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 وگو با محمدرضا جودت؛ گفتابتدا زندگی بعد هنر

 شروین طاهری و علی گلستانه 

 

ی ها( مشارکتوگوها، و ترجمهترین متون منتشرشده در این نهاد )نقدها، گفتبود و در تولید و تدوین مهم ۳۱۳۱ی ار ایران )قندریز( در دهه( از مؤسسان تال۳۱۳۱مدرضا جودت )متولد مح

پایان دانالد کاسپیت با نام ی او از کتاب درخشان ترجمه .مشغول بودبه تدریس معماری در دانشگاه  ۳۱۱۱ی ی دههعلاوه بر نقاشی و طراحی معماری، تا میانه جودت داشت. کنندهتعیین

ی او به نقش فعال هنر در اعتقاد آرمانخواهانهی دهندهاش در معماری و هنر، بازتابهای منسجمدر امتداد ایده ،هنر که نقدی کوبنده است بر جهان معاصر (۳۱۱۱)نشر آرمانشهر،  هنر

عماری بود که ی ماز معدود نشریات ایران در حوزه آغاز شد، ۳۱۱۱ی که انتشارش از اوایل دهه به سردبیری او هم، )معماری ایران( ما یدوفصلنامهدادن به زندگی اجتماعی است. شکل

وگوی زیر در گفت بازار رسمی این صنعت پرهیز کرد. همراهی باهای مالی بیرونی، با پافشاری معناداری از های نظری و نقد معماری، بدون پذیرش آگهی و کمکبا تمرکز بر بحث

 و در دفتر معماری او در تهران انجام شده است. ۳۱۱۱اسفندماه 

 

 

ها به سراغ مسئله تالار بد نیست پیش از طرح پرسش. از اینکه این فرصت را برای صحبت و گفتگو در اختیار ما قراردادید متشکریم، شما جناب جودت با سلام خدمت: شروین طاهری

 .برویم

 

که در محل  هاسالنتدریجی  گیریشکل. نمایش تازه بود یماهیت اش نیازمند شیوه دلیل بههنر نقاشی مدرن . کنم لازم باشد یک مقدمه کوتاه بگویمبرای شروع فکر می: علی گلستانه

بر موضوعات هنری  امراین . ندختسامیان هنرمند و جامعه  ایتازهمناسبات ، مطبوعات مربوط به مسائل هنری و نهاد نقد گیریشکلبا آن  زمانهمند و عبور و مرور شهروندان قرار داشت

. برای این تغییر جهت است اینمونهجنبش رئالیسم در فرانسه . شوندمیفرودست جامعه به مرکز آثار منتقل  هایبخششهرنشینان و  زندگیمربوط به مضامین  کمکماست و  مؤثرنیز 

و عموم جامعه با امر  کردندمیا جلب مخاطبانی خاص ر معمولا  نمایش آثار  هایمحلو  هاگالری، هاموزه. شوندنمیاما نهادهای توزیع تصویر در هنر ایران موفق به ایجاد چنین نسبتی 

که تالار قندریز  رسدمیبه نظر  طوراین. تولید هنری کاران اندیا بخش مرفه جامعه و حتی خود دست دادندمیاین مخاطبان خاص را یا روشنفکران تشکیل . ماندندمیتصویری نو بیگانه 

 توجهقابلحجمی  ۳۱ی این آثار در نسبت به دهه. نمایشگاه به تولید متون نظری نیز مبادرت ورزید برگزاریعلاوه بر  ؛ بلکهدشن تأسیساولین گالری ایران بود که تنها برای نمایش آثار 

 شما چگونه بود؟ ازنظرتجربه تالار . را برقرار سازند هنریی نوآثار  امکان دیالوگ میان مخاطب شهرنشین و کوشیدندمیداشتند و 
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 گفتگومجله  ۳۱ی نژاد رجوع کنید و البته نقدی که آقای مراد ثقفی در شمارهکار آقای پاکباز و موریزی «تالار قندریز» یمنتشرشدهبرای ارزیابی تالار بهتر است به کتاب تازه : جودت

گو وپاکباز و من به گفت، و هم با آقای ممیز انددیدهایشان هم مدارک ما را . ما باشدارجحیت این مقاله نسبت به کتاب شاید در تلاش نویسنده برای ارزیابی کار . اندنوشتهدرباره تالار 

