
عرفـان غیاثـی دانش آموختـه رشـتة کارگردانی سـینما در مقطع 
کارشناسـی در دانشـکده سـینما تئاتـر و هنرهـای تجسـمی در 
مقطـع کارشناسـی ارشـد در دانشـگاه ایالتـی لوییزیانا اسـت. وی 
اخیـراً همایـش تهـران را با همکاری غـزال رادپـی کیوریت کرده 

ست.  ا
رشـتة  در  را  خـود  کارشناسـی  مقطـع  امیربیگـی،  جهانبخـش 
تهـران  دانشـگاه  زیبـای  هنرهـای  دانشـکدگان  در  مجسمه سـازی 
گذرانـده و در حـال حاضـر هم دانشـجوی کارشناسـی ارشـد رشـتة 
پژوهـش هنر در همان دانشـگاه اسـت. وی در پیشـینة هنـری خود، 
3 نمایشـگاه انفـرادی و بیـش از ۶۰ رویـداد، سـمپوزیوم، جشـنواره، 
دوسـاالنه و غیره در تهران، اسـلو، شـیکاگو، میالن، پترازاودسک، کره 
جنوبـی، همـدان، سـمنان، آمـل، کیـش، کاشـان و اصفهـان و غیـره 
دارد. ازجملـه جوایـزی کـه امیربیگـی تاکنـون دریافـت کرده اسـت، 
می تـوان بـه این مـوارد اشـاره کرده: برگزیده اولین جشـنواره هنرهای 
مفهومـی رضـوی- سـمنان در سـال ۱۴۰۰، رتبـه دوم در بخـش 
مجسمه سـازی- جشـنواره سـاتین آرت )وضعیـت( در سـال ۱3۹۹، 
رتبـه نخسـت پنجمیـن سـمپوزیوم هنـر در طبیعـت بـوال در بخش 
هنر مفهومی- نوشـهر در سـال ۱3۹۸ و همچنین فینالیست در مرکز 

هنرهـای معاصـر COCA 2۰2۰ در رم ایتالیـا.
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بیخ چراغ:
*1گفت  وگو با جهانبخش امیربیگی

در ادامـه، گفتگـوی عرفـان غیاثـی بـا جهانبخـش امیربیگـی را 
نیـم: می خوا

مجسمه سازی  رشتة  انتخاِب  باعث  دلیلی  چه  غیاثی: 
شد؟

بـه دنبـال  تابسـتان هرسـال  از ۷ سـالگی،  امیربیگـی: مـن 
فنـی  و  صنعتـی  مختلـف  حرفه  هـای  تجربـه  و  یادگیـری 
بـودم. ایـن داسـتان تـا سـال ها ادامـه پیـدا کـرد تـا زمانـی کـه 
را  زیـادی  کارهـای  کـه  درعین حـال  رسـیدم  نتیجـه  ایـن  بـه 
فراگرفتـه ام؛ امـا همچنـان هیـچ کاره ام. ازلحـاظ دانشـگاهی هـم 
در رشـته هایی مثـل کشـاورزی، شـیمی و باستان شناسـی بـرای 
مدتـی تحصیل کـرده ام، امـا درنهایـت تصمیـم گرفتم مسـیر خود 
را بـه سـمت هنـر پیـش ببـرم. ابتـدا درزمینـة طراحی و نقاشـی 
کارکـردم ولـی همچنـان ایـن موضوعات مـواردی نبودنـد که مرا 
راضـی کننـد و بـا توجـه بـه اینکـه حرفه هـای زیـادی همچـون 
خیاطـی، تراشـکاری، نجـاری، سـفالگری، جوشـکاری، مکانیکـی 
و غیـره را هـم تجربـه کـرده بـودم، می دانسـتم بایـد بـه دنبـال 
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حـوزه ای بـروم کـه بُعدهای بیشـتری را شـامل شـود؛ بنابراین در 
دورانـی کـه می خواسـتم انتخـاب رشـته کنـم، فکـر می کـردم با 
مجسمه سـازی می توانـم حرفه هـای مختلفـی را بـه کار بگیـرم. 
سـال ۹۴ در رشـته مجسمه سـازی پذیرفتـه شـدم امـا بـه دلیـل 
قوانیـن نظـام  وظیفـه، نتوانسـتم ثبت نـام کنـم و حتی یک سـال 
بعـد هـم از تحصیـل محـروم شـدم، درنهایت در سـال ۹۶ مجدداً 
در رشـته مجسمه سـازی پذیرفتـه شـدم. بعـد از ۴ سـال تحصیل 
در هنرهـای زیبـا، ازآنجایی کـه نفر اول بودم، توانسـتم مسـتقیماً 

و بـدون آزمـون وارد مقطـع کارشناسـی ارشـد شـوم.
بـاورم ایـن اسـت که بـرای یـک هنرمنـد، صرفاً دانسـتن مـواد و 
روش سـاخت و مـوارد این چنینـی کافـی نیسـت و بایـد نظریه را 
هـم در کنارش داشـته باشـد. رشـتة پژوهـش هنر، تقابـل زیادی 
بـا مجسمه سـازی دارد، چراکـه یکـی نظـری و دیگـری عملـی 
اسـت، امـا چیزی که من بـه دنبالش هسـتم، اسـتفاده از مباحث 

نظـری بـرای پخته تـر کـردن آثار تولید شـده اسـت.

غیاثـی:  بـا این جملـه موافقـم و من هـم  فکر می کنـم هرکدام 
از ایـن دو ماننـد بازوهایـی عمـل می کننـد کـه هـر یـک بـدون 
دیگـری نمی تواننـد پتانسـیلی که یک فـرد دارد را بالفعـل نمایند.

غیاثی: قبل از نمایش بیخ چراغ، آیا نمایشگاه دیگری 
هم داشته اید؟ 

امیربیگـی: مـن اولیـن نمایشـگاه انفـرادی خـود را سـال ۹3 
بـا موضـوع طراحـی و نقاشـی در همـدان ارائـه دادم. در آن زمان 
چهـره  نمایشـگاه  ایـن  آثـار  می کـردم.  کار  تجربـی  به صـورت 
نگاره هایـی بودنـد کـه به نوعـی حالـت اکسپرسـیو۱ داشـتند کـه 
بـا فن هـای زغال و کنتـه و اکرولیک اجراشـده بودنـد. بعد از آن، 
بیشـتر به صـورت مجموعـه ای کار می کـردم؛ امـا در ایـن مـدت 
برپایـی نمایشـگاه طراحـی و نقاشـی دیگـر برایـم اولویـت نبـود، 
امـا تقریبـاً ۱۰ مجموعـه کارکـردم کـه هیچ یک را نمایـش ندادم. 
مـن عادتـی دارم کـه معمـوالً هـر چیـزی را در اطرافـم می بینـم 
کـه پشـت آن هـا داسـتانی وجـود دارد، جمـع آوری می کنـم و 
پیـش خـود در کارگاهـم نگـه می دارم. گاهـی با آن هـا وارد گفت   
وگـو می شـوم و بـه دنبـال ایـن هسـتم کـه ببینم بـا اسـتفاده از 
آن هـا چه کارهایـی می توانـم انجـام دهم. ازاین رو در سـال ۱۴۰۰ 
کـه نمایشـی در گالـری شـریف داشـتم، همـه آثـار نتیجـه ای از 
کنارهـم قـرار دادن همیـن زباله هـا بـود. حـاال چـرا اسـم آن هـا 

