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 در »تهران«: 
 گفتگویی با 

گالری داران ایرانی

مصاحبه ی ذیل با حضور »رزیتا شرف جهان« از گالری »طّراحان آزاد«، »آناهیتا 
قباییان« از گالری »راه ابریشم«، »مریم مجد« از گالری »اثر«، »معصومه 

مظفّری« )رئیس انجمن »نقّاشان ایران«( و »کامبیز« و »کیوان موسوی اقدم«-به 
ترتیب الفبای فارسی-انجام گرفت. پرسش سؤاالت توّسط کامبیز موسوی اقدم و 

طرح آنها توّسط »تالین گریگور« )عضو هیأت علمی دانشگاه »کالیفرنیا«-واحد 
»دیویس«( با همکاری سردبیر نشریّهی هنر، »ِربکا اِم. براون«، صورت پذیرفت. 

این مصاحبه در روزهای هجدهم و سیام ژوئن ۲۰۱۷ به وقوع انجامید.

بازار، شاهکار هنری و معّرفی هنرمندان جدید

کامبیز موسوی اقدم: شّکی نیست که نقش شما در عرصه ی هنر معاصر 
ایران در چند دهه ی اخیر اهّمیّت داشته است. همچنین، از پیش از انقالب، 

زنان در زمینه ی گالری داری نقش فّعالی را ایفا کرده اند. بازار هنر جهانی مسیر 
هنر ایران را در این بیست سال اخیر تغییر داده است. موضوع چگونگی عملکرد 

هنرمندان، گالری داران و »کلکسیونر«ها در مسیر این بازار و گاه در خالف جهت 
آن، مطرح می شود. به طور اخص، پرسش اینجاست که نسبت به این بازار چه 

موضعی داشته اید؟ در جهت آن بوده اید یا مقاومت کرده اید؟ چه استراتژی هایی را به 
کار بردید؟  

مریم مجد: من یازده سال است که این حرفه را دارم. این مسئله ی بازار به بیست 
سال پیش برنمی گردد. بیشتر به سال ۲۰۰۶-زمانی که »کریستیز« در دوبی شروع 

به معّرفی و فروش آثار ایرانی می کند-برمی گردد. از آنجاست که توّجه ها به هنر 
ایران جلب می شود. عالوه بر هنر مدرن، هنر معاصر و آثار جوانان را نیز به 

نمایش می گذارد. پس تفاوت بین اآلن با ۲۰۰۶ خیلی زیاد است، همانطور که ۲۰۰۶ 
مثالً با ۲۰۰۰ خیلی متفاوت است. اّما در مورد همراهی با بازار یا مقاومت در 

برابر آن: مسایلی از قبیل بین المللی شدن، توانایی داشتن در معّرفی هنرمندانت به 
دنیا و در معرض دید قرار دادن هنرمندان سطوح مختلف، مطرح می شوند. 

البتّه، جوان ترین هنرمندانی که با ما کار می کنند، سی و پنج ساله هستند. وقتی ما 
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3-5. Parastou Forouhar (b. 1962), I 
Surrender, 2009, digital printing on 
balloons, ea. 17-3/4 in. diam. (45 cm), 
installation views, Azad Art Gallery, Tehran, 
2009 (artwork © Parastou Forouhar; 
photographs provided by Azad Art Gallery) 
The seemingly benign images on the 
balloons in fact depict acts of torture. 
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Notes 
[initial unnumbered note:] 
The translation from Persian to English is by 
Navid Saberi-Najafi, who holds a PhD in 
comparative literature and teaches Persian 
language and literature at the University of 
California, Davis, where he also serves as 
Persian program coordinator. 
 

 دیون طّسوت یسیلگنا ھب یسراف زا ھبحاصم نیا یھمجرت
 یارتکد یاراد وا .تسا ھتفرگ تروص یفجن یرباص

 ھب ،سیوید رد اینرفیلاک هاگشناد رد و تسا یقیبطت تّایبدا
 و نابز سیردت ھب ،یسراف نابز یهرود تسرپرس ناونع
.دزادرپیم یسراف تّایبدا  
 

 
1 See Kamran Diba, Bāghī mīyān-i daw 
khīyābān [A Garden between Two Streets] 
(Tehran: Nashr-i Bungāh, 1393/2014), 161. 
 

 ،هاگنب رشن ،نابایخ ود نایم یغاب ،ابید نارماک زا لقن .١
.١۶١ ص ،١٣٩٣ نارھت  

 

2 The exhibition Iran Year 38: 66 Iranian 
Photographers was organized by Anahita 
Ghabaian  and the Iranian photographer 
Newsha Tavakolian as part of the 2017 
festival. It took place at the Église Sainte-
Anne, Arles, July 3–August 27, 2017; see 
https://www.rencontres-
arles.com/en/expositions/view/172/iran-
year-38, as of November 9, 2018. 
 

 Iran Year 38: 66 ،نایلّکوت اشوین و ناییابق اتیھانآ طّسوت »
Iranian Photographers   « هاگشیامن

٣  ات ھیئوژ ٢٠١٧،  زا هاگشیامن نیا .دش رازگرب هراونشج رد ی  

»لرآ« رد »نآ تنس« یاسیلک رد  عوقو ھب  ٢٠١٧ ٢٧  توا
تسویپ ھب دوش ھعجارم ؛   

.٢٠١٨ ربماون ٩ :عوجر خیرات . https://www.rencontres-
arles.com/en/expositions/view/172/iran-year-38 

 

3 The exhibition, retitled She Who Tells a 
Story: Women Photographers from Iran and 
the Arab World, took place at the Museum 
of Fine Arts, Boston, August 23, 2013–
January 12, 2014. The press release is at 
https://www.mfa.org/news/she-who-tells-a-
story, as of November 9, 2018. See also She 
Who Tells a Story: Women Photographers 
from Iran and the Arab World, exh. cat., ed. 
Kristen Gresh (Boston: Museum of Fine 
Arts, 2013).  
 

