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به بهانه نمايشگاه «بيرون ،درون» علي قائمي

تهران!
دودکشهايمکو!؟
گالرياعتمادازتاريخ 12تا23خرداد،ميزباننمايشگاهيباعنوان«بيرون،درون»
بود.عليقائمي،درايننمايشگاهآثاريازمناظرشهريارائهکردهبودکهبهوجوه
زيباييشناسانهمعماريهمسوباارزشهايمعمارانهپرداختهبود.ايننمايشگاه
گفتوگوبااينهنرمندکهگزارشيازآنپيشرويشماست.
بهانهايشدبراي 

علي قائمي متولد  1349در تهران است .سال 1378ليسانس نقاشي
پري زنگنه
اش را از دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسالمي گرفته و تاکنون
نقاش
به صورت مستمر به نقاشي پرداخته است .دستمايه اصلي براي خلق
عکس:مهديتميزي
آثارش ،فضاهاي شهري بودهاند .هرچند نقاشي از فضاهاي روستايي
را نيز تجربه کرده اما به گفته خودش ترکيبهاي عمودي و افقي در
معماري مدرن و فضاهاي شهري تهران ،بيشتر به بيان ذهني او نزديک
بودهاند .او درباره آغاز اين حضور و رشد فضاهاي شهري در نقاشيهايش چنين ميگويد:
«دوره دبيرستان رشتهام تجربي بود .آن وقتها دورهاي بود با عنوان «طرح کاد» که بايد با کسب تجربهاي حرفه
اي در يک شغل ،آن دوره را ميگذرانديم .من به يک دفتر نقشهکش��ي معماري رفتم و در آن وقتها چون هنوز
کامپيوتر و برنامههاي طراحي نقشهکشي نبود ،همه کارها و دِسنها با دست انجام ميشد .آن روزها هميشه وادي
هنر برايم جالب بود ،منتها آدمهايي که تواناييهاي مرا بشناسند و بتوانند به من راهنمايي درستي بکنند ،دو روبرم
نبود .چه بسا اگر درست راهنمايي ميشدم به هنرستان ميرفتم ،اما اينطور نشد .شرکت نقشهکشي باعث شد که
افق روشني براي من بهوجود بيايد؛ چيزي که مدتها در درونم نهفته بود .آدمهايي که در آن شرکت کار ميکردند،
آدمهاي مطرحي بودند ،اهل مطالعه و تحقيق بودند و اساسا ،جو روشنفکرانهاي در آنجا حاکم بود .بهطوريکه
اغلب اوقات و حتي روزهاي تعطيل را هم در آنجا ميگذراندم .از همانجا تصميم گرفتم به سراغ نقاشي بروم ،البته
معماري را هم خيلي دوست داشتم .شروع به تمرين طراحي و کارکردن بر روي نماهايي ذهني از ساختمانهايي
که آنها را نيز ذهني طراحي کرده بودم ،کردم و باالخره توانس��تم در سال 1373در رشته نقاشي دانشکده هنر و
معماري دانشگاه آزاد قبول شوم .از همان ابتدا نيز سوژههايم فضاهاي شهري بود .ساختمان دانشگاه نيز در بافت
قديم ش��هر بود و من از پنجرههاي آن که به فضاي باز گشوده ميشد ،فضاي شهر را نقاشي ميکردم؛ کانال کولر،
پشتبامها ،درها و ديوارها ،دودکشها .اين روند ادامه پيدا کرد و در دانشگاه نيز روي مناظر شهري کار ميکردم ،تا
اينکه به پروژه نهاييام رسيدم و عنوان بخش عملياش را «شهردرشب» گذاشتم و تئورياش هم درباره نقاشاني
بود که از  1930تا  1960به نوعي تصوير شهر در آثارشان ديده ميشد .پيشاز آن ،هميشه فضاهاي روز را کار کرده