تصویر۱. پرگاله، از مجموعه »هر آنچه هست«، ۱۴۰۰، ۱۹×2۸×3۶ سانتی متر.
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را زبالـه می گـذارم؟ پـدر مـن راننـده کامیـون بـود و بعدازاینکـه 
بازنشسـته شـد، بـا خودش تـِل عظیمی از زنجیر و چـوب و تخته 
و ابـزارآالت ماشـین بـه خانـه آورد و هنگامی کـه مـادرم در حال 
بخشـیدن آن هـا بـه نمکـی بود، مـن رسـیدم و حتی بـا پرداخت 
هزینـه ای، همـه آن هـا را پیش خود نگه داشـتم و همیشـه دنبال 
ایـن بـودم کـه هـر یـک چـه داسـتانی را روایـت می کننـد یا چه 
نقشـی را می تواننـد در آثـار مـن ایفـا کننـد؛ بنابرایـن همان طور 
اشـیاء  از  همه چیـز   ،۱۴۰۰ انفـرادی  نمایشـگاه  در  گفتـم  کـه 
استفاده شـده ای بـود کـه هر یـک روایتی دارنـد. مثاًل شـما تخته 
چوبـی را می بینیـد که سـال ها زیر السـتیک ماشـینی قرارگرفته 
اسـت کـه مسـافت بیـن دو شـهر را مـدام طـی کـرده  و بـرای به 
دسـت آوردن پولـی کـه خـرج یـک خانـواده می شـود، حضـور و 
نقشـی پررنـگ داشـته  و همـه اتفاقاتـی را کـه در این سـال ها در 
جاده هـا از سـر گذرانـده اسـت روایت می کنـد )تصویـر ۱(. برای 
مـن ایـن موضـوع خیلـی مهـم اسـت کـه وقتی یـک شـیء وارد 
کار می شـود، زیسـت و زندگـی  خاصی داشـته باشـد و من به آن 
زندگـی، چیـزی به عنـوان هنـر را تزریـق کنـم که تبدیـل به یک 
اثـر هنری شـود. ایـن موضوع، چیزی اسـت که من در نمایشـگاه 
بیـخ چـراغ هـم انجـام داده ام و همه  اجزایـی که بـه کار گرفته ام 

دارند. داسـتانی 

غیاثـی: درواقـع شـما در اشـیاء چیزهایـی را به عنـوان یـک 
هنرمنـد می بینیـد کـه ممکـن اسـت ازنظـر بقیـه قابل تشـخیص 
نباشـند و به نوعـی از آن هـا آشـنازدایی می کنیـد و ایـن جـذاب 

! ست ا

غیاثـی: حـاال بـا توجـه بـه ایـن موضـوع، بـه نظر 
شـما یـک هنرمند خالق اسـت یـا ناظم؟ شـما خلق 

می کنیـد یـا بـه چیزهایـی کـه وجـود دارنـد، نظم 

؟ می بخشـید

فکـر  مـن  امـا  اسـت،  پیچیـده ای  مبحـث  ایـن  امیربیگـی: 
کـرد  تعریـف  بایـد  باشـد.  دو  هـر  شـامل  می توانـد  می کنـم 
کـه خلقـت چیسـت؟ ازآنجایی کـه مـن مـاده اولیـه را از صفـر 
نسـاخته ام، فکـر می کنـم در کار مـن ناظـم بودن بیشـتر از خالق 
بـودن مفهـوم داشـته باشـد. مـن بـه خلقـت یـک شـیء خیلـی 
اعتقـادی نـدارم و بـه نظـرم همه چیـز وجـود دارد و مـن تنهـا 
آن هـا را بـا بازشناسـی مفهـوم و محتـوا کنـار هـم قـرار می دهم. 

اگـر هـم بخواهیـم اسـم آن را خلقـت بگذاریـم، خلقـت شـیء 
نیسـت، خلقـت معنـا یـا مفهـوم جدیـد اسـت.

غیاثـی: من هـم فکر می کنـم در عصـری که همه چیـز در حال 
تولیـد و تبدیـل بـه زباله شـدن اسـت، چـرا هنرمنـد نیـز باید به 
ایـن حجـم اضافـه کنـد. بـه نظـرم هـر هنرمنـد الزم اسـت ایـن 
سـؤال را از خـود بپرسـد. تفـاوت ایـن موضـوع )ناظـم بـودن و 
خالـق بـودن( چیـزی مثـل نقاشـی و عکاسـی اسـت. بـرای مثال 
نقـاش خالـق اسـت و از ابتـدا بـوم سـفیدی دارد که نقشـی را بر 
آن خلـق می کنـد، امـا عـکاس )در اینجا منظور عکاسـی مسـتند 
اسـت و نـه عکاسـی صحنه پـردازی شـده( به عنـوان یـک ناظـم، 
اجـزا و اشـیاء مختلـف را انتخـاب کـرده و کنـار هـم می چینـد. 

امیربیگـی: بلـه و در مجسـمه هـم گاهـی از صفـر شـروع بـه 
سـاخت حجمـی می کنیـم کـه فکـر می کنـم ایـن اندیشـه کمـی 

کالسـیک تر به حسـاب می آیـد و قدمـت زیـادی دارد.

غیاثی: درسـت اسـت و این کاری کـه انجام می دهیـد معاصرتر 
آثـار حاضـر آمـاده2 دوشـان و مفهـوم  بـه  به حسـاب می آیـد و 
گی دوبـور3 کـه در مـورد دیتورمـان۴ بیـان می کنـد اشـاره دارد. 
گویی یک شـیء مسـیری را در حال پیمودن اسـت و هدفی دارد 
و یـک هنرمنـد، انحرافـی بـرای آن تعریف می کنـد و مفهومش را 
از آن خـود می سـازد ـ یـا واژگـون می کنـد ـ تا خوانـش جدیدی 
تهـران  همایـش  بـه  کـه  هنرمندانـی  از  یکـی  آورد.  وجـود  بـه 
دعوت شـده بـود، بـه نـام کنـدل گیـرز5 مفهومـی در تقابل شـیء 
یافتـه شـده۶ ، تحـت عنـواِن شـیء گم شـده۷ مطـرح کـرد که در 

اینجـا هـم می توانـد کاربرد داشـته باشـد.