  هاگشیامن
«She Who Tells a Story: Women Photographers from Iran and 

the Arab World  «زا »نوتسوب« یابیز یاھرنھ یهزوم رد
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شروع به کار کردن می کنیم، مسیری را با هم می سازیم. برای معّرفی هنرمندان در 
عرصه ی بین المللی، ما تمام تالش مان را کرده ایم. تالش کرده ایم در تعدادی »آرت 

فِیر« شرکت کنیم. آرت فیرها خیلی گران هستند و خیلی انتخابی نیستند. نمی دانم 
این چقدر به بازار ارتباط دارد؛ برای معّرفی هنرمندان است. در مورد مقاومت، 
می توانم بگویم بیشتر به گردن هنرمند است. هنرمند کارش را انجام می دهد، اعم 

از اینکه جهانی شود یا گالری داری او را پشتیبانی کند. کار گالری دار »پروموت« 
کردن هنرمند است. اگر با جزئیّات بیشتری به سؤال شما برگردیم، گالری اثر در 

یک دوره سعی کرد هنرمندان جوان را در حراجی کریستیز مطرح کند، اّما نتیجه ای 
نگرفتیم و احساس کردیم که کاّلً در مسیر نادرست قرار گرفته ایم و جای سر و ته 

قیف عوض شده است. پس فوراً جلویش را گرفتیم و فقط با شاهکارها شرکت کردیم-
نه با هنرمندان جوان. اصوالً حراجی باید به شکل »ِسِکنِدری مارِکت« باشد. اینطور 

نیست که با هنرمندی که در آتلیّه اش هست مستقیماً وارد معامله شوید. یعنی درست 
نیست، هرچند این کار را می کنند. ولی این عمل، چیز قاّلبی تولید می کند. پس اگر 

می گویید »مقاومت«، ما این کار را کردیم، یعنی اّول امتحان کردیم و بعد دیدیم 
مسیر درستی نیست. 

رزیتا شرف جهان: زمانی بود در دوره ی پس از انقالب که دیگر نمی شد انتظار 
داشت که کار هنری دیده یا فروخته شود؛ با امروز بسیار متفاوت است. در آن 

زمان، بازار بسیار محدودی بود بین خود روشنفکران که حمایت از هم می کردند. 
در این محدوده، هنرمند، روشنفکر تلقّی می شد و روشنفکران دیگر-اعم از معمار، 

پزشک یا ادیب-رابطه ی خوبی با هنرمندان داشتند. عالوه بر این، آثار را در حّد 
کوچک با قیمت های متوّسط-که آن زمان گران هم به نظر می آمد-می خریدند تا 

نقّاش به شکلی بتواند به کارش ادامه دهد. مسیر یک دفعه تغییر کرد که درست هم 
می فرمایید. بازار دنبال سرمایه گذاری های سنگین بود و بازار موجود در خاورمیانه 

بسیار مناسب بود. حرکتی به سوی کشف و تصّرف بازارهای جدید به وجود آمد. 
ابتدا ما نگران بودیم که این حراج دریک کشور عربی برگزار شود و سالیق اعراب 
بر کارهای ما تأثیر بگذارد. نگران »کالیگرافی«-کار انتزاعی ای که می تواند خیلی 

هم »دکوراتیو« باشد-بودیم که داشت اوج پیدا می کرد، ولی این اتّفاق نیفتاد. آنچه 
اتّفاق افتاد رویکرد بسیار ساده به »هنر مفهومی« بود که متشّکل بود از مفاهیم 

بسیار ابتدایی و قابل فهم برای خریداران جدید، کمی »پاپ«-که از زبان ادبی هم 
بهره گیری میکند-مقدار زیادی هنر »فیگوراتیو« و مفاهیم مرتبط با »هنر معاصر«-
چه در مورد هنرمندان عرب و چه ایرانی. حاصل این جریان پدید آمدن نقّاشانی شد 
که شاخص ترین آنها »افشین پیرهاشمی«، »سعید احمدزاده« و »]محّمد[ طباطبایی« 

هستند. اینها الگوهایی شدند برای جوانان با فروش خوب کارهایشان. آن گنجینه 
و سابقه ی »هنر مدرن« وجود داشت با آثار کسانی چون »حسین زنده رودی«، 
»پرویز تناولی« و »سهراب سپهری«، ولی نسل جدید در پس از انقالب، در 

حیطه ی بازار الگو شدند برای این نوع هنر ساده و پاپ قابل خرید و قابل فروش. 
در نتیجه، گالری های تهران جریان ساز نبودند، بلکه حراجی ها نقش داشتند... این 

الگوی خوش فروش، جریان تجربی را متوقّف می کند و جنبش های جدیدی به وجود 
نمی آید... فقط هدف فروش است.
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فشارهای بین المللی، مسئله ی »لیست« و مقاومت

کامبیز موسوی اقدم: چگونه عوامل گوناگون جهانی شدن )مانند شبکه های دیجیتالی، 
رسانه های اجتماعی، کشورهای خلیج فارس، حقِّ رأی برای زنان، پایان »کمونیسم« 

و غیره( نقش هنر و گالری ها را از دهه ی ۹۰ به بعد در ایران تغییر داده اند، یا 
اگر بخواهیم سؤال را با صراحت بیشتری مطرح نماییم، هنر معاصر ایران چگونه 

حوزه های خاصِّ فرهنگ هنر غالب )مانند بازار هنر جهانی، فرهنگ موزه در غرب، 
تاریخ هنر و نقد هنری( را متحّول ساخته است؟  

آناهیتا قباییان: در مورد »جهان سّوم« و »جهان اّول« یا مرکز و پیرامون، امروز 
هنر ایران حرفی برای گفتن دارد، ولی خارجی ها ما را کوچک می شمارند و با 

تصّوری که نسبت به ما از طریق رسانه ها به وجود آمده است، سعی می کنند ایده های 
خود را به ما القا کنند. یکی از این ایده ها این داستان گالری دار زن و هنرمند زن است. 

