نقاشیهای آبرنگ و چوبسوز استاد «علیاکبر نصرآبادی» در نگارخانه «موزه ارتباطات»
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گذر زمان و ارزش اشیاء

سید محمد حسینی غفاری

نگاهی به آثار نمایشگاهی از مجموعه آثار نقاشی
علیاکبر نصرآبادی با تکنیک ابداعی وی با عنوان
«چوبسوز» ،نقاشــی آبرنگ روی برگ ،که این
روزها در نگارخانه «موزه ارتباطات» دایر است.
این نمایشــگاه ،گلچینــی ازآثار هنری اســتاد
نصرآبادی اســت که تاکنــون در داخل و خارج
کشــور برگزار کرده و شامل چند دسته تابلو به
لحاظ موضوعیت و دیدگاه میشــود .دستهای از
این تابلوها ظاهرا ً به درختان و چشــماندازهایی
از طبیعت میپردازد اما در نهان معنا و مفهومی
را دربردارند .نصرآبادی این سری از آثارش را به
صورت ذهنی پدید آورده است.
نصرآبادی که در اصل در رشته معماری تحصیل
کرده اما نقاشــی را هم پا به پای معماری ادامه
داده اســت ،درباره چگونگی ابداع شیوه «چوب
ســوز» و به کارگیــری آن در آثارش گفت :من
زمانی که دانشــجوی معماری در آمریکا ،قبل از
انقالب بودم ،مغازهای داشــتم که آنجا با نقاشی
آبرنگ روی برگ درختان امرار معاش میکردم.
در واقع میتوان گفت خرح تحصیل مهندســی
معماری خودم و همســرم را در آمریکا از نقاشی
بــر روی برگ درخــت در آوردم.می توان گفت
برگ زیباتریــن بوم خدادای هدیــه ی خداوند
همینطور نقاشی با سوزاندن چوب که از طبیعت
چوب نشــات میگیرد از جذابیت خاص خودش
برخوردار است.
به یاد دارم سفیرمان وقتی که به اتفاق برای تقدیم
اســتوار نامه اش ب جنرال گاورنر ( یک جورائی
ملکه کانادا) محسوب میشود رفته بودیم ایشان
با دیدن عکس منزلشان روی برگ درخت چنار
ایران به جهت تصویر هنری منزلش به جهت یک
تطابق فرهنگی اظهار داشــتند این نقاشی روی
برگ از یکی از دلنشــین ترین و زیباترین هدیه
ایســت که تاکنون از یک کشور خارجی دریافته
کرده ام و به یاد شما ایرانیها همیشه در دفترم
نصب میکنم.
مجموعه درختان راوی بخش قابل توجهی از اثار
ایشان را تشکیل میدهد که با موضوع درخت و
طبیعت میباشــد .از دیرباز ،انسانها به درخت،
حالت خاص داشته است.در اغلب تمدنها میتوان
نشانههایی از درختان مقدس یافت.نماد درختان
مقــدس در هنر ســرزمینهای مختلف گویای
ارتباط ذهنی مخاطبان با آنهاســت .تصاویری از
درختان گوناگون که منشا خیر ،روزی و گشایش
در کارهاست  .اغلب ،درخت مقدس واسطه زمین
و آسمان را دارد ؛ غیر از آن ،درخت خود مرجع
خواستههای انسانهاست .نوعی توتم که مخاطبان
به آن پناه میبرند.نگاه منظرین به درخت ،حتی
درخت مقدس ،یافتههــای متفاوتی دارد ،هدف
تفسیر منظر ،معنا کردن و کشف شخصیتهایی
نیســت که مخاطبان به درخت مقدس نســبت

