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فرھنگی

رم« سيمای ھنر امروز ايران در گالری ھنری گابيانو   »
١٣٨٩ امرداد ٢٥, گفتگوی سھي� ميرزايی با شھرام کريمی، ھنرمند ايرانی مقيم نيويورک

با اجرای ھنری شھرام کريمی و » امروز ايران « گالری ھنری گابيانو در شھر رم ايتاليا شاھد برگزاری نمايشگاه  
 .ژوئيه افتتاح شده و تا آخر سپتامبر داير خواھد بود 6آثار ھشت ھنرمند ايرانی از   ارائه ی

 

 

گالری ھنری گابيانو در شھر رم ايتاليا شاھد :شھرزاد نيوز  

با اجرای ھنری شھرام» امروز ايران « برگزاری نمايشگاه   

آثار ھشت ھنرمند ايرانی با نام ھای افسون،  کريمی و ارائه ی  

 کورش عسگری، آ� دھقان، زھرا حسن آبادی، امير ھدايت،
6شھره ھمران، مسعود سعدالدين و وحيد شريفيان است که از   

 .ژوئيه افتتاح شده و تا آخر سپتامبر داير خواھد بود

مي�دی اھل شيراز بيش از  1957شھرام کريمی متولد سال 
سال است در آلمان سکونت دارد و نيويورک خانه ی دوم  20

 .او محسوب می شود

شھرام کريمی که با نقاشی وارد عرصه ی ھنر شد، در زمينه 
ھای مختلف ھنری فعال است، از صحنه سازی ھای شيرين 
نشاط، ھنرمند نقاش و فيلم ساز مطرح، گرفته تا نقد ھنری و 
ساخت ھای ويدئويی که با دوست ھنرمندش شجاع آذری با 

 .ترکيب نقاشی و فيلم نو آوری ھايی کرده اند

گالری گابيانو، اتاق اول را به ھنرمندان خودش اختصاص داده 
بود که شامل کارھای شھرام کريمی، شيرين نشاط و عباس 

 .کيارستمی بود

چگونه « او در مورد آثار زنان اعتقاد دارد که فھم درست 
 :و ادامه می دھد» زن بودن « مھم است نه تنھا » زنی بودن

در وھله اول کار ھنری مطرح است و اگر اين ھنرمند بخواھد 
در جامعه ای مثل ايران به فرديت برسد کارش درگير خواھد 

 .بود خصوصن با تابوھا

تابوھا می توانند عناصر فکر ی جامانده و سنت ھا باشند و می توانند ھمه ی محدوديت ھايی باشند که يک انسان را از 
 .ھنرمند دور می کند  امروزی بودن و آزاد بودن به عنوان يک فرد انسان ـ

 ـ معيار شما برای انتخاب ھنرمندان چه مواردی را شامل می شد؟

به ھنر ما که از معيارھای شناخته شده و» کليشه ای « ت�ش من اين بود که اين نمايشگاه برخ�ف نگاه متداول   

منظورم. ھميشه مصرف شده آشنا می آيند و عمدتا ھم از طرف برگزارکنندگان خارجی صورت گرفته انجام پذيرد  

وجود عناصری است چشم آشنا که می خواھد به طور مصنوعی سريع ايرانی بودن کارھا را» کليشه ای«از نگاه   

مسئله من نشان د ادن ھنری از امروز ايران است که ھنرمندش کارھايش را از ھويت خود ساخته ھنری. جيغ بزند  

بود خويش آن را» آگاه « حتا اگر تاثير ھم از ديگری گرفته از فيلتر . گرفته باشد و عاريه ای و مصرف شده نباشد  

زن چادری می تواند. مثلن يکی از عکاسان نمايشگاه کوروش که به زن چادری پرداخته است. خودی کرده باشد  

 امروز کليشه باشد و ھست، اما او با نگاه خاصی اين زن چادری کار کرده را خاص خود ساخته و جذابيت آن
و يا زن چادری مانده يا گم شده ميان انبوه تنه ھای. است که از اين زن با پوشش چادر بيرون می زند» اروتيسمی«  