این واقعاً مضحک است! به خارجی چه مربوط است که زنان حرف بزنند یا مردان 
حرف بزنند؟ اینها مدام دارند مهره ها را به این شکل جابجا می کنند. البتّه کار من خیلی 

روی عّکاسی تمرکز دارد، ولی از من هم می خواهند که نمایشگاه زن درست کنم. یعنی 
چه که نمایشگاه زن درست کنم؟ اگر زنان ما هنرمندان خوبی هستند، همراه با مردان 

نمایشگاه بگذارید تا هر کدام الیق تر بود، باال بیاید. اّما من نمایشگاه زن به  صورت 
فرمایشی درست نمی کنم... 

     آنچه مهم است این است که ما بتوانیم در مورد هنر خودمان تصمیم گیرنده باشیم 
و به سلیقه ی خارجی ها اهّمیّتی ندهیم. ما از فرهنگ قوی ای می آییم و می توانیم جهت 
هنرمان را تعیین کنیم. اینکه مدام خود را در شرایطی قرار دهیم که هنرمان به سوی 

]بازار تعیین شده توّسط خارجیان[ برود، از نظر من، پسندیده نیست...

مجد: گالری ها را به طور کلّی وقتی تقسیم بندی می کنید، به آنها گالری های 
»کاِمرشیال« می گویند. موضوع من البتّه این نیست که برای کدام گالری ها اتّفاق 

سودآوری مالی می افتد یا نمی افتد، بلکه منظورم این است که گالری ها دارند در ایران 
جبران کار موزه ها و انستیتوهای ]رسمی و دولتی[ دیگر را می کنند. گالری ها، در 

آن بخشی که گفته بودم، هنرمندان را پروموت می کنند، این همه کتاب چاپ می کنند، 
آموزش می دهند و خیلی کارهای دیگری را انجام می دهند که اصالً وظیفه ی گالری دار 

نیست. پس، در این موقعیّتی که اسمش را می گذارید »بازار«، به لحاظ اقتصادی، 
گالری دارها هزینه های باالیی را متقبّل می شوند. آنقدر برای به وجود آوردن چیزی که 

اصالً وجود ندارد هزینه می کنید که امکان ربط مستقیم با آن بازار به وجود نمی آید. 
در عین حال، نسبت به بازار بیربط هم نیستیم. و این حالت دوگانه ای است در کشوری 
که ما در آن کار می کنیم. گالری های بزرگی چون »گاگوسیان« یا »لیسن« کارشان را 

می کنند و پول شان را درمی آورند، مثل هر »بیزینس« دیگری )مانند بیزینس نفت(. این 
]گالری ها[ همه ادبیّات و مشّخصات خودشان را دارند. این در مورد گالری های اینجا 

صدق نمی کند. ما برای به وجود آوردن اثر هنری، باید آن را »مارِکت« کنیم و این 
»مارِکتینگ« ما بخش فرهنگی است. 

     منظورم این است که شما برای اینکه بتوانید هنرمندی را بشناسانید، باید کتاب 
درباره ی او چاپ شود، منتقد در موردش بنویسد، کارش در گالری به نمایش درآید، 

جریانی پیرامون او اتّفاق افتاده باشد و در موردش صحبت شود؛ اینها را ما به وجود 
می آوریم. این مورد اّول است. مورد دّوم اینکه شما وقتی می خواهید کار را برای 
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مخاطب خریدار و نه عام، ارائه کنید، الزم است »کولِکتور« هم به وجود بیاورید. 
در واقع، هر گالری داری یک عّده مجموعه دار به وجود آورده است که قبالً وجود 

خارجی نداشته اند. بدین ترتیب، تولیدات فرهنگی ابزار الزم برای مارِکتینگ هستند.

معصومه مظفّری: گاهی برخی افراد با یک لیست در دست برای خرید به گالری ها 
مراجعه می کنند که تصّور نکنم گالری ها به آنها داده باشند. گالری ها چقدر توانسته اند 

این لیست را تغییر دهند؟

مجد: این لیست عمدتاً نتیجه ی کار حراجی ها، چشم و همچشمی و رقابت ]بین 
عالقمندان به خرید آثار هنری[ است. گالری اثر در مورد تغییر این لیست تالش 
زیادی کرده، ولی موفّقیّت بسیار کمی به دست آورده است. این لیست معموالً در 

مورد آثار هنر مدرن با هنرمندان محدود )نقّاشی های »محّصص« و سپهری و 
غیره( است و نه معاصر، و جهت سرمایه گذاری است. ما توانسته ایم این لیست را که 

منعکس کننده ی نظر خریدار است، مقدار کمی تغییر دهیم.

شرف جهان: به نظر من، ما نقش زیادی را ایفا کرده ایم، با اینکه به هیچ وجه تنها 
عامل تعیین کننده نبوده ایم. افرادی را که هنرمندان باارزش و خوبی بودند، وارد 

عرصه ی هنری کرده ایم و قیمت کار آنها را باال برده ایم. مجّسمه سازان خاّلقی چون 
»محّمدحسین عماد« و »رضا لواسانی« را گالری اثر بسیار تقویّت کرد.

مجد: گاهی در سال های اخیر، جوانانی وارد این لیست شده اند به خاطر حمایت های 
خاّصی که در یک مقطع زمانی مشّخص، فرد یا جریان خاّصی، از آنها کرده اند. 

اّما اینها دوام نیاورده اند و زودگذر بوده اند، زیرا پشتیبانی از این هنرمندان با اهداف 
بیرون از ارزش و قابلیّت های خود اثر بوده و به طور مصنوعی اتّفاق افتاده است. این 
شرایط برای هنرمند نیز در مقیاس زمانی طوالنی، منحرف کننده و مخّرب بوده است.

Parastou Forouhar (b. 1962), I Surrender, 
2009, digital printing on balloons, ea. diam. 17¾ in. 
(45 cm), installation views, Azad Art Gallery, 
Tehran, 2009 (artwork © Parastou Forouhar; 
photographs provided by Azad Art Gallery)
The seemingly benign images on the balloons in 
fact depict acts of  torture.