میدهنــد .نگاه منظر ،در روند تفســیر8خود از
متن ،از جمله درختان خاص ،به دنبال آن نیست
تا نمادهایــی را با معانی قطعی معرفی کند و به
ذهن خوانی گذشتگان بپردازد.بلکه قاری منظر،
از طریق تحلیل و شناخت جنبههایی که از متن
بر میآید ،به مفاهیمی دســت پیدا میکند که
حاکی از گرایشها و مفاهیم مورد توجه مخاطبان
و ساکنان محیط است.
«علی اکبر نصرآبادی» ،مهندس معماری اســت
که درک جدیــدی از درختان منظرههای ایرانی
را عرضه کرده اســت .درخت برای او ،شــاهدی
سخنگوســت که از حوادث گذشــته و زندگی
محیط روایت میکند.ماده درخت حتی ،برآمده
از جســم انسانها و شکل گرفته در اثر نیروهای
محیط است.درخت روحی دارد که خاطره انسانها
و زندگیها را در خود حفظ کرده و اگر با چشــم
دل به آن بنگری ،قصدهــا دارد که برایت بازگو
کند.
نگاه نصرآبادی به درخت ،عنصر مقدس نیســت
که واســطه زمین و آسمان باشد؛ بلکه عضوی از
خانواده تاریخی انســانها است که در سرنوشت
مشترکی با آنها پدید آمده و خاطرهها و مشابهی
دارد که بــرای آیندگان روایــت میکند.ارزش
درخت در تفســیر منظرین نصرآبادی به روایت
گری است.
بخش دیگر قابل توجه در کارنامه ایشــان کسب
نخستین گواهی نامه در رشته نقاشی با تکنیک
چوب ســوز به علی اکبر نصر آبادی است که به
ایشــان اهدا شد .شورای ارزشــیابی هنرمندان،
نویسندگان و شاعران کشور در جلسه اخیر خود
با بررســی آثار علی اکبر نصر آبادی و به استناد
متمم آییــن نامه مصوب شــورای عالی انقالب
فرهنگی گواهی نامه درجه دو در رشته نقاشی با
تکنیک چوب سوز را به وی اعطا کرد.این گواهی
نامه به امضای نمایندگانوزارت فرهنگ و ارشاد
و اســامی ،معاونت توســعه مدیریت و نظارت
راهبردی رئیس جمهور و وزارت علوم و تحقیقات
و فن آوری و در نهایت به امضای علی جنتی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی رســید و به نصرآبادی

اعطا شد.این نخستین بار است که چنین گواهی
نامه ای برای نقاشــی با تکنیک چوب ســوز به
یکی از هنرمندان این رشــته اعطا میشود .علی
اکبــر نصر آبادی فارغ التحصیل معماری اســت
و تا کنون  ۸۳نمایشــگاه در ایران و کشــورهای
دیگر دنیا برگزار کرده اســت .تکنیک چوب سوز
از جمله تکنیکهای نقاشی در دنیاست که برای
اولین بار توســط علی اکبر نصرآبــادی به ایران
آورده شــد .نصرآبادی که از ســالهای ژیش از
انقالب کار به شیوه چوب سوز را آغاز کرده است،
در مدت زمان نقاشــی با ایــن تکنیک ابزارهای
مختلف و شیوههای نوینی به این تکنیک نقاشی
افزوده اســت و در حال حاضر به عنوان یکی از
برجسته ترین اساتید تکنیک چوب سوز به شمار
میرود.او که نقاشــیهای خود با تکنیک چوب
سوز را در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته
بود،نخســتین بــار پس از انقــاب در دومین و
چهارمین نمایشگاه دوساالنه وزارت ارشاد  -موزه
هنرهای معاصر  -شرکت و برای اولین بار با چاپ
اثر در کتب منتشره آثار هنرمندان معاصر تکنیک
چوبســوز را به ثبت رساند و تابلوهای او از سوی
موزه هنرهای معاصر در سال  ۱۳۶۴خریده شد
و در حال حاضر در گنجینه موزه هنرهای معاصر
نگهداری میشــود .او در ادامــه ،درباره آثارش
توضیــح داد :من به خاطر رشــته تحصیلیام به
مطالعه ابنیه تاریخی میپرداختم که نتیجه این
مطالعات تابلوهایی به شــیوه چوبسوز میشد.
بعدها شــیوه «چوبســوز» را جدیتر گرفتم و
سعی کردم نقاشــیهایی ذهنی و مفهومی را با
این شیوه پدید بیاورم.
نصرآبــادی در رابطه با تابلوهــای معنادارش از
درختــان و طبیعت گفت :در ایــن تابلو دو بُعد
مشــاهده میشــود .بُعد عقبتر دارای حیات و
زندگی است و اغلب رنگ در آنها آمده و روستا و
دهکدهای در آن نشان داده شده .در حالیکه بعد
جلوتر اینطور نیســت و درختانی عجیب در این
بعد نشان داده شده است .درختانی که یا تشکیل
شــدهاند از تنهای کامل و یکدســت از پائین به
باال ،یا تنههایشان از زمین شروع شده و با دنبال

