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هنروادبيات

در  ايران�ي  هنرمن�دان  حض�ور    
حراج ه�اي خارج�ي قدم�ت چنداني 
ندارد. از منظر هنرمندي چون ش�ما كه 
تجربه اي�ن اتفاق�ات را دارد اين حضور 

چگونه ارزيابي مي شود؟
برخي از اين حراج ها س��ابقه 300 ساله 
دارند بنابراين اگر براي ما تازه هستند در آن 
طرف دنيا كامال جا افتاده اند و ابعاد مشخصي 
دارند. حراج ها براي ما تازگي دارند چرا كه ما 
تنها از س��ال 2006 ميالدي تاكنون در اين 
حراج ها ش��ركت داريم. البته پيش از اين هم 
برخي از آثار در اين زمينه ها وارد ش��ده اند اما 

تنها به صورت انفرادي بوده اند. 
زمان زيادي طول مي كش��د تا ما متوجه 
قواعد، بازي ها و چگونگي تعيين قيمت آثار 
ش��ويم اما اين اتفاق خواهد افت��اد. آن گونه 
كه در آخرين حراج كريس��تيز، قيمت ها به 
ارزش واقعي شان نزديك بودند و جهش هاي 
عجيب و غري��ب يك ميلي��ون دالري اتفاق 
نيفتاد و البت��ه از 20 ه��زار دالر كمتر هم به 
فروش نرس��يد. با اي��ن وجود ب��ه گمان من 
حراج ها تبدي��ل به يك نه��اد تعيين كننده 
هنري نش��ده اند. حراج، حراج است، همين! 
فروش آثار به لحظه خاص بس��تگي دارد. اثر 
يك هنرمند ممكن است به خاطر رقابتي كه 
برخي خريداران با هم دارند به قيمت بسيار 
بااليي به فروش برسد و گاهي حتي كارهاي 
بهتر هم به آن قيمت نمي رس��د بنابراين هر 
حراجي بر اس��اس ضوابط هنري خاصي كه 
گردانندگان آن حراج و نمايندگان آنها براي 
انتخاب آثار تعيين مي كنن��د پيش مي رود. 
خود اي��ن موض��وع هم با جس��ت وجوگري 

هنرمندانه كمتري صورت مي گيرد. 
  پس به زعم شما اصالت و كيفيت يك 
اثر هنري تاثير چندان�ي در قيمت آن و 

استقبال مخاطبان ندارد؟
به بيان ديگر بيشتر آثار هنرمندان تثبيت 
شده انتخاب مي ش��وند چرا كه گردانندگان 
حراج معتقدند احتم��ال فروش كارهاي آنها 
بيشتر است. وجه هنري يك حراج به مقدار 
زيادي هم به منطقه، س��ليقه گردانندگان و 
از همه مهم تر سليقه مخاطبان آثار بستگي 
دارد. خريداران ممكن اس��ت در يك دوره اي 
با سليقه نسبتا مش��خصي زمينه اي را ايجاد 
كنند ك��ه به نظر برس��د نوع خاص��ي از آثار 
مورد تقليد قرار مي گيرند. اي��ن كار چندان 
درستي نيست چراكه اثر هنري نه بر اساس 
رقابت ه��اي ب��ازار ف��روش بلكه بر اس��اس 
جهان بيني خود هنرمند به وج��ود مي آيد. 
بنابراين وجهه هنري زيادي را براي حراج ها 
قايل نيستم ولي سياستگذاري ها در اين ميان 
نقش عمده اي دارند. اين سياس��تگذاري ها 
ممكن اس��ت از جانب خريداران آن منطقه 
اعمال ش��ود. همان طور ك��ه در حراج هاي 
دوبي عالقه به خوشنويسي و نقاشي خط كه 
از طري��ق فرهنگ س��ازي ديجيتالي صورت 
مي گيرد به مقدار زيادي مورد توجه اس��ت 
و اين آثار با قيمت خيل��ي بااليي خريداري 

مي ش��وند. اين قضيه الزاما نشان دهنده اين 
نيست كه نقاش��يخط فالن هنرمند مصري 
واجد ارزش باالتري از كار هنرمندي اس��ت 
كه در اي��ران كار مي كند. گاهي اوقات ش��ما 
مي بينيد به خاطر همين تعصبات منطقه اي، 
نقاش��يخط يك هنرمند مصري يا سوري يا 
لبناني در مقايسه با كار هنرمندان كشور ما 
به قيمت بس��يار باالتري به فروش مي رسد. 
بنابراين اين ب��ازار آنقدر خالص نيس��ت كه 

بشود از منظر صرفا هنري به آنها نگاه كرد. 
   نگاه دنيا به آثار ايراني چگونه است؟

اخي��را در يك��ي، دو س��ال گذش��ته ب��ا 
سياس��تگذاري بس��يار زننده اي مواجه شدم 
كه خريداران عرب، آثار هنرمن��دان ايراني را 
نمي خرند و نوعي ضديت با ايران و هنر معاصر 
ايران در ميان شان رشد كرده است. به شخصه 
فكر مي كنم خود اين ام��ر تاثير قابل توجهي 
در فروش آثار هنرمندان ايراني مي گذارد ولي 
ما هم نبايد چندان دلبس��ته اين باش��يم كه 
عرب ها كارهاي ما را نخرن��د. عرب ها اگر هم 
كار هنرمندان ما را نخرند اين آثار در حراج هاي 
ديگري ك��ه در اروپا و امريكا برگزار مي ش��ود 
فروش خواهد رفت. كار هنرمندان ايراني واجد 
ارزش��ي فوق العاده است و در س��اير حراج ها 

