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برای روبه رو شدن با بحران های طبیعی و 
تهدیدهایی مانند تغییرات اقلیمی، ما باید به 

بازیگران غیرانسانی، جنگل ها، شهرها، سنگ ها 
و... فرصت حرف زدن بدهیم.  ما با تغییرات 
جدی در کل سیاره رو به رو هستیم و من باور 
دارم که هنر می تواند به ما کمک کند که این 

پروسه را درک کنیم

اولریکا ِاســَپره )Ulrika Sparre( متولد 1974 در اســتکهلم ســوئد اســت. بیشــتر 
آثــار این هنرمنــد در قالب چیدمان های چندرســانه ای، مجســمه، عکس، فیلم، 
پرفورمنس و هنر صدا است. ادراک متفاوت از طبیعت، جست و جوی حقیقت و 
تجربیات روحانی غیرمذهبی در کارهای ِاسَپره محوریت اصلی  دارند. او می گوید، 
دغدغه اش بررســی ارتباط توســعه کشــورها با موضوعاتی همچــون فردگرایی و 
مصرف گرایی در جامعه معاصر است و دوست دارد بداند که باورهای غیرمذهبی 
و علمی در جامعه ســکوالر غربــی معاصر چگونه بیان و ابراز می شــوند. او الگوها 
و رفتارهای اجتماعی انســان معاصر را بررســی می کنــد و در کارهایش به نمایش 
می گذارد. شــاید به همین ســبب باشــد که او به سراغ اســتفاده از زبان و نوشته در 
آثــارش رفته اســت. او همچنین در پروژه هــای مختلفی به کار دربــاره انرژی های 
طبیعــت پرداخته اســت. این هنرمنــد پروژه هــای فراوانی در محیــط عمومی و 
شــهری انجام داده و در ســال های 2008 و 2012 میالدی برنده جایزه  »ِبکر« و جایزه 
»کمیته فرهنگی شهر استکهلم« سوئد شده است. اولریکا اسپره هنرمندی بسیار 
ســاده و بی آالیــش و البتــه بســیار پرانرژی اســت کــه می توان ســاعت ها بــا او به 
گفت و گو نشســت، او سفرهای مختلفی به آســیا، امریکا، آفریقا و دیگر کشورهای 
اروپایی داشته است و به همین سبب تجربه و نگاه خوبی نسبت به فرهنگ های 
مختلف دارد. درگفت و گوی پیش رو ســعی شــده اســت تا جوانــب مختلف کار 
ایــن هنرمند مورد توجه قرار گیرد. این گفت و گو طی یک نیمه شــب تا بامداد به 
صورت اینترنتی با این هنرمند انجام گرفته است که تلخیصی از آن را می خوانید.

محمود مکتبی
فعال و منتقد هنری

ë  به عنوان نخستین پرسش می خواهم  
کمی درباره خودتان بپرســم، کجا متولد 
در  شــما  تحصیــالت  و  زندگــی  شــدید؟ 

همان جا بوده است؟
مــن در اســتکهلم ســوئد به دنیــا آمدم 
و تــا 18 ســالگی در آنجــا زندگــی کردم و 
پــس از آن بــه مدت چند ســال به لندن 
رفتم. من ابتــدا مدرک کارشناســی ام را 
در رشته مجسمه سازی از آکادمی ریتولد 
)Rietveld( در آمســتردام هلند و سپس 
رشــته  در  را  ارشــد  کارشناســی  مــدرک 
 )Konstfack( هنرهــای زیبــا از دانشــگاه
در استکهلم سوئد در سال 2004 گرفتم.

