مشــکلها را در آن برطرف کرد؛ هنوز زمان الزم است.
کارکردن در خیابان با حرفهای مردم ســخت است.
برای مردم ایــن کارها نامتعارف به نظــر میآید و فکر
میکنند حتما باید چیزی بگویند و رد شــوند .اعضای
این گروه اما این قضیه را به جان خریدهاند و خانوادهها
هم حمایت کردهاند.
در زمــان کوتاهی که از فعالیت گــروه میگذرد ،نتیجه

الزم است که هنرمندان خودشان وارد کار شوند .بچههای
«استریتمورالیست»بدونحمایتخاصیکارهاییرااجرا
کردند که با استقبال خوب مردم مواجه شده است .حاال از
شهرداری برای آنها پیامهای مذاکره میآید؛ در صورتی که
قبالبرایشانپیامهایتهدیدازراهمیرسید!
واقعیــت آن اســت کــه شــهرهای کوچــک
محدودیتهایــی دارند و بهســرعت نمیشــود همه

مناسبیگرفتهشدهاست.ایننشانمیدهدکهحمایتهای
مردمی خوبی شکل گرفته اســت .مردم زیبایی را دوست
دارند؛ حتی اگر آثار غربی باشند .زاهدان شرایط آب و هوایی
خاصی دارد .رنگ در این شــهر کم است .احتیاج داریم که
زیباییبیشتریبهوجودآوریم.
ِ
شدن چهرهشــان نیستند .آنها برای
بچهها دنبال دیده ِ
خودشاننیامدهاند،برایشهرشانآمدهاند.

جلویسنگاندازیهایشهرداریروهمگرفت.
این نمونهای از دیوارهای زاهدان است که گروه «استریتمورالیست» اثر «شب پُرستاره» ونسان ونگوگ را روی آن اجرا کردهاند

•خبشماکهاینقدرحرفازاستقاللمیزنید،چراشعار«نگارخانهایبهوسعتیک
شهر»راانتخابکردهاید؟اینشعارمالشهرداریاست.

هدف ما
مستقلماندن
است .شهرداری
ناحیههای مختلف
و حتی شهرداری
کل هم به ما
پیشنهاد همکاری
دادهاند ،اما ما
میخواهیم چهار
زن مستقل باقی
بمانیم
کار برای استریت
آرتیستهای
زن خیلی سخت
است .اما وقتی
ناامید نشوی
و اراده داشته
باشی ،به هدفی
که میخواهی،
میرسی .امیدواریم
با این فعالیتی
که انجام دادیم،
بتوانیم ذرهای
راه را برای
همجنسهایمان
آسان کرده باشیم

لیلی:خبمفهوماینشعاردقیقاباهدفگروههمخوانیداشتهودارد.گرو ِهمااززاویهنگاه
خودشازاینشعاراستفادهمیکند.بعدهمشعارکدامشهرداریاست؟
•سال ۹۴بود که سازمان زیباسازی تهران با بکارگیری بیش از ۱۶۰۰سازه تبلیغاتی
درپایتختطرحیتحتعنوان«نگارخانهایبهوسعتیکشهر»رااجراکرد.شمابا
استفادهازاینشعار،استقاللخودرازیرسوالمیبرید.

زهرا :کسی که اینجا زندگی میکند ،متوجه میشود که از شهرداری چنین کارهایی
برنمیآید.واقعیتایناستکههنوزاینشعارقطعینیست.
•دیوارهارابرچهاساسیانتخابمیکنید؟

لیلی :ترجیحادیوارهایخیابانهایاصلیشهر.چونمیخواهیمکارهادیدهشوند.
زهرا:ومردمنسبتبهاثرهاییکهاجرامیکنیم،شناختپیداکنند.
•خببهبحثمجوزبرسیم.کارزدنرویایندیوارهامجوزنمیخواهد؟

فائزه :اوایلدنبالشرفتیم؛امابهخاطراینکهشهرداریدرقبالارایهمجوزازماتقاضای
همکاریداشت،قیدشرازدیم.
زهرا :از طرف انجمن تجسمی حمایت میشویم و همین باعث شده که نیازی به مجوز
شهردارینداشتهباشیم.
•یعنی انجمن تجسمی میتواند مجوز کارزدن روی دیوار را بدهد؟ مگر در زاهدان
متولی این امور شهرداری نیست؟ انجمن هیچ تقاضایی از شما نداشته؟ مثال طرح
خاصیرابهشماسفارشندادهاست؟

زهرا:نه،خو ِدانجمنبهمستقلبودنماتأکیدداردوهیچدخالتینمیکند.
فائزه :نه ،هیچ دخالتی در کار نیســت .حتی آنها از ما خواستند که نگوییم از طرفشان
حمایتمیشویم.
لیلی :ببینید،رئیسانجمنتجسمیادارهارشادبارئیسسازمانزیباسازیومسئوالن
شهرداریصحبتکردهاند.
•شــما برای خودتان از ترکیب «استریتمورالیست» اســتفاده کردهاید .چرا
«استریتآرتیست»نه؟چرا«گرافیتیکار»نه؟

لیلی:کارماگرافیتینیست«.استریتمورالیست»بهمعنینقاشیدیواریخیابانیاست؛
یعنیدقیقاکاریکهماانجاممیدهیم.
•چهفرقیبیناینترکیبهاقایلید؟

لیلی:گرافیتییکنوعهنراعتراضیاستوهدفدیگریدارد.

