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بەشداری ئاڤان سدیق لە 
پێشانگای )جەستەی بینراو، 

جەستەی نەبینراو(دا )1(

گارا
)ئەڵمانیا(

هونەرمەنــد ئاڤــان ســدیق نــاوی )پاســیڤەکان(ی 
ــەم  ــۆ ئ ــاڵی 2016 ب ــه س ــاوە و ل ــە کارەکــەی ن ل

پێشــانگایە دروســتی کــردووە.
هونەرمەنــد  کارەی،  ئــەم  جێبەجێکردنــی  بــۆ 
)پلێکســی گالس ســەرەکی مەتریاڵــی  بــەڕادەی 
جــۆرە  ئەمــەش  بەکارهێنــاوە،  Plexy glas(ی 
پالســتیکێکی باغــەی ئەســتووری ئاوییــە، الی ئــەو 
هونەرمەندانە خۆشەویســتە کە کاری هونەری ســێ 
ڕەهەنــدی دەکــەن، ئیــدی پەیکــەری مۆدێــرن بــێ، 
یــان ئینستلەیشــن، یــان ئۆبجێکــت، ئــەم مەتریاڵــە لــە 
هونــەری مۆدێرنــی کالســیک و پۆســت مۆدێــرن 
تــا هونــەری ئەمــڕۆ بــە چەنــدان جــۆر و مانــا و 
ــەری  ــە کارێکــی هون ــە ل هێمــا بەکارهێنــراوە، لەوان
)پەیکەری مۆدێرن( بە ناوونیشــانی ســتوون لەالیەن 
گابــۆ  نائــۆم  ڕووســی  بیناگــەری  هونەرمەنــدی 
Naum Gabo لە ســاڵی 1923بەکارهێنراوە)2(.
لــە پــاش دووەمیــن جەنگــی جیهانیشــەوە هەنــدێ 
لەوانــە  ئەوروپــا،  دیکــەی  هونەرمەندانــی  لــە 
گرووپــی هونــەری زیــڕۆ Zero)3( لــە ئەڵمانیــا و 
هونەرمەندانــی گرووپــی هونــەری ڕیالیزمــی نــوێ 
لەئەمریکایــش  هێنــاوە،  بەکاریــان  فەڕەنســا  لــە 
ــا هێســا  ــی ئێف ــەک ئەڵمان ــدی بەڕەچەڵ هونەرمەن
Eva Hesse کە الی ئاڤان سدیق خۆشەویستە، 
چەنــد  بــۆ  مەتریاڵــەی  ئــەم   1967 ســاڵی  لــە 
کارێکــی بابــەت )ئۆبجێکــت( بەکارهێنــاوە)4(.
ئــەم  ســدیق  ئاڤــان  نییــە  جــار  یەکــەم  ئەمــە 
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مەتریاڵــە بەکاربێنــێ، ئــەو پێــش چەنــد ســاڵێ لــە 
ــە  ــە ســلێمانی ل ــدا ل پێشــانگه یه کی تایبەتــی خۆی
گەلــەری ســەردەم ئــەم مەتریاڵــەی وەک مەتریاڵی 
بەکارهێنــاوە،  کارەکانــی  گشــت  بــۆ  ســەرەکی 
ئەمەیــش دەری دەخــا کــە هونەرمەنــد بــەم مەتریاڵە 
کــە  هەیــە،  لەگەڵیــدا  ئەزموونــی  و  ئاشــنایە 
خاڵێکــی گرینگــە بــۆ بەکارهێنانــی مەتریــاڵ الی 
هونەرمەنــد بــە گشــتی و بەکارهێنانــی مەتریاڵــی 

پلێکســی گالســیش الی ئاڤــان ســدیق.
ئــەو لەکارەکــەی خــۆی لــەم پێشــانگه یەدا )10( 
پارچەی لەم مەتریاڵە بە قەبارەی جیاواز لە )110 
x 140( تا )190x170( سانتیمەتر ئامادەکردووە 
و بەیارمەتــی پرۆجێکتــەر و بەقەڵەمێکــی تایبــەت 
ــە ســەریان  وێنــەی مرۆڤەکانــی )فیگەرەکانــی( ل
کێشــاوە کــە لــە وێنــەی چەنــد کــچ و کوڕێکــی 
ــەوە و  ــی ڕۆژانەیان ــی ژیان ــوون بەجل ــج پێکهات گەن
بــە پێــوە وەســتاون یەکێکیــان نەبــێ کــە لەســەر 

