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 با چراغ ؛شهر ردِگِ

 زن( -های نمایشگاه حیات آرتویدیوبر  تأملی)

 
 پورآرش حسن

 

 : مقدمه

آذر به  9آبان ماه تا  82از « زن -حیات »شهر اصفهان با عنوان  «اکنون»آرت در گالری  ویدیونمایشگاه 
کشور فرانسه بود. کیوریتور  1لینکآرت فم ویدیوالمللی نمایش درآمد. آثار به نمایش درآمده محصول آکادمی بین

ر مجموعه . دبرعهده داشتپور مینو ایران اکنون را گالری یورونیک ساپین و نمایشگاه گردان راخارجی نمایشگاه 
 .شوندخوانش  اجمالی توصیف و صورتبهنگاشته و آثار آرت  ویدیو برهای جستارهای ذیل تالش شده تا یادداشت

 
بر نوعی همسانی و تشابه در ساختار وجود زنانه فارغ از تمایزات  8«جریان نرم یا سیال»آرت با عنوان  ویدیو -1

و فضاسازی چندبعدی  افزارینرمفیلم با تمهیدات و ابزارهای  درواقع .گذارندفرهنگی، نژادی، قومی، عقیدتی صحه می
)شمایل سرهای زنانه بصورت چند بعدی بر  تمایزات صوری زنان را امری عرضی و تابعی نشان دهد کندمیسعی 

و بر این امر داللت کند که زن  بینم(کنند؛ ما فقط وجهی آناتومیگ و فیگور مانند از صورت زنانه میمداری گردش می
سازد ی فمینیستی دوروتی اسمیت را متبادر میآرت نظریهویدیواز این منظر، شمول. جهان بودگی کلیتی است واحد و 

شناختی، روانی و اجتماعی مشترکی برخوردارند و بنابراین واجد تجربه تمامی زنان از واقعیت زیست»که معتقد بود 
های بودگی تجربه زنانگی اعم از ریختار و شخصیت و نظاماز این خالل خاص فیلم«. ندجنسیتی مشترکی هست

 .گرددمینقد و مباحثه ها( و قابل )سرکوب تفاوت گیردفرهنگی درونی شده نادیده می

                                                           
1 Femlink 
2 Fluid Flux: Evgenija Demnievska -Serbia 
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 آکادمی هنر« تحلیل آثار هنری»بخش 

 

 پورآرش حسن -« زن –حیات »های گِرد شهر؛ تأملی بر نمایشگاه ویدیو آرت
 

. بینیممیاز او را  ایسایه. ما دهدنشان می هاییپردهو  هاحائلدر پس  را زن 3«دشوار مسیر»و آرت بعدی با نام ییدو-8
از یک پرده سپید ساده است و چونان امری منجمد و  ترضخیمکه در مرز حقیقت و مجاز است. حائل  پررنگ ایسایه

و کوشش برای عبور از  هاتالشهای فلزی است. پرده به ضخامت و استحکام نرده مستحکم مانع از تحقق زن است.
. گویی زن با رسدمیصدای عناصر طبیعی به گوش  زمینهپس. در رسدمیو ناممکن به نظر  معنابیمانع و زدودن آن 

 .شودمیمحو  مروربه؛ طبیعی. سایه ایاسطورهی هاینظامو توسط  شودمیهمان طبیعت این
 

 
 
زن و امری غیرانسانی بازنمایی شده است.  ( پیوندِ O.O.O: Angelika Rinnhofer- Germany) ویدیواین در  -3

مرغی را به برون بکشند. تمایز درون و برون و پوسته و هسته معنادار به نظر کنند غشای )پوسته( تخمزنانی سعی می
نشانی از  ویدیوا واقعی. تأملی است بر گریز از سطح به عمق. نوعی واکاوی. تجربه امر دور از دسترس ام ویدیورسد. می

 دیالکتیک پوست انداختن و کنده شدن پوست دارد.
 

                                                           
3 Passage Difficile: Mouna Jamal Siala -Tunisia 
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 پورآرش حسن -« زن –حیات »های گِرد شهر؛ تأملی بر نمایشگاه ویدیو آرت آکادمی هنر« تحلیل آثار هنری»بخش 

. گرددمی، معبرها، مسیرها هاخیابانزنی سپید جامعه در  4«برو و خودت را پیدا کن )دَریاب(»آرت بعدی با نام  ویدیو -4
و افراد  تاباندمیدر دست دارد. روشن. نور به چشم افراد  ایقوهچراغدارد. روز است و فضای خارجی. زن  بر چشمعینک 