امیربیگـی: مـن فکر می کنـم برای من مفهوم شـیء گمشـده 
ایـن صـورت هسـتند کـه یـک  پررنگ تـر اسـت. آثـار مـن بـه 
شـیء را کسـی نمی خواهـد و کامـاًل آن را گـم می کنـد. به نوعـی 
می تـوان گفـت وقتـی کسـی چیـزی را به عنـوان زبالـه در نظـر 
می گیـرد و کنـار گذاشـته و یـا دور می انـدازد، آن شـیء دیگـر 
گم شـده اسـت. حـاال درسـت اسـت کـه مـن ایـن شـیء را پیـدا 
می کنـم ولـی مفهـوم اصلـی آن از همـان گم شـدن می آیـد؛ از 
یـک گم شـدِن خاطـره کـه افـراد سـعی در حذفـش دارنـد. مثـاًل 
زنجیـری کـه مـن در نمایشـگاه اخیـرم اسـتفاده کرده بـودم، در 
نمایشـگاه قبلـی هـم بـکار گرفته شـده بـود و مـن دوبـاره در اثـر 
دیگـری بـا عنـوان »کژتابـی واژگـون« آوردم )تصویـر 2(. ایـن 
زنجیـر بـرای مـن خاطـره و غـم زیـادی دارد، چراکه قبـاًل زنجیر 
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سـگ مـا بود و من در ۷ سـالگی خاطـرات زیادی با آن داشـتم و 
متأسـفانه در همـان دوران هم کشـته شـد. این زنجیـر حدود 23 
سـال در خانـه مـا بـود و بااینکه هر بـار قصد اینکه فروخته شـود 
وجـود داشـت و همـه می خواسـتند به نوعی گم شـده و خاطراتش 
حـذف شـود، اما مـن از ایـن کار جلوگیـری می کـردم و درنهایت 

در نمایشـگاه قبلـی ام از آن اسـتفاده کـردم.

غیاثـی: بـه نظـرم ایـن موضـوع، اهمیـت بیشـتری را بـه یـک 
ابـژه  به جـای سـوژگی هنرمنـد می دهـد. در شـیء یافتـه شـده 
یـک شـیء توسـط یـک هنرمنـد نابغـه، جداشـده و تبدیـل بـه 
چیـز جدیـد و باارزش تری می شـود؛ اما شـیء گم شـده، شـيء ای 
اسـت - بـا تاریخچـه و هویتـی مشـخص،که یـک هنرمنـد آن را 
پیداکـرده - و بـا در نظـر گرفتـن هویـت و تاریخچة شـيء، آن را 
بـه نمایـش می گـذارد. در ایـن حالـت هنـوز عاملیـت۸ در اختیار 

ابـژه هنری قـرار دارد.

امیربیگـی: در آثـار مـن این طـور نیسـت کـه آن شـیء کـه 
پیدایـش کـرده ام، تبدیـل بـه چیـز باارزشـی شـده، بلکـه شـیء 
همـان اسـت. درایـن  بـاره می توانـم روایتـی بگویـم: بـرای مـن 

تصویر2. کژتابی واژگون، از مجموعه بیخ چراغ، ۱۴۰۱، هنر چیدمان.

بنیـان خانـواده اهمیـت بسـیار زیـادی دارد. مـادرم می گفت این 
کارهایـی کـه بـه نمایشـگاه می بـری را دیگـر بـه خانـه برنگردان. 
درحالی کـه همـه این هـا دوبـاره برگشـتند و در جـای خـود قـرار 
گرفتنـد. مثـاًل یـک زنجیـر قبـاًل زنجیـر بـود و اکنـون هـم همان 
زنجیـر اسـت و ممکـن اسـت مـن در آینـده از آن اسـتفاده کنم. 
به عبـارت  دیگـر در آثـار مـن، چیزهایـی را داریـم کـه دوره ای 
کاربـری خاصـی داشـتند، آواهـا و داسـتان های زیـادی شـنیدند 
آن هـا  از  هنرمنـد  یـک  بـه  عنـوان  مـن  گذرانده انـد.  سـر  از  و 
همان طـور کـه بودنـد اسـتفاده کـرده ام. مثـاًل دریکـی از آثـارم، 
از دیوارهـای پیش سـاخته ای اسـتفاده کـردم کـه بـرای دیگـران 
شـیء دورریـزی شـده بـود و درواقـع می خواسـتند گم شـود؛ اما 
مـن بـاز هـم وارد عمل شـدم و آن ها را درسـت به همـان صورت 
کـه بودنـد، بـا همـه احساسـات و عواملـی کـه در آن هـا دخیـل 
بـود، بـا خـود آوردم و همـان را تبدیـل بـه کار خـود کـردم و در 
حـال حاضـر هـم بازگشـته و تبدیـل به همـان چیزی شـده که از 
اول بـوده و مـن ممکـن اسـت از آن بـرای کاربری هـای مختلـف 
دیگـری هـم در آینـده اسـتفاده کنـم؛ یعنـی مـن بـه ایـن فکـر 
نکـردم کـه چـون بـه  عنـوان هنرمنـد آن را پیدا کـردم، پس یک 
اثـر هنـری اسـت. درواقـع مـن در مقطـع خاصـی، موقعیـت یک 
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شـیء را تغییـر داده ام کـه از جنوبی تریـن نقطـه به شـمال آورده 
شـد و دوبـاره بـه سـر جـای خود برگشـت.

اشـیاء  مـورد  در  کـه  روایت هایـی  چقـدر  غیاثـی: 
و  می دهیـد  انجـام  کـه  پروژه هایـی  در  می گوییـد، 
کارهایـی کـه در نمایشـگاه ارائـه می شـوند اهمیت 
دارنـد؟ بـه ایـن دلیـل ایـن سـؤال را می پرسـم که 
در  پـروژه  توضیحـات  به عنـوان  را  روایت  هـا  ایـن 
نمایشـگاه ندیدیـم. اگـر مهـم بوده اند، چـرا به آن ها 