چینچــک دانیشــتووە. 
هونەرمەنــد ســێ ژووری جیــاوازی لــە ژوورەکانی 
کارەی  ئــەم  بــۆ  ئەمنەســووورەکەی  ژێرزەمینــی 
کارەکانــی  گشــت  و  کــردووە  تەرخــان  خــۆی 

لــە  پێنــج  بەڵکــو  دانەنــاوە،  دیوارەکانــەوە  بەقــەد 
کارەکانــی لــە ناوەڕاســتی ژوورە ســەرەکییەکەی 
بــە بنمیچــی  پێشــانگاكە بەتەلــی نەشــتەرگەری 
ــی  ــە کات ــە جــۆرێ کــە ل ژوورەکــەوە هەڵواســیوە ب
لــە  ســانتیمەتر   )10( دەوری  هەڵواســینیاندا 
قــەد  کــە  سێیانیشــی  بەرزبوونەتــەوە،  زەوییەکــە 
دیوارەکــەی بەرانبــەر دانــاوە لە چەشــنی وەســتاندنی 
مــرۆڤ بەپێــوە، دووانیشــی خســتووەتە نــاو هــەردوو 
ژوورە بچــووک و تەســکەکانەوە، لــەو دووانــەش 
یەکێکیانــی بــە پێــوە دانــاوە و ئەوەکــەی تریانــی وا 
ــاوە وەک ئــەوەی مرۆڤێــک لەســەر چینچــک  دان
لــە  ســوودی  هونەرمەنــد  جــۆرە  بــەم  دانیشــتبێ، 
بــۆ  وەرگرتــووە  ژوورەکان  ســێ  هــەر  شــێوەی 
ــەک( کــە کارە  ــک )فەزایی دروســتکردنی ڕاومێ
هونەرییەکــە و بینــەرەکان بەیەکــەوه کۆبکاتــەوە، 
ئەمەیــش یەکێکــە لــە مەبەســتەکانی هونەرمەند بۆ 
گەیاندنــی ناوەرۆکــی پێشــانگاکە کــە )جەســتەی 

بینــراو. جەســتەی نەبینراو(ـــە)5(.
ــە  ــدا ویســتوویەتی مامەڵ ــەم کارەی ــان ســدیق ل ئاڤ
ــدا،  ــە کۆنتێکســتی ڕاوم ــکا ل لەگــەڵ جەســتەدا ب
بۆیــە کارەکــە جــۆرە ئاڵۆزییــەک لەخــۆ دەگــرێ 
دیــاردەی  دروســتبوونی چەنــدان  هــۆی  دەبێتــە  و 
هونــەری نــوێ کــە نــاو و چەمکــی تایبەتیــان هەیە، 
هەندێکیــان تــا ئەمــڕۆ بەرانبەرەکەیــم بــە زمانــی 
ــی  ــی دروســتکردنی وێنەکان ــە. لەکات کــوردی نیی
ســەر پلێکســی گالســەکان بیــری لــەوە کردووەتــەوە 
جلوبەرگــی  ڕەنگــی  و  دیــوارەکان  ڕەنگــی  کــە 
ــن لەســەر پلێکســی  ــووان( بتوان ــەرەکان )ئامادەب بین
لەمــەدا  بــن،  یەکــدی  تێکــەاڵوی  گالســەکە 
هونەرمەند ســوودی لە شــەفافییەت و بریقەدانەوەی 
هــەر  وەرگرتــووە،  گالســەکە  پلێکســی  مــاددەی 
بۆیەشــە لەکاتــی وێنەکێشــانیدا زیاتــر ڕەنگــی ســپی 
و ڕەش و تۆنەکانی بەکارهێناوە بۆ ئەوەی فەوزای 
ڕەنــگ دروســت نەبــێ، چونکــە لــەم کارەیــدا ڕەنگ 
مەبەســتە ســەرەکییەکەی ئــەو نییــە. لــەم حاڵەتــەدا 