شود؛ چونان ی تردید به او نگریسته میاما به دیده شوندمیمتوقف  ایلمحهبرای  هاروزمرگییند. آگویی به خود می
بخش بخشیده است. او بر باالی یک بلندی  آگهیو  ایاسطورهبه زن مقامی  ویدیو های اگزوتیک.یک غریبه با نگاه

 .«با چراغ ؛شهر ردِگِ »درنگ است.  ،. زندهدمی. چراغ را باالی سرش قرار رودمی
 

 
 
توان گفت تقابل جوانی و سالخوردگی در بدن زنانه تصویر میبر خود دارد؛  5«بُردار زمان»این اثر که عنوان در  -5

دستش را روی دست زن  جوان دختر کند.آرت تالقی نسل و جنسیت را مطرح می ویدیوبه عبارت دیگر ؛ شودمی
ی نامتقارن و نابرابر، او در های زیستهها و زمانرغم تفاوتسعی در پذیرش این امر دارد که بهگذارد. او سالخوره می

و  کندطور کامل بر انگشتان دختر جوان منطبق نمیدارد. زن سالخورده انگشتانش را به فرتوتموقعیتی یکسان با زن 
ها بر بدن. زمانانداهمیتمقوالتی حائز  ویدیو . زمان و بدن در اینکندمیاز این پذیرش خودداری صورت نمادین به

 مندند و انطباق ممکن نیست.ها تاریخیکسان نگذشته است. بدن

 

 

                                                           
4 Go Find Yourself: Katya Nikonrova - Kazakhstan 
5 Linea De Tiempo/ Timeline: Camila Rodriguez -Colombia- 
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 پورآرش حسن -« زن –حیات »های گِرد شهر؛ تأملی بر نمایشگاه ویدیو آرت آکادمی هنر« تحلیل آثار هنری»بخش 

سفیدبرفی. جنگ  انیمیشنکالژی از تصاویر واقعی از یک جنگل و تصاویر  6«جنگل انبوه»با عنوان  بعدی اثر -6
اما  گریزدمی. دودمیدر این فضای سیاه و تاریک هراسان  سفیدبرفیشده و  تصویربرداری وسفیدسیاه صورتبه

 وتابپر تبو  پراسترسشبیه لحظات  ویدیو. افزایدمیبر این هراس  ویدیوو موسیقی متن  آیدمیتنهاست. صدای جیغ 
ت، دوربین زیاد است. هالک هایتکاناست.  درراهترسناک  ایواقعه. خبر و شودمیمعمایی و جنایی  هایفیلم

در گور خفته  دهندهنجات» .مورد هجوم نیروهای محیطی موهوم قرار دارد ،)کارتونی( زن شخصیتِ الوقوع است.قریب
 .«است
 
. راز زیبایی و آینددرمینقاشی به تصویر  صورتبهاز زنان  هاییپرترهتصاویر و  7«زن»با عنوان  آرت ویدیواین در  -7

ذهن و بدن و روح  یرابطهروی تصاویر  هاینوشته. اندخاطراتاز یک دفتر  اوراقیو  هافصل. تصاویر گویی جاودانگی
تاملی  ویدیو. زن چونان کتاب خاطرات. ورق خورده. دنکنمیمستقل روایت  صورتبهو جسم و هستی و عشق زنانه را 

 بخشد.جاودانگی و زایایی را نوید می ،وجودی اساطیری که زیباییاست بر هستی زنانه؛ 

 
و صفحه و بافت  سطح ایمجموعهانتزاعی است. تصاویر از  ازحدبیش 2«سازه: ظهور»آرت بعدی با عنوان  ویدیو -2

این سطوح و بافت  الیالبه. سطحی یکدست و صاف وجود ندارد. دوربین در اندبریدهبریدهو  پارهپارهکه  بینممی
از دیدن  ایگونهغریب و کابوس  تجربه سلویلن خراشگوشهای و موسیقی متن و آرشه کشدمیسرک  چاکچاک
را  ی زنانهدرون هایجنبه رسد در فهمی نمادین و استعاری این تصاویر عالوه بر اینکهبه نظر می .کندمیفراهم  ویدیو

دیداری ی طور کل فرایند اضمحالل و پوست انداختن و تجدید حیات را در تجربهدار شدن و بهدهد، خدشهنشان می
 غریب به تصویر کشیده است.