ë  دقیقــاً از چــه زمانی کار هنری را شــروع 
کردید؟

مــن چیــزی حــدود 25 ســال به صورت 
کــج دار و مریــز در زمینــه هنــر کار کردم 
اما از ســال 2004 که کارشناسی ارشدم  را 

گرفتــم، در کنار کارهــای دیگری که برای 
کســب درآمــد انجــام می دهــم به طــور 

جدی به عنوان هنرمند هم کار کرده ام.
ë  ســنگ ها یک ماده مهــم در آثار هنری 

شــما هســتند، کمی در رابطه با استفاده از 
سنگ ها برای ما بگویید. اهمیت ویژه این 

ماده برای شما چیست؟
من همیشــه به این موضوع که انسان ها 
چگونــه خودشــان را در متریــال ســنگ 
بــوده ام.  عالقه منــد  می دهنــد  بازتــاب 
ســنگ ماده ای اســت که خاطــرات ما را  
نگه داشــته و به گونه ای، به ما احســاس 
جاودانگی می دهد. مانند ســنگ قبر که 
آخرین شــانس ما برای برجای گذاشتن 

یک خاطره در دنیا است.
ســنگ های نقاط مختلف دنیــا از خود 
انرژی هــای متفاوتــی ســاطع می کننــد 
و انســان ها آنهــا را دارای قــدرت ذاتی 

ایــن جملــه »در آینده وقتی همــه رازها 
کشــف شده باشــد« که روی دیابای سیاه 
حک شــده است در مورد جست و جوی 
بی پایــان ما بــرای فهم طبیعت انســان 
رازهایــی  و  هســتی  می کنــد.  صحبــت 
که مــا احتمــاالً هرگز نخواهیــم فهمید. 
اگرچه ســنگ ما را نجات خواهد داد و به 

پرسیدن این سؤال ادامه می دهد.
ë  آیا شــما به اینکه چنین هنری می تواند 

یک نقــش اجتماعــی در جامعه معاصر 
بازی کند، باور دارید؟

آنهایــی که با یک فاصله بــه این جریان 
هنــری نگاه می کنند، شــامل این جریان 
نشده و آن را درک نمی کنند، همان گونه 
که برونو التور می گویــد و می خواهد این 
فاصلــه و درک ما را از اینکه طبیعتی که 
می شناســیم بشــکند. طبیعتی که انگار 

شامل همه چیز هست بجز ما.
برای روبه رو شدن با بحران های طبیعی 
و تهدیدهایی مانند تغییرات اقلیمی، ما 
بایــد به بازیگران غیرانســانی، جنگل ها، 
شــهرها، سنگ ها و... فرصت حرف زدن 
بدهیــم. هنــر می تواند دیــدگاه جدیدی 
را از اینکــه مــا چطــور دنیــا را می بینیم و 
درک می کنیم به ما بدهد و اینکه چطور 
انســان جایــگاه خــودش را در نســبت با 
طبیعــت و مکان هایی که در آن هســت 
تعریــف می کند. ما با تغییرات جدی در 
کل سیاره رو به رو هستیم و من باور دارم 
که هنر می تواند بــه ما کمک کند که این 

پروسه را درک کنیم.
ë  در میان آثــار خودتان هم می توان این 

نقش و جایگاه اجتماعی هنر را پیدا کرد؟ 
اگر هســت لطفاً نمونه ای از آن را برای ما 

بگویید.
مــن بــاور دارم کــه در خــالل کار هنــری، 
می توانم کشــف کنم که چگونه رابطه ما 
با آنچــه طبیعت می نامیــم می تواند با 
دادان فرصتــی برای ســخن گفتن به آن 
)به طبیعت( تغییر کنــد. با تغییر دادن 
دیدگاه مان نسبت به طبیعت می توانیم 
بــه محیــط مــان و بازیگران غیرانســانی 
دنیای اطراف مان حق و حقوق دوباره ای 
بدهیم. از میــان پروژه های هنری خودم 
می توانم به آخرین پروژه کاری ام »گوش 
به زمین« و ضبط صدای سنگ ها اشاره 

کنم.
ë  شــما عالوه بر هنرمند بودن، به عنوان 

کیوریتور نیز فعالیت داشــته اید. تعریف 
شما از نقش و جایگاه کیوریتور چیست و 
چه پروژه هایی را قبالً در این راســتا انجام 