مي تواند به قيمت باالتري به فروش برسد. 
در  خط نقاش��ي ها  ب��ه  عالقه من��دي 
ميان اع��راب به عل��ت مشاركت ش��ان )كه 
فرهن��گ واح��دي را نش��انه مي زن��د( مانع 
عالقه هنرمن��دان و مخاطبان س��اير نقاط 
جهان نيس��ت. پس ما نبايد به آنها وابستگي 
داشته باشيم. در نتيجه به گمان من حراج ها 
تعيين كننده وج��ه هنري آث��ار هنرمندان 
نيستند اما به هر حال حراج ها مهم هستند 
و اگر يك اثر در اثر رقابت خريدارها با قيمت 
باالتري به فروش برسد هرچند سقف فروش 
آث��ار آن هنرمن��د را به طور قطع��ي تعيين 
نمي كند اما در ارتقاي سطح معمول قيمت 

آثار او )چ��ه در ب��ازار داخلي و چ��ه در بازار 
خارجي( موثر است. 

ديدگاه ه��اي جامع��ه جهاني در س��طح 
گسترده و البته عاميانه بر اساس برنامه ريزي و 
سياستگذاري رسانه هاي گروهي عظيم شكل 
مي گيرد. اين ديدگاه يك ديدگاه رايج است كه 
كار خودش را هم مي كند. اينكه ما مي توانيم 
در قبالش چه كار كنيم را من نبايد پاسخ دهم 
چون من سياستمدار نيس��تم ولي به عنوان 
كس��ي كه كار هنري مي كند مي توانم بگويم 
مخصوصا در عصر پست مدرن آثار هنرمندان 
مختلف دنيا كه از جاه��اي مختلفي آمده اند 
بسيار مورد توجه اس��ت. اين قضيه نه تنها در 
مورد هنرمندان ايراني بلكه در مورد هنرمندان 
چيني و روس��ي هم صورت گرفت. اين كارها 
پذيرفته شدند و به عنوان بخشي از هنر جهاني 
مورد ستايش هم قرار گرفتند. اگر هنر معاصر 
چين را از نظر نحوه ارايه آثار به عنوان يك الگو 
مدنظر قرار دهيم، آن وقت متوجه مي شويم به 
جز همه اين جنجال ها و هياهوها و البته شكل 
دادن به افكار عمومي كه سال هاست صورت 
مي گيرد، اثر هنري معرف هنرمند سازنده و به 
تبع آن معرف فرهنگي است كه هنرمند از آن 
برآمده است بنابراين به خودي خود اين تصوير 

عرضه    مي شود. 
   هنرمند چه مق�دار از ب�ار ارايه آثار 

خود را به دوش مي كشد؟
من با غرور خيل��ي زياد مي خواهم بگويم 
هنرمند ما وظيفه ن��دارد جهانيان را متوجه 
اين كند كه ما آن نيس��تيم كه ش��ما خيال 
مي كنيد. ب��ه گمان م��ن وظيف��ه هنرمند 
اين نيس��ت. وظيفه هنرمن��د خيلي خيلي 
باالتر از اين اس��ت كه بخواهد مس��تقيما با 
شكل گيري نادرس��ت افكار عمومي جهاني 
مقابله و آن افكار را تصحيح كند. نفس اثري 
كه او خلق مي كند به خ��ودي خود اين كار را 
انجام مي دهد. منتها من تكرار مي كنم قايل 
به تاييد افكار عمومي جهان در بازه زماني كه 
تصوير ارايه شده از ايران و فرهنگ ايران كدر 
شده است نيستم اما بر طرف كردن اين گرد و 

خاك را هم وظيفه هنرمند نمي دانم. 
هنرمن��د بايد كار خ��ود را انج��ام دهد و 
كارش را عرض��ه كند. بخش��ي از وظيفه اي 
كه شما در پرسش تان به آن اشاره كرديد بر 
عهده منتقدان، كارگزاران و نويسندگان است 
به اين صورت كه آنها بايد درباره هنر معاصر 
ايران كتاب منتشر كنند. انتشار اين كتاب ها 
الزم است و كساني كه كار عرضه آثار هنري را 
به عهده دارند بايد وظيفه خود را انجام دهند. 

از س��وي ديگر وقتي اين كتاب ها عرضه 
ش��دند اگر اثر خلق ش��ده حقيقتا اثر هنري 
باشد، روي پاي خودش مي ايستد و برخالف 
جريان هاي رايج سياسي كار خودش را انجام 
مي دهد در غي��ر اين صورت طبيعي اس��ت 
كه در اين زمينه كارا نباش��د. از نظر من اگر 
هنر درست عرضه ش��ود كار خودش را انجام 
مي دهد. فارغ از اينكه هنرمند سياسي باشد، 
تغزلي كار يا اجتماعي فعاليت كند، در مورد 
اثري كه بايد از دس��ت هنرمند به دس��تان 
مردم برسد، نقش افرادي كه كارگزار فرهنگي 
هس��تند تعيين كننده مي ش��ود. اگ��ر اين 

كارگزاران كار خودش��ان را انجام نمي دهند 
عم��ده مس��اله اين اس��ت ك��ه برنامه ريزي 
فرهنگي دولتي يا غيردولتي اساسا دارد به چه 
نحوي عمل مي كند؟ كارگزارها بايد كارشان 
را بلد باش��ند و اگر اين كار را بلد نيستند بايد 
به خارج از كش��ور بروند و به ط��ور مثال در 
مدارس��ي كه حراج هاي بزرگ دارند اين كار 
را بياموزند. م��ن در بخش دولتي كس��ي را 
نمي شناسم كه بتواند اين كار را به طور علمي 
و درس��ت انجام دهد. در ح��وزه اقتصاد هنر، 
بخش خصوصي در حال فعاليت است. در اين 
عرصه افراد مشخصي هستند كه مي توانند 
آثار را قيمت گذاري كنند و آث��ار معين را به 