ئاڤان سدیق
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ڕۆڵــی دیــوارەکان تەنیــا بــۆ دیاریکردنــی شــێوە و 
ســنوور و ڕاومــی کارەهونەرییەکــە نییــە، بەڵکــو 
فیگــەرەکان  ڕەنگــی  لــە  بەشدارییەکیشــە  وەک 
خۆیــان  دیــوارەکان  لەبەرئــەوەی  )وێنــەکان(، 
هەڵگــری هەنــدێ ڕەنگــی تایبەتیــن و گرینگــن بــۆ 
بەخشــینی مانــا بــۆ کارەهونەرییەکــە، بۆیــە الی 
هونەرمەند گرینگە ڕەنگی دیوارەکان بەشــداری لە 
ســەرجەم ڕەنگــی کارەهونەرییەکــە بکــەن، بەمــەش 
گشــت بەشــەکانی پێشــانگاکە بــە دیوارەکانیشــەوە 
ئەنجامیشــدا  لــە  و  دەبــن  یەکــدی  تێکــەاڵوی 
دەبنــە هــۆی چاالککردنــی دنیــای نــاوەوەی کارە 
دیاردەگــەری  دروســتبوونی  و  هونەرییەکــەی 
ئینتەرئەکتیڤیتــی )Interaktivity( تێیــدا، واتــە 
لــە  هونەرییەکــە  بەشــەکانی کارە  چاالککردنــی 
ناوخۆیــدا، ئەمــەش کاریگــەری نــەک تەنیــا بەســەر 
شــێوە و ڕەنگــی کارەکــەوە دەبــێ، بەڵکــو بەســەر 

نــاوەرۆک و پەیامــی کارەکەیشــەوە.
لــە حاڵەتــی ئــەم کارەی )ئاڤــان ســدیق(دا ئەســتەمە 
وێنەکان تەنیا وەک تابلۆ ببینرێن، چونکە مەبەستی 
ئــەو دروســتکردنی کارێکــی ڕاوم ئینستلەیشــنە نــەک 
وەک  کارەکــەی  گشــتی  پێویســتە  بۆیــە  تابلــۆ، 
کارێکــی ســێ ڕەهەنــدی مامەڵــەی لەگــەڵ بکــرێ و 
لــە شــێوەی کارێکــی ئێنستلەیشــنێکی پێرفۆرماتیــف 
لەالیەکــەوە  لێــرەدا  جەســتەیش  مانــای  ببینــرێ، 
)وێنەکانــی  دەرکەوتــووە  مرۆڤــەکان  وێنــەی  لــە 
دیکــەوە  لەالیەکــی  و  پلیکســی گالســەکان(  ســەر 
لــە جەســتەی بینــەرەکان لەوکاتــەی کــە دێنــە نــاو 
هەڵواســراوەکاندا  وێنــە  بەنــاو  و  کارەهونەرییەکــەوە 

تێدەپــەڕن.
لــە هونــەری ئاڤــان ســدیق بەگشــتی و لەم کارەیشــیدا 
ئینتەرئەکشــن  ســیفەتی  لــە  جگــە  بەتایبەتــی، 
Interaktion دیســانەوە دیــاردەی )هێنانــە نــاواوەی 
 Intendierten هونەرییەکــە  کارە  نــاو  بــۆ  بینــەر 
کارەکانــی  لــە  کــە  بــووە  دروســت   )Betrachter
)لــە  و )گەیــالن عەبدوڵاڵ(شــدا  )ڕەنــج حیکمــەت( 

هەمــان پێشــانگا( دروســت بــووە، ئەمەیــش دیاردەیەکــی 
نوێیــە لــە هونــەری شــێوەکاری پــاش دووەمیــن جەنگــی 
ڕاوم  شــێوەی  هاتنــی  لەگــەڵ  بــەزۆری  و  جیهانــی 
ســێ  لــەم  هەریــەک  و  دەردەکــەوێ  ئینستلەیشــندا 
هونەرمەنــدەی ناویانــم بــرد، بــە جــۆری جیــا جیــا بــەم 