داده اید؟
من فکــر می کنم که یک پــروژه کیوریت 
شــده یک گفتمــان را در خالل پــروژه ای 
در  هــم  بــا  هنرمنــد  چنــد  آن  در  کــه 
ارتبــاط هســتند مطــرح می کنــد. در باور 
شــخصی ام، خــود هنرمنــدان بهتریــن 
کار  مــن  بــرای  و  هســتند  کیوریتورهــا 
کــردن به عنوان هنرمنــد و کیوریتور همه 

ایده هایم را در کنار هم جمع می کند.
به عنــوان مثال من در پروژه »شــما روی 
چه چیــزی کار می کنیــد؟« کار کــرده ام. 
ایــن کار یــک پــروژه مشــارکتی هنــری و 
میان رشــته ای با نگاهی گذرا به زمان ما 
 Hanna( بود که توسط خودم و هانا یون
Ljungh( دیگــر هنرمنــد ســوئدی آغــاز 
شــد. پروژه قصد دارد که مــا را به تجربه 

و تمرین های فرهنگی معاصر برساند.

بــا عنــوان »چــه کار  در پــروژه دیگــری 
مــورد  در  می خواهیــم  مــا  می کنیــد؟« 
کنیــم  بحــث  فرهنگــی  فعالیت هــای 
کــه چگونــه زمــان در  و بررســی کنیــم 
زمان ما ســنجیده شــده و بویــژه چگونه 
دیــدگاه تجدید نفوذ صنایــع فرهنگی و 
هنرمندان در این دوره ارزیابی می شود. 
بــه همــراه نظریه پــردازان، هنرمندان و 
کیوریتورهای دعوت شده به این برنامه، 
ما یک تحقیق دقیق معاصر درباره این 
موضــوع انجام خواهیــم داد. اینکه هنر 
معاصر چگونه در یک دیدگاه بی نهایت 
 ظاهــر می شــود؟ در وب ســایت پــروژه 
ببینیــد  می توانیــد  شــما   waywo.se
کــه چگونه بــا هنرمنــدان در ایــن پروژه 
همین طــور  و  کرده ایــم.  گفت و گــو 
می توانیــد مطالــب این پــروژه را دانلود 

کنید.
ë  دوســت دارم کمی درباره هنر معاصر در 

ســوئد بدانیم، آیا در آنجــا هم درگیری های 
میان هنر سنتی و معاصر هست؟

مــن بــاور دارم کــه بــرای انــواع مختلف 
هنرمندان و فرم های هنری فضا هست. 
ایــن موضوع آنجــا اهمیت پیــدا می کند 
کــه بدانیــم در جامعه معاصــر ما آنقدر 
مشــکالت زیــادی هســت کــه نیاز بــه کار 
کــردن دارنــد. البتــه کــه مــا گرایش هــا و 
بیان های مختلف هنری در ســوئد داریم 
امــا تــا جایی کــه مــن می دانم بیــن آنها 

اختالفی وجود ندارد.
ë  می توانم از هنرمندان مورد عالقه شما 

بپرسم؟
»جنــی  جــدی  طرفــدار  همیشــه  مــن 
هولتــزر« بــوده ام. او یــک متفکــر بزرگ 
اســت.  باهــوش  بســیار  هنرمنــدی  و 
همچنیــن  ریچــارد النگ به عنــوان یک 
هنرمند پیشکسوت در کارهای من بسیار 
تأثیرگذار و مهم بوده است. بویژه زمانی 
کــه مشــغول به تحصیــل بــودم. من در 
ســال های اخیــر او را در پــروژه خط هــای 
انــرژی و همچنین  آخرین نمایشــگاهم 
»صــدای ســنگ ها« دخیــل کــرده ام.در 
همه جای دنیا تعــداد زیادی هنرمندان 
جالــب و شــجاع وجــود دارنــد و زمانــی 
که مــن بــه آنها نــگاه می کنم احســاس 