1 (image # 3240). Rozita Sharafjahan, 
Maryam Majd, Combiz Moussavi-Aghdam, 
Masoumeh Mozaffari, and Anahita 
Ghabaian in conversation, Tehran, June 
2017 (photograph by Keivan Moussavi-
Aghdam) 

 ،مدقا یوسوم STUبماQ ،دجم مMBم ،ناIج فEF اتBزر
 نئوژ ،نارهت رد ناjیاhق اتیهانآ و یرّفظم هموصعم

)مدقا یوسوم ناویک زا سکع( ۲۰۱۷  
 
1ALTERNATE (3241). Maryam Majd, Rozita 
Sharafjahan, Combiz Moussavi-Aghdam, 
Masoumeh Mozaffari, and Anahita 
Ghabaian in conversation, Tehran, June 
2017 (photograph by Keivan Moussavi-
Aghdam) 

 ،مدقا یوسوم STUبماQ ،ناهج فEF اتBزر ،دجم مMBم
 نئوژ ،نارهت رد ناjیاhق اتیهانآ و یرّفظم هموصعم

)مدقا یوسوم ناویک زا سکع( ۲۰۱۷  
2 (3247). Maryam Majd, Rozita 
Sharafjahan, and Combiz Moussavi-
Aghdam, Tehran, June 2017 (photograph 
by Keivan Moussavi-Aghdam) 

 رد مدقا یوسوم STUبماQ و ناهج فEF اتBزر ،دجم مMBم
)مدقا یوسوم ناویک زا سکع( ۲۰۱۷ نئوژ ،نارهت  

 
3-5. Parastou Forouhar (b. 1962), I 
Surrender, 2009, digital printing on 
balloons, ea. 17-3/4 in. diam. (45 cm), 
installation views, Azad Art Gallery, Tehran, 
2009 (artwork © Parastou Forouhar; 
photographs provided by Azad Art Gallery) 
The seemingly benign images on the 
balloons in fact depict acts of torture. 

لوتم( رهورف وتسرپ
ë

 ،موشó مjلسî نم ،)۱۹۶۲ د
 ،£Sمj°ناس ۴۵ رطق هù ،نلاù یور لاتیجõد تMBôپ ،۲۰۰۹

 ۲۰۰۹ ،نارIت ،دازآ ناحاّرط یرلا• ،نامدjچ یاõاوز
لعتم یSUه رثا نیا قوقح óامت(

ë
 رهورف وتسرپ هù ق

).تسا ەدرک مهارف دازآ ناحاّرط یرلا• ار رBواصت ؛تسا  
 رد ،دنراد هناموصعم یرهاظ هک اهنلاù یور رBواصت
.دنزاسó ادB≥ه ار هجنکش لمع عقاو  

 
6 (3244). Combiz Moussavi-Aghdam, 
Masoumeh Mozaffari, and Anahita 
Ghabaian, Tehran, June 2017 (photograph 
by Keivan Moussavi-Aghdam) 

QبماSTU ق اتیهانآ و یرّفظم هموصعم ،مدقا یوسومhیاjنا 
)مدقا یوسوم ناویک زا سکع( ۲۰۱۷ نئوژ ،نارهت رد  
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رسانه: هنر مفهومی، عّکاسی و رسانه ی نوین

کامبیز موسوی اقدم: در راستای تحّوالت هنر در عصر »پسارسانه ای«  و رواج 
انواع هنرهای جدید )از جمله هنر مفهومی(، چه تغییراتی در پذیرش، ارائه و فروش 

آثار در دو دهه ی اخیر به وقوع پیوسته است؟ آیا نوع رسانه در پذیرش آثار برای 
نمایش اهّمیّتی دارد؟ افزایش یافتن نقش حامی یا »اسپانسر« در نمایش هنرهای جدید 

چه تغییری را در عملکرد گالری ها ایجاد کرده است؟ خانم قباییان، مدیریت گالری 
تخّصصی عّکاسی چه مشکالت و مزیّت هایی را دارد؟ تحّوالت عصر ارتباطات 

)وجود شبکه های دیجیتالی، رسانه های جمعی و غیره( در رونق گالری ها چه نقشی را 
ایفا می کند؟

قباییان: این در کار ما تأثیر زیادی گذاشته است. عّکاسی، حتّی بیش از نقّاشی یا 
رسانه های دیگر، دچار تحّول شده است. هر اتّفاق جدیدی که می افتد روی عّکاسی 

تأثیر می گذارد: عّکاسی با موبایل، ویدئو، اینترنت... بیان کردن ایده ای از طریق ویدئو 
پانزده سال پیش جّدی گرفته نمی شد، ولی امروز نمی توان این رسانهها را نادیده گرفت 

و رشد آنها هم به فراخور تحّوالت در ایران صورت گرفته است.

شرف جهان: این در عین حال مشکالت جّدی ای دارد. این رسانه ها ذاتاً برای این 
توّسط هنرمندان انتخاب شدند تا سروکار کمتری با سرمایه داشته و با گالری ارتباط 
داشته باشند. یک »پِرفُرمانس« بدون مبادله ی پول و بدون قابلیّت ثبت و گران شدن 
اجرا می شود... در غرب این را بعداً تصّرف کردند و در قالب سودآوری گنجاندند. 

این جریان های جدید با این سرنوشتش در غرب، وارد ایران می شود و مشکالت خود 
را در بازار پیدا می کند. با دید مثبت به رسانههای جدیدی که میتوانند ایدههای انقالبی 

و »آوانگارد« را بهتر ارائه دهند، مینگرند. برای تولید، یک حّداقل پول مورد نیاز 
است، بخصوص یک فیلم اگر بخواهد از سطح دانشجویی کمی باالتر برود. مثالً یک 

پرفرمانس نمی تواند در ایران در یک فضای آزاد ارائه شود چون برای حکومت 
قابل کنترل نمی تواند باشد، پس باید بیاید داخل گالری. این خود نقض غرض می شود. 
عالوه بر این، اگر بخواهی »اینستالیِشن« انجام دهی، هیچ منبع مالی ای وجود ندارد. 