بود؟ نشـده  اشـاره ای 

امیربیگـی: مـن این طـور فکـر می کنـم کـه من هـم همچون 
و  بـه کار می گیـرم، شـیء محسـوب می شـوم  یـک شـیء کـه 
ایـن شـیء درواقع توسـط شـیء دیگـری انتخـاب می شـود و در 
فضایـی قـرار می گیـرد. حـاال داسـتان اینجاسـت کـه بـرای مـن 
مهـم اسـت کـه مخاطب هم بـه  نوعی جسـتجوگر باشـد، اگر من 
همـه داسـتان را بـرای مخاطـب شـرح دهـم، فکـر می کنـم کار 
مخاطـب خیلـی سـاده تر می شـود. البتـه از مخاطـب هم چنیـن 
انتظـاری نـدارم کـه بخواهـد همـه ایـن روایـت را کنـکاش کند. 
بازگـو می کنـم، فقـط  را  ایـن داسـتان ها  بـرای شـما  اگـر هـم 
می خواهـم بـا رونـد کارم آشـنا شـوید و بدانیـد شـخصی که این 
کارهـا را سـاخته اسـت چگونـه فکـر می کنـد، امـا اینکـه هریک 
انتخـاب  در  نیسـت. مـن حتـی  مهـم  داشـته اند  داسـتانی  چـه 
عناویـن آثـار هـم بیشـتر هدفم این اسـت کـه بـه مخاطبان یک 
صـورت  مسـئله بدهـم و نـه نتیجـه. ایـن نمایشـگاه نتیجه گیـری 
نیسـت و همان طـور کـه از عناوینش پیداسـت، تنها طرح مسـئله 
می کنـد، چراکـه همه چیـز آن بـرای مـن مسـئله بـوده اسـت. 
همچنیـن بـه نظـر مـن زندگـی و زیسـت تمامـٌا روایـت اسـت و 
اینکـه مـن بخواهـم ایـن روایـت را مـدام تعریـف و تشـریح کنم، 
حتـی باوجوداینکـه ایـن روایـت توسـط هنرمنـد بازگـو می شـود 
کـه شـاید نظـر افـراد زیـادی هـم بتوانـد جلب کنـد، امـا من به 
دنبـال آن نیسـتم. چـون تعریـف داسـتان پشـت یـک شـیء، آن 
را ارزشـمندتر نمی کنـد. فقـط بـرای مـن ایـن موضـوع اهمیـت 
دارد کـه صورت مسـئله ای در ذهـن مخاطـب ایجـاد شـود. مـن 
همـه این هـا را مطـرح می کنـم کـه درنهایـت بـه مسـئله دیگری 
بپـردازم، نـه اینکـه نتیجـه ای بگیرم. من همـه اشـیاء را کنار هم 
قـرار می دهـم کـه به این برسـم که هر چیز و هرکسـی داسـتانی 
دارد و حـاال یـک مخاطـب می توانـد آن داسـتان را بـا دیـدی 
ظریف تـر و جزئی تـر ببینـد و برداشـتی داشـته باشـد . این هـا بـه 

نظـر مـن بزرگ شـدة داستان هاسـت و خـوِد داسـتان نیسـتند. 
داسـتانی اسـت کـه تنهـا بخشـی از داسـتان دیگر اسـت.

در  آیـا  می کنیـد،  مطـرح  کـه  موضوعـی  غیاثـی: 
و  تاریکـی   - آگاهـی  عـدم  و  آگاهـی  بـا  ارتبـاط 
موضوعـات  ایـن  ازآنجایی کـه  اسـت؟   - روشـنایی 
درزمینـة کارهـا هـم به خوبـی دیـده می شـوند. بـا 
دیـدن آثـار ذهـِن مخاطـب بـه مسـیرهای مختلفی 
بـرای فهمیـدن کارهـا فکـر می کنـد کـه بـه نظـر 
می آیـد ایـن رونـِد »طـرح مسـئله« بـرای هنرمنـد 
مؤلـف مهـم اسـت و نـه خـوِد کار. ایـدة موضـوع 
قـرار دادن روشـنی و تاریکـی چطـور ایجـاد شـد و 
ایـن موضوع چطور توانسـت کارهـا را ازنظـر ماده و 

مفهـوم بـه هـم مرتبـط کند؟

امیربیگـی: فکـر می کنـم داسـتان دقیقـاً همیـن اسـت کـه 
موضـوع  ایـن  بـه  می خواهـم  کجاسـت؟  پایـان  و  شـروع  اصـاًل 
برسـم کـه اصـاًل شـروع و پایانـی وجـود نـدارد و فقـط همـان 
انتخـاب مهـم اسـت. مثـل آب روانـی اسـت کـه شـخصی تنهـا 
قـرار می دهـد.  آن  را در مسـیر  انگشـت خـود  لحظـه ای  بـرای 
نمی توانـم بگویـم دقیقـاً از کجا شـروع شـد، امـا می توانـم بگویم 
کـه چـه زمانی انگشـت خـود را در مسـیر آب قـرار دادم و دمای 
آب روی انگشـتم تأثیـر گذاشـت. زمانـی هسـت کـه یـک فـرد با 
اختیـار خـود می خواهـد انگشـتش را در آب قـرار دهـد و زمانـی 
دیگـر نمی خواهـد ایـن کار را انجـام دهـد امـا عوامـل دیگـری 
او را بـه درون آب هـل می دهنـد. مـن فکـر می کنـم  بـه درون 
ایـن موضـوع هـل داده شـدم. درواقـع اصـاًل نمی خواسـتم چنین 
نمایشـگاهی باشـد، امـا یـک پیشـامد بـد روانـی عامـل ایـن هل 
دادن شـد و مـن در لحظـه افتادن به آب چشـمان خود را بسـتم 
و ایـن طـرح مسـئله ها توهمـی از ادراک زیـر آب اسـت کـه بـه 
زیسـت شـخصی خـودم برمی گشـت و همان طـور کـه در مـورد 
نمایشـگاه قبلی هم گفتم، زیسـت شـخصی و داسـتان خانوادگی 
خـودم بـود و مـن آن هـا را انتخـاب کـردم و کنـار هم گذاشـتم؛ 
از سـگمان گفتـم، از رفتـار و حرف هـای پـدر و مـادرم و حتی از 

ابزارهـا گفتـم. در حـال حاضـر هـم همان گونـه اسـت.
در نمایشـگاه اخیـر هـم ایـن بـار مخاطـِب داسـتان خـودم بودم، 
یعنـی مـن هـم یکـی از مخاطبـان ایـن نمایـش هسـتم، همـان 
کسـی هسـتم کـه بـه درون آب افتـاد، لحظـه ای زیـر آب را دید 
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و بـاال آمـد. در آن لحظـه بـود کـه این ایده شـکل گرفـت. زمانی 
کـه مـن می خواسـتم همه ایـن داسـتان ها را کنـار هـم بچینم و 
بـه خلـق مفهـوم فکـر می کـردم، ذهنـم قفـل بـود، چراکـه حال 
خوبـی نداشـتم. بعـد مـن زمانـی کـه ایـن کار را  انجـام دادم، 
ماننـد بیمـاری بـودم کـه در بسـتر بیمـاری یا حتی مرگ اسـت، 
امـا همچنـان فکـر می کنـد و دسـت از چیـزی نشسـته اسـت و 
سـعی می کنـد آخریـن تالش هـای خود را حتـی اگـر تنها تالش 
بـرای ترسـیم یـک خـط باشـد، انجـام دهـد. ایـن آثـار در همان 
بـا همـان طراحی هـا شـروع شـد.  ابتـدا  لحظـات خلق شـده اند. 
در دوره ای کـه قطعـی بـرق را زیـاد تجربـه می کردیـم، روزی در 
کارگاه خـود نشسـته بـودم. کارگاه مـن گونـه ای اسـت کـه حتماً 
بایـد بـرق باشـد تا روشـن شـود. هنگامی کـه دیدم قطعی پشـت 
سـرهِم بـرق در انجـام کارهایـم خلـل ایجـاد می کنـد، چراغـی 
قدیمـی در خانـه پیـدا کـردم و بـه کارگاه آوردم. آن را روی میـز 
کارم قـراردادم، امـا دیـدم نـورش آن قدر کافی نیسـت کـه بتوانم 
بـه کارم برسـم، پـس بـا ناامیـدی تصمیـم گرفتـم فقـط منتظـر 
بمانـم و در ایـن حالـت بـه ایـن تاریکـی و چـراغ نـگاه می کـردم 
و بـه ایـن می اندیشـیدم کـه کجـای ایـن وضعیـِت نـور بـه خـوِد 
مـن نزدیک تـر اسـت؟ در تیره تریـن نقطـة تاریکـی  قرارگرفتـه ام 

