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گفتوگو با فرھاد سلطانی نقاش مقيم لندن

بابک مستوفی

 و در دانشگاه پر سر وبابک مستوفی - فرھاد سلطانی جزو نقاشانی است که در جوانی مھاجرت کرد، در لندن سکنی گزيد
 تحصيل کرد. پس از آن ھم در بريتانيا ماند، اما عصاره شرقی را در آثارش حفظ کرد.٧٠صدای "گلدسميت" در سالھای دھه 

اه مختلف در لندن برپا کرده وسلطانی که به عنوان نقاش، مجسمهساز و معمار در بريتانيا مشغول به کار است، چندين نمايشگ
طراحیھای داخلی و خارجی ساختمانھای مختلفی را بر عھده داشته است.

 

)artsdepot لندن (آرت دپو نمايشگاه تازه او که با عنوان "جوھر ھستی- قسمت دوم" در مرکز ھنری شناخته شدهای در شمال
يد عالقمندان نھاده است. آن طورافتتاح شده، آثار نقاشی و مجسمهھای او را که بر اساس کلمه "حق" پديد آمدهاند، در معرض د

د استفاده نقاش قرار گرفتهکه در بروشور توضيح داده شده، کلمه "حق" از ريشه حقيقت با معنای استعاری حقيقت جھان مور
است.

 

گفتوگوی زمانه با اين نقاش ساکن لندن را بخوانيد.
 

ابتدا لطفاً پيشدرآمدی درباره سير کاريتان برای خوانندگان ما بگوئيد. 
 

عصاره شرقی نقاش ايرانی http://radiozamaneh.com/print/culture/goonagoon/2011/10/01/7202

1 of 4 03/10/2011 15:58



فرھاد سلطانی،  نقاش، مجسمهساز و معمار

ير نظر دايی - از سن پنج سالگی عالقه زيادی به طراحی نشان میدادم و بعد نقاشی را از سن ھفت سالگی، زفرھاد سلطانی
خيلی جدی دنبال کردم. نقاشیمادرم که نقاش و معمار معروفی بود و در واقع جزو شاگردان کمالالملک محسوب میشد، به شکل 

 میفروختم و دررا به صورت کالسيک به من آموخت و من شروع کردم به کار کردن. در شانزدهسالگی نقاشیھايم را
هسازی و با ھنرھای سه بعدیھجدهسالگی برای خودم سبکی داشتم که جنبه تخيلی داشت و بعد کم کم عالقه نشان دادم به مجسم
ين راه داشتم. تابلوھا ھم جنبهبيشتر آشنا شدم. در سن بيست سالگی به حد وفور تابلو فروخته بودم و درآمد خيلی خوبی از ا

قبلی ديده بوديد که برمیگشت بهتجاری نداشت و خيلی نزديک به سوررئاليسم بود. برخی از کارھای آن دورهام را در نمايشگاه 
را ھم در ميالدی. يک دورهای وارد کارھای طراحی داخلی و بعد نقشهبرداری شدم. يک دوره خيلی کوتاھی ٧٠سالھای دھه 

دانشگاه ھنرھای تزئينی طی کردم اما بعد آمدم لندن و مستقيم وارد دانشگاه گلدسميت شدم. 

 

چه سالی بود؟

سم و تحقيقات زيادی انجام بدھم،. ابتدا خيلی وحشت داشتم چون محيط برايم ناآشنا بود و خيلی ھم ترسيده بودم که بايد بنوي١٩٧۵
 طريق زندگيم را میگذراندم وبرای ھمين در دانشگاه از پايه شروع کردم. ھمزمان کارھای طراحی و معماری میکردم و از اين

را ارائه میکرديم و میفروختيمپول دانشگاه را ھم میدادم. يک دورهای ھم جزو نقاشھای چلسی، شنبهھا میآمديم و کارھايمان 
 دکترا روی ھنر پيش ازکه دوره جالبی بود. بعد در دوره فوقليسانس تخصص گرفتم در سراميک و در دورهھای بعدی برای

 وارد دوره تخصصی معماری شدم و از طرف انجمن معماران، کارم را ارزيابی کردند و١٩٩۵اسالم کار کردم. در سال 
ليسانس و فوقليسانس معماری ھم به من دادند. در اين مدت نمايشگاهھای زيادی ھم داشتم... 

 

معموالً ھر کدام از نمايشگاهھايتان يک سوژه خاص دارد...
 

يقات زيادی انجام میدھم و بربله. برای ھر نمايشگاه روی سوژه خاصی کار میکنم. سوژهای را برمیدارم و در واقع رويش تحق
روی ابعاد مختلف آن کار میکنم.

 

قاشیھا و مجسمهھا با کلمهو اينبار روی کلمه "حق" متمرکز شدهايد. در ھر دو نمايشگاه اخير شکلھا و فرمھايی را در ن
حق خلق کردهايد. ريشهاش از کجا نشأت میگيرد؟ چرا "حق"؟ 
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فرھاد سلطانی: کلمه "حق" برای من جاذبه بسيار زيادی داشته. بعضیھا

میگويند شايد به اين خاطر که اين کلمه بینھايت مفھوم عرفانی دارد.