منتهی به نظر . از آن چشم پوشید تواننمیاین واقعیتی است که  .ما به قضاوت ایشان فاقد ظرفیت واقعی لازم بود و سرانجام هم به شکست تالار ختم شد گراییآرمانگویا . اندنشسته

برای حمایت از هنر وجود دارد  گذاریسرمایهدر تمام جهان ، وارد تعامل با سازوکارهای اجتماعی شود تواندنمیهنر بدون حامی . هنر فقدان حامی هنری است یمسئله رکلیطوبهمن و 

برای مثال . نبوده است ثمربخشهرگز  هاسرمایهو این  کنندمی گذاریسرمایهدر ایران نهادهای صاحب سرمایه در جهاتی دیگر . شودمیمبالغ کلانی را شامل  گذاریسرمایهو این 

 موردنظرمخاطبانش را برای موضوع  بایستمیجنبه معمارانه به این معنا که محیط و فضای آموزشی یا عبادی . معمارانه است ایجنبهفاقد ، برای ساخت مدرسه یا مسجد گذاریسرمایه

که برخورد دانشجو با  جایی تا، دهدمینیمی از خود آموزش را تشکیل ، در آموزش مثلا گروپیوس معتقد بود اهمیت فضای معمارانه . فراهم آورد آماده کرده و امکان آموزش یا عبادت را

 مؤثریحامی  گاههیچحامی دولتی . امبودهسال دارم همیشه با این نبود حامی دولتی درگیر  ۷۷که  اینکهمسالگی تا  ۳۱ من از. سازدمیبا اجتماع آماده  مؤثراو را برای مواجه ، این فضا

هنرهای معاصر هم خارج از ساخت دولتی و توسط نهادهای  یآبرومند مثل موزه هایپروژهبرخی . کافی یخاص و یا به دلیل فقدان بودجه هایگیریجهت دلیل بهحالا یا ، نبوده است

نوگرا آشنا  باهنرجامعه را ، از طریق انتشار برخی متون و نمایش کارها کوشیدمیتالار . بنا شد، رفع همین مشکل جهت در نوعیبهما  گراییآرمانتالار با . اندشدهبودجه  تأمینخارج دولتی 

همچنان نبود نهادهای حامی هنر و به تبعش ، تالار هایتلاش مرغعلی درمجموع. کردنمیرا متقاعد  هاآن، دانشجویان وجوهایپرسگوهای ما در برخورد با وو گفت هاپاسخمنتهی . کند

 .بازار طبیعی مبادله آثار هنری مشکل کلیدی و مانع اصلی هنر باقی ماند

 توانمیبود که چطور  شدهطرحاین پرسش ، نی از چخوفدر مت. گرددبازمیمعضل دومی که پیشروی هنر ما قرار دارد به خود هنرمند هم ، دست به قضاوت بزنم طرفهیکاگر نخواهم 

که نام  کسیآن تبعبهدروغین باشد و  تواندنمیاما هنر  ؛امکان دروغ گفتن وجود دارد پزشکی و ،عشق، که در سیاست شودمین طرح همین مت یدر ادامه، دروغ را از بین برد یمسئله

به دنبال  ظاهرا . هنری هنوز جای نگرفته است هایجمعباریکی است که در میان  یاین همان نکته قرار دهد. موردتوجهاین موضوع را  بایستمی کندمیهنرمند را با خود حمل 

بدین ترتیب علاوه بر مشکل . استیا تکذیب دیگران اصلی مهم  تائیداز  فارغصداقت در هر کاری  طورکلیبه. نمانده نصیببیهنرمند نیز از نتایج آن ، شدن دروغ در فضاهای دیگرحاکم

 .حاصل این فقدان صداقت خود هنرمند هم هست، مانع بعدی مشارکت هنر در اجتماع، اول که همان نبود حامی برای هنر است

 

ولی از سوی دیگر . شودمیهمراه  موردحمایتبه محتوای آثار  دهیجهتبا  معمولا  هاآنهر حمایتی از طرف ! اعتماد کرد تواننمیکه گفتید به حامیان دولتی  طورهمان: علی گلستانه

ولی آنجا که . اقتصادی پنهان هم شده است هایکنشبه بازار هنر فعلی منجر به برخی  هاسرمایهورود این . خودفریبی در هنرمند شود نوعیبهمنجر  تواندمیخصوصی هم  هایسرمایه
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چراکه هنرمند  ؛که او موجودی منفرد و جدا از اجتماع است سازدمیاین تصویر را برای هنرمند ، حامیان یشدهرسد که صورت خصوصینظر میبه ، شودمیهنرمند مربوط  تأثیرپذیریبه 