قدردانی می کنم.
ë  از هنر معاصر ایران و هنرمندان ایرانی 

چه افرادی را می شناسید؟
از میان هنرمندان ایرانی، شیرین نشاط 
را می شناسم به خاطر اینکه او در سطح 
بین المللی شناخته شده و در استکهلم 
نیز نمایشگاه داشته است. اما متأسفانه 
مــا معمــوالً آثــار هنرمنــدان ایرانــی را 
نمی بینیم و برای من جای خوشــحالی 
بــود کــه در آفریقــای جنوبــی و آلمان با 

هنرمندان ایرانی آشنا شدم.
ë  به عنوان آخرین پرسش از برنامه های 

جدیدتان برای ما بگویید.
امسال نمایشــگاه »صدای سنگ ها« به 
 to Nässjö Konsthall خانه هنــر ســوئد
مــی رود. در پایــان ماه ســپتامبر ویدئوی 
»گــوش بــه زمیــن« در اکســپو شــیکاگو 
نمایــش داده خواهــد شــد. همچنیــن  
مــن یــک کار مکان-ویژه در نمایشــگاه 
مجسمه دتور خواهم داشت. همچنین 
برنامه بعدی من تدوین ویدئو جدیدی 
خواهــد بــود کــه پارســال در دره مــرگ 

گرفتم.

دیابــای  آن  نمونــه  یــک  می داننــد. 
کــه  اســت  شــمالی  اســکین  در  ســیاه 
اســت  مغناطیســی  خاصیــت  دارای 
کــه جریان ویــژه ای را تولیــد می کند که 
به صــورت فیزیکــی قابل حس اســت. 
بیشــتر زمان هــا، ســنگ ها و کانی هــای 
مختلــف بــرای اهــداف واالی انســانی 
مانند کاربردهای درمانی و مدیتیشــن 
دادن  قــرار  بــا  می شــوند.  اســتفاده 
ســنگ ها در چیدمان هــا و ترتیب هــای 
انــرژی  ســنگ ها  روابــط  مختلــف، 

غیرمادی را به وجود می آورد.
ë  در کــوچ رو  هنــر  پــروژه  در  کــه  زمانــی   

آفریقــای جنوبــی بــا هــم کار می کردیم، 
شــما صدای سنگ های مختلفی را ضبط 
می کردید و حتی سفرهای طوالنی را برای 
یافتن ســنگ های ویژه در آنجا داشــتید، 
درباره این پــروژه به ما بگویید و اینکه چه 

ایده ای در پس این کار است؟
ایــده مــن ایــن اســت کــه احساســاتی را 
کــه در حالــت عــادی در طبیعــت حس 
نمی کنیم، باال ببریم. شاید ما می دانیم 
که آن صداها آنجا هستند اما نمی توانیم 
بــه آنهــا گــوش بدهیــم. همچنیــن من 
دوست دارم به جای عکس یا یک شیء 
یا هرچیز دیگر، با خودم چیزی را از آنجا 
ببــرم کــه نمی دانیــم آنجا بوده اســت و 

قابل شناسایی نیست.
ë  چــه تفاوتــی بیــن ایــن صداهــا وجود  

دارد؟ تفــاوت صدای ســنگ ها بــه خاطر 
سطح متفاوت انرژی آنهاست؟

ســنگ ها و صخره هــا بــه نســبت اینکــه 
چــه نوع ســنگی هســتند و در چــه جایی 
واقع شــده اند، صداهــای مختلف ایجاد 
می کنند. به عنــوان مثــال گرانیت )گوته 
گرانیــت را ســنگ برتــر می داند( بســیار 
چگال اســت و صدایی با فرکانس بسیار 
پاییــن تولیــد می کند در حالی که ســنگ 
ماســه ای صدایی بسیار شفاف تر و مانند 
صدای ترک خوردن دارد. همچنین  من 
صداهایی هــم از زمین ضبط کرده ام که 

یــادآور صداهایی اســت که ناســا از فضا 
پیدا کرده است.