.سوخته و خشک درختان؛ که کار را شاعرانه کرده است  

 ـ فصل مشترک اين ھنرمندان که در نمايشگاه شرکت دارند چيست؟

به طور مثال زھرا . خودرسيدگی و پرداخت و عرضه درست کار است  فصل مشترک اين ھنرمندان، درک عميق و
حسن آبادی در آلمان زندگی می کند و از عشاير فارس می آيد، او با کارت ھای تلفن که از طريق آنھا با خانواده اش 

در ارتباط است فرش زيبايی بافته است، او خيلی ساده و زيبا توانسته است بين ھويت آشنايش و کارھايش پيوند پيدا کند 
و يا آ� دھقان در ايران زندگی می کند و به شکل ساده، صادقانه بدون بازی ھای معمول تکنيکی با آبرنگ و مرکب 

يک سری کار زيبا انجام می دھد و اينھا احساسات و نگاه او به آدم ھای امروز دور و برش می باشند، و يا وحيد 
او بدن . شريفيان؛ چه کسی باور می کند که او در ايران زندگی می کند و تا اين حد مرز قرمز جامعه را می شکند

يا شھره مھران نقاش . لخت خودش را ميان سمبل ھا و تابوھای جامعه می نشاند و به يک ک�ژ بی نظير تازه می رسد
کار او چين و چروک لباس . ساکن ايران که از در خانه که بيرون می آيد، زنان را که می بيند، به روی بوم می برد

او به طور صادقانه و زنانه ای دنيای پيرامون . ھا و مانتوھای زنان است که به طور بسيار قوی و زيبا کار می شوند
 .خود را تصوير می کند

 ـ نقش ھنر مدرن جھانی چقدر در کارھای ھنرمندان ايران خود را نشان می دھد؟

مرز ندارد و در واقع اين محدوديت ھای بومی ھستند که مثل ديکتاتورھا ت�ش می» ھوا«مثل » فلسفه«ھنر مثل   

.کنند برای اينھا مرز به وجود بياورند  

شھرام کريمی
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اينکه اين ھنر مدرن از کجا می آيد. ھنر مدرن مثل فکر مدرن امروزی بودن است در دھکده ای که اسمش دنياست  

 و چه کسانی پيشرو اين جريان ھستند بحثی جداست که طبعا بر می گردد به فاصله ی تاريخی ما نسبت به غرب که

دنيا قدم بزنيم باز قدرت ھا ی سياسی اين راه ماھر چه ما ھنرمندان بومی ت�ش می کنيم اين فاصله را کم کنيم و با   

.ما می مانيم و يک ارتباط از دور. را طو�نی تر می کنند  

البته. مشکل ھنرمندان امروز ايران بسته بودن مرزھا و فضا و عدم رابطه مستقيم آنھا با دنيای بيرون است  

 خوشبختانه اينترنت تا حدودی اين مسئله را حل کرده است اما چقدر از آن جامعه با چنين امکانی روبروست و يا

ھمين ارتباط از دور و از سطح شکل بدی به. است» فيلتر « از آن را می فھمد وقتی ھمه چيز   استفاده درست  

اما با. وجود می آورد که کار درست فھميده نمی شود و بدون درک ريشه ايی اين کارھا به کپی برداری می پردازد  

 توجه به تجربه و آشنايی من، بچه ھای امروز ايران باھوش و با آشنايی کامل با زبان ھای خارجی با دنيا در ارتباط
.می مانند  

مرز بين سنت و مدرنيته در خلق آثار نقاشی ايرانی چيست؟ـ   

 مسئله امروز ايران اساسن درگيری بين تجدد و سنت است و اين شامل ھنر ھم می شود، اما مسئله اصلی درک و
بودن است و سنت ھا در وارد» ايرانی « در جامعه ايران و ھمينطور فھم درست » مدرن « ويژگی ھای درست فھم   

نقاشان دوران سقاخانه ما توانستند با. شدن امروز ما به دنيای مدرن بدون درک درست، در حد تقليد تنزل پيدا می کند  

.استفاده درست از ع�ئم و سنت ھا به يک مدرنيته در کار ھنری خود دست يابند  

ارسال به يکی از دوستان    چاپ 
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