یـا روشـن ترین قسـمت روشـنایی؟ در حـال پیـدا کـردن خـودم 
بـودم کـه بـه نظـرم آمد ایـن فقط سـؤال مـن نیسـت و می تواند 
سـؤال کل بشـریت باشـد )تصویـر3(. اینکـه هرکسـی در زندگی 
خـود زمانـی را تجربـه می کنـد کـه بـه حقیقـت زندگـی خـود 
دسـت پیداکـرده و فکـر می کنـد آگاه و عالـم و عاقـل اسـت و 
خـود را در قسـمت نـور کامـل می بینـد. دیگـری ممکـن اسـت 
در تاریکـی باشـد و پله پلـه تـالش کنـد بـه نقطـه ای برسـد کـه 
بتوانـد به خوبـی مفاهیمـی را دریابـد. یـک نفر دیگر ممکن اسـت 
تـا جایـی پیـش رود کـه آن قـدر نـور و روشـنایی زیـاد و مطلـق 
اسـت کـه بازهـم نتواند چیـزی را ببینـد و دقیقـاً درحالی که فکر 
می کنـد بسـیار عالـم اسـت، متوجه می شـود که خبری نیسـت و 
همچنـان نمی توانـد به خوبـی همه چیـز را ببینـد و درک کند. در 
ایـن هنـگام دوبـاره به نقطـه قبل برمی گـردد. به طورکلـی ایده از 
همین جـا بـرای مـن شـروع شـد. در حال کنـکاش بـودم که چرا 
مـن درگیـر موضوعـی شـدم و حـاال چطـور می توانـم خـود را از 
آن بیـرون بکشـم، کجـای زندگـی بایـد قـرار بگیرم و سـؤال های 
بیشـمار دیگـر؛ یعنـی ایـن نمایشـگاه از بیـان یک مسـئله شـکل 
گرفـت و بعـد وارد کارهای دیگر هم شـد. داسـتان اتصال دوده و 
گرافیـت بـه کار، از همـان مسـئله نـور و تاریکی آغاز شـد. من به 

تصویر3. توهم ادراک، از مجموعه بیخ چراغ، طراحی بر روی پارچه متقال، ۱۴۰۰/۱۴۰۱، هنر چیدمان.
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دنبـال چیـزی بـودم که سـیاهی را نشـان بدهـد و چیزی نباشـد 
کـه نـور را بازتـاب دهـد و به نوعـی ماننـد حفـره ای باشـد کـه 
اتفاقـاً نـور را بـه داخـل خـود بکشـاند. همچنیـن ایـن حفره ها با 
محوریـت دایـره بودنشـان، به همـان تاریکـی و بیخ چـراغ ارجاع 
داده می شـوند. البتـه در رابطـه بـا موضـوع نـور و تاریکـی، بـه 
تاریخچـه و نظریه  پردازهـای مختلـف هـم رجـوع و اندیشـه آن ها 
را دراین بـاره مطالعـه کـردم. همان طـور کـه ابتـدای صحبت هایم 
هـم گفتـم، مـن بـه بحـث نظریه اهمیـت زیـادی می دهـم. اینکه 
عمـل و کالم هـر یـک چـه می گوینـد و دراین بین که ما هسـتیم 
چـه می گوییـم؛ امـا در کارهـا اشـاره مسـتقیمی بـه ایـن مـوارد 
نـدارم، بـا اینکـه افـرادی بـه نظریه های افالطـون و کانـت و غیره 
منسـوب می کننـد، اما این برداشـت خودشـان اسـت و چیزی که 
مهـم اسـت این اسـت کـه داسـتان، تنها بیان یک مسـئله اسـت. 
حـاال هرکسـی در مسـئله خـود، می توانـد نظریه هـای مختلـف 
و مـوارد دلخـواه خـود را ببینـد و ارتباطـی بینشـان پیـدا کنـد. 
مثـاًل مـن عنـوان یکی از آثـار را »سـتایش و نکوهش شـخص در 
سـه گانه خویـش« گذاشـته ام. درواقـع عنـوان را به خـودم ارجاع 

نـداده ام و بـه مخاطبـی کـه کار را می بینـد، ارجـاع دارد.
مخاطـب روبـروی کار قـرار می گیـرد و تنهـا سـه عـدد مکعـب 

می بینـد، تنهـا کمکـی کـه می توانـم کنـم ایـن اسـت کـه بایـد 
بـه نشـانه ها توجـه کـرد و کنارهم قـرار گرفتـن ا شـکال و احجام 
معناسـاز هسـتند. البتـه ایـن موضـوع به دانـش تصویـری اندکی 
هـم نیـاز دارد کـه ممکـن اسـت مخاطبـی نتوانـد درکـش کنـد 
کـه مـن کامـاًل حـق هـم می دهـم، امـا بـرای خوانـش و تحلیـل 
این کارهـا، اطـالع از دانش هـای مرتبـط هـم مفیـد خواهـد بـود 

.)۴ )تصویر

غیاثـی: در تاریخ فلسـفه، تناقضـی وجود دارد به نـام »مینوس 
پارادوکـس۹ «. مینـوس یـک ژنـرال یونانـی بـوده کـه سـؤالی از 
سـقراط می پرسـد پیرامـون اینکـه مـن اگـر می دانـم مثـاًل یـک 
لیـوان چیسـت، پـس چه لزومـی دارد کـه بازهم به دنبـال یافتن 
اطالعـات بیشـتر درمـوردش باشـم؟ و اگـر هـم ندانـم کـه لیوان 
چیسـت، از کجـا بفهمـم وقتـی لیوانـی می بینم، آن شـیء، لیوان 
اسـت؟ این سـؤال درواقع مسـئله یقیـن مطلق۱۰ و جهـل مطلق۱۱ 
را مطـرح می کنـد. سـقراط در جـواب می گویـد: مـا و همه چیـز 
بـر روی طیفـی از خاکسـتری هسـتیم و همـواره در حـال میـل 
کـردن از سـویی به سـوی دیگـر. فلسـفه -در معنـی لغـوی آن- 
یعنـی عشـق بـه علم. فیلسـوف عالم نیسـت، عاشـِق علم اسـت و 

تصویر۴. ستایش و نکوهش شخص در سه گانه خویش، از مجموعه بیخ چراغ، ۱۴۰۱، هنر چیدمان )ویدیو به همراه صوت(.
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عشـقش هـم به دلیل این اسـت که همـواره در حـال میل کردن 
بـوده و هیچ وقـت ادعـای یقیـن - پاسـخ قطعـی - نمی کنـد. این 
شـرایط بـه هنرمنـد هـم برمی گـردد. هنرمندی که مثل سـقراط 
فقـط سـؤال  می پرسـد و دنبـال جوابـی نیسـت؛ چراکـه اساسـاً 

جوابـی قطعـی وجـود ندارد.