در دورهی »اصالحات« )۱۹۹۷-۲۰۰۵(، دولت حمایت کوچکی می کند و مثالً میگوید 
نفری پانصد هزار تومان به هنرمند می دهیم-که حّداقلی است برای پیش بردن کار-ولی 

این هم دوام نمی آورد. با قطع حمایت دولتی و ایجاد فضای سنگین امنیّتی، نمی توانید 
در شهر فیلمبرداری کنید. چه ویدئویی بسازی یا چه اجرایی داشته باشی؟ درنتیجه ی 
این سرکوب، این رسانه ها تبدیل به چیزی می شوند که ادای آثار قبلی است. من باب 

مثال، یک گالری که خودش هم قابلیّت تشخیص ندارد، یک »پروپوزال« می دهد و یک 
چیزی اجرا می شود. بنابراین، نتیجه ی منفی و سطحی ای از آن باقی می ماند... به طور 

کلّی، هنرمندان، اعم از آنهایی که همچنان نقّاشی و چاپ انجام می دهند و آنهایی که 
متمایل به رسانه های جدید هستند، اگر بخواهند مستقل باشند و سلیقه ی بازار را دنبال 

نکنند، دچار مشکل جّدی مالی می شوند.

قباییان: مسئله ی مالی مشکلی جّدی برای هنر ایران است. گالری هایی وجود دارند 
که با داّللی به موقعیّت مالی خوبی دست پیدا کرده اند. منبع مالی برخی از این افراد 
و گالری ها مشّخص نیست که خیلی می تواند مخّرب باشد و به خشکاندن جریان های 

مستقل بینجامد.
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من وقتی پانزده سال پیش کارم را شروع کردم، تقریباً البراتواری نبود و عّکاسان 
عکسهایشان را برای چاپ به آتلیّه های عمومی می دادند. ولی کم کم البراتوارهای چاپِّ 

عکس، ماشین های جدید تهیّه کردند. هنگامی که به وضعیّت چاپ یا نمایشگاه ها در 
طول پانزده سال گذشته می نگریم، با پیشرفت های شگفت انگیزی مواجه می شویم. این 

باعث شده است برخی بتوانند از بودجه های سرسام آوری که منبع شان هم مشّخص 
نیست، استفاده کنند و نمایشگاه هایی باورنکردنی  برگزار کنند. در برابر چنین جریانی، 
بقیّه ی عّکاسانی که نمی توانند مثل آنها کار کنند، به گالری های مختلف مراجعه می کنند 

و پس از اینکه بودجه ای از جایی دریافت نمی کنند، نهایتاً سرخورده می شوند و کار 
را رها می کنند. این ]شرایط[ در ایران با ]شرایط[ بنیادهای خارجی ای که کمک مالی 

می کنند و معموالً منبع مالی شان مشّخص است، متفاوت است.

جنسیّت و سیاست های گالری داری

کامبیز: زنان گالری دار در هنر معاصر ایران نقش عمده ای را داشته اند. به لحاظ 
تاریخی، چه رابطه ای بین زنان و حرفه ی گالری داری وجود دارد؟ آیا در دهه های 

اخیر، تحّولی در کار زنان گالری دار به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده است؟ 
شایان ذکر است که گالری داران نسل اّول همگی زن بودند: »معصومه سیحون«، 

»افسانه بقایی«، »پروین امیربیات«، »هما زند«، »گلی مقتدر«، »سوسن ورجاوند«، 
»نازی شیخ«، »تانیا فرمانفرمایان«، »مهری ثابتی« و دیگران.۱ 

مجد: در تهران تعداد گالری دار زن نسبت به مرد زیاد است. دلیلش چه می تواند باشد؟ 
در گالری ما، ]من و همسرم[ آن را با هم می گردانیم و دو کار مختلف انجام می دهیم. 
در ایران، زنان باهوش بودند و کاری مناسب-عالوه بر خانه داری-انتخاب کردند. در 

عین حال، عمدتاً به لحاظ آماری، اگر گالری های جّدی را که شاید ده عدد باشند-از کلِّ 
سیصد گالری در تهران-کنار بگذاریم، این شغل حالت خانگی داشته است. زنان در 

پارکینگ یا زیرزمین خانه شان این کار را شروع کردند و به نظر جّذاب و زیبا می آمده 
است. قرار نبود خیلی کار جّدی ای باشد. در ابتدا، به دنبال اینکه هنر خاّصی را ترویج 
کنند یا تأثیر اجتماعی کارشان را در نظر بگیرند، نبودند. هنوز هم این گالری ها وجود 
دارند که شش روز یک بار تابلوهای روی دیوار را عوض می کنند؛ مثل »آرت شاپ« 

یا »گیفت شاپ« هستند. منظورم این نیست که سختی کار را نکشیده اند یا کارشان 
ارزش ندارد، ولی کاّلً هوشمندی زنان و خانگی بودن کار، دو عامل اصلی هستند. و 
البتّه در سراسر دنیا هم اگر دقّت کنید، به لحاظ آماری، گالری دارهای زیادی مردان 

»ِگی« یا زنان هستند. امروز داّلالن هنر زن بسیار زیاد هستند. شاید به شکلی با 
روحیه ی زنانه هماهنگی دارد. این بدین معنی نیست که خالفش صادق نیست: تعداد 

گالری داران مرد خیلی موفّق، اعم از تجاری و غیرتجاری، زیاد است.

قباییان: من فکر می کنم این سؤال اشکال دارد. ما جامعه ای داریم که در آن انقالب و 
بعد جنگ شد. مردان ما در شرایطی بودند که باید با هر سختی ای که بود، امرار  معاش 
می کردند. مردان در سال های پس از انقالب درگیر زندگی ماّدی روزمره و حمایت از 
خانوادههایشان بودند. این شغل در کنار کار خانه برای زنان جنبه ی تفنّنی داشت. هیچ 

موضوع عجیب و غریبی نیست که بگویند زنان ایران چنان قوی بودند که وارد این 
کار مهم شدند. مسئله این نیست و طرح آن به این شکل، منحرف کننده می تواند باشد.

Notes 
[initial unnumbered note:] 
The translation from Persian to English is by 
Navid Saberi-Najafi, who holds a PhD in 
comparative literature and teaches Persian 
language and literature at the University of 
California, Davis, where he also serves as 
Persian program coordinator. 
 

