رخدادی نظیر یک نبرد در حال وقوع 
اســت. در اثر سه لتی مهرزاد که برگزیده رخداد آرت روولوشن هم شده، عناصر پیکرمانند 
به دو رنگ سفید و مشکی نقاشی شده اند که تصور خیر و شر را که در قالب عناصر روشن 
و تیره تصویر شــده اند، تقویت می کند. پس بیشــتر از هر چیز به نظر می رســد که نقاش 
کوشــیده تمامی توصیف هایش در قالب نوشته نمایشگاه را در نگاهی معنوی خالصه و 
تصویر کند که ناشــی از ترکیب بندی، ارجاعش به سنت نگارگری، برخورد با رنگ و شبیه 
آنها باشد. در عین  حال که نقاش به مدد خطوط ظریف و تأکید بر منحنی ها فضای بصری 
جذابــی را برای بیننده فراهــم می کند که به او امکان می دهد تــا تعادل میان مضمون 
و وجــوه تزئینی را تا حــد زیادی برقرار کند. همین تعادل معموال برای بیننده خوشــایند 
است و به نظر می رسد که به کام برگزارکنندگان رخداد آرت روولوشن در تایپه هم خوش 
آمده باشــد. با این حال تماشای آثار حاضر در آرت روولوشن تایپه این سؤال را پیش روی  ما 
می گــذارد که اعتبار این رخداد را تا چه انــدازه می توان جدی گرفت. کثرت آثار تزئینی از 
یک  سو و عدم رویکرد مشخص در انتخاب آثار کار قضاوت رخداد را دشوار کرده و اعتبار 
آن را زیر سؤال می برد. در واقع به نظر می رسد که داوران بهترین آثار ارائه شده در رخداد 
را به عنــوان برگزیده انتخاب کرده اند و دو اثر مانی مهــرزاد بی تردید از باکیفیت ترین آثار 
حاضر در این رخداد بوده اند. در حالی که به نظر می رسد آثار مجموعه «۲۰۲۰» را می توان 
از نظر برقراری تعادل میان وجوه مضمونی و وجوه تزئینی مجموعه موفق و چشمگیری 
دانست، اما از طرف دیگر حضورش در این رخداد هنری و موفقیتش را شاید نتوان چندان 
درخور خواند. با توجه به آنچه مانی مهرزاد نقاشــی کرده شاید بتوان این طور فرض کرد 
که حضورش در این رخداد هنری به اندازه کافی به دیده شــدن مجموعه کمکی نکند و 
حتی باعث شــود جنبه هایی از مجموعه نادیده گرفته شــود؛ به خصوص در این روزها و 
دوران که آســیب های ناشی از همه گیری و عوارض ناشــی از آن هنوز موضوعی جذاب 
برای رخدادهای هنری مختلف است و همه اینها کمک می کند تا آثار مانی مهرزاد آنچنان 

که باید دیده شوند.