بودم .نورها در شب کامال فرق ميکرد .يکي ،دو هفته س��ردرگم و آشفت ه حال بودم تا بتوانم فضاي شبانه شهر را
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برايمناززمانکودکي،هميشهپش 
ت
بامخيليجذابيتداشت.حتيگاهي
رويپشتبامميخوابيديم.شبدر
پش�تبام خيلي جذاب بود .روزش
نيز به دليل دودکش-هاي زيادي که
هنوز آثارش�ان باقي مانده و در سرما
دودميکرد،خاموشميشدونشانه
زندگي ب�ود ،خيلي جذابيت داش�ت
در نقاشيام نشان بدهم .از آنجايي که هميشه هنر
يک اتفاق کوچک است ،دقيقا يک اتفاق کوچک در
نقاشيام افتاد تا من بدانم فضاي شبانه شهر را چگونه
ميشود تصوير کرد .اولين نمايشگاه انفراديام را در
سال 1380در گالري اثر برپا کردم».
ي ش��هري
از آنج��ا که آثار قائمي ،بيش��تر فضاها 
است از او پرس��يدم که آيا فکر ميکنيد اين تصاوير
ط زندگي شماست يا اينکه فضاهاي
برخاسته از محي 
روستايي اساسا قابليت پرداختي نقاشانه را ندارند؟
ي زندگيام خيلي روي
او در پاسخ گفت« :بله .فضا 
کارم تاثير داشته است .درحالحاضر ،چهلودومين
س��الي اس��ت که من در اين خانه زندگي ميکنم.
آدمهاي مختلفي اينجا رفتوآمد داش��تهاند .حاال
کودک من ،نسل سومي است که در اين خانه زندگي
اش را شروع کرده است .براي من از زمان کودکي،
هميشه پشتبام خيلي جذابيت داشت .حتي گاهي
روي پشتبام ميخوابيديم .شب در پشتبام خيلي
جذاب بود .روزش نيز به دليل دودکشهاي زيادي
که هنوز آثارشان باقي مانده و در سرما دود ميکرد،
خاموش ميشد و نشانه زندگي بود ،خيلي جذابيت
داشت .همه اينها تاثيرگذار بودهاست .مسئله ديگر
لواندي سال
اينکه در اين فضاي شهري که من چه 
درآن زيستهام ،خاطرات زيادي وجود دارد .نهتنها
خاطرات خانوادگي ،بلک��ه ارتباطي هم که با محله
دارد ،براي من اهميت داش��ته و دارد .همسايهها و
رابطهها و بازيها در کوچهها و بنبس��تها ،اينها
همه خاطره و بخش��ي از هويت من اس��ت .در واقع
اي��ن هوي��ت ،درون و بي��رون خانه خود را نش��ان
توس��ازها زياد شد،
ميداد .به مرور ،وقتي که ساخ 
تمام اتفاقات گذش��ته خراب ش��دند و به جايشان
آپارتمانهايي ميآم��د که آن خاط��رات و هويت
گذش��ته را در خود مدف��ون ک��رد .آپارتمانهايي
ک��ه هيچگونه طراحي براي س��اخت آنه��ا انجام
نش��ده بود و تنه��ا جنبه تج��اري يا اقتص��اد اين
ساختوس��ازها اهميت داش��ت .دقيق��ا فضايي به
وجود آمد که کامال جاي نقد داشته و دارد و درست
همين انتقاد ،دس��تمايه خلق آثارم شد .خاطراتي
که درپي بازس��ازيهاي غيرعلمي تخريب ميشد،
برايم دردآور ب��ود .يکبهيک دودکشهاي ش��هر
ناپديد شدند؛ دودکشهايي که من با آنها خاطره
داشتم و برايم تاثيرگذار بود .کارهاي اوليهام خيلي

ممکن است تهران شهري خاکستري باشد ،اما
هميشه زيباست ،بهخصوص روزهايي مثل ايام
نوروز که هواي شهر تميز است ،تهران ميتواند
زيبايي خودش را نشان دهد.