امیربیگـی: بلـه ایـن موضـوع بـه طراحی هـای مجموعـه بیخ 
چـراغ هـم ارتبـاط پیـدا می کنـد، همان طـور کـه عنوان ایـن اثر 
هـم »توهـم ادراک« اسـت )تصویـر 3(. همـان میـل کـردن بـه 
اینکـه تـو کجـای ایـن طیـف نـور هسـتی؟ و اینکـه آیـا در هـر 
نقطـه ای کـه ایسـتاده ای، فکـر می کنـی ایـن حقیقت اسـت؟ اگر 
آن نقطـه حقیقـت اسـت پـس دیگـر نقـاط و طیف هـا چطـور؟ 
زیسـت  بـه همـان  نقطـه خـاص  کـردن  پیـدا  فکـر می کنـم  و 
برمی گـردد. اینکـه یـک شـخص چطـور متولـد می شـود، چطـور 
زندگـی می کنـد و چطـور می میـرد! حـاال مـن ایـن »چطـور« را 
در کارهـای دیگـرم آورده ام. اینکـه شـخص بـا اسـتفاده از قدرت 
عقـل یـا قلـب بـه چیزهایـی می رسـد کـه فکـر می کنـد حقیقت 
کجاسـت؟! مـن هـم منطـق و هـم احسـاس را دخیـل می کنم و 
ماحصـِل حقیقـِت من نشـان داده می شـود. من در این نمایشـگاه 
هـم عقـل را داشـتم و هـم قلـب را، امـا بـا همـه این هـا بازهـم 
بـه ایـن فکـر می کـردم کـه جوابـی نیسـت. پـس نتیجـه ای کـه 
می گیریـم بازهـم خـود مسـئله ای دیگر  اسـت، چراکه بیـخ چراغ 

اسـت. کور 

غیاثـی: چـرا به ایـن فکر نکردیـد که به جـای ثبت 
رونـد نـور و تاریکـِی این چراغ با اسـتفاده از رسـانه 

طراحی، از رسـانه عکاسی اسـتفاده کنید؟

امیربیگـی: ابتـدا الزم اسـت بگویـم کـه طراحـی ایـن کارهـا 
بـرای مـن نزدیـک بـه یـک  سـال طـول کشـید و کادر آن همان  
زاویـه دیـد روبـروی مـن در کارگاه و پشـت میـز کارم اسـت و 
دارنـد،  وجـود  طراحی هـا  ترکیب بنـدی  در  کـه  همه چیزهایـی 
همان هایـی هسـتند کـه در لحظـه آنجـا بودند. من مسـیر هنری 
خـود را از طراحـی شـروع کـرده ام، دوره ای از زندگـی ام طراحـی 
برایـم بسـیار شـیرین بـود، امـا بعـد بـه این فکـر کردم کـه برای 
کـه  چیـزی  دوبـارة  کشـیدن  و  قلـم زدن  سـاعت ها  مـن  خـوِد 
هسـت، زمـان زیـادی می بـرد و رنـج  قابـل  توجهـی می طلبد. به 
ایـن فکـر کـردم کـه مـن در زندگی خـودم ایـن رنج کشـیدن را 
تجربـه می کنـم، مفهومـی هـم کـه دنبـال می کنـم دقیقـاً همین 
داسـتان اسـت و اشـاره بـه همـان سـختی و رنـِج افتـادن من در 

تصویر5. در پشت و بین دو کتف، از مجموعه بیخ چراغ، ۱۴۰۱، هنر چیدمان.
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آب دارد. درواقـع برچسـب رنـج کشـیدن بـرای مـن مهـم بـود، 
وگرنـه مـن می توانسـتم تنهـا تعـدادی عکـس را ارائـه دهـم.

غیاثـی: متن هایی کـه روی کارهـا آورده شـده بود، 
خوانـا نبودنـد و به گونـه ای حالت سـحر و جـادو هم 
داشـتند. شـما چنین هدفـی داشـتید؟ و به طورکلی 
در مـورد اینکـه متن هـا چـه موضوعاتـی داشـتند 

. یید بگو
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امیربیگـی: اتفاقـاً مخاطبـی در نمایشـگاه از من این سـؤال را 
پرسـید کـه ایـن نوشـته ها چیسـت؟ و من پاسـخ دادم کـه این ها 
را نوشـته ام کـه مغـزم منفجر نشـود. این نوشـته ها همـه حرف ها 
و مونولوگ هایـی۱2 هسـتند کـه هـر شـخص در طـی شـبانه  روز 
بـا خـود دارد و بـا هیچ کـس هـم نمی توانـد درموردشـان صحبت 
کنـد. اگـر بـه زبـان بیاینـد یـا مـورد قضـاوت قـرار می گیرنـد و 
یـا به طـور کلـی عواقـب خوبـی ندارنـد. حتـی در آن کاری کـه 
در فضـای سـبز قرارگرفتـه بـود، ایـن نوشـته ها آن قـدر شـخصی 
بودنـد کـه مـن همـه تالشـم را کـردم کـه خوانـده نشـوند، بـه 
خاطـر همیـن به صـورت برعکـس دیـده می شـدند؛ یعنـی زمانی 
یـک فـرد می توانسـت آن هـا را بخوانـد که زانـو بزند و خم شـود 
و سـرش را کـج کنـد و بـا تـالش و سـختی سـعی کنـد بخوانـد. 
همچنیـن زمانـی کـه ایـن اثـر در کنـار عنوانـش »در پشـت و 
بیـن دو کتـف« و همین طـور فضـای سـبز قـرار می گیـرد، تـازه 
بـه ایـن داسـتان می تـوان رسـید که چـرا نوشـته هایی هسـتند و 
چـرا سـیاهی هسـت. چیـزی کـه در ظاهـر مشـخص اسـت تنها 
دایره ای سـیاه و شیشـه ای روی آن اسـت و شـاید حتی مخاطبان 
بـدون هیـچ توجهـی از کنـارش رد شـده اند، امـا نـکات زیـادی 
بـرای توجـه وجود داشـت. مثاًل بازتاب شیشـه روی سـقف، اینکه 
ایـن اثـر در یـک فضـای سـبزرنگ احاطـه  شـده اسـت و عنوانی 
کـه بـا همـه این ها تناسـب دارد. عنـوان این اثر مثـل یک آدرس 
عمـل می کنـد، چیـزی کـه در پشـت و بیـن دو کتف قـرار دارد، 

