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يادداشتى بر نمايشگاه مسلميان 
در گالرى بوم

زبان رمز و معما

درك و خوانش آثار مسلميان به طور 
تعمق برانگيزى ورود به جهان نمادها و 
استعاره هاست؛ جايى كه نقاشى آرام و 
عميق به عرصه ادبيات و استعاره هاى 
ــود. براى ورود به  ــاعرانه وارد مى ش ش
معناشناسى استعاره اى مسلميان بدون 
ــاى خاص او  ــا يكى از تابلوه مقدمه ب
ــگاهش در گالرى بوم، بحث  در نمايش
ــى بدون عنوان  را آغاز مى كنم: تابلوي
ــتانى  ــتاده، با دس ــه يك فيگور ايس ك
ــايد آكنده از درد را با  باز و كشيده، ش
پس زمينه سفيد نشان مى دهد. قبل از 
هرچيز سر پوشانده فيگور كه هويت او 
را مبهم و احساس درونى اش را پنهان 
ــبت به  ــكاوى ما را نس مى كند، كنج
ــيتش تحريك مى كند.  هويت و جنس
ــش از آنكه چيزى  در نتيجه فيگور بي
ــان دهد، چيزهايى را از ما  را به ما نش
پنهان مى كند. بنابراين قضاوت نهايى 
ما بيشتر متكى بر حدس و گمان خود 
ماست تا آنچه كه نقاش در صدد القاى 
ــد. اين دقيقا همان زبان  آن به ما باش
معماگونه وكنايه اى مسلميان است كه 
بيشتر پرسش ها را به پيش مى كشد تا 

جواب ها را. 
ــيده و باز فيگور، در  دست هاى كش
ــتعاره اى از مصلوب شدن  وهله اول اس
ــد، گويى اين شخصيت  به نظر مى رس
موهوم و نمادين به نهايت رنج و سختى 
ــدن و  ــده و آماده قربانى ش ــليم ش تس
ــت، اما از منظرى ديگر چرخش  فناس
خطوط و پيچش اندام بدن حالت رقص 
ــما را تداعى مى كند. در هرحال چه  س
ــدن و چه  ــت را مصلوب ش اين وضعي
رقص صوفيانه قلمداد كنيم، مشخص 
است كه فيگور جنبه نمادين داشته و از 
درد و رنجى تراژيك خبر مى دهد. اين 
اثر كه فيگورى را در اندازه واقعى انسان 
ارايه مى كند، با ضربه قلم هاى سريع و 
ارايه طراحى گونه به شكلى خالصه، از 
وضعيت بشرى بغرنج و دردناك صحبت 
مى كند. برخالف ساير آثار هنرمند، به  
غير از فيگور انسان از هيچ عنصر نمادين 
ديگرى استفاده نشده تا از قدرت فيگور 
كاسته نشود حتى زمينه تابلو برخالف 
بقيه آثار هنرمند تك رنگ سفيد است 
ــه مفهوم خأل و نامعينى  كه مى تواند ب
ــاره داشته باشد. با اين  زمان و مكان اش
ــير انسان نمادين هنرمند به همه  تفس
ــته و المكان  ــا و هر زمان تعلق داش ج
ــت وضعيت  ــت و از كلي ــان اس و الزم
بشرى صحبت مى كند. در اين صورت 
ــر و مبهم ساختن هويت  پوشاندن س
انسانى، جنسى و قومى فيگور با ارايه آن 

در خأل همسانى دارد.  
ادامه در صفحه 13

كرباس خاكسترى

نگاهى به پنجاه وپنجمين دوساالنه هنر ونيز
دور همان نزديك است 

به اعتقاد بسيارى از هنرمندان و كارشناسان حوزه تجسمى، دوساالنه 
ــمى ونيز مهم ترين و معتبرترين رويداد جمعى و هنرى  هنرهاى تجس
ــت كه امسال پنجاه وپنجمين دوره از فعاليت هاى خود را  در جهان اس