ئەنجامــە هونەرییــە گەیشــتوون.
مەتریاڵــە  ئــەم  بــۆ  ســدیق  ئاڤــان  هەڵبژاردنــی 
پلێکســی گالســە وەک مەتریاڵــی ســەرەکی بــۆ 
کارەهونەرییەکــەی گەیاندوویەتــی بــە ســنوورێکی 
دی لەوانتەرئەکشنە کە دەکرێ لە زمانی فلۆریان 
)ڕۆیتسەر(ـــەوە Florian Rötzer بــە ئەڵمانــی پێــی 
 )interaktives dynamisches System( بڵیــن 
ئینتەرئەکشــن،  لــە  واتــا سســتمێکی دینامیــک 
لــە  سســتمێک  دروســتکردنی  بڵێــم  یانەخــۆ 

کارەهونەرییەکــە.  نــاوەوەی  جوواڵنــەوەی 
لەم کارەی )ئاڤان سدیق(دا وێنە و ڕاوم و شێوە 
و ڕەنــگ و مەتریــاڵ تاکــە یەکەیــەک )وحــدة 
واحــدة( دروســت دەکــەن، ئەمــە لــەو حاڵەتــەی کــە 
هێشــتا بینــەر نەچووەتــە نــاو ڕاومــی )فــەزای( 
گشــتی پێشــانگاکەوە، بەواتایەکــی دی هێشــتا 
وێنــە  و  ڕاومەکــە  تەماشــای  دەرەوە  لــە  بینــەر 
دەکات،  نــاوەوەی  دانراوەکانــی  و  هەڵواســراو 
ــاو  ــە ن ــەرەکان( دەچن ــێ کــە بینەر)بین ــەاڵم کات ب
وێنــە  بەنــاو  و  پێشــانگاکە  )فــەزای(  ڕاومــی 
کات  ئــەو  تێدەپــەڕن  دانراوەکانــدا  و  هەڵواســراو 
فیگــەرەکان )وێنــەکان( و ڕاومــی پێشــانگاکە 
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بەیەکــەوە  گشــتیان  )بینــەرەکان(  بینــەر  و 
دەبێتــە  دەکــەن کــە  نــوێ دروســت  یەکەیەکــی 
یەکەیەکــی جــوواڵوە، ئەمــەش بــە هــۆی بــوون 
لەنــاو  بینەرەکانەوەیــە  و جوواڵنــەوەی جەســتەی 
ڕاومــی گشــتی کارەکــەدا بــێ ئــەوەی بینــەرەکان 
خۆیــان پێــی بزانــن، ئــەوکات جەســتەی بینــەرەکان 
کارەهونەرییەکــە  بــە  دینامیکــی  ڕەهەندێکــی 
دەبەخشــن، ئەوجــا ڕاومــی پێشــانگاکەش دەبێــت 
بــە )ڕاومێکــی جــووالوە(،)6( ئەمەیــش یەکێکــە 
حاڵەتــەدا  لــەم  هونەرمەنــد،  مەبەســتەکانی  لــە 
گشــت کارە هەڵواســراوەکان و دانــراوەکان بــە شــێوە 
و ڕەنگەکانیانیشــەوە لەگــەڵ جووڵــەی جەســتەی 
لەیەکــدی  ئــەوەی  بــێ  دەجووڵێــن  بینەرەکانــدا 
ــە  ــن ب ــەدا دەب ــەم حاڵەت ــەوە، بینەرەکانیــش ل جیاببن
بــە  هونەرییەکــە،  کارە  لــە  دانەبــڕاو  بەشــێکی 
واتایەکــی دی دەبــن بــە بەشــێک لــه ڕەنــگ و 
شــێوە و نــاوەڕۆک و ڕاومــی کارەهونەرییەکــە، 
بەمــەش جۆرێکــی دی لــە ئینتەرئەکتیڤیتــی لــە 
نــاو کارەکــە دروســت دەبێــت، ئــەم جــارە لەنێــوان 
جەســتەی  و  ڕەســمکراوەکان  فیگــەرە  ســەرجەم 
لــە  دیکــە  الیەنێکــی  ئەمــەش  بینەرەکاندایــە، 
پەیامــی پێشــانگاکە دەگەیەنــێ کە دروســتکردنی 
پێوەندییــە لــە نێــوان هونــەر و ژیانــی ڕۆژانــەدا. 
ئاڤــان ســدیق دا  لــەم کارەی  بەکورتییەکــەی 
ئینتەرئەکتیڤیتــی  دیاردەگــەری  لــە  جــۆر  دوو 
بــەدی دەکــرێ، یەکێکیــان لەبــواری ڕەنگدایــە 
نێــوان ڕەنگــی فیگــەرەکان و ڕەنگــی  لــە  کــە 
دیوارەکانــدا لەســەر پلێکســی گالســەکان وەک 
تــر  ئەوەکــەی  کــرد،  لێــوەی  باســم  لەســەرەوە 
ــە  ــوان ســەرجەم وێن ــە نێ ــە کــە ل ــواری ڕاومدای لەب
ــووان  ــراوەکان و جەســتەی ئامادەب هەڵواســراو و دان
و ڕاومــی کارەهونەرییەکــە دروســت دەبێــت، لــە 
حاڵەتــی دووەمــدا کارە هونەرییەکــە ڕەهەندێکــی 
دەگــرێ  خــۆوە  بــە   Happening هەپێنینــگ 
پەســیڤەکانەوە  لــە  ناوەرۆکیشــەوە  لــەڕووی  و 