ë این صداها را چگونه ارائه می دهید؟  
ارائــه  صوتــی  فایــل  به عنــوان  را  آنهــا 
می دهــم به شــکلی کــه شــما بتوانید به 
وســیله هدفون یا اســپیکر بــه آنها گوش 
بــه  می توانــم  نمونــه  به طــور  بدهیــد. 
چیدمان »گوش« در پارک مجسمه های 
ُالویاس ِهالر )Ulvhälls hällar( در سوئد 
اشاره کنم که صدای سنگ ها از یک بوق 

که در زمین است بیرون می آید.
ë  شــما در ســال 2010 کتابــی بــا عنــوان 

»پروژه خط  های انرژی« منتشر کردید. اگر 
درست در خاطر داشته باشم این پروژه را 
همراه با هنرمندی دیگر انجام داده بودید. 

جریان این کتاب و پروژه چه بود؟
پــروژه خطوط انــرژی در یــک همکاری 
بیــن مــن و آقــای ِاســتین گریمر اِیفــورد 
شــد.  انجــام   )Steingrimur Eyfjord(
در ســال 2010 پژوهشــی روی خط هــای 
انــرژی، تئــوری، تاریــخ و کاربردهای آن 
آغــاز کردیم که حاصل آن کتابی اســت 
که نــام بردیــد. بعضی از مــردم عقیده 
دارند خطــوط انرژی و نقاط تقاطع آنها 
یــک انــرژی بخصــوص روانــی، عرفانی 
یــا جغرافیایــی آزاد می کننــد. مدارهای 
رادیویــی زمیــن در میــراث فرهنگــی و 
تاریــخ )خط هــای انــرژی( بارگــذاری و 
فرم هــای  در  و  اســت  شــده  مشــخص 
معاصر نیز همان الگوهای قدیمی برای 
مطالعات و تفســیرهای جدید استفاده 

می شود.
کتــاب پروژه خط های انــرژی آثار هنری، 
تجربه ها، پژوهش ها و همه ابزارهایی را 
جمع آوری کرده است که از این موضوع 
بخصــوص ناشــی شــده اند. هنرمندان، 
ایــن  در  کــه  محققانــی  و  نویســنده ها 
پــروژه همــکاری کرده انــد، تجربیاتــی از 
فرکانس هــای انــرژی زمیــن داشــته اند. 
همچنین  این کتــاب به مخاطب کمک 
می کنــد کــه از راه درک اولیــه ای از انرژی 

عنوان هــا گاه بســیار گویــا و تأثیرگذارنــد 
و می تواننــد حرف هــای بســیاری داشــته 
باشــند، در ســتایش زوال نیــز از همیــن 
ســلطانی  میتــرا  عنوان هاســت.  دســت 
در نمایشــگاه اخیــر خــود مــا را با مســأله 
مــرگ و زوال روبــه رو می ســازد اما مرگی 
کــه خالــی از زیبایــی نیســت، مرگــی کــه 
ستایشگر است. گفتن اینکه این نوع نگاه 
برآمــده از یــک نــوع جهان بینــی ایرانــی 
اســت شــاید چندان دقیق نباشــد اما اگر 
به ادبیات ســنتی و نگارگری ایرانی توجه 
کنیــم می توانیــم ردپــای این نوع نــگاه را 
پیدا کنیم. یک جهان بینی اسطوره ای که 
مرگ را به نوعی تولد و دوباره  زاده شــدن 
تشــبیه می کند و اگر ایــن مرگ با پذیرش 
 همــراه باشــد، بیــش از هــر چیــز دیگــر

