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 حسین اطمینان
«پرسه در روز» نام نمایشگاه نقاشی سمیه هاشمی
است که از روز گذشته در کافهگالری هنر افتتاح شده
است .این مکان را همه به اسم نگارخانه باغسنگی
میشناختند که حاال تغییر ماهیت داده و تبدیل
به کافهگالری شده است« .پرسه در روز» چهارمین
نمایشگاه انفرادی هاشمی در سیرجان است و او ترجیح
داده نقاشیهایی با موضوع طبیعت را به نمایش عموم
بگذارد .نمایشگاه تا  15بهمن ادامه دارد و عالقهمندان
میتوانند صبحها از ساعت  9تا  12و عصرها از ساعت
پنج تا یازدهونیم از آن دیدن کنند .نقاشیهای وی پر از
رنگ و نور هستند و دیدن آنها در روزهایی که ناامیدی
در جامعه شدت یافته میتواند حال آدم را خوب کند.
 بهنظرمیرسدشماجزوهنرمندانکمکار
هستید،آخریننمایشگاهیکهبرگزارکردیدکی
بود؟
تابستان سال 95بعد از سه سال نمایشگاه «پنهان
در نقوش کهن» را که نقشهای تاریخی جیرفت بودند
در نگارخانه راز گذاشتم .در حال کار کردن روی یک
مجموعهکهادامهآنهااستهستموقصددارمآنهاراابتدا
در تهران و بعد در کرمان و بعد در سیرجان به نمایش
بگذارم.
 به علت مخاطب خاص میخواهید در
تهرانبگذارید؟
نه مخاطب عام هم آن کارها را دوست دارد .اما
میخواهم اول در شهرهایبزرگبگذارم.
 با توجه به نمایشگاههای قبلیتان در این
نمایشگاهتغییریبهوجودآمدهوشماطبیعتکار
کردهاید.
کارهای قبلی فضاهای ذهنی داشتند و این آثار
واقعگراترند .به عبارتی برداشتهای رنگینی از طبیعت
هستن .د
 پسبرایاینکارهااتودنزدید؟
نهاینهابرداشتهایطبیعیهستند.چهارکارفیگور
و دو کار از یک مجموعه دیگر به اسم رختهای آویزان
همهستند.درکارهایمنوربرایمخیلیمهماست.آثاری
راهمکهازمجموعههایقدیمیگذاشتمهمسایزبااین
کاند.
کارهاهستندوازنظرنورهمبهآثارطبیعتنزدی 
 این آثار الگو دارند ،درست است؟
نمیتوان گفت که ذهنی نیستند .شما ده هنرمند
را اینجا بیاورید و بگویید که این فضا را نقاشی کنید هر
کسی از دید خود با برداشت خودش کار میکند و اثری
که بر جا میگذارد خاص خودش است .به خاطر این من
اگر در طبیعت نقاشی میکنم دید خودم را دارم.
 چه شد که این دفعه نمایشگاه نقاشی
طبیعتگذاشتید؟
من خیلی طبیعت را دوست دارم .از دوره دانشگاه به