 دیون طّسوت یسیلگنا ھب یسراف زا ھبحاصم نیا یھمجرت
 یارتکد یاراد وا .تسا ھتفرگ تروص یفجن یرباص

 ھب ،سیوید رد اینرفیلاک هاگشناد رد و تسا یقیبطت تّایبدا
 و نابز سیردت ھب ،یسراف نابز یهرود تسرپرس ناونع
.دزادرپیم یسراف تّایبدا  
 

 
1 See Kamran Diba, Bāghī mīyān-i daw 
khīyābān [A Garden between Two Streets] 
(Tehran: Nashr-i Bungāh, 1393/2014), 161. 
 

 ،هاگنب رشن ،نابایخ ود نایم یغاب ،ابید نارماک زا لقن .١
.١۶١ ص ،١٣٩٣ نارھت  

 

2 The exhibition Iran Year 38: 66 Iranian 
Photographers was organized by Anahita 
Ghabaian  and the Iranian photographer 
Newsha Tavakolian as part of the 2017 
festival. It took place at the Église Sainte-
Anne, Arles, July 3–August 27, 2017; see 
https://www.rencontres-
arles.com/en/expositions/view/172/iran-
year-38, as of November 9, 2018. 
 

 Iran Year 38: 66 ،نایلّکوت اشوین و ناییابق اتیھانآ طّسوت »
Iranian Photographers   « هاگشیامن

٣  ات ھیئوژ ٢٠١٧،  زا هاگشیامن نیا .دش رازگرب هراونشج رد ی  

»لرآ« رد »نآ تنس« یاسیلک رد  عوقو ھب  ٢٠١٧ ٢٧  توا
تسویپ ھب دوش ھعجارم ؛   

.٢٠١٨ ربماون ٩ :عوجر خیرات . https://www.rencontres-
arles.com/en/expositions/view/172/iran-year-38 

 

3 The exhibition, retitled She Who Tells a 
Story: Women Photographers from Iran and 
the Arab World, took place at the Museum 
of Fine Arts, Boston, August 23, 2013–
January 12, 2014. The press release is at 
https://www.mfa.org/news/she-who-tells-a-
story, as of November 9, 2018. See also She 
Who Tells a Story: Women Photographers 
from Iran and the Arab World, exh. cat., ed. 
Kristen Gresh (Boston: Museum of Fine 
Arts, 2013).  
 

  هاگشیامن
«She Who Tells a Story: Women Photographers from Iran and 

the Arab World  «زا »نوتسوب« یابیز یاھرنھ یهزوم رد
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مظفّری: بررسی سال ۱۳۸۸ نشان می دهد که بیشتر زنان در خیابان بودند. شاید چون 
مال نسلی بودند که فکر می کردند دیگر بّچههایشان به خیابان نمی روند شعار بدهند. 

من خیلی مادران را دیدم که می گفتند ما آن موقع )زمان انقالب( به خیابان آمده بودیم 
که بّچههایشان اآلن زندگی داشته باشند. جوان ها زودتر به خانههایشان برگشتند. من در 

بهمن سال ۸۹ به خیابان رفتم؛ فقط همسنِّ خودم در خیابان بود. سال ۸۸ شلوغ بود، 
ولی در ۸۹ با تعّجب رفتیم و دیدیم که جوانان مصلحت اندیشی کرده بودند و دیده بودند    

به این صورت چیزی درست نمی شود و به راهپیمایی نیامده بودند.
     ولی اگر در بستر گسترده تری حضور زنان را، نه فقط در گالری ها، بلکه مثالً در 
دانشگاه ها، بررسی کنید، خواهید دید که من در یک مقطع زمانی یک کالس تماماً پسر 
داشتم، چون باید جدا می بودند و چهار کالس دختر؛ اآلن چهار کالس دختر و فقط سه 

کالس پسر هست. خانم ها از زاویه ی اقتصادی وارد میدان شده اند، چون فکر می کنند که 
باید امرار معاش بکنند.

کیوان موسوی اقدم: من که دانشجوی عّکاسی بودم، تعداد دانشجویان عّکاسی دختر 
بیشتر بود، چون رشته ی پول سازتری بود و خانواده ها فکر می کردند در نهایت 

دانش آموخته می تواند در عروسی ها به عّکاسی بپردازد، ولی خانواده از لحاظ فرهنگی 
باید در سطح باالیی باشد تا به پسرش اجازه دهد هنر بخواند.

شرف جهان: یک دلیل انتخاب شغل گالری داری برای خانم ها در طی سالهایی که گالری 
خیلی کم بود-مانند خانم ها سیحون، »گلستان« و »آریا« و به دنبال آنها موجی که در 
دوران »خاتمی« مجّوز گرفتند-به نظرم، یک فضای امن بود، یعنی اگر شغل اداری 
نداری و می خواهی شغل آزاد داشته باشی، یک شغل با محیط امن است و با آدم های 
فرهنگی طرف هستی. داریم در مورد سال های سخت دهه ی ۱۳۶۰ و سپس دهه ی 

۱۳۷۰ حرف می زنیم. از سوی دیگر، از نظر فیزیکی نزدیک خانه هستی. فقط قضیّه 
سرگرمی نبوده است، بلکه زنی می خواهد شغلی داشته باشد که بتواند پول درآورد و 

البتّه عالقمند هم بوده است. از نظر من، تا زمانی که مسئله ی بازار هنر در ایران جّدی 
نشده بود، ما گالری دار مرد جّدی نداشتیم. از روزی که پول وارد بازی شد، مردها 

وارد شدند و فضاهای بزرگی به آن اختصاص دادند و هدف اصلی شان هم تجارت بود.

مجد: من با بعضی از گالری دارهای مرد کار می کنم؛ چون آنها از بازار وارد شدند، 
نه دانش کافی دارند و نه نگاه حرفه ای به هنر. از این رو، مدیریت گالری را به زنان 

می سپارند.

شرف جهان: در مورد اینکه آیا موضع من نسبت به مسئله ی جنسیّت تغییر می کند یا نه، 
باید بگویم که نمی توانم کار یک زن را که ممکن است در جایی خاص امکان نمایش 
نداشته باشد، نادیده بگیرم. مثالً سعی می کنم دختری را که از شهرستان کار می آورد 
کمک کنم، یا اگر نمی توانم او را به جایی وصل کنم و یک میزانی در ابتدا نسبت به 

او تعّصب دارم، به طور کل، نسبت به هنرمندان زن و بخصوص جوان ها اصالً خنثی 
باقی نمی مانم.