•شماازآشکارشدنچهرههایتانجلوگیریمیکنید.اینیعنییکفصلمشترک
باگرافیتیکارها.اماازطرفدیگر،قانونیکارمیزنید...

فائزه:مابرایایننمیخواهیمچهرههایماندیدهشودکهبیشتربهکارهایمانتوجهشود
تابهخودمان.اماکسانیکهگرافیتیمیزنند،شایدبرایاینکهکاراعتراضیانجاممیدهند،
نمیخواهنددیدهشوند.ایندوموضوعکامالمتفاوتاست.
•بهفرمومحتوایکارهابرسیم.طرحهاچطورانتخابمیشوند؟

نهایتانرژیایکهگذاشتهشدهایناستکهرویبعضیازدیوارها
گلکشیدهاند.
لیلی:دیوارهایزاهدانبیرنگاند؛خالیاززیباییوهنر.هیچ
نشانیازتالشبرایخلقهنردیدهنمیشود.
•ودوستداریدکهچهرنگیباشند؟

فائزه:رنگیرنگی.
زهرا:رنگهنرواقعی.
پانیذ:چهمیدونم...نارنجی.
لیلی :اگر رنگهای یکدست اما متفاوتی به دیوارها بزنند ،از
شرایطیکهاالندارد،بهترمیشود.
•بعضیها میگویند که «دیوارهای زاهدان بیروحاند».
شماموافقید؟

تبهکارنمیشدیم.
زهرا:قطعا.اگربیروحنبودندکهدس 
پانیذ:کامالموافقم.
لیلی:بله،اصالدلیلکارماهمهمینموردبود.

•قبل از شــروع کار ،گرافیتی یا نقاشی روی دیوارهای
زاهداندیدهبودید؟

لیلی:منچندجابرایسفارشبادبیرمرفتهبودم.
پانیذ:بلهدیدهبودم.
زهرا:گرافیتیبله.
فائزه:چیزهاییدیدهبودم،اماکارهایجدینبودند.

•امضایخاصیپایکارهابود؟چهموضوعیداشتند؟

پانیذ:دبیرخودمانکارمیکرد.
لیلی:نه،امضایخاصینبود.موضوعاکثرکارهابهشهرسوخته
وتاریخاستانبرمیگشت.
•باگروه«نایتاسکول»ارتباطدارید؟چقدردرسطحشهر
فعالاند؟

فائزه:مناطالعخاصیندارم.
زهرا :تا اونجایی که من میدونم ،توسط هیچ ارگانی حمایت
نمیشوند .تقریبا هر دوهفته یک کار میزنند .البته فورا توسط
شهرداریپاکمیشود.
لیلی :بچههای «نایتاسکول» در هنرستان پسرانه درس
میخوانند و همســن ما هستند .فعالیتشــان زیاد است.
هرچند که تا االن همه کارهایشان به شکلی تخریب شده
است .البته انتظاری هم نمیشــود داشت .هنر گرافیتی در
این شهر دوام نمیآورد.
•تمایلداریدباگروههایدیگرهمکاریکنید؟

لیلی:ماازاولخودمانبودیموهدفمانمستقلماندناست،
حتیشهرداریهایناحیههایمختلفوحتیشهرداریکلهم
بهماپیشنهادهمکاریداد،امامامیخواهیم ۴زنمستقلباقی
بمانیم .البته انجمن تجسمی در این راه خیلی به ما کمک کرد و

هر راهی
سختیهای
خودش را دارد.
ما از اول منتظر
مشکلها بودیم.
با سکوتکردن
و دست روی
دست گذاشتن
هم چیزی درست
نمیشود .پس چرا
ما با انگیزهمان در
دهان فردی که
کارمان را خراب
کرده ،نزنیم؟ صد
بار دیگر هم اگر
خطخطیاش
کنند ،ما باز هم
درستش میکنیم
آدم در خیابان
در معرض خشم و
شادی مردم قرار
میگیرد .ما یاد
گرفتیم که چطور
برابر این واکنشها
احساساتمان را
کنترل کنیم
در خیابان هر
آدمی با هر سنی و
هر جنسیتی و هر
سطح فرهنگی و
اقتصادی میتواند
نقاشیها را ببیند
و از شهرش لذت
ببرد .این حس
خوبی به ما میدهد

لیلی:بیشترازآثارشناختهشدهاستفادهمیکنیم.
زهرا:ازمعروفترینآثارجهانکهاکثریتمردمآنهارامیشناسند،بهرهبردیم.
•وفکرمیکنیدمردممنطقهباآنکارهاآشناییدارند؟

فائزه:اکثریتنه،وهدفماایناستکهآنهاراآشناکنیم.
زهرا:آثارمعروفجهانراانتخابمیکنیمتامردمباآنهاآشناشوند.