شیشه سکوریت

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان دُر ،در سیــرجان

طبیعت میرفتیم و خیلی کار در
محوطه دانشگاه انجام م یدادیم.
در دوران دانشجویی به اردبیل
رفتیم و چند روز اطراف اردبیل
نقاشی میکشیدیم .گذشت
تا اینکه چند سال پیش استاد
ضرغامیبهسیرجانآمدندویک
ورکشاپ سهروزه برگزار کردند
که این ورکشاپ در طبیعت بود.
بهلحاظرنگشناسیایشاناستاد
متبحری هستند و به من خیلی
کمک کردند .در این ورکشاپ
من دوباره نقاشی طبیعت را
شروع کردم .وقتی با خانواده و
دوستانبیرونشهرمیرفتیممن
چند ساعت در طبیعت نقاشی
میکردم اما کارهای کارگاهی که
درخانهمیکشیدمفضایشازاین
نقاشیهاجداست.
 این روزها فضای یاس
ونامیدیرادرجامعهمشاهده
میکنیم.اینتابلوهاارتباطی
دارند که بخواهید فضای
امیدواریبهجامعهبدهید؟
اینها
امید داشتن خوب است.
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
کارهای طبیعت هستند و من
طبیعت شادی هم کشیدهام .مثال غروب نیست و سایه
فضای قبلی گالری اصال خوب نبود .با فضای کافه
زیادی ندارد .من مستقیم به طبیعت میرفتم و نقاشی مشکل آنچنانی ندارم اما به هر حال تاثیر میگذارد.
کشیدمواینتابلوهااکثراهماننقاشیهاییهستندکه چیدمانصندلیهاوآدمهاییکهمینشینندرویدیدن
در همان مکان کشیدم .مثال این تابلو را در سفری که آثار تاثیر میگذارند به همین دلیل خیلیها نمایشگاه
به اطراف یاسوج رفتیم کشیدم .من سه ساعت زیر نور گذاشتندرکرمانویاتهرانراترجیحمیدهندوحاضر
آفتابایننقاشیراکشیدم.
به برگزاری نمایشگاه در سیرجان نمیشوند .فضای
 فضای امیدواری نقاشیها به این روزها نمایشگاه خیلی تاثیر دارد و سیرجان گالری استاندارد
ارتباطیدارد؟
ندارد.
مردمحقدارندکهناامیدباشندامابهنظرممردمباید
 چند اثر در این نمایشگاه در معرض دید
بیایند،ببیندوحالشانخوبشود.منایننمایشگاهرا قرار داده شده؟
به این دید نگذاشتم و از قبل برنامه نمایشگاه را چیده
 20اثر.
بودم و منتظر بودم که کافه شروع به کار کند .قصدم
 سبککارتاندرایننمایشگاهچیست؟
اینبودکهیکنمایشگاهازکارهایکوچکمداشتهباشم
سبکخاصیندارند.خودمتعریفنمیکنمکهمثال
کهدیدهبشوند.
سبکمامپرسیونیسمو . .است.
 قصد فروش هم دارید؟
 کشیدنآثارایننمایشگاهچقدرزمانبرد؟
بله دارم .قبال که نمایشگاه میگذاشتم قیمت روی
هر کدام از این کارها مال دوره خاصی است .مثال این
آثارم نمیگذاشتم .اما این بار کارها منظرهاند و مردم کار (اشاره به یکی از کارها میکند) سال  86و مربوط
دوست دارند و اینجور نیست که موضوع خاص خودم به دوره دانشجویی است .کارهای جدیدتر هم هستند.
باشد.
آخرینشمربوطبهتابستانامسالاست.
 برای برگزاری نمایشگاه در کافه مشکلی
 همهشمارابهعنوانیکهنرمندآکادمیک
نداشتید؟
میشناسند.امااینچندسالکمکارکردید.آیااز