 

 
 

                                                           
6 Mexico -Bosqe Espeso:Amaranta Sanchez 
7 Female: Maria Papacharalambous - Cyprus 
8 Constrruct: Emergence, Hanae Utamura –Japan 
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 پورآرش حسن -« زن –حیات »های گِرد شهر؛ تأملی بر نمایشگاه ویدیو آرت آکادمی هنر« تحلیل آثار هنری»بخش 

است. تمام در فضای داخلی خانه شسته شده  هایلباسزن مشغول آویزان کردن  9«تولد در بهار»آرت  ویدیو در -9
نوعی پویایی و تحرک و شادابی در خود دارد. زن میان بندها و  ویدیوگیرند. برمی و بندها در هارختمحیط داخلی را 

نقش پررنگ و برجسته دارد. نقش  ویدیوزنانه در این  ایکلیشه یجنسیت هاینقش. شودمیانبوه محصور  هایلباس
. نوعی دهدمیبدون حضور زن نشان  ،آویز شده هایلباسفضای داخلی را آکنده از  ،پایانی تصویر سنتی است. ،زنانه

و خموده  خو کرده؛ سرمست است« ضعیت موجودو»و به  زن در تکالیف روزمره غرق شده . نیست شدن.ازخودبیگانگی
 رسد.به نظر نمی

 
 

 
 

ساله( با  95از یک زن سالخورده ژاپنی )ناکامورا؛  است تصویری 11«ارتباط با امر نامرئی»اثر بعدی با نام  -11
و  خوانندمی. همراهان با او سرود را خواندمیدینی  هایسروده که پیری بر رخسار. او یک شمن است هاینشان
. در اهمیت ویدگمیها سخن رابطه با روح موجود در جهان کائنات و هایانرژی. او از گیردمیمشترک شکل  ایتجربه

نشانگر یک مراسم  ویدیو. گویدمیاحساس مثبت کمک به دیگری  به بدن و ذهن. او از چالش خودآگاهی و شهود، خرد
ی مذهبی و آیینی ندارد. او در موقعیت پذیرش مطلق است و سرش را از یک پیشوا کمیدستدینی است. شمایل زن 

 پایین انداخته است. کامالا به نشانه اطاعت 
 

متحرک )زنانه( است که با انگشتان و  دست یکتصاویری از ( –) 11«هرروزهودرا مُ»آرت دیگر با عنوان  ویدیو -11
مرکزی سپس به سمت  انگشتشان. یکی از اشکال وی و نماد پیروزی است. کندمیفیزیک دست اشکالی را ایجاد 

. انگشت وجه گرددبازمی. دست به شکل بسیط اولیه شودمی. تیری ناملموس شلیک رودمیدوربین و خود فاعل نشانه 
وجه دستان  شودمی. گویی امری تکمیل و کامل گرددمی. دست چپ در کنار دست راست قرار گیردمیاعتراضی 

آن  گوستسخن. تن گویدمیکشف ناشده بدن انسانی سخن  هایقابلیتگویی از  ویدیو. گیرندمیبه خود  گرانهحمایت

                                                           
9 Born In Spring: Sudsir Pui-Ock - Thailand 
10 Connecting The Invisible: Madelon Hooykass - The Netherlands 
11 Everyday Mudras: Doris Mayer - Austrian 
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 پورآرش حسن -« زن –حیات »های گِرد شهر؛ تأملی بر نمایشگاه ویدیو آرت آکادمی هنر« تحلیل آثار هنری»بخش 

)مودرا زبانی بدنی، نمادین در سرزمین هند و آیین بودایی است. این بیان بدنی با استفاده از  .گویندقصه هادست چنانکه
 شود(.رکات دست و انگشتان انجام میح

 

 
 
 آورهولفضای سیاه با موسیقی  شاهد 18«محرمانه یا پشت درهای بسته»در اثری ارزشمند و پر تأویل با عنوان  -18

. اندبازیاست. مردانی انبوه مشغول  شدهگرفته وسفیدسیاه. یک لوکیشن خارجی باز. فضایی شبیه ساحل. فیلم هستیم
. وآمدهارفتاست.  قیدبینیمه پوشیده رها و  هایتناما واقعیت یکی است.  شوندمیدر هم محو  تصاویر فوتبال ساحلی.

