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حضور ــاهد ش روز پنجاه به قريب معاصر هنرهاي موزة
برپايي بهانة به كه بود ايران عاميانة هنر ــه ب عالقهمندان
نيز و «قهوهخانه» مكتب هنرمندان آثار از ــگاهي نمايش
دوران در كه بودند آمده گردهم ــه» پشت شيش «نقاشى
ادامه نيز پنجاه دهة تا و بودند گرفته ــكل ش قاجار و زند
تا15 و افتتاحشد اسفند88 در23 ايننمايشگاه داشتند.
مجموعه اين در عاميانه نقاشي هنرمندان از اثر 250 بود. داير 89 ارديبهشتماه
قهوهخانهاي، مكتب نامآور هنرمندان آثار حضور بر عالوه شد. گذاشته نمايش به
قابل نيز پرداختند مكتب اين به نو ديدگاهي با كه معاصر نوگراي نقاشان از آثاري

بود. رؤيت
برپاييايننمايشگاهبارويكردتشويقهنرمندانبهخلقآثارهنريعاميانهوبررسى
خالقيتهنرمندانىكهبدونهيچادعايىازميانمردمبرخاستهاند،قابلتقديراست،
گيرند تشويققرار اينجريانمورد داشتآثارىدرجهتحمايتاز نظر بايددر اما
تكرار صرف باشند. شده خلق مردم امروز سليقة و ديدگاه با ــب متناس حقيقتاً كه
گذشته، موضوعات حتي و اجرا شيوة يا و قهوهخانهاي ــي نقاش تصويري نمادهاى
اينعصر فرهنگغالبمردمدر ذائقهو نميتواندجريانهنرِيجديديمتناسببا
در كه گونهاي به مردمى، سليقة با ــب متناس هنري صورت گزينش كند. ايجاد را
چنانچه مفيداست. ارزشمندو ــد، باش نيز ــته تحوالتهنريدهههايگذش ادامة
با متناسب اثري خلق جهت در ديگران و ــي» آقاس «قوللر چون بزرگي هنرمندان
صورت و محتوا موضوع، نظر از كه كنند خلق را آثارى نمودند تالش عامه فرهنگ
ــد. باش مردم پذيرش مورد زمان، آن تا تصويري هنرهاي تحول ــاس اس بر هنري،
هجري ــيزده س قرن اواخر در ايراني مردمي» «هنر عنوان به قهوهخانهاى ــى نقاش
عصر اوايل در ــاً تقريب و كرد آغاز را خود محتوايى و ــورى ص جديد دورة ــي شمس
افول به رو مدرن هنر به هنرمندان ــيفتگي ش و اجتماعي تحوالت دليل به پهلوي
عامة عالقة مورد مضامين ــت ميتوانس كه بود مكتبي قهوهخانهاي ــي نقاش نهاد.
با تنها قهوهخانهاى مكتب باززايى ــروز ام آيا اما ــازد. س متجلي را خود عصر مردم
عاميانة هنر تحوالِت روند اگر آيا است؟ ميّسر پيشين آثار از صرف ــخهبردارى نس

بوديم؟ روبهرو ــار دورانقاج فرم ــكلو همانش با نيز امروز ــت، ــهميياف ادام
نشيبهاي و فراز اجتماعي، فرهنگي، تغييرات به توجه با البته

تفاوتهايفاحشبينهنردورانقاجار تاريخىو
پاسخ تاكنون، 50 و دهههاى40 و

اينپرسشمنفيخواهدبود.

ايران  كاملهنر رويكرد اما است، تأسفبرانگيز افولتحوالتهنرسنتيبسيار اگرچه
نيست. انكار قابل نيز تاريخمان از بخشي در مدرن هنر به

مورد موضوعات با مردم نمودن سرگرم جهت قهوهخانهاي نقاشي پردههاي اصل در
براىمكانهايعموميخلق اسطورهايبودند، قالبمذهبيو در ً اكثرا كه عالقهشان،
مردمبود. ارتباطبا مناسبترينراهعرضةاينهنرو بنابر اينعينيتنقاشى، ميشدند.
طريق دو هر از را مردم تا بهخدمتهنرمندميآمد موسيقىنيز و اينكهشعر بهعالوه

نمايند. ديداريوشنيداريسرگرم
باشرايطامروزيمنطبق كنيم،  حالاگربخواهيمشرايطخلقهنرعاميانةآندورانرا
رسانههاى قالبىسرگرمكننده، بهترينوسيلهجهتارائةموضوعاتهنرعامپسنددر
در نيز كشور نقاط دورافتادهترين در كه بود خواهد تلويزيون و راديو ويژه به عمومى
قالب در بهويژه قالبهاىديگرهنرىچونهنرهاىتجسمى، البته دسترسهستند.
عامه هنر در مهم سهمى مىتواند تنديسگرى و ديوارنگارى همچون ــهرى ش هنر
نفى را تجسمى هنرهاى به مردم نياز مدرن، رسانههاى هيچگاه البته باشد. ــته داش
معرض در و ــهرى» ش «هنر صورت به آثار اين ارائة نوين، رويكرد ــايد ش و نمىكند

عامباشد.
توسطهنرمندىحرفهاى الهامازنمادهاىهنرقهوهخانهاى، آثارنوگرايىكهبا حالآيا
را است نمايشگاه يك در مردم توسط شدنشان ديده ــانس ش تنها و مىشوند خلق
مىتوانهنرعاميانهدانست؟آيابدونتوجهبهسليقهواعتقاداتمردم،مىتواننقاشى

ايجادكرد؟ را عاميانةمعاصر
مردم عامة زندگي حقيقتاً كه باشد هنرمنداني دست به است بهتر عاميانه هنر بقاى
ــتفاده اس با و آنها ــي زيباييشناس و ــاليق س مورد در قضاوت بدون و نموده درك را

هنرى اثر خلق به ــان، پذيرشش مورد مضمونهاى و هنري ــاي صورته از
تحول ايجاد با مىتوان تدريج به رويكردى چنين با بپردازند.

جهت عاميانه، فرهنگ با مطابق آثار صورت در
ارتقاىسليقةزيباييشناسيمردم

برداشت. گام نيز

امـروز عاميانـة هنـر و قهوهخانـه مكتـب
هنر پژوهش ارشد كارشناس / كشاورز golkeshavarz@gmail.comگلناز

تهـران معاصـر هنرهـاى مـوزة در «خيالىنـگارى» نمايشـگاه برپايـى مناسـبت بـه
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