میتواند تاثیر بگذارد .آموزش
نقاشی یک چیز ریشهای است.
من اگر آموزش داشته باشم
نمیگذارم بچهها به این سمت
بروند .متد آموزشی که داشتم بر
پایه خالقیت و تصویر سازی بود.
باید توجه داشته باشی که در
ردههایسنیمختلفکداممتدرا
گفتوگو با سمیه هاشمی به بهانه افتتاح نمایشگاه
پیاده کنی .آموزش بزرگسال هم
نقاشی «پرسه در روز»:
همینطوربودخیلیهامیآمدند
ومیگفتندمامیخواهیمآموزش
ببینیم که عکس فالن را بکشیم
ومنمیگفتمنمیتوانموتدریس
من آکادمیک است و آدرس
جاهای دیگر را م یدادم .راه
صحیح سختتر است و خیلیها
 دنبال رزومه جمعکردن نیستم
نمیتوانندتحملکنند.همهفکر
میکنندکهبچهبایدتابلوبکشدو
بزنندبهدیوار.اماوقتیمنتوضیح
میدهم که باید چند مرحله را
بگذرانید برخی میگفتند فالن
مدرس گفته من در مدت 40روز
شمارانقاشمیکنم.
 فکر میکنم این شیوه
نقاشی در سیرجان خیلی
رواج دارد؟
خودتانراضیهستید؟
 برخی آموزشگاههای نقاشی در سیرجان
در همه جای ایران رواج دارد .در آموزش نقاشی
وقتی دایانا (دخترم) به دنیا آمد دو سال و نیم اصال آموزش صحیح نمیدهند و حتی خالقیت یک بخش تجاری و کپی است و بخش آموزش
کارنکردم.بعدکمکمنقاشیطبیعتراآغازکردم.دوباره کودکان هم در این آموزشگاهها پرورش نمییابد هنری هم جدا است .اما در سیرجان بخش تجاری و
روی غلطک افتادم و مجموعه قبلی را ادامه دادم .اما در و از بین میرود.
کپیکاری زیادتر است .واقعا آموزش اصولی دادن خیلی
کل از خودم راضی نیستم .من دنبال رزومه جمع کردن
منخیلیتالشداشتمکهخانوادههابچههایشانرا سخت است و آموزشگاه زدن کار پر خطری است .االن
و اسم در کردن نیستم .وقتی اثر خودش خوب باشد آموزشنفرستند.مخصوصابچههایچهار،پنجساله.من آموزشگاههامیگویندسبکهایپررئالکارمیکننداما
حرف خودش را م یزند و خودش را نشان میدهد .وقتی به آشنایان و اطرافیان میگفتم که یک مکان و وسایل کپی محض است .حتی شنیدم که برخی طرح را پالت
کار خوب باشد مخاطب خاص چند دقیقه به آن نگاه نقاشی به بچه بدهید و بگذارید خودش نقاشی بکشد .میگیرند و روی آن رنگ میکنند.
کند متوجه میشود .دوست داشتم خیلی بیشتر کار دخترم که چهار سال و چند ماه دارد وقتی میگوید یک
 دراینچندسالآموزشندیدید؟
کرده بودم و نمایشگاه گذاشته بودم و بیشتر از خودم خرسبکشمیگویمنمیتوانم.سعیمیکنمچیزیبه
نهفقطهماناستادضرغامیکهآمدرفتم.درزمینه
توقع داشتم .اما االن روی دور افتادم .یک موضوع دیگر او یاد ندهم و کاری میکنم که خودش هر چه دوست رنگشناسی خیلی به من کمک کرد .اما دیگر نیازی
اینکه در این چند سال تدریس هم نمیکردم و آموزش دارد بکشد .اتفاقا چند شخصیت نقاشی هم دارد که نمیبینیم که آموزش ببینم .در دانشگاه هر چه بوده
هم نم یدادم .اگر قرار بود یک ساعت وقت بگذارم همان خودش پیدا کرده است و من نقاشیهایش را خیلی یادگرفتم.
یکساعترانقاشیمیکردم.
دوستدارم.یکیازدوستانمبچهاشکالساولدبستان
 چطورشدکهشماسمتنقاشیرفتید؟
 نمیخواهیددوبارهتدریسراشروعکنید؟ است و خیلی خوب نقاشی میکشید ،او را کالس
همه معموال از بچگی شروع میکنند و من هم
چرا .قرار است آموزشگاهم را دوباره راه بیندازم .نقاشی که کپی یاد میدهند فرستادند .در این کالس همینطور .در دبستان و راهنمایی که بودیم من نسبت
ساختمان چهارطاق را اجاره کردهایم و میخواهم کاغذ را میگذارند روی یک شکل و کپی میکنند .بهبقیهبهترنقاشیمیکشیدم.آنچنانینبودولیبهتر
آموزشگاه بزنم .از اول اسفند ساختمان را تحویل چند روز پیش وقتی به این بچه میگفتم نقاشی بکش بود .آن موقع آموزشی هم در کار نبود و زنگهای هنر
میگیریم اما از ابتدای سال آینده کار را شروع میکنم .متاسفانهنمیتوانستبکشد.قبلشخیلیکارشخوب هممعلمهاریاضیو. .کارمیکردند.معلمهنرخوبیهم
امیدوارم آموزشگاه را که راه م یاندازم جلو نقاشی کردنم بود .نقاشی خیلی اعتماد به نفس و خالقیت به کودک که نبود .من دوست داشتم رشته هنر بروم .یک خواهر
رانگیرد.
میدهد .حتی روی رشته تحصیلی آینده کودک هم بزرگتر داشتم که در زمینه انتخاب رشته ماهر بود به

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

دهش

جناب آقای دکتر علی عباسلو

مدیرعامل محترم مجتمع جهانفوالد سیرجان

انتخـاب شـرکت مجتمـع جهانفـوالد سـیرجان در ارزیابی سـازمان
مدیریـت صنعتـی ایـران ( )IMI-100بـه عنـوان یکـی از صـد
شـرکت برتر ایران را بـه جنابعالـی و کلیـه کارکنـان ایـن مجموعه
عظیـم فوالدسـازی تبریـک عـرض مینماییـم .در پرتـو الطـاف
حضـرت حـق بیـش از پیـش موفـق و پیـروز باشـید.

