به بهانه نمایشگاه گزیدهای از فرآیند مجسمهسازی معاصر
ایران
حمید سوری
بخش قابل توجهی از مجسمه سازی ایران در حال پوست انداختن است .گرچه برخی همچنان با پایبندی
به ارزش های کهن و پاسداری از گرایش های تثبیت شده ی مجسمه سازی ،با ساختن مجسمه ،آموزش و
جهت دهی سیاست های نهادهای رسمی ،تلقی خویش از مجسمه سازی را تداوم می بخشند ،عده ای نیز
در سال های اخیر ،جهت دور شدن از فضای مجسمه سازی سنتی و رها کردن درک نه چندان دقیق و
غنی از مدرنیسم ،تجربه ای متفاوت را از سر می گذارنند .اینان ،با باور به اجتناب ناپذیری گذار از
آنچه پاسخ گوی نیاز امروز نیست و رسیدن به درکی معاصر از مجسمه ،دوره ای حساس را از سر
گذراندند و بعضی هنوز می گذرانند .علی رغم تالش های فراوان و حضور خالقیت ها و استعدادهای
خیره کننده ،فقدان تاریخ غنی مجسمه سازی در کشور ،کمبود جدی نظریه پردازان مبرز و نقصان
آموزش آکادمیک به روز در این فرایند بی تاثیر نبوده است .لذا علی رغم تنوع بسیار و در کنار آثار کم
نقص ،برای توصیف آثار زیادی از اینان در این دوره ،می توان تا حدی مولفه های تکرار شونده ی
تجربه گری صرف ،کشف بیانگری های مواد ،کیچ های بدون ارجاع و هدف ،ایده پردازی های طراحی
وار و تصویرسازی های سه بعدی ،در مواردی با چاشنی هایی از عناصر بومی را برشمرد .اگر چه به
خاطر مولفه های مذکور عده ای اتهام های سطحی نگری ،جدی نبودن ،مجسمه ساز نبودن و ...را روا
داشتند اما اینان در جهتی گام نهادند که اکنون آرام آرام شاهد ترمیم نقصان ها و رویش درکی از مجسمه
هستیم که از محدودنگری ها فراتر رفته و غنای آینده را نوید می دهد.
اگر چه بخش مهمی از تحول در حال وقوع ،بر دوش نسل جدید مجسمه سازان است اما این نمایشگاه به
خوبی نشان می دهد که نمی توان همه ی این تغییر را صرفا امری نسلی تلقی کرد .گذار از فرم گرایی
محض و از ایده پردازی های طراحی وار و رسیدن به درهم تنیدگی بلوغ یافته ی ایده ،تکنیک ،مواد و
نحوه ارائه را می توان تشخیص داد .تنوع تم ها نیز از دغدغه های شخصی تا دلمشغولی های اجتماعی
(داخلی و منطقه ای) ،از تجربه های زیسته تا گزاره های ذهنی و جهانی را در بر می گیرد .به عبارتی،
دایره واژگان مجسمه سازی ایران ،هم از حیث تکنیک و مواد ،هم از منظر موضوع ،گسترده تر شده و
زبانی بیانگرتر و نافذتر پیدا کرده است.