مردان فضای عمومی خارجی را در تملک و انحصار  پیکر مردانه موجود است. ،کندمی. تحرکات. تا چشم کار هاحرکت
 تقابلی موجود اما نامحسوس. شناختیزنان. به زبانی نشانه حذف ؛گیردمیساختاری معنادار معنا  بدارند. فیلم از یک غیا

 کند.ی فضا و جنسیت را برجسته میتوان گفت فیلم رابطهدر مقام تفسیر می

 
 

                                                           
12 Huis Clos, Zoulikha Bouabdellah –Algeria 
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 پورآرش حسن -« زن –حیات »های گِرد شهر؛ تأملی بر نمایشگاه ویدیو آرت آکادمی هنر« تحلیل آثار هنری»بخش 

. بعد به کوبیپایدختربچه لبخند رضایت دارد اما صداها متغیرند. صدای هلهله. شور.  13«ایشتار» آرت ویدیو -13
. تصویر ثابت است. لبخند و ایستایی شخصیت آیدمیت ش. صدای مُشودمی. موقعیت پرتنش شودمیصدای ستیز قطع 

الزام به پذیرش و  دارد؛ ی متغیر زیستن زنانهاشارتی بر قصه است که گویی سرگذشت یک زن آرت ویدیو پابرجاست.
زن،  دهد؛شرقی به دست می« زن بهنجار»همچنین کلیتی از الگوی  ویدیووجودی شخصیت  موقعیت مندی.رضایت

 .انگیزتراژیک و حزنتقدیری  صداست.بی
 

 
 

. بینیمرا می جوان زنی در رپی زنی یچهرهمحو شدن  14«او یشدهزندگیِ عیان»آرت بعدی با عنوان  ویدیودر  -14
است. سپس  بستهچشم. دختر جوان در ابتدا شودمیکه باز  ایبسته. چشمان نهایتبیفوکوس روی بافت صورت و زوم 

. بدنی سالخورده خوردمیسالخورده برش  پیرزن. تصویر به تصاویری بسته از دستان پرچروک و گشایدمیچشمانش را 
کهولت و تقابل با جوانی و سرزندگی تن و جسم در سطح داللت اولیه بیشتر به ذهن متبادر  یایدهو فرسوده شده. 

از پیوند و اتحاد دو تن. فارغ از جفای  یاتجربه. گیرنددر برمی. دستان زن سالخورده و دختر جوان یکدیگر را شودمی
 .کلوز بر رخسار زن فرتوت است. رازی درون چشمانش تریماکس. واپسین نما، بستهزبانتن  برزمان

 

 
 

                                                           
13 Ishtar: Raya Mazigi – Lebnon 
14 Her Life Unwrapped: C.M,Judge – Usa 
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 پورآرش حسن -« زن –حیات »های گِرد شهر؛ تأملی بر نمایشگاه ویدیو آرت آکادمی هنر« تحلیل آثار هنری»بخش 

 
. تصاویر به نماهایی از فضای داخلی خانه، آیدمیصدای گریه یک کودک  15«گریه»آرت با عنوان  ویدیودر  -15

. یک زندگی جاری خانگی. نوشیدن چایی. سپس شاهد فضایی خارجی و مرزها و شودمیوسایل بازی، کتاب قطع 
 ویدیوقانون و حدودند. رنگ قرمز یک موتیف تکراری در  کنندهترسیمخطوط هستیم. خطوطی که در فضای بیرونی 

خودکار  ،تحریرو لوازمن داقرمز دارند و در قلم ایحاشیهرنگ  آسانسوراست. کلیدهای  قرمزچراغ. رسدمیرت به نظر آ
در ادامه به تصویر کشیده  میزتحریر. تصاویری از مایکروفر. پرینتر چاپ و یک حیوان روی کندمی نماییرخقرمز 

 .شودمی

 
 ویدیوبر یک صفحه خیس در حال تکان خوردن و تغییرند.  انگلیسیاعداد  16«پاک کردن پیام»ی به نام ویدیودر  -16

بشدت  زمینهپس .رسدمیالیت و چرخش مهم به نظر یتغییر در عین تکرار اعداد و س یایده. دهدمیاین بازتاب را نشان 
زاینده هراس است. شخصی با جارو این صفحه خیس را پاک  پیشین،های ویدیوتاریک است. موسیقی متن مانند 

. شودنمیخون. اثری که زدوده  هایلکه. شبیه رسندمی تروشنربه نظر  هارنگبند. ایبازتاب می مجدداا . اعداد کندمی
 اما تداوم دارند. هاگردش. ماندبرجا میردی که 

 
زنی در جامه سپید مشغول  که بصورت سیاه و سفید ضبط شده است، 17«زنان -زن »آرت با عنوان  ویدیودر این  -17

. لوکیشن خارجی و در فضایی طبیعی یک جنگل است. زن رقصدمیبندبازی است. وجه دیونوسوسی دارد. گویی 
زنانه  هایاعتراض. فروافتادن آزاد. تصویر به تظاهرات زنان و کندمیکند. سقوط یو نم کندمی. تعادلش را حفظ لغزدمی
 مان.برای حقوق ،ی ماهبرای هم :زنندمی فریاد .شودمیفرهنگی متفاوتی قطع  هایجغرافیاییدر 