جشن گرفته است. 
ــن رويداد و گردهمايى بزرگ بيش از اينكه نمايانگر فعاليت هاى  اي
ــت از  ــد، بازتابى اس ــر جهان باش ــار هنرمندان از سراس ــرادى و آث انف
گرايش هاى چندوجهى جهانى شدن و جهانى زيستن. دوساالنه ونيز و 
ساير همايش هاى مشابه فرصت هايى هستند كه هنرمندان را با يكديگر 
ــنا مى سازند. اين  ــتقيم با آثار هنرى آش ــكلى مس و مخاطبان را به ش
ــنواره ها عرصه هايى براى ديدن تفاوت ها و تشابهات هستند مانند  جش
ــرد، ادامه مى يابد و به  ــكل مى گي گفت وگويى كه در صلح و آرامش ش
پايان مى رسد. جهانى شدن هنر به معناى يكپارچه سازى و همانندسازى 
ــاالنه مى توان پى برد  ــذرا به آثار همين دوس ــت بلكه با نگاهى گ نيس
ــينى اين تفاوت ها  ــه اين ايده بر مبناى مفهوم «تفاوت ها» و همنش ك
ــكل گرفته و گسترش مى يابد. البته به اين نكته نيز اشاره كردم كه  ش
جهانى شدن با مفهوم تشابه نيز در پيوند است اما در نگاه كلى تفاوت ها 
از ارجحيت بيشترى برخوردارند. گويا اين كوالژ هزارتكه هنر معاصر هر 
سال گسترده تر مى شود و دوساالنه ونيز به شكلى مختصر و مفيد آينه 
ــال دوساالنه كه به يك  ــتردگى و تحول است. نام گذارى امس اين گس
ــت نيز بر همين تنوع و تكثر داللت دارد: «قصر  سنت تبديل شده اس
دايره المعارف گونه». روياى جهانى شدن و به زبانى مشترك دست يافتن، 
ــه هنرى غرب پس از جنگ جهانى دوم تا به امروز بوده و  آرزوى جامع
ــت. اما اين رويا تنها به غرب محدود نشد و خود را به تمامى نقاط  هس

كره زمين رساند. 
روياى جهانى «جهانى شدن»

آنگاه كه به بررسى نام هاى برجسته در عرصه هنر جهانى مى پردازيم، 
ــدازه فرصت  ــى به همان ان ــه هنرمندان غيرغرب ــويم ك متوجه مى ش
ــتيابى به موفقيت هاى بزرگ را داشته و دارند كه هنرمندان غربى.  دس
به جايگاه هنرمندانى چون آنيش كاپور، آى وى وى يا زاها حديد بنگريد 
تا به اهميت هنرمندان غيرغربى پى بريد. جهانى شدن آنچنان مفهوم 

پيچيده اى نيست كه نيازى به نظريه پردازى هاى فلسفى داشته باشد. 
در مقايسه اى اجمالى، حوزه هنرهاى زيبا مفهوم جهانى سازى را بهتر 
از حوزه هاى ديگر عملياتى كرده است و در اين بين ايده جهانى سازى در 

حوزه سياسى و اجتماعى بدترين نمره را گرفته اند. 
دوساالنه ونيز در اين زمينه با مسايل مختلفى درگير و مواجه بوده و 
هست. اين جشنواره در حال حاضر در دو بخش مشاركت كشورها يا بهتر 
بگوييم حكومت ها و نمايشگاه گردانان يا همان كيوريتورها به عرضه آثار 
هنرى مى پردازد. در بخش اول انتخاب هنرمندان شركت كننده برعهده 
نهادهاى رسمى فرهنگى - هنرى كشورهاست. از جمله وزارتخانه هاى 
ــووليت انتخاب با مديران و طراحان  فرهنگ و هنر. در بخش دوم مس

دوساالنه ونيز است. 

ــاالنه ونيز: «از دوران  ــاس گفته «پائولو بارتا»، مدير ارشد دوس براس
پيدايش هنر آوانگارد و پيشرو تا به امروز دغدغه جامعه هنر تحت تاثير 
ــى واكنش هاى بينندگان آثار هنرى معاصر  قرار دادن مخاطب و بررس
ــده است؛  ــت. اين خود تبديل به نوعى مكالمه به زبان هنر ش بوده اس
ــگان در هنر امروز به دنبال آن و حتى بيش از آن در  مكالمه اى كه هم

جست وجوى تشديد و گسترش آن هستند.»
ــكيل مى دهد اما  ــاالنه ونيز را تش ــى از اهداف دوس اين ايده بخش
ــر راه وجود دارد. از جمله نوع برخورد حكومت ها  چالش هايى نيز بر س
ــركت كننده در دوساالنه ونيز. به همين دليل  در گزينش هنرمندان ش
ــط دهه 90 ميالدى سعى بر آن  ــنواره هنرى از اواس مديريت اين جش
ــا بهتر بگوييم بخش هاى  ــته تا با افزودن بخش هاى غيردولتى ي داش
خصوصى از جمله دعوت از نمايشگاه گردانان و گالرى ها صدا و چهره هاى 
مستقل و معتبرى را به جهان معرفى كنند. بارتا در يادداشتى مى نويسد: 
«طراحان نمايشگاه ها بازتابى صحيح و بى طرفانه از هنرمندان و هنر آنان 
را به گوش ما و مخاطبان دوساالنه ونيز برسانند. آنها از افق هاى محدود 
جغرافيايى مى گذرند و واقعيت هاى جهانى را به ما گزارش مى دهند.» 
ــتراتژى دوساالنه ونيز محسوب  ــى در اس اين يك تغيير مثبت و اساس