بازارهاي معين بفرستند. 
   منظورت�ان از عرضه آث�ار معين به 

بازارهاي معين چيست؟
منظورم آن اس��ت ك��ه هر ب��ازاري براي 
هر اثري مناس��ب نيس��ت. هر بازاري آثار و 
خريداران مختص به خودش را دارد. خريدار 
يك اث��ر ممكن اس��ت خريدار اث��ري ديگر 
نباش��د. در ايران مهندس كاظمي، عليرضا 
سميع آذر، اميد تهراني و بسياري از خانم هاي 
گالري دار هس��تند كه اين كار را به درستي 
انجام مي دهند. اين افراد در حراج ها شركت 
مي كنند و در حراج هاي داخلي تاثير فراواني 
دارند. اين اف��راد همگي به صورت غيردولتي 

كار خودشان را انجام مي دهند. 
  آيا ش�ما ه�م مث�ل برخي ديگ�ر از 
هنرمندان معتقديد در ايران منتقد آثار 
هنري خاصه در حوزه تجس�مي وجود 
ندارد؟ آي�ا جرياني تحت عنوان جريان 
منتق�دان هنرمندان تجس�مي در اين 

عرصه شكل گرفته است يا خير؟
ببينيد! سابقه نقد هنري در ايران چندان 
طوالني نيست و احتماال از چهار تا پنج دهه 
فراتر نم��ي رود. خاصه در س��ال هاي قبل از 
انقالب تعدادي از منتقدان هنرهاي تجسمي 
راه خ��ود را پيدا كرده بودند و ب��ه طور مداوم 
كار مي كردن��د. بنابراين هر يك از مجله هاي 
هنري را كه باز مي كرديد در صفحه هنرهاي 
تجسمي يك نقد هم نوشته شده بود. امروز 
هم در مجله هايي چ��ون »حرفه هنرمند« و 
»تنديس« كه از نظر من مجله هاي تخصصي 
هنري هستند با نقدهاي درخشاني برخورد 
كرده ام. با اين وجود اين مجالت تيراژ محدود 
دارن��د و نقدهاي هنر تجس��مي آن گونه كه 
بايد در نش��ريات پر تي��راژ براي خودش��ان 
جايي پي��دا نمي كنند. بنابراين مي ش��ود به 
يك تعبير نبود منتقد را پذيرفت زيرا منتقد 
بايد در جرايد كثيراالنتشار بنويسد تا بتواند 
با بيش��ترين ميزان خواننده و مخاطب س��ر 
و كار پيدا كن��د. عوامل اقتص��ادي تا حدي 
در اين مورد تاثير گذار اس��ت از س��وي ديگر 
ممكن اس��ت منتقدان كنوني افرادي باشند 
كه به طور موظف اين كار را انجام نمي دهند. 
بنابراي��ن امروز در ح��وزه نق��د و خاصه نقد 
هنرهاي تجسمي با كمبودهاي جدي مواجه 
هستيم كه بايد برطرف شوند. از نظر من بدون 
پش��توانه كتبي تحقيقي معارف��ه هنرهاي 

تجسمي به درستي انجام نمي شود. اين منابع 
بايد قوت بگيرند. شخصا تعداد قابل توجهي 
منتقد جوان مي شناسم كه در مجله تنديس 
يا حرفه هنرمند مي نويس��ند ام��ا معتقدم 
همين افراد بايد اين ام��كان را پيدا كنند كه 
به طور حرف��ه اي، مرتب و جدي اي��ن كار را 
انجام دهند. اگر اين كار انجام شود از ميان اين 
افراد، متخصصاني بر  مي خيزند كه كتاب هاي 
قابل توجهي درباره هنر معاصر ايران خواهند 

نوشت. 
البته كتاب هايي در اين زمينه نوشته شده 
اس��ت. ش��هروز نظري و آقاي كشميرشكن 
كتاب هايي در اين زمينه تاليف كرده اند كه به 
زبان انگليسي منتشر شده است اما مي شود 
اين فضا را گسترش داد چرا كه هنر تجسمي 

ما هنوز نياز زيادي به اين دست كارها دارد. 
  به نظر بسياري از كارشناسان داخلي 
و خارج�ي فع�ال در حوزه تجس�مي، 
موزه ها نق�ش بس�يار تعيين كننده اي 
در مورد معرفي هنرهاي تجس�مي ايفا 
مي كنند. ش�ما در اين م�ورد چه نظري 

داريد؟
ببينيد ما اصال در ايران م��وزه اي نداريم 
كه به هنر معاص��ر ايران بپ��ردازد. فقط يك 
موزه هنرهاي معاصر داش��تيم كه هيچگاه 
در واقعيت به يك موزه تبديل نشد. از همان 
آغ��از تاس��يس، م��وزه هنره��اي معاصر به 
صورت گال��ري عريض و طويل��ي درآمد كه 
نمايشگاه هاي مقطعي در آن برگزار مي شد. 
ما نياز به يك موزه داشتيم )و داريم( كه سير 
تحول هنر معاصر ايران را از زمان كمال الملك 
و شاگردانش در خود جاي دهد به طوري كه 
وقتي كسي در اين موزه قدم مي زند در واقع 
بتواند در تاريخ هنر معاصر ايران قدم بزند اما 
موزه هنرهاي معاصر ته��ران هيچ گاه- مگر 
در يك مقطع بس��يار كوتاه در بعد از انقالب 
كه موزه مجددا افتتاح شد- اين وظيفه را به 
عهده نگرفت. تازه در آن افتتاح مجدد هم هنر 
نقاش��ي ايران از قديمي ترين زمان ها تا دوره 
كمال الملك به نمايش  درآمد. به اين ترتيب 
اين تنها نمايشگاهي بود كه صاحب كاتالوگي 