مجمع خیرین سالمت شهرستان بردسیر

جناب آقای دکتر علی عباسلو

مدیرعامل محترم مجتمع جهانفوالد سیرجان

انتخـاب شـرکت مجتمـع جهانفـوالد سـیرجان در ارزیابی سـازمان
مدیریـت صنعتـی ایـران ( )IMI-100بـه عنـوان یکـی از صـد
شـرکت برتر ایران را بـه جنابعالـی و کلیـه کارکنـان ایـن مجموعه
عظیـم فوالدسـازی تبریـک عـرض مینماییم .امید اسـت در سـایه
تالشهـای جنابعالـی شـاهد پیشـرفت روزافـزون ایـن مجموعـه
باشیم.

مجمع خیرین سالمت شهرستان سیرجان

اثر خوب باشد حرف
خودش را میزند

من گفت باید به هنرستان رشته هنر بروم .شانس ما،
همان سال هنرستان سیرجان رشته گرافیک آورد و ما
اولینورودیهایرشتهگرافیکسیرجانبودیم.آنجاهم
آقای احمدعلی جهانشاهی استاد ما بود و خیلی خوب
بودند.ایشانهمیشهتاکیدداشتندکهکپینکنید.ایشان
به برخی از دانشآموزان که در آموزشگاههای بیرون کار
میکردند و کپی سر کالس میآوردند میگفت این
کارها ارزش هنری ندارند .بعد از هنرستان ،برای کاردانی
بهکرمانرفتمآنجااساتیدخوبینبودندوحتیکپیهم
یاد م یدادند .من هم خیلی خوب میکشیدم و نمره هم
میگرفتم.فارغالتحصیلکهشدمکپییادگرفتهبودمو
تا یک مدت ادامه م یدادم .سه سالی وقفه افتاد و بعد هم
کنکورهنردادمولیسانسنقاشیزاهدانقبولشدم.آن
دوره هم بچهها فعال بودند و هم اساتید خوبی داشتیم.
دانشگاه زاهدان اتفاق خوبی در هنر برایم بود .از آنجا من
هنرراشناختموپیشرفتکردم.آنجازیادکارمیکردیم
و بچهها خیلی فعال بودند .بعد هم فوق لیسانسم را در
دانشگاههنراصفهانگرفتموآنجاهمپژوهشمهمبودو
عملیخیلیکارنمیکردیم.
 تاکنونچندنمایشگاهانفرادیدرسیرجان
برگزارکردید؟
چهاریاپنجنمایشگاه.
 نقاشیدرآمدیهمبرایشماداشته؟
نه .تا پیش از این قیمت روی آثارم نمیگذاشتم اما
این کارها را برای فروش گذاشتم و قیمت مناسبی هم
دارند.
 به نظر شما چرا فروش آثار هنری در
سیرجانکماست؟
اول مردم باید به اهمیت خرید یک اثر هنری اصل و
اورجینالپیببرند.سیرجانبااینکهشهرپولداریاستاما
خرید آثار هنری کم است و من هم نم یدانم که آثار من
فروش بروند یا نه .اما قبال دیدم که یک نفر از شهر دیگر
در سیرجان نمایشگاه گذاشته و اتفاقا کارهای خوبی هم
نبودنداماکارهایشرابرخیارگانهاونهادهاباقیمتباالیی
خریدند .موضوع بعد به هنرمندان برمیگردد متاسفانه در
سیرجان کسی نمایشگاه درستی نمیگذارد و همه کارها
کپی هستند .آنهایی که درست کار میکنند نمایشگاه
کم میگذارند .بقیه کارها ضعیف هستند و مردم هم
استقبالنمیکنند.انجمنهمکهفعالنیستکههرکسی
نمایشگاهنگذاردونمایشگاهازیککیفیتحداقلیبرخوردار
باشند .کاش انجمن فعال بود و جلوی این آموزشگاهها و
نمایشگاههایضعیفرامیگرفت.موضوعبعداینکهشهر
ما رشته هنر ندارد .اگر رشته دانشگاهی هنر داشتیم
شهرمانهنریمیشد.دانشجوهاواساتیدیکهمیآمدند
به شهر خیلی کمک میکردند .اگر نمایشگاهها زیاد و با
کیفیتشوندگالریهایشخصیتاسیسمیشود.گالری
خصوصیبایدمشتریداشتهباشدوبایدکاربفروشد.