مى شود. 
امسال كشورهاى شركت كننده در دوساالنه ونيز بيشتر از سال هاى 
ــورهايى  ــته از مناطق و جغرافياى غيرغربى بودند. از جمله كش گذش
ــتين بار در اين رويداد هنرى  چون آنگوال، باهاماس و بحرين براى نخس
شركت كردند. اما بايد به هنرمندان شركت كننده در دوساالنه ونيز هم 
ــاره كنيم كه در صدر فهرست آنها نام كارل آندره، هنرمند برجسته  اش
مينى ماليست و از پيشروان اصلى اين نهضت كه در كنار ريچارد سرا و 
دانلد جاد عرصه جديد و نگرشى ناب را در هنر معاصر گشودند، قرار دارد. 
ــانه هاى جهانى آنقدر كه به اثر  آى وى وى عالقه نشان دادند  اما رس
ديگر هنرمندان را تحويل نگرفتند. Disposition نام پروژه مفهومى 
ــت كه در دو مكان مجزا در  ــاالنه پنجاه وپنجم ونيز اس وى وى در دوس

معرض ديد مخاطبان قرار گرفت. 
مجموعه اى از چيدمان ها و تصاوير ويديويى با موضوع دوران زندان اين 
هنرمند معترض به سياست هاى حكومت چين نشان داده شده است. اما 
در بخش رقابتى اين دوساالنه كشور آنگوال به عنوان بهترين كشور در زمينه 
مشاركت فعال در عرضه آثار هنرمندان آنگواليى توانست شير زرين اين 
بخش را به دست آورد. عنوان بهترين هنرمند امسال نيز به تينو سگال از 
بريتانيا رسيد و هيات داوران شير زرين را نيز به همين هنرمند اهدا كردند. 
شير نقره اى نيز براى معرفى هنرمند جوان به كاميل انرو از فرانسه رسيد. 
ــت كشورهاى شركت كننده در اين فستيوال هيچ اثرى از  در فهرس

نام كشور ايران نبود. 
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«گالرى اثر» به تازگى ميزبان نمايشگاهى از عكس هاى «محمد غزالى » با عنوان «تهران 
كمى مايل به راسـت» بود. غزالى در اين نمايشـگاه 27قطعه عكس كه با فيلم پوالرويد 
تاريخ مصرف گذشته در اندازه 8/5×10/8سانتيمتر خلق شده بودند را به نمايش گذاشت. 
هنرمنـد در اين آثار، تهرانى متفاوت را روايت مى كند، تهرانى به دور از آسـمانخراش ها 
و فاقد مبلمان هاى شـيك شـهرى، تهرانى زرد و رنگ پريده كه بـه دليل تاريخ مصرف 
گذشته بودن فيلم عكاسى مورد استفاده عكاس، بخش هايى از شهر ناپديد و محو شده، 
روايتى تصويرى از هويتى كه از دست رفته و شايد هم معصوميتى كه روزگارى در جان 
تهران خانه داشـت و امروز ديگر اثرى از آن در ذهن ها نيست. محمد غزالى 32ساله كه 
تحصيالتش نيز كارشناسى عكاسى است، مقام نخست نهمين دوساالنه عكس تهران در 
سال 1383 را از آن خود كرده و دوبار در رويداد بزرگ «پاريس فوتو» حضور داشته است، 
در سـال 83 با گالرى راه ابريشم و در سال1388 با «گالرى اثر»؛ او همچنين با گالرى اثر 
حضور در «كانتمپوررى آرت استانبول» را تجربه كرده و در قالب حدود 20 نمايشگاه جمعى 
آثارش در كشورهايى نظير استراليا، فرانسه، تركيه، كويت... به نمايش درآمده است. اين 
عكاس جوان و صاحب سـبك، 10سال پيش نخستين نمايش انفرادى عكس هايش را در 
گالرى هاى تهران آغاز كرده اسـت و در اين مسير مجموعه هاى تامل برانگيز و تماشايى: 
جاى سـر خوبان، روبان قرمز، يادداشت بردارى، تابستان 84، سلول سياه و بازگشتى به 
فراموشـى را ارايه داده اسـت كه همگى با اسـتقبال خوبى از سوى جامعه هنرى روبه رو 

شدند. 