همـان »قلب« اسـت )تصویـر5و۶(.
مـن می توانسـتم بـه جـای ایـن عبـارت، تنهـا بـه نوشـتن کلمـه 
قلـب بسـنده کنـم، امـا همیـن عنـوان هـم مخاطـب را بـه فکـر 
کـردن دعـوت می کنـد. همان طـور کـه می دانیـم راه هـای ورود 
بـه قلب یـک نفر، مسـلماً پیچیدگی هـا و رمز و رازهایـی دارد که 
نیـاز اسـت تـالش کنـی و راهش را به دسـت آوری و رمزگشـایی 
کنـی. ایـن نوشـته ها همـان راه ورود به قلـب را نشـان  می دهند، 

تصویر۸ : بعد از تفسیر، از مجموعه بیخ چراغ، ۱۴۰۱، هنر چیدمان.تصویر۷: بعد از تفسیر، جزئیات چیدمان.

را  نشـانه ها  و  نوشـته ها  نمی توانـد  به راحتـی  هرکسـی  یعنـی 
بخوانـد و دریابـد کـه چگونـه می تـوان بـر قلـب غالـب شـد و آن 
را بـه دسـت آورد. هـدف مـن هـم از نوشـتن  ایـن متن هـا ایـن 
بـود کـه من بنویسـم و کسـی نخواند؛ امـا در نوشـته هایی که در 
اثـری بـا عنـوان »بعـد از تفسـیر« کنـار سـنگ قبر آمـده بودنـد، 
نـوع نوشـته ها هـم متفـاوت اسـت. در بعضـی از قسـمت ها کاماًل 
ناخوانـا و در برخـی کمـی خوش خط تر اسـت که مخاطـب بتواند 

بخوانـد و کلیدواژه هایـی را بـه دسـت آورد )تصویـر۷و۸(.

هسـتید،  همـدان  سـاکن  آنجایی کـه  از  غیاثـی:  
و چـه  می بینیـد  را چطـور  جامعـه هنـری همـدان 

دارد؟ فضایـی 

بـه   و  تهـران  اطـراف  شهرسـتان های  مسـلماً  امیربیگـی: 
طورکلـی شـهرهای ایـران، متأسـفانه ازلحـاظ هنری قابـل قیاس 
بـا خـود تهـران نیسـتند. من همیشـه ایـن را می گویم کـه من از 
شهرسـتان بـه تهـران می آیـم. مـن بـا واژه »شهرسـتانی« خیلی 
مشـکل  دارم و برایـم بسـیار غریـب اسـت. می توانیـم بگوییـم که 
تهـران پایتخـت اسـت و خـودش هـم یک شهرسـتان اسـت. اگر 
بخواهیـم این طـور نـگاه کنیـم، همدان هـم  زمانی پایتخـت بوده، 
پـس مـن هـم پایتخـت  نشـینم. پـس ایـن واژه کامـاًل ازنظر من 

اسـت.  مردود 
فکـر می کنـم  برمی گردیـم.  بـه وضعیـت هنـری همـدان  حـاال 
مناطقـی کـه سردسـیر هسـتند، مردمـان سـردی هـم دارنـد. در 
همـدان هـم می تـوان گفـت ارتبـاط مـردم و هنر سـرد اسـت. به 
نظـرم فاصلـه هنـر با تهـران زیاد اسـت، مثـاًل در حـوزة هنرهای 
جدیـد خیلـی کمتـر فعالیـت می کننـد و بیشـتر در حوزه هـای 
نقاشـی و گرافیـک و بـه عبارتـی حوزه هـای کالسـیک تر فعـال 
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هسـتند. البتـه افـرادی هـم داریـم کـه در حـوزة هنرهـای جدید 
فعالیـت می کننـد کـه یـا حضـور پررنگـی در همـدان ندارنـد و 
یـا حتـی غالًبـاً بـه تهـران آمده انـد. در کل مـن فضـای هنـری 
همـدان را در ایـن شـرایطی کـه دارد، خیلی دوسـت نـدارم. البته 
تـالش می کنـم کـه نقشـی در جهـت بهبودش داشـته باشـم، اما 

متأسـفانه حتـی اجـازه تـالش هـم داده نمی شـود. 
در مـورد وجـود گالری هـای خصوصـی، قباًل تعـدادی وجود داشـت 
که متأسـفانه جمع شـدند. درحـال حاضر در همـدان نگارخانه معلم 
بـا مدیریت سـعید دولتی فعالیـت پویا و مسـتمری دارد و همچنین 
به تازگـی خانـواده خضایـی یـک گالـری خصوصـی بناکرده انـد کـه 
امیـدوارم پـا بگیـرد و فعالیـت خوبی داشـته باشـد. تعـدادی گالری 
هـم تحـت نظر ارشـاد فعالیـت می کنند، هرسـال هم رویداد سـاالنه 
هنرهـای تجسـمی اجرا می شـود که تنهـا به هنرهایی مثل نقاشـی، 
تصویرسـازی، گرافیـک و خوشنویسـی محـدود هسـتند. به طورکلی 

متأسـفانه فاصلـه خیلی زیادی وجـود دارد.
البتـه در تهـران هـم فعالیت هـا غالباً بـه همین منوال اسـت و تنها 
بحـث اقتصـادی و مسـائل مالـی پررنگ تر اسـت. اینجا هم بیشـتر 
نقاشـی و مجسـمه های صیقلـی و مـوارد این چنینی دیده می شـود. 
هنرهـای جدید بسـیار کم اسـت، چراکـه گالری ها خیلی سـمتش 
نمی رونـد و ازآنجایی کـه بـازار خوبـی هـم نـدارد، جسـارت خیلـی 
زیـادی می طلبـد. البته سـاختن بازار آن به زمان نیاز دارد و کسـی 
کـه روی ایـن حـوزه از هنـر کار می کنـد و کسـی هم که ایـن آثار 
را بـه نمایـش می گـذارد، الزم اسـت از چیزهایـی دسـت کشـیده 
باشـند و دالیـل عمیق تـری بـرای این کار هم وجود داشـته باشـد. 
از آن گذشـته مثـاًل نقاشـی بیـن عموم مـردم هم جاافتاده تر اسـت 
و چـون بـازار هم سـود خـود را به دسـت مـی آورد، پـس همچنان 
اسـتقبال هـم می کنـد و شـاید نیـازی بـه جلوتـر رفتـن نمی بیند؛ 
امـا به هرحـال مـا تـالش خـود را می کنیـم کـه در حـوزه ای کـه 
پژوهـش محور اسـت و جنبـه نظـری دارد هم فعالیـت کنیم، حاال 
اگـر بـازارش هم وجود داشـته باشـد مشـکلی نخواهیم داشـت؛ اما 
در ایـن حـوزه، هنرمنـد صرفاً به خاطر بـازار فعالیـت نمی کند. من 
اعتقـادم بـر این اسـت که کسـب درآمد از هنر کار سـختی اسـت، 
پـس لزومـاً نیـاز نیسـت در هنر بـه دنبال درآمـد باشـیم، می توان 
از راه دیگـری کسـب درآمد کرد. محدود شـدن اندیشـه به کسـب 
درآمـد از هنـر، شـخص را در یـک نقطـه نگـه مـی دارد و پویایـی 
فکـری را سـلب می کنـد. من کسـانی که ایـن انتخاب را داشـته اند 
قضـاوت نمی کنـم، امـا بـه نظـرم صرفـاً فروختـِن چیـزی می تواند 
شـامل مـوارد زیـاد روزمره ای شـود کـه لزومـاً نیازی بـه تحصیل و 