با ارزش و پهلوانانه است.
مــرگ  تحلیــل  در  مســکوب  شــاهرخ 
ســیاوش در شــاهنامه فردوســی معتقــد 
اســت که این داستان و دیگر داستان های 
اســاطیری شــاهنامه یک ایده کلــی دارد: 
»کســی می توانــد زندگــی کنــد کــه بتواند 
بمیرد.« )بهار، 1390، ص 365( مسکوب 
برخــورد انســان ها بــا مســأله مــرگ را بــا 
ســه عنوان »غروب«، »شــب« و »طلوع« 
به دســته های مختلفی تقســیم می کند. 
غروب مرگ انســان های ناقص است که 
مــرگ را انتخاب نکرده اند و مرگ بر آنها 
نازل شده است و آن را به ناچار می پذیرند. 
»شــب« صحبت از آدم هایی است که در 
مقابــل مــرگ جــا می زنند و پذیــرش آن 
را ندارنــد، بنابراین گرفتار تاریکی و شــب 

هســتند و نمی توانند با هستی هماهنگ 
باشــند. امــا طلوع مــرگ پهلوان هاســت 
کــه مــرگ را بــا اراده انتخــاب می کننــد 
بنابرایــن مــرگ ندارند، رفتــن دارند. این 
ســخن  آن  از  مســکوب  کــه  جهان بینــی 
می گویــد در نگارگــری ایرانــی هــم جاری 
است، به طوری که در تلخ ترین نگاره ها که 
سرشار از جنگ و کشتار هستند، همه اجزا 
آن نگاره هــا در اوج زیبایی و کمال تصویر 
شــده اند. گویــی که هیچ اتفــاق تلخی رخ 
نداده است. در آثار نقاشی این نمایشگاه، 
قدیمــی  دست نوشــته های  از  هنرمنــد 
به عنوان بســتر کار اســتفاده کرده اســت، 
دست نوشــته های خــوش خــط قدیمــی 
روی کاغذهــای دست ســاز که بــه خودی 
خود نشــانی از مــرگ و زوال را بــا خود به 

همراه دارند. همچنین به غیر از نقاشــی، 
کالژ اشــیای قدیمــی روی ایــن کاغذها به 
چشم می خورد. در بخش دوم نمایشگاه 
که بیشــتر شــامل چیدمان های سلطانی 
می شــود، هنرمند به سراغ سنگ قبرهای 
قدیمی رفته است و از تصاویر چهره هایی 
کــه روی آنهــا وجــود دارد بــرای کار خــود 
بهره گرفته است. این چیدمان نیز شامل 
پارچه هایــی آویخته از ســقف بــا تصاویر 
محــو چهره هــای باقــی مانــده بر ســنگ 
قبرها اســت که گویــی همچنــان در حال 

مردن هستند.
اگر به جای عنوان نقاشــی از جعبه  هنری 
استفاده کنیم، جعبه های کوچک هنرمند 
پر از طلسم، رمز و اشیایی است که زمانی 
برای خود زندگی ویژه ای داشته اند و حاال 

نگاهی به نمایشگاه میترا سلطانی در گالری فرمانفرما

فرصت حرف زدن را از طبیعت گرفته ایم 
گفت و گوی »ایران« با »اولریکا ِاسَپره« هنرمند سوئدی درباره جهان امروز و چیدمان های چند رسانه ای او

پرتره هنرمند: >اولریکا اسپره<

در ستایش زوال
بــا وجود ایــن، همین زیبایی کــه به نوعی 
نقطه قوت کارهاست، نقطه ضعف آنها 
نیز هست. در واقع این رمز و راز نامکشوف 
کــه در کارهای ســلطانی تبدیــل به زمینه 
و بافــت شــده اند می توانســتند کارکــرد و 
اهمیت بیشتری بیابند و هنرمند دست کم 
بخشــی از ناگفته هایی که در درون قاب ها 
تبدیــل به یــک تصویر شــده اند را برای ما 
بیــان می کرد. اتفاقی کــه در چیدمان ها تا 
انــدازه ای افتــاده اســت و قرارگیــری ما در 
میــان پرده ها و تصاویری که نشــان مرگ 
هســتند، همان حس و دریافت را برای ما 
ایجاد می کنــد. از میان دســته بندی هایی 
کــه مســکوب بــرای مــرگ آورده اســت، 
مــرگ و زوال در آثار ســلطانی، غروب اند. 
آنها مــرگ را انتخاب نکرده اند و مرگ بر 

