آلبوم عکس :نقاشی ھای حسين خسروجردی در لندن
حسين خسروجردی يکی از ھنرمندان ايرانی است که پس از انقالب ايران در سال  1357به سازمان دھی فعاليت ھای ھنری
پرداخت که پايه شکل گيری دفتری به نام حوزه انديشه و ھنر اسالمی بود.
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برھنگی و پوشش در آثار حسين خسروجردی
علی اصغر رمضان پور
بی بی سی فارسی

حسين خسروجردی ،نقاش ايرانی نگاه غالب در آثار تازه خود را تالش برای جستجوی معنويت زمينی در برابر معنويت آسمانی
و جايگزين کردن بدن موميايی شده در خاک به جای انسان برھنه توصيف می کند.
به گفته آقای خسروجردی کارھای به نماﯾش در آمده در گالری خشاﯾار) زرکسز( در لندن به رابطه ميان انسان و
طبيعت می پردازد و پيوند انسان با خاک و زمين را نشان می دھد .انسانی که در طبيعت تنھاست حتی ھنگامی که
در شکل گروھی دﯾده می شود و پای در بند زمين است حتی در ھنگامی که در کار تغيير است.
حسين خسروجردی ﯾکی از ھنرمندان اﯾرانی است که پس از انقالب اﯾران در سال  1357به سازمان دھی فعاليت
ھای ھنری پرداخت که پاﯾه شکل گيری دفتری به نام حوزه اندﯾشه و ھنر اسالمی بود.

حوزه اندﯾشه و ھنر اسالمی که در سال ھای بعدی به سازمان تبليغات اسالمی ملحق شد ﯾکی از مراکز اصلی
تربيت ھنرمندان در اﯾران پس از انقالب بوده است.
نخستين تحول در دوره جدﯾد آثار خسروجردی رھا شدن از پوشش و لباس است.
لباس و پوشش نماﯾانگر وابستگی فرد به شراﯾط زمانی و مکانی انسان است در حالی که ھنرمند گاه برای نشان
دادن سرشت ھمگانی آدمی می خواھد او را آزاد از شراﯾط زمانی و مکانی و پوشش مشخص و به شکل برھنه
بازنماﯾی کند .خسروجردی برای رھاﯾی از پوشش به بانداژ کردن انسان متوسل شده است .که جاﯾگزﯾن شيوه
پيشين او در پوشاندن لباس انسان در آثارش با لکه ھای رنگی است.

خسروجردی به کارگيری نماد انسان بانداژ شده را در آخرﯾن کار ھای خود به بانداژ شدن در الﯾه ای از خاک تغيير داده
است که به گفته او نماد پيوند زدن آدمی به خاک است .انسانی که در زمان زنده بودن در الﯾه ای از خاک مومياﯾی
شده است.
او معتقد است که برگزﯾدن پوشش خاک نوعی محافضت از انسان و اصالت اوست.
دﯾدن آدمی به عنوان حاصل خاک و زمين در ھنر معاصر اﯾران پيش از اﯾن ھم دﯾده شده است و نشانه ھای آن در
سروده ھای نخستين فروغ فرخزاد ھم دﯾده می شود.
ﯾکی از آثار به نماﯾش در آمده خسروجردی نماﯾشی از قربانی شدن مسيح است که بازسازی ﯾک اثر مربوط به قرون
وسطی با حال و ھوای نقاشی خسروجردی است.
او در گفت و گوی با بی بی سی تصوﯾر کردن مسيح ھنگام عروج با رنگ خاک را نمادی از بازگشت او به زمين و نوعی
الھيات و معنوﯾت زمينی توصيف می کند که نشانه ای از تفسير تازه او از باور ھای مذھبی مسلط بر کار ھای اوست.
ﯾکی دﯾگر از آثار خسروجردی که آشکارا تحت تاثير آثار کالسيک نقاشان اروپاﯾی است تصوﯾر انسان در جستجوی پيوند
انسان خاکی با خاستگاه خود است که رواﯾت خسروجردی از اثر معروفی از در باره افسانه آفرﯾنش محسوب می
شود.
آنچه آثار تازه خسروجردی را از نظر منتقدان قابل توجه ساخته برگذشتن انسان تصوﯾر شده او از ﯾک انسان بومی به
انسانی جھانی و تالش او برای بازنگری ھنرجھان بر اساس تفسيری معنوی از زمين و عالم ماده است.