 سوژه «تهران كمى مايل به راست» از كجا نشات گرفت؟  �
ــوژه هايى كه براى مجموعه عكس هايم، انتخاب مى كنم به داليل ساده اى  معموال س
شكل مى گيرند. يك اتفاق ساده كافى است تا سوژه اى به ذهنم برسد و پس از آزمون و 
خطاهاى بسيار با تمركز بيشتر روى موضوع، كار را شروع مى كنم. تهران مرا دعوت مى كند 
ــى از تهران، ساده به نظر برسد. هر روز در اين شهر  ــايد عكاس دعوت به ديدن و ديدن. ش
پر از ازدحام در گير و در حركت هستيم. اما شبيه به كارهاى به ظاهر ساده ديگر، درست 
انجام دادن اين كار ساده مشكل است. براى من هم عكاسى طى اين سال ها به اين شكل 
بوده است كه بتوانم به مخاطبم بگويم يا نشان دهم كه موضوعى كه براى عكاسى انتخاب 

كرده ام به چه شكل و فرمى درآمده اند. 
 حاال چرا كمى مايل به راست؟  �

نام مجموعه «تهران كمى مايل به راست» عنوانى است كنايه آميز. نكته مهمى كه در 
ــت. پنهان كردن، خاطره ها، دردها و رنج ها. تصاوير  اكثر تصاوير وجود دارد، پنهانكارى اس
ــامانى را نشان مى دهند. مشكالت فيزيكى و روانى كه  موجود در عكس ها، نماهاى نابس
مجبور هستيم به طريقى آرام بگيريم. تجربه چنين دورانى مسبب اصلى به وجودآمدن 
اين تصاوير است. ظاهر و آرايشى آرام و ساكت در مقابل هياهوى دوران، نقش بزرگى در 

شكل دادن اين مجموعه و تفكرات من داشته است. 

 از روند شكل گيرى اين مجموعه بگوييد؟ چقدر براى خلق «تهران كمى مايل به  �
راست» زمان گذاشتيد؟ 

ــيد و در اين چهارسال،  ــال طول كش ــت» چهارس  پروژه «تهران كمى مايل به راس
فيلم هاى مختلفى را هم آزمايش كردم با تمام مشكالتى كه در خيابان هاى تهران داشتم، 

به شكلى كه مى بينيد به نمايش درآمد. 
 به نظر مى رسد تهران ديگرى را در اين آثار تعقيب مى كنيد، تهرانى كه در آن از  �

آسمانخراش ها و ديگر مظاهر پيشرفت خبرى نيست؟ 
ــال هاى اخير يا همه سال هاى عكاسى من بوده و عكاسى تنها  تهران موضوع اصلى س
رسانه اى بود، براى بيان و انتقال يك شوق و شور نسبت به فضاى پيرامونم. همه تالشم دست 
پيداكردن به يك ثبت تاريخى و بزرگ است و مى دانم ثبت چنين رويدادى اين است كه 
به عنوان يك عكاس، شيفته موضوعم باشم. «تهران كمى مايل به راست» تصاوير خاموش 
ــد؛ تصاويرى منجمد در  و بى حركتى را در مقابل يك مكان پرصدا و پرتردد به رخ مى كش
ــب پايتخت ملتهب. هدف اصلى من در اين مجموعه به نمايش درآوردن تهران در يك  قل

ــرايط به خصوص و در يك لحظه زمانى به  خصوص است. اينكه در اين شرايط به شكلى  ش
ــت. در واقع اين مجموعه از تجربه اى  درآمده و انتقال نتيجه اين تغيير به بيننده بوده اس
مى گويد كه همه ما با آن آشناييم و به خوبى آن را به خاطر داريم. اين مجموعه يادآور يك 
دگرديسى اجتماعى است. عكس هاى مجموعه« تهران كمى مايل به راست» مابين دو قطب 
ــخصه هاى بارز شهرى. عكس هايى تيره وتار و ناواضح،  مخالف قرار دارند؛ عكس هايى با مش
ــده و از ريخت افتاده كه همگى در مجموعه در نوسان  ــباع ش عكس هايى با رنگ هاى اش