قابل رجوع شد. 
  چگونه مي توان موزه ها را به س�مت 

كاركرد واقعي خود هدايت كرد؟
ما در مورد موزه با معضل نسبتا پيچيده اي 
مواجهيم كه راه حل آن را برنامه ريزان دولتي 
موظف بايد پيدا كنند. اي��ن موزه امروز فعال 
نيس��ت. اگر بناست فعال ش��ود بايد بودجه 
كافي داشته باشد. مديران بايد به اين موضوع 
توجه كنند كه اگر بناس��ت م��وزه اي در كار 
باش��د چه برنامه ريزي براي فعاليت آن بايد 
انج��ام داد. بودجه اين م��وزه در اواخر دولت 
گذشته تقريبا به حداقل رسيد. در ادامه بايد 
كار و وظيفه اين موزه تعريف شود. آيا اين موزه 
وظيفه دارد پنج نمايش��گاه را در آن واحد در 
درون خود داشته باش��د يا بر اساس وظيفه 
اصلي موزه بايد موزه اصلي داشته باشد كه در 
درون آن سرفصل هاي مهم تاريخ هنر معاصر 
به نماي��ش دربيايد و در ضم��ن چند گالري 

هم مثل هر م��وزه بزرگي نظي��ر مركز »ژرژ 
پمپيدو« يا موزه هنر مدرن نيويورك داشته 
باش��د. آن مراكز هم معموال يك بخش ثابت 
دارند و در كنار آن بخ��ش ثابت، گالري هاي 
متعددي دارند. وظيفه موزه هنرهاي معاصر 
بايد مش��خص ش��ود. اينكه م��وزه هنرهاي 
معاصر تبديل به جايي ش��ده ب��ود كه در آن 
نمايش��گاه طراح��ي لباس و خوشنويس��ي 
سنتي برگزار مي شد اتفاق خوبي نبود. البته 
كه برگزاري اين نمايشگاه ها نه تنها بد نيست 
بلكه خيلي هم خوب است اما موزه هنرهاي 
معاص��ر محل مناس��بي براي برگ��زاري آن 
نمايشگاه ها نبود. بنابراين اگر در ابتدا تعريف 
موزه هنرهاي معاصر مش��خص شود سپس 
مي شود انتظار داشت همان طور كه در مدت 
مديريت آقاي عليرضا سميعي آذر كه حدودا 
هشت سال به طول انجاميد كارهاي فرهنگي 
مهم و عمده اي انج��ام داد. با اين وجود در آن 
دوره هم موزه هنرهاي معاصر ايران همچنان 
يك موزه گالري ب��ود و در تعري��ف موزه در 

معناي واقعي كلمه    نمي گنجيد. 
اينجا همان قسمتي اس��ت كه به بخش 
خصوص��ي و حمايتي كه بخ��ش خصوصي 
بايد داشته باشد مربوط نيس��ت زيرا بخش 

خصوصي قادر نيست اين نوع سياستگذاري 
را اعمال كند زيرا نه تنها اين وظيفه در توان 
بخش خصوصي نيس��ت بلكه در ذاتش هم 
جايي ن��دارد. اي��ن كار وظيف��ه برنامه ريزان 
دولتي است. با وجود آنكه اغلب اميدهاي من 
به يأس تبديل شده اما اميدوارم وزارت ارشاد 
دولت كنوني به نح��وي برنامه ريزي كند كه 

بتواند فرهنگ را در اين حوزه نهادينه كند. 
راه هاي��ي ب��راي رس��يدن به اي��ن مهم 
وجود دارد و رس��يدن به ه��دف چندان هم 
پيچيده نيس��ت. طبيعتا انتظار اين است كه 
محدوده امر و نهي ها براي تكليف به هنرمند 
و بخش ه��اي مختل��ف جامعه مش��خص 
شود. اس��باب تاس��ف اس��ت كه اعالم كنم 
من سال هاس��ت رمان تاليف ش��ده توسط 
هنرمندان ايراني را نمي خوانم و زمان زيادي 
است كه فيلم توليد شده در ايران را نمي بينم 

و مدت هاست به تئاتر نمي روم. 
  چرا؟

راس��تش در طول ي��ك دهه گذش��ته 
هيچگاه مطمئ��ن نبودم آيا آنچ��ه مي بينم 
هدف و منظور اصلي هنرمندي است كه آن 
كار را عرضه كرده يا آنقدر دستخوش تغيير 
و امر و نهي ش��ده كه به ش��ير بي يال و دم و 
اشكم تبديل ش��ده و چيز زيادي از آن باقي 
نمانده است. بنابراين آيا اثر هنري به يك چيز 

مندرس تبديل شده است؟
  راه برخورد با اين پديده در س�احت 

شخصي و جمعي چيست؟
من به ش��خصه راه خودم را پيدا مي كنم. 
به اين صورت كه اگ��ر در مورد اصالت يك اثر 
هنري اطمينان نداش��ته باش��م به سراغ آن 
نمي روم. به عنوان مثال اگر به اصالت يك فيلم 
)در معنايي كه به آن اشاره كردم( شك كنم به 
سراغ ديدنش نمي روم يا اگر يك كاسه بياورند 
و بگويند قدمت فراواني دارد در صورتي كه با 
بررسي آن متوجه شوم كاسه را همين ديروز 