کردنشــان با چشــم به انتها و به باال نرسیدهاند
و یا تنهشــان در پائین تابلوها و در میان ردیف
درختان دیده نمیشوند و فقط بخش باالیی تنه
این دست درختان ترســیم شده .در این تابلوها
درختان همان آدمهایی هستند که زمانی حیات
داشتند و مانند مردم بُعد عقبتر تابلوها زندگی
میکردند و اکنون پس از مرگ در قالب درختان
و گیاهان رشــد کردهاند و من برای نشان دادن
چنین مفهومــی ،در میان تار و پود تنه درختان
به صورت نامحســوس چهره آدمهای مختلف را
کار کردهام.
نصرآبادی افزود :با نگاه اولیه به این دست تابلوها
همه ردیف درختان بیکم و کاست مانند یکدیگر
در کنار هم دیده میشــوند امــا با کمی دقت و
دنبال کردن تکتک تنه درختان با نگاه ،متوجه
حذف بعضی قســمتهای درختان میشویم .در
واقع با این درختان میخواهم به ســه تفکر در
میان آدمها اشــاره کنم ،گروهی که اهل معنا و
معنویت هســتند و به عالم باال وصلاند و ریشه
در زمیــن (این دنیا) ندارند .دســتهای دیگر در
این دنیا ریشــه دارند و اص ً
ال اعتقــادی به عالم
باال و معنا ندارد و گروه ســوم کسانی هستند که
معتقدند اگر این دنیا را نداشــته باشیم آن دنیا
را هم نداریم .این هنرمنــد با بیان این که خود
آثار چوب سوزش را اغلب روی الیههایی از چوب
کار میکنــد ،ادامه داد :اما بعضی از آثارم را روی
برشهایی از ُکندههای درخت که آنها را صیقلی
و صاف کر دهام کار میکنم.
نصرآبادی افزود :صفحه چوبی که استفاده میکنم
یا بافت و گره دارد و یا یک دست است .اگر چوب
بافت داشــته باشــد من طبعاً موضوع اثرم را با
نقش بافت چــوب هماهنگ میکنم در غیر این
صورت روی ســطح یک دست چوبی موضوع را
با مداد طراحی میکنم و پس از طراحی با قلمی
که مکانیســم هویه دارد و بــا برق کار میکند و
نوکش شکل یک قلم درشت خوشنویسی را دارد،
بخشهای طراحی شــده را میسوزانم و پهنی و
نازکــی این قلــم ،درجه تیرگی و روشــنیهای
متفاوتی را حین کار میدهد .پس از آن اگر الزم
شد روی بخشهایی از کار با آکریلیک رنگگذاری
میکنم و ســپس برای پایداری رنگ خود چوب
که رنگ زمینه اســت و رنگهای گذاشته شده،
لعابهای مختلف تثبیتکننده روی آن میزنم.
نصرآبــادی در پایــان ســخناناش از تمامــی
هنرمندان هنرهای تجســمی دعوت کرد تا آثار
هنری خود را در نگارخانه «موزه ارتباطات» واقع
در خیابان امام خمینی ،جنب ســر در باغ ملی
به نمایش بگذارند و خاطرنشــان کرد که اخیرا ً
دانشگاه هنر به ســاختمانی در «باغ ملی» و در
نزدیکــی «موزه ارتباطات» انتقال یافته اســت،
نمایشــگاههای هنری این نگارخانه با اســتقبال
دانشجویان هنر این دانشگاه و دیگر عالقهمندان
همراه خواهد بود.

بدنبهمثابهزمینهدرجواهرسازیمعاصر
نگارخانه آریا میزبان چهارمین رویداد جواهرســازی هنری
معاصر تهران میشــود .چهارمین رویداد جواهرسازی هنری
معاصر تهران اســفندماه در نگارخانه آریا برگزار میشــود.
جواهرســازی هنــری معاصر بــا تأکید بر کیفیــت تلفیقی
رســانههای مختلــف و اســتفاده از قابلیتهای مشــترک
حوزههایی همچون مجسمهسازی ،نقاشی ،طراحی صنعتی،
صنایعدستی و طراحی مد و لباس و با نگاهی میانرشتهای،
جایگاه ویژهای را در هنر معاصر برای خود فراهم آورده است.
تاکنون سه دوره نمایشگاه جواهرسازی هنری معاصر تهران
در نگارخانه آریا برپا شــده و تالش کرده اســت که بهعنوان
یک رســانه معاصر ،مســائل اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی
جهان کنونی را به چالش کشد.
جواهرسازی معاصر با محوریت بدن به مثابه زمینه و از طرفی
با نگاه بــه مفاهیم و اصول بنیادین مرتبط با جواهرســازی