مجد: من سعی کرده ام نگاهم نسبت به جنسیّت خنثی باشد. بخش »فمینیستی« خود من 
تأثیر داشته، چون به هرحال گالری اثر نگاه مردانه نداشته، اگرچه مدیرش یک مرد 

است و از زمانی که من یازده سال پیش به مجموعه ی مدیریتی اضافه شدم، تالشم بر 
این بوده که مالک را فاقد بخش جنسیّتی بکنم و به طریقی نگاه مردانه را خنثی کنم.



20     winter 2018

قباییان: در کل، از اینکه امروز از خارج به ما حکم می کنند که برویم سراغ کارهای 
زنانه و زنان را در اولویّت قرار دهیم، اصالً خوشم نمی آید و اصالً هم مایل نیستم که 

با این جریان همصدا شوم و به نوعی تبدیل به بازوی سلیقه ی خارج شوم.

شرف جهان: بازار تحمیل می کند که اگر زنانه کار کنید در قالب مفاهیم ساده و 
سردستی، حتماً کارتان به بازار راه پیدا می کند. 

قباییان: و متأّسفانه راه هم پیدا می کند و من مبارزه می کنم، حتّی اگر موقعیّت خودم را 
به خطر بیندازم. من از این نظر کار را انتخاب می کنم که کار اصیل باشد، بدون اینکه 

در نظر بگیرم زن یا مرد انجام داده است.

شرف جهان: از طرف دیگر، باید در نظر بگیریم که هنرمندان زنی که می خواهند 
به طور حرفه ای کار بکنند چقدر مشکل دارند و اگر ایده و »کانِسپت« اصلی شان در 
مورد آزادی جنسی باشد، چقدر بیشتر مشکل خواهند داشت. بسته به اینکه نمایشگاه 

در کجا برگزار می شود، موضع ما می تواند متفاوت باشد. ما نمی توانیم منکر انقالب 
جنسی در این نسل شویم. هنرمندان زن نسل ما جنسیّت زدایی شده بودند، ولی اکنون 
متفاوت شده است و این جریان مثل یک انفجار در جامعه است. این را دیگر در خفا 

انجام نمی دهند، بلکه مستقیماً، و نه کنایی، می خواهند آزادانه نمایش دهند، اعم از زنان 
و دگرباشان جنسی.

قباییان: درباره ی مسئله ی جنسیّت هنرمند و آثارش، باید بگویم که برای نمایشگاه 
بین المللی، من این مسیر را پلّه پلّه رفتم. خودم هم چادر بردم، ولی بسیار مواظب بودم. 

این مربوط به گذشته ی دور است که هنوز بحث کلیشه شدن این قبیل کارها نبود. در 
واقع، اّول مسیر بود، ولی در سال ۲۰۱۷، همین نمایشگاه را در فستیوال

 »Les Rencontres d’Arles« با همکاری »نیوشا توّکلیان« برگزار کردیم.۲ در 
مقابل ما یک خانم آمریکایی بود که نمایشگاه زنان عّکاس ایران را در آمریکا برگزار 
کرده بود. سریع نام نمایشگاه را »ایران، عرب و منطقه« می گذارند. جدالی بین ما و 

ایشان درگرفت که من پیروز شدم.۳
     اّوالً، ما آدم های زیادی داریم در ایران که روی هنر ایران تسلّط دارند و می توانند 

خودشان یک نمایشگاه را معّرفی کنند. اصالً نیازی به این نیست که یک خانم 
آمریکایی یا فرانسوی بیاید ایران کار جمع کند و ببرد جایی نشان دهد. گالری دارهای 

ایرانی این توانایی را دارند که این کار را انجام دهند. من از اّول اسفند به آنها ]تعدادی 
از هنرمندان[ گفتم که اگر کارهایتان را یک خارجی برای برگزاری نمایشگاه ببرد، 

واقعاً افتضاح است. این مملکت به بلوغی رسیده است که افراد بتوانند بروند خودشان 
را معّرفی کنند؛ نیازی به خارجی ندارند. ثانیاً، اگر شما بروید تنها دنبال زنان، کار 
عجیبی است: یعنی ما آنقدر توسری خور هستیم که شما زنان ما را برای برگزاری 

نمایشگاه می برید و بعد می گویید آنقدر هم توسری خور نیستند.
     ما چون کولکتور و موزه و سازمان ]حمایت کننده[ نداریم، یک چاره برای معّرفی 

آثار در ایران این است که از طریق معّرفی کردن در خارج به داخلی ها بگوییم که 
باور کنید خارجی ها خیلی خوش شان آمده است، پس شما هم یک نظری به ما بیندازید. 

مرتّب به این شکل در حال اتّفاق افتادن است.

شرف جهان: وقتی می توانیم بگوییم هنرمندی از ایران جهانی شده که نمایشگاه 
گروهی از خودشان برگزار و دو اثر را هم از هنرمندان ایرانی انتخاب  کنند. ما را 
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۳

 نمایشگاه »ایران، ۳۸ سال بعد: ۶۶ عّکاس ایرانی« توّسط آناهیتا۲
 قباییان و نیوشا توّکلیان در جشنوارهی ۲۰۱۷، برگزار شد. این

 نمایشگاه از ۳ ژوئیه تا ۲۷ اوت ۲۰۱۷ در کلیسای »سنت آن« در
»آرل« به وقوع پیوست؛ رجوع شود به

.https://www.rencontres-arles.com/en/expositions/view/172/iran-year-38

 نمایشگاه »او که روایت میکند: عّکاسان زن از ایران و جهان
 عرب« در موزهی هنرهای زیبای »بوستون« از ۲۳ اوت ۲۰۱۳ تا

 ۱۲ ژانویهی ۲۰۱۴ برگزار شد. بنگرید به کاتالوگ  او که روایت
 میکند: عّکاسان زن از ایران و جهان عرب، ویرایش توّسط »کرستن