آنها نازل شــده اســت، اما آنهــا در مقابل 
مرگ جا نزده و آن را به ناچار پذیرفته اند. 
غروبــی کــه هرچنــد بــه اجبــار اســت امــا 
همچنــان زیباســت. آثــار میترا ســلطانی 
در این نمایشــگاه ستایشــگر زوال و مرگ  
هســتند آنچنان کــه نظامی دربــاره مرگ 
شــیرین می گوید: »زهی شیرین و شیرین 
مــردن او/ زهــی جــان دادن و جــان بردن 
او... چنین واجب کند در عشــق مردن/ به 

جانان جان چنین باید سپردن...«
گالــری فرمانفرما تا 7 مــرداد ماه میزبان 
نمایشگاه انفرادی میترا سلطانی با عنوان 
»در ســتایش زوال« اســت. ایــن هنرمنــد 
دانــش آموخته مقطع کارشناســی ارشــد 
رشــته گرافیک دانشــگاه هنر و کارشناسی 

نقاشی از دانشگاه شاهد تهران است.

در مرحلــه زوال در حــال از دســت دادن 
معنا هســتند. در واقع همه چیز در درون 
ایــن جعبه هــا ارزش یکســانی پیــدا کرده  
و تبدیــل به یک زمینــه و بافت شــده اند، 
نقاشــی های کرگدن و پرنده و خنجر، تنها 

بهانه هایــی تصویری انــد کــه قــرار اســت 
توجه مخاطب را به درون کار جلب کنند، 
گویــی هنرمند درهــای شیشــه ای را برای 
جعبه هایــش انتخــاب کــرده تــا بتوانیــم 

درون زیبای مرگ را ببینیم.

حرکت کند و ابزارهایی را برای مخاطب 
فراهم می کند که به او کمک می کند این 
دنیــای بی پایــان اطــراف ما را بشناســد. 
پــروژه خط هــای انــرژی می خواهــد این 

جریان بی نهایت را به روی شما باز کند.
ë  شما در کارهایتان در طبیعت، صرفاً از 

مواد موجود در محیط اســتفاده می کنید 
یــا مــوادی خــارج از طبیعــت را نیــز در 

کارهایتان دارید؟
مــن دوســت دارم فرم هــا و چیزهایی را 
بــه محیــط طبیعــی اضافــه کنــم، برای 
مثال هنگامی که در طبیعت کار می کنم 
اشــیای جدیــدی ماننــد ســنگ را به آن 
اضافه می کنم. من به سنگ ها الهاماتی 
می دهم تا به آنها زبان یا معنی متفاوتی 

ببخشم.
در آخریــن پــروژه ام »گــوش بــه زمین«، 
یک جســت و جوی انسانی برای حقیقت 

در طبیعت و شــرایط موجودات انســانی 
مورد بررســی قرار گرفته است که دیدگاه 
مــرا از یک مجمع الجزایر ســنگی بازتاب 
می دهــد. هــدف مــن از آغــاز جســت و 
جوی فیزیکــی و ماورایی در طبیعت این 
اســت که ببینیم چگونه این روابط ایجاد 

شده اند و تغییر شکل داده اند.
ë  شــما در کارهایتــان از زبــان و نوشــتار 

استفاده های زیادی کرده اید، چگونه میان 
زبــان و محیــط ارتبــاط برقــرار می کنید؟ 
هــدف شــما بــرای اســتفاده از زبــان روی 
ســنگ و در دل طبیعــت به عنــوان یک 

چیدمان هنری چیست؟
مــکان  به عنــوان  طبیعــت  ســوئد  در 
می شــود.  شــناخته  محــض  حقیقــت 
بنابراین قرار دادن عالمت های نوشتاری 
در منظره هــای مختلــف، بازتــاب درک 

شخصی و ویژه خودم از هستی است.
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