تعدادی از
نقاشیهای علیقائمی
در نمایشگاهی با عنوان
«بیرون ،درون»

بيشتر به اينگونه فضاي ش��هري نزديک بودند .اما
درباره نقاشي از فضاهاي روس��تايي بايد بگويم در
نياسرکاش��ان نيز از خانههاي مخروبهاي نقاش��ي
کش��يدهام ،اما درمجموع ،ترکيببنديهاي افقي
و عمودي بيش��تر از فرمهاي منحني برايم جذاب
هستند اين است که فضاهاي ش��هر خودم را براي
نقاشي انتخاب کردم».
از آنجا ک��ه فضاهاي خلقش��ده توس��ط قائمي،
فضاهاي بيروني هس��تند ،از ايش��ان درباره قدرت
بيانگري فضاهاي بيروني در بيان ناهنجاري و دردي
پرسيدم که از آن س��خن ميگفت و فضاي شهر در
شب ،که چه معنايي را درون خود پنهان کرده است
و او گفت« :فضاي داخلي مأمني براي آرامش است.
سکوت و عشق و آسايش ،هميشه در آن پابرجا بوده
و هس��ت .ولي فضاهاي خارجي براي من کش��ش

بيشتري ايجاد ميکرد .در فضاي داخلي احساسات بسياري وجود دارد .چيزي که مدام با انسان در ارتباط است.
اساسا نسبت به فضاهاي شهري يک ديد نوستالژيک دارم .ديدي که انگار بعضي چيزها ،مهجور و بيتوجه مانده
اند .درطول روز ،ممکن است با اش��يا يا فضاهاي زيادي سروکار داشته باشيد ،اما همين که کار شما تمام شد ،آن
فضاها و اشيا گوشهاي رها ميشوند و مهجور ميمانند در صورتي که انرژي شما بر فضا و اشيا تاثير گذاشته است.
اگر مدتي بعد دوباره به همان فضاها و اش��يا بازگرديد ،يک حس نوستالژيک براي شما بهوجود ميآيد .اين همان
ي است که من در رابطه با فضاهاي ش��هري دارم .هميشه عناصري در شهر مشغول ايفاي نقش هستند،
نوستالژ 
اگر کسي ببيندشان :مثل تيرهاي چراغ برق .در شب اين اتفاق تشديد ميشود .در شب هياهوي روز نيست ،همه
جا در سکوت است و اين باعث ميش��ود تنهايي بعضي فضاها و برخي عناصر شهري بيشتر به چشم بيايد .وقتي
المپ چراغ برق روش ميشود ،يعني اينکه« :مرا هم ببينيد!» .بارها درطول روز ،مرتکب اين بيتوجهي شدهايم.
مسئله ديگر وهم و رازآلودگي شب است .ممکن است تهران شهري خاکستري باشد ،اما هميشه زيباست ،بهخصوص
روزهايي مثل ايام نوروز که هواي شهر تميز است ،تهران ميتواند زيبايي خودش را نشان دهد.
وقتي خانهاي ساخته ميشود ،انرژي طراح در آن وجود دارد .همانطورکه وقتي يک تابلوي نقاشي خلق ميشود،
انرژي نقاش در آن وجود دارد .ارتباط بين مخاطب و سازه از طريق همين انرژي ايجاد ميشود .اين انرژي توأم با
عشق و حس است .هنگامي که در خانههاي قديمي ،اتاقهاي تودرتو و فضاهاي طراحي شده را ميبينيم ،نشان
از حال خوش بنايي دارد که توانس��ته آن احوال خوش را بهصورت انرژيهاي فرمي در بنا بهوجود بياورد .چيزي