شدن مخاطب به یا مبدل دگردیسی حامی به مخاطب امر این. و تنها کافی است حامی را متقاعد کند کندنمینیازی به درگیری با واقعیت اجتماعی در خود احساس ، برای کسب منافع

 شدهانجامکه چند وقت پیش  ایمصاحبهیکی از هنرمندان معاصر در . است پیگیریقابل هاحراجدر  شدهارائهموضوعات فعلی است که در آثار ، مثال این دگردیسی. بر دارد خریدار را در

وجود  اصلا اثری که مخاطب نداشته باشد ، گویدمی درجاییدوشان . رساندمیخصوصی ارائه و به فروش  هایآثارش را در نمایش زمانمهاما ، «به بیننده هیچ نیازی ندارم» گویدمیبود 

 !وجود دارد اصلا داشتن خریدار  شرطبهتازه اثر  بندیصورتدر  آنکهحال، ندارد

 

را برجسته کرده و محل  «محصول هنری»نقش اثرگذار ، کوشدمیو مداخله در مناسبات تولید هنری  گریمیانجیکه تالار از طریق  کنممیتصور ، در ادامه سخن علی: شروین طاهری

آیا  .کنیدمیکه شما طرح  گراییآرمانیا همان ، بوده باشد اشدرونیسوبژکتیویسم  خاطر بهشاید تعبیر شکست جریان تالار . مخاطب را از میدان بازار به میدان خود اثر بکشاند یمواجه

 ؟کرد تأسیسبار دیگر جریانی مثل تالار را  شودمیآیا ؟ از نو این نقش میاجی را تعریف کرد توانمی

 

از ، سال نیاز داشت تا تحقق یابد ۳۱۱ حدوداّدر خود اروپا و از انقلاب فرانسه تا پایان جنگ دوم به مدت ، تصور شود روندیکاگر  نهادهای هنری و سامان اجتماعی گیریشکل: جودت

که به نتایج قطعی نرسیدند و فرصت  رسدمیبه نظر ، ۱۱و  ۳۱صورت گرفته در پیش از انقلاب در دهه  هایتلاش! هنوز باید منتظر بمانیم حالتابهاین منظر شاید ما از انقلاب مشروطه 

دادن به جریانی از امکان شکل اینشانه یکهیچ، نهادهای آموزشی و خود هنرمندان. گذرانیممیبحرانی را  یدوره رسدمیپس از انقلاب نیز به نظر . نیز روی نداده هاآنارزیابی جامع 

. رو شده استهروب بستبنهنر با ، نگاه را به هنر ایران محدود کنیمتجسمی به این موضوع نگاه کنیم و اگر تنها این  هنرهایاگر تنها بخواهیم از دید . مثل تالار را در خود ندارند

 ۷۱ی از دهه پیشبهجریان هنری را ، کنم بندیصورتاین موضوع را برای خود  خواهممیهرگاه . در کل جهان نیز پی گرفت توانمیعام  طوربهبحرانی را  این وضعیتِ حالدرعین

این جایزه سالانه بیش از چهار میلیون . را پی گرفتم کندمیاهدا  هرساللندن به نقاشان برتر در  ترنر که موزه تیت یجایزه یمطالعهچندی پیش . کنممیتقسیم  ازآنپسمیلادی و 

 چهارچهار داور از میان کارهای ارسالی، ، مکانیسم جایزه ترنر به این صورت است که، شروع به اهداء این جایزه کرده ۳۱۱۳ تیت از. موما، موزه هنر مدرن نیویورک برابر دو، بیننده دارد

پنج وی بیستنفر اول برنده. شودمییک نفر برگزیده  هاآنآماده کنند و سرانجام از میان  شانشود تا خود را برای انجام کار نهاییمیسپس به آن چهار نفر اعلام ، گزینندبرمیکاندیدا را 

 .را تا جایی که فرصت بود بررسی کردم ۳۱۱۳ اما کارهای برگزیده از، این جایزه تا به آخر را نداشتمفرصت بررسی . گیرندمیهزار پوند  ۱ و سه کاندیدای بعدی نفری شودمیهزار پوند 

 در آن که مطابق داستانی از اورهان پاموک ،راستش برای خودم. دادندمیبرگزیدگان را نقاشان تشکیل  یاما عمده، شوندمینقاش هم دیده یان برگزیدگان گاهی هنرمندان غیردر م