همچون «ماده»« ،ســاخت»« ،کاربرد» « ،ارزش» و ...زمینه
خلق اثر را فراهم میســازد .چهارمین رویداد جواهرســازی
معاصر تهــران گالری آریا بــدون محدودیت موضوعی (تم)

برگزار خواهد شد.
توجــه به رفتارهای معاصر در ایده پردازی ،انتخاب متریال،
تکنیک و رابطه با بدن ،محوریت حضور در این رویداد است.
عالقهمنــدان در کلیه گرایشهای هنری میتوانند طرحهای
خود را در قالب دســتبند ،گل سینه ،گوشواره ،گردنآویز و
انگشتر ارائه کنند.
ایــن افراد میتواننــد تصاویر آثار خــود را از تاریخ  7تا 11
دی  1398بــه نگارخانه تحویل دهنــد .داوری این رویداد
توســط ناصر گیو (نقاش ،مجسمهساز و جواهرساز) ،روح اله
شمســیزاده (نقاش و مجسمهســاز)Kevin Murray ،
(کیوریتور و ســردبیر مجله گارلند ،اســتادیار دانشگاه هنر
 RMITو پژوهشــگر دانشــگاه ملبورن اســترالیا) انجام
میشــود .آثار منتخب اســفند  98در گالری آریا به نمایش
گذاشته خواهد شد.

نمایشگاه طراحی و چیدمان دانا جعفری با نام «دیوار کبود دره»
در کانسپت استور اردیبهشت برپاست .جعفری در گفتوگو با
هنرآنالین درباره شکلگیری این مجموعه گفت :این چیدمان
به صورت اتفاقی و از اشیایی شکل گرفت که در طول سالها و
بدون هدف جمعآوری میکردم .این اشیا در یک دوره از لحاظ
فرم و متریال برایم جالب شده بودند و زمانی که کنار هم قرار
گرفتند مجموعهای را تشکیل دادند که درنهایت این چیدمان
از آن به وجود آمد .جعفری افزود :قطعات چوب که فرم جانبی
داشته یا اضافه برش پارچههای بوم و ...را جمعآوری میکردم
اما نمیدانستم به چه دلیل این کار را انجام میدهم .چیدمانی
که در این نمایشــگاه شکلگرفته نیز شامل اشیاء مجزا است،
اما روی دیواری که قرارگرفتهاند بهصورت کلی دیده میشوند.
در واقع آنها را هم میتوان به شــکل مجزا دید و هم در کنار
یکدیگر .نکته دیگری که برایم اهمیت دارد مسئله زمان است
زیرا برای همه این اشــیاء یکزمان تعیینشده و این چیدمان
بهواســطه زمان تشکیلشد ه است .جعفری ادامه داد :همزمان
طراحیهایم شــکل گرفتند که فکر میکنم از نظر فرم خیلی
شــبیه به قطعات همان چیدمان هســتند ،اما در زمان اجرا
آن انرژی که در کار اینستالیشــن در من انباشــته میشد در
طراحیها تخلیه شــد .در مجموع توجه من به فرم بسیار زیاد
اســت .تکرار و قرینگی که از قبل در کارهایم وجود داشــت
در این کارهای آخر شــکل عوض کرده اســت .تا پیش از این
مجموعه ،آثارم تنوع رنگی باالیی داشــت اما در این مجموعه
رنگ از بین رفته و تنها سیاه ،سفید و خاکستری در آنها دیده
میشود .ســوژ ه طرحهایم فرمهایی بر اساس تکرار و قرینگی
هستند که با گچ فشرده روی کاغذ شکل گرفتهاند .نمایشگاه
آثار دانا جعفری تا  12آذر در کانســپت استور اردیبهشت به
نشــانی خیابان سنایی ،خیابان شــاهین (خدری) ،پالک ،18
طبقه دوم برپاست.