ِ
معروففرنگیمربوطمیشود.بهاین
•اغلبکارهایشمابهنقاشیهایآرتیستهای
فکرکردهایدکهمقداریباسوژههایایرانیومحلیکاربزنید؟

پانیذ:ماقراراستآثارمعروفدنیارااجراکنیمکهقطعادربینآنهاآثارایرانیهمهست.
پانیذ:قطعادرآیندهاینکارراانجاممیدهیم.
لحاضربایدرویدیوارببینند؟
ب• هنظرتاناینچیزیاستکهمردممنطقهدرحا 

پانیذ:خباینچیزیاستکههمهمردمنیازدارند؛چهدراینمنطقهوچهدرجاهایدیگر.
میدانیشماچطور
•مردممنطقهچقدرباایننقاشیهاارتباطمیگیرند؟بازخوردهای
ِ
بوده؟

پانیذ:کمیبرایشانعجیباست.بازخوردهامتفاوتبوده.
لیلی:اکثرمردمازکارماخوششانمیآیدوسعیمیکنندبیشترباآنآشناشوند.
•هدفنهاییتان؟

لیلی:تبدیلشهربهیکنمایشگاهآثارمعروف.
زهرا:تبدیلزاهدانبهنگارخانهودرآخرمعرفیهنرجهانبهمردم؛چیزیکههیچوقت
برایشتالشنکردهاند.
•اگربزرگتریندیوا ِرزاهدانرابهشمابدهند،باآنچهکارمیکنید؟

پانیذ:یکاثرمعروفرارویآننقاشیمیکنیم.
زهرا:شایدآنروزسبکخودمانراداشتهباشیمویکنقاشیکهخالقشخودمانباشیم
رابکشیم.
•راستی،بعضیازکارهایشماتخریبشدهودوبارهدرستشکردهاید.معموالچقدر
ازایناتفاقهامیافتد؟چطورشدکهخواستیدبازسازیاشکنید؟

لیلی:فقطیکیازآنهاتخریبشدکهماانتظارشراهمداشتیموبازسازیاشکردیم.
فائزه:ازسرنادانیخرابشکردهبودند.هدفخاصوخصومتشخصیپشتشنبود.
زهرا :هر راهی ســختیهای خودش را دارد .ما از اول منتظر اینجور مشکلها بودیم .با
سکوتکردنودسترویدستگذاشتنهمچیزیدرستنمیشود.پسچراماباانگیزهمان
در دهان فردی که کار را خراب کرده ،نزنیم؟ صدبار دیگر هم اگر خطخطیاش کنند ،ما باز
همدرستشمیکنیم.
ب•هعنوان یک استریتآرتیســت زن ،وضع خیابانها را برای حضور زنها چطور
میبینید؟

لیلی:بعضیوقتهابامزاحمتهاییروبهرومیشویم؛اماماتوجهینمیکنیم.چوناگر
توجهکنیم،نمیتوانیمکارمانراانجامدهیم.برایهمینازآنهاعبورمیکنیم.
فائزه :اوایلســختبود،چونبرایمردمتازگیداشتوندیدهبودند.اماهرچهکهزمان
گذشت،ماراحتتربهکارمانادامهدادیمومردمبیشترتعاملنشاندادند.
زهرا :شاید اولش سخت باشد؛ اما وقتی ناامید نشــوی و اراده داشته باشی ،به هدفی که
میخواهی،میرســی.کاربرایاستریتآرتیستهایزنخیلیسختاست.امیدواریمبا
اینفعالیتیکهانجامدادیم،بتوانیمذرهایراهرابرایهمجنسهایمانآسانکردهباشیم.
•استریتآرتیستهایزنباچهمحدودیتهاییمواجهند؟

زهرا:اولازهمهرضایتخانوادهوسختترازآنرضایتجامعه.

•بهاینفکرکردهایدکهمحدودیتهایزنانرارویدیوارهابیاورید؟

زهرا :فکر میکنم نشــاندادن قدرت و زیباییشــان خیلی قشــنگتر از نشاندادن
محدودیتهایآنهاست.
•وسوالآخراینکه،چرااینقدرسوزندوزیهایمنطقهشماخفناست؟

زهرا:چونآدمهایشخفناند.

آبگرمکن ،یخچال ،فریزر،
اجاق گاز و اشیای بلند و
بسیار سنگینباید با بست یا
تسمههای مناسب به کف و
دیوار منزل محکم شوند.
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w w w. s h a h r va n d o n l i n e . i r

اینها نمونههایی از نقاشیهای گروه «استریتمورالیست» بر دیوارهای زاهدان است