همین کارها با همین کیفیت ، وجودبااین؟! لرزیدنمیآیا در گور ؟ گفتمیاین آثار را ببیند چه  توانستمیاگر ترنر  متصور شدم که ،یابدمیرا  خاکسپاریشفایی امکان حضور در مراسم متو
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، از مخاطبان را به خود جذب کنند توجهیقابلمیزان  تبلیغاتیبا سازوکارهای  شوندمیمدرن هم سالانه موفق  هایموزهموما و دیگر ، میلیون مخاطب را جذب کنند ۳ شوندمیموفق 

این نشان . گیردمیشکل  هاآنطولانی برای دیدار از  هاییصف واز چندین ماه قبل وارد عمل شد  بایستمیبرای نوبت گرفتن ، حتی وقتی موضوع نمایش آثار کلاسیک مدرن است هم

کتاب هفت روز در که در فصول  را ایپیچیدهروندهای ، اگر پروپاگاند و مسائلی پشت پرده را نادیده بگیریم. ی موجود در آنجا موفق به جذب مخاطب شده استموقعیت نهاد دهدمی

 .از این موفقیت چشم پوشید تواننمی بازهم، شدهطرحسارا نورتون  ینوشته جهان هنر

 

 نتیجه گرفت که توانمی طوراین ۱۷ از انقلاب پیشبهشما  یاز اشاره. شهری بوده وزندگی هاگالریو بعدتر  هاسالناین مورد که گفتید تا حدودی مربوط به سیر تاریخی : علی گلستانه

است  پرواضح. اثر با جامعه بدون میانجی پول شدنی موقعیتی برای روبرویعن، مستقل ایجاد کنید صورتبهرا  نهادهااین  ایدکوشیدهیاپور یا خود شما یا الخاص مثل ض هنرمندان مستقلی

 ؟جست تواننمی رفتیبرونراه ؟ آیا تنها باید منتظر تغییر وضعیت ماند. که این وضعیت در حال حاضر هم نوعی امر محال است

 

درنتیجه هنرمندان در  ؛قدرتمندتر از گذشته و اکثر هنرمندان قادر به کنارآمدن با این متولیان نیستند مراتببهمتولی . هنر متولی دارد، واقعیت این است که در موقعیت کنونی ما: جودت

 .کنندمییک انزوای خاص و تحت روابطی محدود کار 

 

 ؟دانیدمیمانع را دولت  ترینمهم ترتیباینبه: علی گلستانه

 

مثل ، نیستند کردندمی درگذشتهصنفی هم دچار مشکلات جدی هستند و قادر به انجام کارهایی که  هایانجمن. کندمیمل و البته دولتی که با مبانی ایدئولوژیکی خاص ع، بله: جودت

فقط خوشحالیم . مقاصد مستقلشان را پیش ببرند توانندنمیو  شوندمیمواجه  بستبنبنابراین هنرمندان صادق با . علت تلاش دولت برای دیکته غایات خودش است. هادوسالانه برگزاری

 .دهندمیکه با این شرایط همچنان به کارشان ادامه 

 

مدرنیزاسیون  یحاکمیت از نو به دنبال پروژه، ۱۷ یاین است که پس از وقفه کندمیانسداد فعلی میسر  مرغیعلرا  هاپرسشبه نظرم آنچه از نو امکان طرح این دست : شروین طاهری

امکان ، صاحب سرمایه ین به یک طبقهدادتصور حاکمیت این بوده که با شکلدرواقع . کندنمیاز قواعد حاکمیت پیروی  الزاما انجامیده که  ایطبقهشبه شدنساختهاین به . از بالا است

بنیادین  هایشکافکه ، آوانگارد در ابتدای قرن بیستمدر جریان هنر . بروز کرده ایتازهاما در عوض شکاف . شودمیمیسر  خودخودبهدرون اجتماع مدرن  «طبیعی»برقراری روابط 
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تازه  هایشکافامروز هم با ظهور . در این شکاف را بازنماید «فراد بازماندها»این شکاف مبدل شد و کوشید هویت  هنر به میانجی، شدن در اروپا و آمریکا بروز کردحاصل از صنعتی

دادن به تعریفی نو از نقش هنر و هنرمند از این انسداد تلاش برای سازمان رفتبرون هایراهیکی از  کنیدنمیفکر . یسر شده استامکان طرح پرسش از معنا و نقش هنر بار دیگر م

 ؟آیا این مسیر هم با مانع روبرو است؟ باشد

 