 گرش«، انتشارات موزهی هنرهای زیبا، بوستون، ۲۰۱۳.  برای
اعالمیّهی مطبوعاتی، مراجعه شود به

.https://www.mfa.org/news/she-who-tells-a-story
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به شکل یک »پکیج« نگاه می کنند: زنان ایرانی، ایرانی ها و هنرمندان منطقه. این 
اسمش »جهانی شدن« نیست و در نهایت از پشت مرزها به ما نگاه می کنند و »آفرین« 

می گویند. شما هم یک کارهایی می کنید. بنابراین، برای من هدف نبوده است و فکر 
نمی کنم برای هنر ایران مفید باشد. ]منظور کار کردن با »کیوریتور« غربی است.[

مجد: پروپوزال هایی که برای نمایشگاه برگزار کردن به دست ما می رسد یا عنوان 
»MENASA ]خاورمیانه، آفریقای شمالی و آسیای جنوبی[« که تازه اختراع کرده اند 

در آن هست، یا فقط »خاورمیانه«. ما در نظر می گیریم که چه کسی کیوریتور هست 
و کجا دارد برگزار می شود، ولی موضوعی که به آن توّجه می کنیم »اکسپوژر« ]به 

معنای »به معرض نمایش گذاشتن«[ است، چون ما مجبوریم یک جاهایی سرمایه گذاری 
کنیم، حتّی اگر اعتقاد قلبی به موضوع و »تم« و هنرمندان منتخب نداشته باشیم. با این 
وجود، اگر بدانیم که مثالً در دانشگاهی در »فیالدلفیا« نمایشگاهی برگزار می شود که 

برای کارنامک  هنرمند خوب است، حمایت خود را نشان می دهیم. لزوماً کاری که عمالً 
یک گالری انجام می دهد با اعتقادات و خطِّ مشی ایده آل گالری یکی نیست. برای شرکت 

در رویدادهای بین المللی، گالری ها، موارد گوناگون را مورد بررسی قرار می دهند. 
برای یک گالری غربی یا شرق دور، آرت فیر جایی است که در آن شرکت می کنند تا 
آثارشان را بفروشند، ولی برای ما اینچنین نیست. برای ما بیشتر بخش اکسپوژر مهم 
است، چون وقتی درهای کشورت بسته است و نمی توانند بیایند تا هنر تو را ببینند، تو 

مجبوری بروی تا خود را نشان دهی و این بسیار پرهزینه  است. لزوماً هر کاری را که 
گالری های ایرانی می کنند طبق تعاریف جهانی آن کار نیست.

مسیر آینده ی هنر ایران

قباییان: از نظر من، هنر جالب، هنر متعهّد است.

شرف جهان: با توّجه به مسایلی که مطرح شد، به نظرم آینده ی هنر ایران کمی 
نگران کننده است. بازار هنر کلیشه هایی را شکل می دهد که جلوی جریان نوین هنر را 

می گیرد. حتماً در آینده اتّفاقاتی می افتد، ولی فعالً در این مدار موجود که تعداد گالری ها 
در حال زیاد شدن است-و شما دارید در مورد گالری ها حرف می زنید-این بازار تأثیر 

جالبی نگذاشته است. یعنی از یک جای دیگر باید حرکتی شروع شود. حکومت در حال 
اعمال محدودیّت است، بدین معنی که آثار فقط باید در گالری ها نمایش داده شوند. عالوه 
بر این، ما هیچ فضای آزاد دیگری نداریم و گالری ها تحت تأثیر بازار قرار می گیرند. به 

علّت همان مسائلی که گفتیم، کار خیلی مشکل می شود.

مجد: من فکر می کنم ]هنر ایران[ مسیر طبیعی اش را با سرعت بسیار کم طی می کند 
)البتّه اینکه »طبیعی« چیست در فرهنگ ما خودش بحثی است( و همانطور که خانم 
قباییان گفت، به مسیرش ادامه خواهد داد. ممکن است مسیری که ما دوست داریم در 

ده سال اتّفاق بیفتد یا تا پنجاه سال بعد هم اتّفاق نیفتد، ولی در یک مسیری است که باید 
برود، مانند داستان »دموکراسی« است که نمی تواند سریع اتّفاق بیفتد و زمان می خواهد. 
تعداد گالری های زیادی با رویکرد اقتصادی می آیند؛ یا می مانند یا می روند. آنچه ماندگار 

خواهد بود مسیری است که به صورت طبیعی پیش می رود، با وجود تمام تأثیرات 
منفی ای که بازار دارد؛ و این هم بخشی از »پروسه« است.

قباییان: من نسبت به این موضوع ]آینده ی هنر ایران[ خیلی خوشبین هستم. من فکر 
می کنم ما در یک نقطه ی عطفی هستیم و اتّفاقاتی که در حال افتادن است، نه با این 
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کّمیّت بوده و نه با این کیفیّت. البتّه سال ها و دهه ها طول می کشد به جایی برسد، ولی 
من فکر می کنم جنبه های قدیمی تمّدن ایران متبلور شده در گونه های جدید بیان به 

شکل هنری.

Rozita Sharafjahan is the owner of Tarrahan Azad gallery and a visual 
artist. She received her MA degree in art research (1995) and BA in 
painting (1991), both at Tehran University. She has had several solo and 
group exhibitions in Iran and abroad. 
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 دورهی »پهلوی«

 آناهیتا قباییان دارای دکترای تاریخ از دانشگاه »پاریس دیدرو« در زمینهی تاریخ سیاسی جهانهای
 سّوم است. پس از تدریس در پاریس به مّدت ۱۰سال، به ایران بازگشت و در سال ۲۰۰۱ گالری راه
 ابریشم را در حوزهی عّکاسی ایرانی تأسیس کرد. او در سال ۲۰۰۹، در موزهی »برانلی پاریس«

»ایفای نقش کرد؛ از آثار او میتوان عّکاسی به عنوان مدیر هنری نمایشگاه دوساالنهی »فتوکوای
.ایرانی: نگاهی بر ابداعات معاصر در ایران )۲۰۱۱( را نام برد