س��اخته اند، قطعا آن را نمي خرم. اين مثال را 
زدم تا مساله را به طور كامل توضيح داده باشم 
و بگويم ش��خصا تا زماني كه در مورد اصالت 
يك اثر فرهنگي- هنري ب��ه اطمينان كامل 
دست پيدا نكنم به سراغش نمي روم. در مورد 
بخش ديگر پرسش تان بايد بگويم در ساحت 
جمعي اين وظيفه به حوزه فاعليت دولت ها 
مربوط اس��ت و تنها از همين طريق مي شود 
براي چالش��ي كه سال هاس��ت با آن مواجه 
هس��تيم راه برون رفتي را متصور ش��د زيرا از 
همين طريق است كه هنرمند مي تواند فضا 
را درك كند و بر اس��اس آن چارچوب كاري 
خويش را معي��ن كند. به هر ح��ال هنرمند 
ايراني متعلق ب��ه همين فرهن��گ و همين 
س��رزمين اس��ت. بنابراين اگر در صورتي كه 
آن هنرمند، فردي به شدت چالشگر باشد و با 
برخي نظريه هاي عرفي حاكم، مخالف باشد 
دست به عرضه اثر هنري خويش نخواهد زد 
زيرا مي داند براي اين كار بايد بهاي سنگيني را 
بپردازد. مقصودم آن است كه اعمال فشارهاي 
زياد تنها به خاطر اين نيس��ت كه اتفاق بدي 
نيفتد زيرا به اعتقاد من هنرمند شخصا توانايي 
تش��خيص مصلحت خويش و جامعه اي كه 
در آن زندگ��ي مي كن��د را داراس��ت در غير 
اين ص��ورت تبديل به هنرمن��دي جنجالي 
و شمايل شكن مي ش��ود. بنابراين نه تنها در 
جامعه كنوني به جايگاه خاصي دس��ت پيدا 
نخواهد كرد بلكه حتي توانايي ارايه آثارش را 
نيز به طور عملي نخواهد داش��ت. به نظر من 
آنچه در طول دهه گذشته با آن مواجه بوده ايم 
بيشتر حوزه سليقه ها را شامل مي شد و نه تنها 
موارد نهي شده را مدنظر قرار داده بود بلكه در 
پاره اي از موارد ب��ه بايدها )آنچه برخي انتظار 
داشتند هنرمند انجام دهد( نيز كشيده شده 
بود. در پ��اره اي از موارد اين اعمال س��ليقه ها 
متفاوت و حتي گاهي متناقض بود. اين آزمون 
و خطا تا آنجا پيش رفت كه ديگر بنيه اي براي 

هنر معاصر ايران باقي نماند. 
  بنابراين از نظر شما محدوده بايدها و 
نبايدهاي موجود در حوزه هنر را چطور 

بايد تعيين كرد؟
براي اظهارنظ��ر در خصوص اين موضوع 
خودم را آدم صالحي نمي دانم زيرا بيش از سه 
دهه اس��ت كه در برنامه ريزي هاي فرهنگي 
حضور نداش��ته ام. امروز هم تعيين بايدها و 
نبايدها را وظيفه خود نمي دانم. راس��تش را 
بخواهيد چشمم از لفظ بايد و نبايد ترسيده 
اس��ت! بنابراين نمي توانم به راحتي از اين دو 
واژه اس��تفاده كنم. البته كه هر كسي بايدها 
و نبايدهاي خود را دارد ام��ا به عقيده من به 
كار بردن اين دو لفظ براي ديگران كار بسيار 
سختي اس��ت. تنها مي توانم بگويم بايدها و 
نبايدها را براي خ��ودم تكليف مي كنم و آنها 
را انج��ام مي دهم كه گاهي س��خت و گاهي 
نيز دلپذير هستند اما وقتي كه درباره كسان 
ديگر و در خصوص بخشي از فرهنگ معاصر 
مي خواهم از اين دو واژه استفاده كنم بسيار با 
احتياط اين كار را انجام داده يا حتي از اين كار 

امتناع مي كنم. 
  در ص�ورت ام�كان به عن�وان بحث 
پايان�ي، رويك�رد خودت�ان را در مورد 
اتفاق�ات  و  جش�نواره ها  برگ�زاري 
فرهنگي بيان كنيد. شما برگزاري چنين 
جشنواره ها و بي ينال ها را تا چه حد در 

حوزه فرهنگي تاثيرگذار مي دانيد؟
اعتقاد كلي من اين اس��ت ك��ه برگزاري 
هر جش��نواره كتابي، هر بي ينال��ي و خالصه 
هر جش��نواره گروهي و عمومي را مي توان به 
عنوان يك رويداد مبارك به حس��اب آورد. به 
اين دليل كه باعث مي شود بخشي از فرهنگ 
با وضوح و وسعت زيادي مطرح شود و مي تواند 
جنبه تبليغاتي قابل توجهي ب��راي فرهنگ 
معاصر ايران داشته باش��د. به طور كلي من با 
هر رويدادي با چني��ن رويكردي چه مذهبي، 
چه سياسي و چه فرهنگي موافق هستم. اگر 
وضعيت فرهنگ معاصر ايران به گونه اي است 
كه دچار مش��كل عمده اس��ت و در وجوهي 
مي تواند موفق عمل كن��د و در وجوهي ديگر 
قادر به انجام اين كار نيس��ت يا فراموش كرده 
اس��ت كه چگونه عمل كند، اي��ن عارضه به 
هر بخش��ي س��رايت مي كند. حتي به توليد 
فرهنگي، دريافت آثار و ب��ازار آن بخش ضربه 
مي زند بنابراي��ن كل اين بدنه بايد درس��ت و 
هماهنگ عمل كند و حتي اگر در بخش هايي 
خ��وب كار كرده باش��د باز هم ب��ا ناهنجاري 
فرهنگي مواجه مي ش��ويم. اينك��ه مردم چرا 
كتاب نمي خوانند، چرا به جاي تابلوي نقاشي، 
تابلو فرش به ديوار مي زنند و چرا تنوع مخاطب 
در ميان كس��اني كه به تئات��ر مي روند وجود 
ندارد به سياستگذاري هاي فرهنگي دولت ها 
برمي گردد. آيا اساسا يك چشم انداز بلندمدت 
حداقل براي دو دهه بعد در اين برنامه ريزي ها 
اعمال مي شود؟ از س��وي ديگر ميزان تعصب 
و فرقه گرايي در اين موارد چقدر اس��ت؟ اين 

مسائل است كه به تشديد عارضه مي انجامد. 