که حاال کمتر ديده ميش��ود .همانطور که آدمها
و احساساتشان عوض ش��ده ،به همان نسبت هم
فضاها عوض شدهاند .اگر در گذشته قرار بود بنايي
ساخته شود ،کل فضا و کاربرياش را براي انسان در
نظر ميگرفتند .حتي اگر ابعاد بنا کوچک بود ،فضا
را بهگونهاي تقس��يمبندي ميکردند که به صورت
کامل و کاربردي در اختيار انس��ان قرار ميگرفت.
آپارتمانهاي امروزي هم ممکن است خيلي بزرگ
باشند ،اما هنوز روح مطلوبي که بتوان از آن انرژي
گرفت در آنها ديده نميش��ود .اگر به معماري به
شکل يک کار خالقه نگاه شود؛ چراکه هست ،روح
طراح و خرد طراح نيز در آن ديده ميشود .حتي خود
آدمها امروزه کمتر به درونياتشان اهميت ميدهند
و اين ناديده گرفتن روحيه و احساسات شخصي ،به
سازندگان بناها امکان سوءاس��تفاده ميدهد تا هر

طور که دلش��ان خواست خانهسازي کنند و به خورد مردم بيخبر بدهند به مردمي که براي مراقبت از روحشان
آموزش نديدهاند .ممکن است هنگام نقاشي اصال به خيلي از اين مسائل توجه نکرده باشم اما به صورت ناخودآگاه
جذب اين موارد شدهام .در ش��هر که راه ميروم ،ناخودآگاه فضاهايي به من فرمان ايست ميدهند .نميدانم چه
رابطهاي اين ميان شکل ميگيرد ،قابل بيان نيست .مدتها بايد بگذرد تا بفهمم چه چيزي باعث شد من از اين فضا
در اثرم استفاده کنم .اينجاست که احساس نقش مهمي براي بهوجود آمدن اثر ايفا ميکند و اگر قرار باشد من از
احساسات حرف بزنم اين کار سختي است.
نقاشيهاي يک نقاش بهجاي او صحبت ميکنند .بيانگري من بهصورت نمايش فضاهاي شهري است .يک نفر
ديگر پرتره يا فيگور کار ميکند .بايد بگويم من معمار نيستم ،نقاش هستم .حجمهاي هندسي در طبيعت وجود
داشته و طراح آنها را از طبيعت گرفته و به حجمي معمارانه تبديل کرده ،من نيز همان حجم را به شيوهاي ديگر
نقاشي کردهام .فضاهاي شهري من ،بدون آدمها زبان بيان من هستند».
از قائمي پرسيدم مگر اينگونه نيست که فضاي معماري با حضور انسان هويت مييابد؟ وي در پاسخ گفت« :احساس
ميکنم اگر انساني را در اين فضا قرار دهم ،زيادهگويي کردهام .فکر ميکنم فضاهاي شهري به اندازه کافي حرف و
درد براي گفتن دارند و حرفشان هم شنيده ميشود .اين است که تا به امروز احساس نياز به حضور آدمها در آثارم
نداشتهام .هميشه به دنبال اين بودهام که احساس��ات مخاطب را برانگيزم و نگاه و توجهاش را به محيط اطرافش
سوق دهم .اين که بداند کجا زندگي ميکند و خانه و شهرش را با نوعي دريافت حسي و زيباييشناسانه بشناسد».

هميشهفضاهايروزراکارکردهبودم.
نوره�ادرش�بکامالف�رقميکرد.
يکي ،دو هفته سردرگم و آشفت ه حال
بودمتابتوانمفضايشبانهشهررادر
نقاشيامنشانبدهم.ازآنجاييکه
هميشههنريکاتفاقکوچکاست،
دقيقا يک اتفاق کوچک در نقاشيام
افت�اد تا م�ن بدان�م فضاي ش�بانه
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توسازها زياد شد ،تمام اتفاقات گذشته خراب شدند و به
به مرور ،وقتي که ساخ 
جايشان آپارتمانهايي ميآمد که آن خاطرات و هويت گذشته را در خود مدفون
کرد .آپارتمانهايي که هيچگونه طراحي براي ساخت آنها انجام نشده بود و تنها
جنبه تجاري يا اقتصاد اين ساختوسازها اهميت داشت .دقيقا فضايي بهوجود آمد
که کامال جاي نقد داشته و دارد و درست همين انتقاد ،دستمايه خلق اين آثار شد.
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