 

تصاویری از لوکیشن خارجی یک مجتمع  Arznisantarium:Lusine Talayan –Armenia  آرت ویدیو این -12
است )تصمیم  شدهمعیناز قبل تعیین  چیزهمه" :بنددمینقش  جمالتی ،. روی تصویراست مسکونی اما شبه ویران

زن برای شماست. عشق کشور "بر یک نوشته دیگر:  شودمی. فضای داخلی ویران است. تصویر قطع "است( شدهگرفته
 تصویر به ."پاییز ابدی است" ای تازه هستیم:دگربار شاهد گزاره . آیینه کدر است.اندمبهم. تصاویر مات و "بزرگی است

                                                           
15 The Cry: Sara Malinarich – Chile 
16 Cleaning The Message, Raquel Kogan & Lea Van Steen - Brazil 
17 Femme – Femmes: Veronique Sapin - France 
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 فردا بهتر از دیروز" ی پایانی این است:جمله .شود، قطع میروبروی تلویزیون نشسته است که فضای داخلی و مردی
 ."است

 

را ابتدائاا تصویر  شمایل یک زن چاق خمیری با رنگ تند 12«ل -ی – آ – م –شکل یا ش »آرت با عنوان  ویدیو -19
روی تصاویر متنی روایت  .برسد« باربی»تا به یک  شودتراشیده می و تا آنجا به مرورای خمیری . در اینجا پیکرهکندمی
هایت تمیز باشد، موهایت چرب توانید( یک زن کامل باشید؟: همیشه خوب باش، همیشه دندانچطور )می": شودمی

نباشد، همیشه لباس زیبا بپوش، زیاد نخور، هرگز عصبانی نشو، همیشه خندان باش، همیشه زیبا باش، هرگز غُر نزن، 
چیز را بپذیر. مردان را اهات چشم بپوش. همهنظر کن. از رویهمیشه آماده باشد. از هرچه دوست داری، صرفشام 

ها و جامعه رسانهاش را متوجه ، اثری است نقادانه که نقد هوشمندانهویدیورسد . به نظر می"همیشه دوست بدار
صورت ضمنی و تلویحی از آمیز بهبا نگاهی طعنه همچنین ویدیو. سازدمیی مردساالر( )انتظارات و توقعات جامعه

داری و کاالیی شدن بدن زن و بایدها و نبایدهای حول بدن زنانه صحبت به میان ی مصرفی سرمایههای جامعهایدئال
باید تا سر حد پوست « شناختیاستانداردهای اجتماعی و زیبایی»برای رسیدن به دهد زنان نشان می ویدیوآورد. می
های معانی ی جامعه و نظامال زیبایی و شخصیتی برساختهفیلم یادآور این گزاره است که ایدهه شدن پیش بروند. کند

 .هرگز خودش نیست اما ؛ری استزن بت است، الهه است، مادر است، جادوگر است، پَ گفت: دوبووار می مسلط آن است.
 

 

 
 

. تصویر یک قرار دارد زمینهپسدر  سیماخوشنقاشی زنی جوان و  تصویریک  19«بدون شرح»در اثری با عنوان  -81
رخ از . در قابی نیمپرچروکسالخورده با گیسوان سپید. صورت  رسد:به چشم می ویدیو زمینهپیشدر  نیز زن حقیقی

 ناگهانو  لرزدمی هایشلبساکت و منجمد و خیره به روبروست.  ،سنمُ دارد. زنِ چهرهلبخند بر  زمینهپسصورت. زن 
آرت،  ویدیو .است کنندهخیره ، افشاگر و. چرخش ناگاهانی سر با ضربه و کوبش موسیقیکندمیبه سمت دوربین رو 

 دهد.سالمندی را از منظری زنانه مورد تامل قرار می

                                                           
18 S/H/A/P/E, Ste Ternes - Luxembourg 
19 No Comment: Vouvoula Shoura - Greece 
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بر  قرمزرنگزنانه با نواری  هایو جنبش تصاویری از اعتراضات 81«صدای انفجار»ت بعدی با عنوان آر ویدیو -81

. صداهای رسند)روی تصویر( به گوش می و مات محوشده صورتبهو فریادها  هاخشم. است محور افقی تصویر
 هایقابمعنادار است.  کادر تصویرو نوار قرمز روی  ویدیو. کنتراست رنگ مشکی زمینه است هشداردهنده

 .اندشدهانگاشته  نادیدهیا  انداهمیتکم. گویی ناچیز و اندشدهاعتراضات کوچک و محدود تصویر  دهندهنمایش

                                                           
20 Peru -Blow Voice: Angie Bonino 