ما اصال در ايران م�وزه اي نداريم كه به هن�ر معاصر ايران بپ�ردازد. فقط يك موزه 
هنرهاي معاصر داش�تيم كه هيچگاه در واقعيت به يك موزه تبديل نشد. از همان 
آغاز تاس�يس، موزه هنرهاي معاصر به صورت گالري عري�ض و طويلي درآمد كه 
نمايشگاه هاي مقطعي در آن برگزار مي شد. ما نياز به يك موزه داشتيم )و داريم( كه 
سير تحول هنر معاصر ايران را از زمان كمال الملك و شاگردانش در خود جاي دهد 
به طوري كه وقتي كسي در اين موزه قدم مي زند در واقع بتواند در تاريخ هنر معاصر 
ايران قدم بزند اما موزه هنرهاي معاصر تهران هيچ گاه- مگر در يك مقطع بسيار 

كوتاه در بعد از انقالب كه موزه مجددا افتتاح شد- اين وظيفه را به عهده نگرفت

برش 1

عالقه مندي به خط نقاش�ي ها در ميان اعراب به علت مشاركت شان )كه 
فرهنگ واحدي را نش�انه مي زند( مان�ع عالقه هنرمن�دان و مخاطبان 
ساير نقاط جهان نيس�ت. پس ما نبايد به آنها وابس�تگي داشته باشيم. 
در نتيجه به گمان من حراج ها تعيين كنن�ده وجه هنري آثار هنرمندان 
نيستند اما به هر حال حراج ها مهم هس�تند و اگر يك اثر در اثر رقابت 
خريدارها با قيمت باالتري به فروش برس�د هرچند س�قف فروش آثار 
آن هنرمند را به طور قطعي تعيين نمي كند اما در ارتقاي س�طح معمول 

قيمت آثار او )چه در بازار داخلي و چه در بازار خارجي( موثر است

برش 2

پارادايم هاي هنر و لزوم تغيير ديدگاه هاي مديريتي
  حجت اهلل مرادخان�ي٭  / تنوع پيش آم��ده در عرصه هنر در قرن بيس��تم مقوله اي 
نيس��ت كه آن را بدون توجه به تحوالت ايجاد شده در ساحت انديشه و تفكر هنري حاكم 
بر اين دوره مورد بررس��ي قرار داد و از رهگذر آن بتوان به تحليلي جامع دست يافت. عالم 
هنر در قرن بيستم با دو پارادايم هنر مدرن و هنر معاصر مواجه بود و ساحت هاي مختلف 
تفكر در عرصه هنر از اين دو پارادايم تاثيرات بس��ياري پذيرفت و پديده هاي هنري دچار 
تقسيم بندي هاي متنوعي ش��د. اين تغييرات سطوح مختلف هنر از س��وژه و ابژه هنري 
گرفته تا مكاتب هنر و ش��يوه هاي خوانش آثار هنري را به طور جدي دگرگون س��اخت و 
ش��رايطي را به وجود آورد كه ديگر نگرش عام و معمولي نسبت به هنر چندان پاسخگوي 
پيچيدگي هاي پديد آمده در اين عرصه نبود. همگام با اين تحوالت براي شناخت و معرفي 
اين تكثر و تنوع ايجاد ش��ده، نهاد هاي هن��ري مثل موزه ها و گالري ه��اي هنري بيش از 
گذشته توسعه يافت تا همراه با تخصصي تر شدن آثار هنري، فضايي اختصاصي براي ارايه 

آنها و در نتيجه مديريت كردن ظرفيت هاي ارتباطي آثار هنري پديد  آيد. 
شايد بتوان خصلت هاي اصلي هنر مدرن را يكي اهميت يافتن سوژه هنري و ديگري 
خود آيين شدن اثر هنري بيان كرد. در اين دوره آنچه نسبت به هنر دوره پيشامدرن مورد 
تاكيد قرار گرفت ذهنيت هنرمند به مثابه خالق اثر هنري بود. از سوي ديگر تاكيد بر مقوله 
خودآيين بودن اثر هنري، يعني اينكه اثر هنري ارزش و اعتبارش را صرفا از خودش دريافت 
مي كند نه از پديده هاي ديگر موجب ش��د تا ظرفيت هايي جديد براي آثار هنري و فهم و 
دريافت آنها به وجود  آيد. بر اثر اي��ن تحوالت دوره مدرن م��ا مي بينيم كه مكاتب هنري 
بسياري در ابتداي قرن بيس��تم تا نيمه آن شكل گرفت. بي ش��ك در مواجهه با اين تكثر 
پديد آمده، مراكز و نهاد هاي هنري نيز با توجه به اين تحوالت، رويكردها و سياس��ت هاي 
مديريتي خود را نس��بت به آثار هنري تغيير داده و منطبق بر مقتضيات روز به آثار هنري 
پرداختند؛ تغييراتي ك��ه ضرورت آن براي گس��ترش عرص��ه هنر در جوام��ع ضرورتي 
انكارناپذير به نظر مي رسيد. نمونه بارز اين مس��اله را در جنبش اكسپرسيونيسم انتزاعي 
در امريكا و حمايت نهادهاي فرهنگي اين كش��ور از هنرمن��دان و آثار اين مكتب مي توان 
ديد. حمايت هايي كه اغلب با تغيير در رويه هاي مديريتي همراه بود و شرايط تازه اي براي 
همگاني تر شدن اين آثار جديد در امريكا و ديگر نقاط دنيا به صورت برگزاري نمايشگاه ها 
و تورهاي هنري بزرگي به وجود آورد تا از رهگذر اينها، آث��ار هنرمندان امريكايي به مرور 