در . پاسخ دهد تواندنمی، که چرا نقاش شده پرسیدمیوقتی از یک نقاش . ناآگاهی خود ما بسیار است. است ضعفنقطهآگاهی خود هنرمندان ، تعریف هنر یدر جهت مسئله: جودت

مثالی . درباره علت انتخابش سخن بگوید تواندمی. نوعی خاطره از این تصمیم وجود دارد. دارد یاد بهرا  برای هنرمندشدن که هنرمند حتی ساعت و روز تصمیمش امدیدهمطالعاتم بارها 

تصاویر ، زدمیقدیمی را ورق  ایمجلهدر پارکی نشسته بود و  اشسالگیچهلحدود که در  آوردمی یاد به، درگذشت دوسالگی که چندی پیش در سن نود اییآمریکمعماری  :زنممیزنده 

ن داشتن وبد. کندمیحتی ساعت این تصمیم را هم ثبت  .که معمار شود گیردمیاز این لحظه او تصمیم ؛ کنندمیتوجهش را جلب  مجله مربوط به کارهای معمار آلمانی جی.جی.پی .اود

 .خواندمیبود که به نظرم با فیلم  منتشرشدهنقدی کوچک درباره فیلم . کردم تماشارا  آلن رنهاثر  «عشق من هیروشیما»فیلم  تازگیبه؟ ارتباط برقرار کرد هنر با توانمیخاطره چطور 

اگر بتوانیم ، امدیدهداشتن من نکته مهمی در همین خاطره. بازندمیرنگ  مروربههم  هاخاطرهاما  ،سازندمیرا  هاانسانهویت  هاخاطرهبگوید  خواهدمی آلن رنهانگار  گفتمیمنتقد 

، نگذارید فشارتحتکه هنرمند را  کنندمی تأکیدان اساتید به دانشجویانش، اروپا و آمریکا هایدانشکدهدر . درست بپرسیم هاییپرسش توانیممیداشته باشیم آنگاه  وزندهقوی  ایخاطره

او  .پاتوق دوستان مختلف بود معمولا  هاآتلیهآن زمان  .جلال مقدم به آتلیه من آمده بود باریکبه یاد دارم . شودمیدیگران درباره آثار او میسر  هایگفتهارتباط با اثر از طریق تفاسیر و 

بار دومی که آمد . کردمنمی هاآناما این تفاسیر مرتبط با من و کارم نبود یا من احساس تعلقی به  ؛درست بود گفتمیبسیاری از نکاتی که . از من بودنشسته بود و مشغول تحلیل کاری 

، شودمیانگار دستی مانع ، را به بوم برسانی موقلم اهیخومی کههمیناما ، گذاریمیرنگ را بر پالت ، داریبرمیبومی را ، شودمینگفت  .بردنمی کاربهدستبه او گفتم که چرا خودش 

 ؟کشیمیچرا نقاشی  پرسدمی

 

 !اش قرار دارد کنار درهمیشه  گفتمیشاید این همان آماتور درونی هر هنرمند است که پیکاسو : علی گلستانه

 

د را نقد کنیم و در همان لحظه کار خو خواهیممی، ایمگرفتهاما ما چون حالت منتقد به خود  .با عناصر ناخودآگاه درونی کشیدمینقاشی  احساستان باشما  گفتمی پیکاسو. شاید: جودت

 این ناممکن است.
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اما ، ون گوک هنگام نقاشی از هر عملش نوعی آگاهی تامه ندارد یقینا ؟ گیردنمیبر هنرمند را نادیده  مؤثر هایدغدغهبر خلاقیت آیا ماهیت دیگر  تأکیداین تعریف با : علی گلستانه

 ...دیگری هایزمینه

 

در  مثلا ، یا حتی کارکردهای عملی، شناخت او از اجتماع، هنرمند هایحساسیت، جدای از سواد. خاصی است خلاقیت رخداد یلحظه .راموش نکنیدخلاقیت را ف یلحظه! نه: جودت

 روی قلم بر کههنگامیاما ، در ذهن ما ملکه است هاشناختهتمام . دیگری است یمسئلهخطی بکشی و طرحی بسازی  خواهیمی کههنگامیباز  ،روشن هستند هاخواستمعماری که 

اما در هنگام ، با شناخت گذشته است داردبرمیکه  یهایگامسورا  ژرژ، تمام هنرمندان این لحظه را در پیش دارند. بحرانی است ایلحظهاین ، رودمیکنار  چیزهمه گیردمیرار کاغذ ق