مه بینھايت مفھوم عرفانی دارد.کلمه "حق" برای من جاذبه بسيار زيادی داشته. بعضیھا میگويند شايد به اين خاطر که اين کل
 به "حق" در آثارم شکل داده است. منعرفای ما مراحلی را گذراندهاند و به جاھايی رسيدهاند و وارد ابعادی شدهاند که اين ابعاد

لم نگه دارد. البته در واقع شکلدر سن خيلی پائين به شکل عميقی جذب عرفان شدم و اين باعث شد که مقدار زيادی تفکر مرا سا
 آمده؛ حرکت دوار ماه بهحقی که در کار من میبينيد ايده اوليهاش از حرکت کواکب که در کارھای خواجه نصير طوسی ھست

 میشدم و ستارهھا را دنبالدور زمين و تناسبی که نسبت به ھم دارند، در کارھا بسيار ديده میشود. از کودکی محو آسمان
يست؟ ھمينطور به مرور زمانمیکردم، با اين تفکر که چه عالمی آن باالست، ما چی ھستيم و اينجا چه میکنيم و وظيفهمان چ
، به معنای اغتشاش)Chaosی (چيزھايی را در پازل زندگی کنار ھم گذاشتم و ديدم ھمه چيز مفھوم دارد. يعنی حتی آن کائوس
 بشناسيم.که نگاه میکنيم و فکر میکنيم منظم نيست، در واقع بسيار ھم منظم است، فقط بايد ابعادش را

 

ی مختلف توصيف میشد.چيزی که در نقاشیھای آخرتان جلب توجه میکرد، شکلھايی از کھکشان بود که با ابعاد و رنگھا
اين را میشود يک جستوجوی شخصی در آسمانھا تلقی کرد؟

 

ربه متافيزيکی. من بهعنوان نمايشگاه من ھست "جوھر ھستی، قسمت دوم." اين برمیگردد به يک تجربه فيزيکی و يک تج
حاال مخاطب تا چه حد با آن ارتباطعنوان خالق اين آثار اين را تجربه کردهام و سعی دارم با مخاطبم اين تجربه را قسمت کنم. 

م که خداوند خلق کرده و مابرقرار میکند، بحث ديگری است اما طبيعتاً من خودم و تمام ھستی اطرافم را سلولھايی میبين
 رنگھای گوناگون، اين يکجزوی از آن ھستيم. بنابراين اگر در اين کارھا حرکات بسيار زيادی ھست با سيارات مختلف با
. من سعی کردهام تا آنجا کهذره ناچيزی ھست از چيزی که ما در آن زندگی میکنيم، در اطراف ما ھست و ما آن را نمیبينيم
کردهام که در اين جھان ما راتوانستهام تصويرش کنم. گاھی اوقات شايد جسارت ھم کردهام به اين شکل که ديگرانی را مطرح 

ينيد، به اين نگاه برمیگردد.میبينند. حاال اين نگاه میتواند درونی باشد يا بيرونی. اين چشمھا که در يکی از کارھا میب

 

م گرفتهايد از سوررئاليسم؟برای اين منظور سبکی را انتخاب کردهايد که به سوررئاليسم نزديک است. فکر میکنيد چقدر وا
 

د بھزاد را که نگاه میکنم، بینھايتبا اسم بردن از سوررئاليسم بالفاصله اسم سالوادور دالی به ذھن میآيد. اما من کارھای استا
سم است. اما در کار منسوررئاليسم قویای در آن حس میکنم. آن جھنم و بھشت و حرکاتی که نشان میدھد نوعی سوررئالي

فرق میکند. من تالش میکنم راجع به اين ھستی صحبت کنم...

 

اما به ھرحال يک جاھايی به نظر میرسد تحت تاثير کاندينسکی يا حتی خوان ميرو ھستيد...
 

استه تأثيراتی میگذارند. کار آخرمشما وقتی مطالعه میکنيد طبعاً تمام اينھا حتی ھنرمندان کالسيک بر روی شما خواسته يا ناخو
 ھم جالب است؛ او معنويت رارا که تمام کردم، حس کردم خيلی نزديک است به کارھايی از کاندينسکی. البته خود کاندينسکی

میشناسد و در پی چيزیست و چيزھايی را ديده است و میخواھد زبانی را باز کند.
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شما ھم کار نقاشی و مجسمهسازی میکنيد و ھم معماری. چه ارتباطی بين آنھا میبينيد؟
 

اال ما چقدر معمارھنر معماری در واقع پدر ھنرھای ديگر است. مجسمهسازی توش ھست، نقاشی ھست، طراحی ھست... ح
 در انجمن معماران خواستهداريم که مجسمهسازی ھم میکنند و کارھای مجسمهسازيشان را به کس ديگری نمیسپرند؟ به تازگی

جسمه. میگويند اينھا از ھم جدابودند که کارھايمان را به صورت ھنرھای زيبا ارائه کنيم، يعنی در واقع به صورت نقاشی و م
هسازھا معمار بودند و نقاشی ھمنيستند، در واقع يکی ھستند و مکمل يکديگر. در دوره رنسانس ھم که نگاه کنيد خيلی از مجسم

میکشيدند.

 

وديد. طرحی داريد که آنھا رادر اين نمايشگاه ماکتھايی از ساختمانھايی را که به شکل کلمه حق طراحی کردهايد، گذاشته ب
به شکل عملی اجرا کنيد؟

 

ای بسيار بزرگی احتياجمن آنھا را به شکل ساختمان يا مجسمهھای بسيار بزرگ برای معابر عمومی طراحی کردهام که فض
يزھايی داريم که غنی است امادارند. آنھا سمبل عشق، عدالت و پاکيزگی ھستند. در واقع دارم نشان میدھم که ما اين ھمه چ
م و به به ھم میکنند! در حالیمیگرديم و میرويم ساختمانی را که در السوگاس ساخته شده، در خاورميانه دوباره پياده میکني
جوھر شرقی بسيار مھم است. منکه با ھمين کلمات میتوانيم ساختمانھای عظيمی بسازيم که حتی اروپايیھا غبطه بخورند. اين 

در اروپا زندگی و تحصيل کردهام، اما عصاره شرقی در من ھست.
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