ساحتي جهاني پيدا كند؛ اقدامي كه در عمل هم به نتايج مورد نظرش دست يافت. 
اما در دوران معاص��ر، پارادايم هنر ب��ا دگرگوني هاي نويني مواجه ش��د و هنرمندان 
معاصر با رويكردي انتقادي نس��بت به هنر مدرن پا به عرصه گذاش��ته و مباني نظري آن 
را با چالش هايي جدي مواجه س��اختند. در اين دوره به دليل تحوالت اجتماعي-سياسي 
پس از جنگ جهاني دوم و پيشرفت وسيع تكنولوژي و همگاني شدن آن، نوع نگاه انسان 
به آثار هنري نيز تغيير كرد. براي مثال در اين دوره سوژه هنري نسبت به عصر مدرن ديگر 
اهميتي محوري نداشت. رشد چشمگير رسانه ها و وابستگي بيش از پيش هنر و هنرمندان 
معاصر به آنها موجب شد تا اثر هنري همچون دوران پيشامدرن بار ديگر خصلتي دگر آيين 
يابد، يعني اين بار اثر هنري اعتبار و ارزش��ش را از وابستگي به اشكال مختلف تكنولوژي و 
رسانه ها دريافت مي كرد. در اين دوره همگام با نگرش انتقادي نسبت به دوره مدرن، رويكرد 
نهادهاي هنري نسبت به مديريت آثار هنري نيز دچار تغيير شد و مبتني بر تغييرات جديد 
توانست شيوه هاي نويني را براي مديريت فضاهاي هنري، آثار هنري و نحوه ارايه و معرفي 
آنها مهيا كند. استفاده فراگير از تجهيزات ديجيتالي و مولتي مديا در موزه ها و پديد آمدن 
گالري هاي مجازي را مي توان از نمونه نتايج اين تغيي��رات مديريت هنري در اين دوره به 

شمار آورد. 
آنچه مسلم است مديريت به معناي بسترس��ازي براي حركت هنر و فراگير شدن آن 
همواره دغدغه هنرمن��دان و عالقه مندان به اين حوزه بوده و هس��ت. بي ش��ك مديريت 
درست هنري است كه مي تواند مسيرهاي همگاني ش��دن هنر در جامعه را فراهم آورده و 
با گسترش مخاطبان آثار هنري به ميان اقشار مختلف، زمينه هاي الزم براي فراگير شدن 
هنر را فراهم آورد. امروزه اين ضرورت در كشور ما هم نقش��ي محوري دارد زيرا در ايران از 
يك سو به دليل قدمت فراوان در عرصه فرهنگ و هنر و از سوي ديگر به عنوان بزرگ ترين 
توليد كننده آثار هنري در خاورميانه و يكي از كشورهاي فعال در دنيا، عرصه مديريت هنري 
اهميتي غيرقابل انكار دارد. از اين رو به نظر مي رس��د اگر بخواهيم هم ظرفيت هاي هنري 
كش��ور را در حوزه هايي مثل هنرهاي تجسمي بشناس��يم و هم بتوانيم از رهگذر اين آثار 
هنري، حضوري شايس��ته در عرصه جهاني داشته باش��يم اين امر نيازمند اين نكته است 
كه ما نيز چون جوامع پيش��رفته در عرصه هنر با نقد و بررس��ي و ش��ناخت فضاي هنري 
كشور، ش��رايط فكري حاكم بر آن را تبيين كرده و مبتني بر آن تغييرات مديريتي الزم را 
ايجاد كنيم. مقوله اي كه به نظر مي رسد در حوزه هاي مختلف هنر به ويژه عرصه هنرهاي 
تجسمي در ايران مغفول مانده و هر ساله به دليل اين بي توجهي ها فرصت هاي اقتصادي- 
فرهنگي زيادي از دست مي رود. در حالي كه با بينشي درست و درس گرفتن از تجربيات 
موفق جهاني مي توان بس��ياري از نواقص موجود را برطرف س��اخت و در مسير رشد هنر 
گام هايي استوار برداشت.  ٭پژوهشگر و مدرس دانشگاه

مارال اصفهاني خودنگاره هايش را به گالري ويستا برد 
خودنگاره برايم تكراري نمي شود

وقتي وارد گالري ويستا مي شوي تصاوير زناني كه عجيب شبيه نقاش هستند روي ديوار 
خودنمايي مي كند. تابلوهايي كه كوچك ترين ش��ان يك متر و نيم اس��ت اما در البه اليشان 
تابلوهاي بس��يار كوچكي هم ديده مي شود. كوچك تر ها به س��بك اكسپرسيو كار شده اند و 
بزرگ تر ها خودنگاره هايي هستند با س��بك انتزاعي كه چهره فيگورها به صورت هايپررئال 
كار شده و در پس زمينه هم موتيف هاي ايراني به چشم مي خورد. گاه در يك تابلو دو چهره از 