صـرف وقـت در هنر هـم ندارند.
بـه  طورکلـی اینکـه هنـر واقعی چگونـه تعریف شـود، خـودش یک 
مسـئله اسـت. همان طـور که یک خریـدار، یک نظریه پـرداز و عوامل 

دیگـر نیـاز بـه تعریـف مشـخص دارنـد و همه ایـن عناوین هـم نیاز 
بـه بحـث دارد. اینکـه هنرمنـد می دانـد کـه ممکـن اسـت بـا ارائـه 
کارهایـی خـارج از چارچـوب تفکـر عامیانـه به عنـوان هنـر، توسـط 
جامعـه و اطرافیـان طـرد شـود، امـا همچنـان انتخابـش می کنـد 
هـم مسـئله دیگـری اسـت. اینکـه آیـا گالـری داری پیـدا می شـود 
کـه ایـن سـبک کارها هـم نمایـش دهد، بـاز هـم داسـتان دارد. من 
سـال ها کارهـای خـود را روبـروی کارگاهـم و در یـک کوچـه بـه 
نمایـش می گذاشـتم. همـه عابـران هـم بـا نگاه هـای پرسـش گرانه 
نـگاه می کردنـد. حتی یـک نمکی از مـن قیمت یکی از وسـایلی که 
بـرای کارم قرار داده بودم را پرسـید و درسـت مثـل یک مجموعه دار 
بـا کارهـای من برخورد کـرد که تنهـا در این حالـت ارزش گذاری ها 
متفـاوت بـود. حتـی مـن بخشـی از چیدمـان را فروختم، بخشـی را 
بخشـیدم و بخـش دیگری را هم نگه داشـته ام و بـا آن ها کار می کنم. 
همچنیـن از همـه این نمایـش و ماجـرا ویدیوی ضبط شـده ای دارم 

کـه به عنـوان پروژه ای آرشـیوش کـرده ام.

غیاثـی: مـن همیشـه وقتـی بحـث فـروش و اهمیـت مؤلـف و 
نویسـندگی  در  می زنـم.  را  نویسـنده  مثـال  می شـود،  هنرمنـد 
رمـان یـا متـون نظـری، مـاده و شـکل کتـاب خیلـی اهمیـت پیدا 
نمی کنـد، بلکـه چیـزی کـه مهـم اسـت حرفـی اسـت کـه داخـل 
کتـاب پیـدا می شـود. در آثـار هنـری هـم آن هایـی کـه خیلـی 
حرفـی بـرای گفتـن ندارنـد، روی مـاده بیشـتر تأکیـد می کننـد. 
مثـاًل یـک اثـر نقاشـی، فن قـوی دارد یـا روش جدیدی تنهـا برای 
بـه نمایـش گذاشـتِن اثـر را ارائـه می دهـد؛ امـا کسـی کـه حرفی 
بـرای گفتـن دارد، اتفاقـاً سـعی می کنـد از عمـد این مـاده و فن را 
به نوعـی جـزء مـوارد ثانویـه و کم اهمیت تـر جلـوه دهـد. در بحـث 
نویسـندگی، متفکـر یـا نویسـنده ای جـدی را نمی بینیم کـه بگوید 
مـن چیـزی را نوشـته ام کـه صرفاً کسـی آن را بخـرد. بحث فروش 
آثـار هنـری مغلطه ای اسـت کـه برنامه ریزان بـازار هنـر آن را برای 
بقـای خودشـان توجیـه می کنند و خـوِد هنرمند - به عنـوان مؤلف 
و اثـرش درنهایـت، بـه بهـای کاالیی شـدن اثر هنری - به حاشـیه 

کشـیده می شـود.

سـطح   در  اینجـا  در  هنرمنـد  می کنـم  فکـر  امیربیگـی: 
پایین تـری قـرار می گیـرد که در سـطوح  باالتر افـرادی  به عنوان 
آینده پـژوه، حتـی درمـورد آینـدة رونـد هنـر ایـران هـم تصمیـم 
بـازار بـه چـه سـمتی بـرود، آثـار چـه  اینکـه  می گیرنـد؛ مثـاًل 
شـکلی بـه خـود بگیرنـد، چـه چیزهایـی فروختـه شـود، نقـش 
هنرمنـدان مختلـف پررنـگ  یـا کمرنـگ شـود و غیـره متأسـفانه 
ایـن داسـتان ها همیشـه هسـتند و نمی تـوان انتظار داشـت قضیه 
سـرمایه داری به طورکلـی حـذف شـود؛ اما در طول تاریخ همیشـه 
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افـرادی هـم بوده انـد کـه در خـالف جهـت آب شـنا کرده انـد. به 
 هرحـال جنـگ جنـگ تا پیـروزی!

غیاثـی: بـه نظـرم همه آنچـه که نیـاز بـود را پوشـش دادیم و 
به عنـوان کسـی کـه نمایـش شـمارا از نزدیک دیدم، فکـر می کنم 
نمایـش خیلـی خـوب و جذابـی بـود. بـه نظـرم ایـن گفـت و گو 
را هـم می تـوان به عنـوان بخشـی از خـوِد نمایشـی کـه اجراشـده 

به حسـاب آورد و چیـزی جـدا از آن نیسـت.

امیربیگـی: کامـاًل موافقـم، انگار بخشـی از نوشـته هایی که در 
آثـارم بودنـد را دوبـاره بلند بلند مطـرح کردم.

غیاثـی: مـن هـم سـعی کـردم اندکـی خم شـوم تـا بتوانـم به 
قلبـت نفـوذ کنم.

1.      Expressive

2.      Readymade

3.      Guy Debord

4.      Détournement

5.      Kendell Geers

6.      found object

7.      lost object

8.      Agency

9.      Meno's paradox

۱۰.     سفیدی مطلق

۱۱.     تاریکی مطلق

12.      Monologue

پی نوشت
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