هستند. عكس هايى بى شكل كه شكل و فرم در آنها اتفاقى رخ داده است. 
 عكس هاى حاضر در نمايشـگاه گالرى اثر به عمد فلو و زرد هستند و اين هم به  �

دليل استفاده از فيلم پوالرويد است كه شما براى ثبت تصاوير از آنها بهره گرفتيد. 
ــتفاده كردم  ــم در طول خلق اين پروژه از فيلم هاى مختلفى اس ــور كه گفت همان ط
ــتند. من از ويژگى هاى  ــد كه روى ديوار گالرى اثر هس ولى نتيجه همين عكس هايى ش
مكانيكى بودن عكاسى هميشه استفاده كرده ام و مى توانم بگويم اين خاصيت هميشه نقطه 
قوت كارهاى من بوده است. جنبه مكانيكى مشكالت و دشوارى هايى هم به همراه دارد، 
وقتى از يك چيزى عكس مى گيريم از اطراف آن شى ء هم عكس مى گيريم (چه بخواهيم 
چه نخواهيم). براى من اهميتى ندارد كه از تكنيك هاى حرفه اى استفاده كنم. مى دانم 
كه همه چيز بايد در خدمت حس تصوير باشد و اين بديهى است. وقتى عكسى مى گيريم 
كه وضوح تصويرى ندارد يا هر ايراد ديگرى دارد، دليل ندانستن من نيست. شايد به ظاهر 
ــند و هيچ چيز آن تحت  عكس ها مثل يك عكس لحظه اى عكاس آماتور به نظر مى رس
كنترل من نبوده است. بايد بدانيد اين يك تكنيك بى هدف نيست. همه چيز پيرامون ما 

وجود دارد و بستگى دارد به اينكه تو چه راهى را براى ديدن پيرامونت انتخاب مى كنى. 
 از انتخاب آگاهانه فيلم تاريخ مصرف گذشته پيداست كه شما در خلق آثارتان  �

متريال را در خدمت موضوع گرفته ايد؟ 
فكر مى كنم همه چيز بايد در خدمت حس تصوير باشد. عكسى كه تالش مى كند روح 
را به تصوير بكشد در نهايت اين توانايى را نخواهد داشت، اتفاقا عكسى كه با اين هدف از 
پيش تعيين نشده گرفته مى شود و تنها قصد ثبت يك لحظه  گذرا را دارد به روح زمان دست 
پيدا مى كند و براى رسيدن به اين تصوير نيازى به تكنيك و قواعد عكاسانه نيست. مجموعه 
پيشين من هم با عنوان«جاى سر خوبان» به لحاظ فرم و شكل نمايش و نيز پرداخت نهايى 
خود عكس اشاره به پوالرويد هاى اتوماتيكى مى كند با اين تفاوت كه عكس ها در ابعاد بزرگى 
ــبردارى جزييات زيادى دور و اطراف موضوع وجود دارد كه  چاپ شده بودند. هنگام عكس
لحظه عكاسى كردن به آنها توجه مى كنيم. همين جزييات در مجموعه پوالرويدهاى«تهران 
كمى مايل به راست» ديده نمى شوند. كامال طبيعى است كه چاپ هاى بزرگ تر اطالعات 
بيشترى به بيننده مى دهند و هرچه را كه من هنگام عكاسى مى بينم با بيننده به اشتراك 
مى گذارم و بيننده هم مى تواند شاهد آن باشد اما چيزى كه در مورد مجموعه عكس هاى 
اخير به نظرم جذاب مى آيد جزييات بسيارى است كه طى چند ثانيه مى توان ديد و درك 

كرد، در صورتى كه در دنياى واقعى، ديدن اين همه جزييات وقت زيادى مى گيرد

 عليرضا اميرحاجبى

آرماگدون محلى اسـاطيرى ست كه در بعضى اديان به 
نقطه نهايى پايان جهان، محِل تالقى خيروشـر و محل 

وقوِع آخر الزمان اطالق مى شود. 