ئەکتیڤــەکان.  بــۆ  دەگــۆڕدرێ 
ئاڤــان ســدیق  لــە  پرســیارەم  ئــەم  لــە کۆتاییــدا 
کــرد: بۆچــی تــۆ ئــەم مەتریاڵــە، ئــەم باغــە ڕەق و 
ڕوونــه بــۆ کارەکانــت بــە کاردێنــی؟ گوتــی: حــەزم 

ــی.  لێیەت
ئەم وەاڵمەی ئاڤان ســدیق وەاڵمەکەی )مارســێل 
ــە ســاڵی 1913  ــێ ل ــرم، کات دوشــا(ی خســتەوە بی
تایــەی پاســکیلێکی کــرد بــە کارێکــی هونــەری و 
 .)Ready made بوو بە کارێکی )ڕێدی مەید

لێیــان پرســی: ئــەم کارە چیــت پــێ ئەگەیەنــێ؟ 
ئەو گوتی: هەستێکی خۆشیم پێ دەبەخشێ.

تێبینی:
نەنووســیوە،  ســەرچاوەکانم  لیســتی  بابەتــەم  ئــەم  بــۆ 
دەربــارەی  کتێبێــک  لــە  بەشــێکە  ئەمــە  چونکــە 
پێشــانگاکە و چاوەڕوانــی چاپکــردن دەکات. کاتــێ کــە 
چــاپ بــوو ئــەوکات لیســتی ســەرچاوە زانستییەکانیشــی 

لەگەڵــدا دەبێــت.
تــا 25ی مانگــی 11  لــە 19  پێشــانگایە  ئــەم   -1
لــە ژێرزەمینــی ئەمنەســوورەکەی شــاری ســلێمانی لــە 
ســاڵی 2016 نیشــان دراوە. تێیــدا هونەرمەنــدان ئاڤــان 
گەیــالن  عومــەر،  بەهجــەت  نەبــەز،  ســدیق،ئەحمەد 
عەبدوڵــال، ڕەنــج حیکمــەت و زاموئــا داراغــا بەشــداربوونە 
و هونەرمەنــد ئاڤــان ســدیق هەرخــۆی خاوەنــی بیرۆکــە و 
ڕێکخــەری پێشــانگاکەیە. ئــەم نووســینەی مــن بەشــێکە 
چاوەڕوانــی  و  پێشــانگاکە  دەربــارەی  کتێبێــک  لــە 

دەکات. چاپکــردن 
2- Manfred Schneckenburger: Kunst 

des 20 Jahrhunderts
Zero -3 گرووپێکی هونەری ئەڵمانییە لە سەرەتای 
پەنجاکانــی ســەدەی ڕابــوردوو لــە شــاری دۆســلدۆرف 

دروســت بووبــوو.
4- هەمان سەرچاوە.
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