هنرمند به چشم مي خورد. گويي من مثالي هنرمند با من واقعي اش در ارتباط است. 
از مارال اصفهاني، نقاش اين آثار درباره ورودش به دنياي نقاشي و دنياي نقاشانه اش 
كه از كجا نشات مي گيرد، مي پرسم. مي گويد: تحصيالت آكادميك نقاشي را از هنرستان 
شروع كردم. بعد دانشجوي استعداد ويژه به علت رتبه 22 و دارنده باالترين رتبه كنكور 
سراسري در نقاشي و واجد شرايط تحصيل در دو رش��ته همزمان تئاتر و نقاشي شدم و 
اين طوري دنياي تئاتر را هم تجربه كردم. در دوره كارشناسي هم واجد شرايط تحصيل 
در مقطع كارشناسي ارشد نقاشي بدون كنكور به دليل داشتن رتبه اول در رشته نقاشي 
در طول دوران تحصيل در دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران شدم. در تمام زندگي ام 
همواره به دنبال جواب هايي درباره هستي بودم. حتي تصميم گرفته بود از نقاشي انصراف 
بدهم و بروم الهيات بخوانم. حقيقت آفرينش و فلسفه خلقت مبناي شروع تحقيقات در 
اديان و روانشناسي و نهايتا عرفان شد كه پاسخ س��وا ل هايم را در عرفان شرقي يافتم. به 
نظرم موالنا به تمام سواالت جواب مي دهد. دريافتم براي رسيدن به مقصود بايد سفر از 
خويش به خويشتن را طي كرد كه مهم ترين اصل عرفاني است. با شروع اين سفر از وجود 
دو حضور آگاه ش��دم. يكي خويش و ديگري خويشتن خويش كه چه اندازه با هم بيگانه 
هستند. براي همين به سمت خودنگاره رفته ام. مثال شما در برخي آثارم مي بينيد در يك 
اثر دو تصوير از خودم ديده مي شود كه يكي ديگري را در آغوش كشيده است. گويي من 
مثالي من واقعي ام را در آغوش دارد. براي خودم همين حس را دارد. آنكه س��ر به آسمان 
دارد همان من مثالي اس��ت كه آرزوي رس��يدن به آن نگاه رها در چهره من واقعي ديده 

مي شود. 
مارال اصفهان��ي در ادامه درباره عالقه اش به عرفان مي گويد: من جواب س��وال هايم را در 
عرفان پيدا كردم. خصوصا در موالنا. اينكه جهان خود آدمي آنقدر وسيع است كه كل هستي 
را در بر مي گيرد و همه آنچه بيرون از ما اس��ت، نيز به نوعي بازتاب خود ما است. من شناخت 
ناخودآگاهم را بسيار دوست دارم و براي همين مطالعات بس��ياري در حوزه روانشناسي هم 

داشتم. 
از سوي ديگر با نگاه به آثار اين هنرمند در مي يابيم كه او رنگ را به خوبي مي شناسد اما در 

آثار كوچكش كمتر سراغ تركيب رنگ ها يا استفاده از رنگ هاي تند رفته است. 
از او مي پرسم با اين تفاسير براي هميشه مي خواهيد خودتان را بكشيد؟ مي گويد: بله. و 
به نظرم هيچگاه تكراري نخواهد شد. هر بار چيز جديدي در خودم براي كشف دارم كه شايد 
خودم را شگفت زده كند. من در نقاشي كشيدن به سپردن خودم به لحظه و حس لحظه ام و 
نزديك شدن به ناخودآگاه اعتقاد دارم و سعي مي كنم همين مسير را پيش بروم. البته گاهي 
خلق پرتره يك شخصيت برايم جذاب مي شود. مثل شهال جاهد. من تئاتر هم خوانده ام و به 
نظرم عش��ق او خيلي »مده آ«وار بود. اين شخصيت ها مرا جذب مي كنند. البته همين جذب 

شدن به چنين شخصيت هايي و خلق پرتره آنها هم در مسير همان خودشناسي است. 
نمايش��گاه مارال اصفهاني تا دوازدهم مردادماه در گالري ويستا داير است و عالقه مندان 
مي توانند ساعت 16 تا 20 هر روز از اين نمايشگاه واقع در خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، 

كوچه دوازدهم، پالك 11 ديدن كنند. 

نگاه

ديوار

گالري ها، موزه ها و حراج هاي هنري  در گفت وگوي اعتماد با آيدين آغداشلو:

چشمم از لفظ باید و نباید ترسیده است
خريداران عرب، آثار هنرمندان ايراني را نمي خرند

  رضا نامحو  / نام آيدين آغداشلو كه به ميان مي آيد خيلي از اهالي هنر و حتي 
مردم به ياد نقاشي مي افتند. تاثير اين هنرمند بر هنرهاي تجسمي تا به آن حد 
اس�ت كه حذف نامش، بخش قابل اتكايي از هنر معاصر ايران در اين حوزه را با 
چالش روبه رو مي كند. نقش اين هنرمند در حوزه هنرهاي تجس�مي غيرقابل 
انكار است زيرا او فرد صاحب نظري در اين حيطه محسوب مي شود و سال هاي 
زيادي را به تحقي�ق و پژوهش در اين حوزه پرداخته اس�ت. در اين گفت وگوي 

آسيب شناسانه، آغداشلو در خصوص چيستي حراج ها، وضع موزه ها، جايگاه 
نقد در اين هنر، چالش ها و بايدها و نبايدها در هنرهاي تجس�مي صحبت كرد. 
اين سواالت به داليل مختلفي در س�ايه قرار گرفته اند. از كم توجهي مديران و 
مسووالن هنري كش�ور تا برقراري ارتباط مخاطبان خاص با اين هنر كه باعث 
شده عامه مردم شناخت چنداني نسبت به آن نداشته باش�ند. در ادامه شرح 

گفت وگوي »اعتماد« با آيدين آغداشلو آمده است.
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