ــورد با آثار تازه  ــت و پيش از هر چيز، در برخ نخس
ــويم كه،  «آيدا وثوقى» با محيطى مهيب روبه رو مى ش
ــنا و  در آن همه چيز كاركردى تازه مى يابد و عناصر آش
ــد.  در يكى از آثار  ــده تغيير كاركرد مى دهن شناخته ش
ــان تنوره مى كشد، محل تالقى  محيطى بدوى، آتشفش
ــده و دو گوزن با  ــِن گداخته ش ــمان و زمي زمين و آس
ــمان با پرش هاى رنگ  يكديگر سرشاخ مى شوند و آس
و پاشيدگى هاى نقطه گون سرخ و زرد، به آتش كشيده 
ــت كه در غالب  ــده و انگار اين نبرد نهايى جهان اس ش
ــتعاره بيان مى شود.  در همين تصوير، گنبد  نماد و اس
ــون رواقى محكم و آرام بر فراز همه چيز  كبود جهان چ
ــتى متلون و خونسرد  ــيده شده است و آفتاب پرس كش
ــته و با بى تفاوتى محض، پايان  در راس اين رواق نشس
ــد. در آثار ديگر نيز كمابيش اين  جهان را نظاره مى كن
ــت هاى آويخته صف به صف،  ــت. گوش محيط پيداس

ــده اند  ــاز در زمينه اى محكم و رنگين، چنان چيده ش ب
ــده است و ميمونى  ــالخى مفصلى انجام ش كه انگار س
ــرك  ــراز همه چيز به حالتى ميان خنده و جيغ س بر ف
ــد.  انتخاب حيوانات، آگاهانه انجام شده است و  مى كش
ــده اند كه بتوانند تداعى گر  جانورانى در آثار گنجانده ش
اسطوره و نماد هاى باستانى باشند.  بنابراين مى توان يك 
ــى نمود و به  يِك حيواناِت آثار «وثوقى» را نشانه شناس
تاويل هاى دقيق ترى دست يافت.  همچنين تذهيب ها و 
اسليمى هايى تعبيه شده اند كه آنها نيز مى توانند به جاى 
ــانه و خوانش هاى فرامتنى بيشتر باشند.  خود واجد نش
اسليمى ها همه جا هستند. در زمينه، با رنگ محوشونده 
ــنت  ــليمى ها مى توانند نماد س مى توان آنها را ديد. اس

ــيِط پخش در زندگانى ما باشند. يا مى توانند سنتى  بس
را نمايندگى كنند كه مفهوم ِآخر جهان از دل آن بيرون 
آمده است.  حيوانات با ولع برانگيخته شده اند و جنگل، 
ــوختن  طبيعت زنده و زاينده از اعماق خود در حال س
ــت.  اين همه، با كادر هاى منسجم و رنگ هاى تخت  اس
ــده  و برش هاى تذهيب وار از باال يا چهارطرف كنترل ش
ــت و غير از يك اثر، از احساس گرايى (اكسپرسيون)  اس
و رنگ آميزى اتفاقى خبرى نيست. اين تضاد و اين دقت 
ــت كه  ــده اس تام در اجرا، به تناقضى جالب منتهى ش
مى تواند جوهره «آثار آيدا وثوقى» به حساب ايد.  جوهره 
ــه در آن، اضداد بر هم مى ريزند و  ــى پايان جهان ك رواي
ــت كه آثار  ــانى مى كنند.  البته بايد توجه داش همپوش

ــندگى ها و عناصر سنتى و  وثوقى با آن رنگ ها و درخش
ــيدن به مرز اثر  وضوح بااليى كه دارند مدام در حال رس
تزيينى هستند. اين مرز ها اما همواره با يك نگاه نقادانه 
و گاه هجو كننده، ثابت مى مانند و شكسته نمى شوند. در 
نتيجه با تمام اينكه در اين آثار با عناصر تزيينى همچون 
اسليمى روبه روييم، عمدتا و با موفقيت، هنوز و همچنان 
ايده و خالقيت، بر دكور و تزيينات غلبه دارد و هنرمند 
موفق شده است در يك قمار ظريف و حساس بر اين لبه 
حساس قدم بزند اما به دنياى بى مايه تصاوير تزيينى در 
نغلتد.  همچنين آثار آيدا وثوقى از مزيت مهم و كمياب 
ــاختار  اصيل بودن (اورژينال بودن) برخوردارند؛ يعنى س
ــان، حيوانات و در  اين آثار و برخوردى كه در آنها با انس
نهايت جهان هستى  شده، برخوردى يگانه و منحصر به 
ــت. اين اما به عنوان مزيت كيفى اثر به حساب  فرد اس
نمى آيد؛ يعنى اصيل بودن از امن به معناى با كيفيت بودن 
ــت از نتيجه بخش بودن  ــت. بلكه نشان روشنى س نيس
تالش هنرمند براى يافتن زبانى شخصى. زبانى كه شايد 
در آينده بتواند با آن سخنان عميق ترى بگويد و رنگ ها و 

تصاوير بهترى خلق كند. 
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