 .کندنمیفکر  هاشناختهخلق دیگر به آن 

 

 ؟یک دستورالعمل برای فرار از مواجهه؟ معاصر نیست وغریبعجیبدرونی هنرمند خود پوششی برای توجیه محصولات  هایانگیزش یآیا این آموزه: علی گلستانه

 

س تمام کوشش اش ومکتب باوها. این لحظه را آموزش دهد تواندنمیهیچ نظام آموزشی  .گیردمیبحث خلاقیت خارج از هر دستورالعملی قرار . آموخت تواننمیخلق را  یلحظه: جودت

معتقد بود  چراکه، ده بودکررا برپا نهنوز دپارتمان معماری ، از دانشکده استعفا داد یسیاس گرایش خاطر بهکه گروپیوس  ۳۱۹۱ تا ۳۱۳۱ از .را بر همین مسئله متمرکز کرده بود

ر یِاهانس م. خلق کند یلحظه یدر این مدرسه برقرار بود تا دانشجو را آماده گریشیشهمتنوع و مختلف از تئاتر و سینما تا  هایکارگاهایجاد . معماری نیستند یدانشجویان هنوز آماده

 هاآناین اتصال ویژه میان معلم و دانشجو را در  توانمیآموزشی وجود دارد که  مؤسساتاز  شماریانگشتامروزه تعداد . دس شد سرانجام دپارتمان معماری را گشوووقتی رئیس باوها

کلاس نقد . سازدمیرا  چیزهمهاین دیالوگ است که  .از کیفیت دیگری برخوردار است شودمیامکانات فراوان است اما دیالوگ خاصی که میان معلم و دانشجو برقرار  باوجوداینکه. یافت

بلکه ، گویدنمیدر این کلاس اشر خودش هیچ ، برای شرکت در کلاس باید از پیش نوبت گرفت باوجوداینکه. است هاکلاس ترینمعروفیکی از  آنجلسلوساشر در مدرسه کل آرت 

با صنعت  اجرا کرد )کوشید برای حفظ مدرسه اجتماعی را هایپروژهس اگرچه وباوها .... کندمیتشویق  باهمله دبه بحث و مجا اندکردهکه آماده  هاییپروژهدانشجویان را نسبت به 

کار دانشجو را  بایستمیبلکه ، معتقد بود معلم حق ندارد به دانشجو بگوید چه بکند. گروپیوس نسبت به خلاقیت بسیار حساس بود. مناسباتی بسازد( اما هرگز تعریفی از هنر ارائه نکرد

یافت  توانمیکمتر معلمی ، اما در اینجا و در هیچ کجای دیگر این شیوه رایج نیست. رسانش باشد و سقف آن ایده را بنمایانداو را درک و در پروراندنش کمک یابتدا ایده، یت کندهدا

 .تنها راهنمای طرح دانشجو شود، تحمیل خود جایبهفروتن باشد تا  قدرآنکه 
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باز ، که دانشمند در آزمایشگاهش مشغول کار است ایلحظهحتی در دانش هم . از سینما تا شعر ،هنری بازشناخت هایرشتهدر تمام  توانمیاین را . عجیبی است یلحظه، خلق یلحظه

اگر . کندمیخود من این مسئله را تصدیق  یهتجرب. مسئله تقویت این لحظات در دانشجو است. شوندمیکه تمامی چیزهای دیگر فراموش  شودمیچنان غرق  اشمطالعهدر موضوع 

 اصولا   این مشکل را ما در تالار هم داشتیم.. اثرش توضیح دهد یدیگر لازم نیست که برای مخاطب درباره، را بیان کند اشزندگیخود تجربه ، یک نقاش بتواند زنجیرهایش را باز کند

 کردندمیابتدا زندگی ، به آن شد ایاشاره ترپیشگوک که  مثل ون، تمام مشاهیر هنری. یا اول زندگی بعد معماری. زندگی بعد هنراول . دست به خلق زد مگر ابتدا زندگی کرد تواننمی

 .گشتندمیالبی بیانی م برای بیان این زندگی به دنبال قو در گام دو

 

در همین جلسه  شدهطرحکنیم تا به بسیاری از موضوعات  برگزارمیدوارم بتوانیم جلسات دیگری هم ا، ما گذاشتید اختیار دراز شما متشکریم که این فرصت را  بازهم: شروین طاهری

 ـ .پرداخته شود ترمفصل صورتبه
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