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صباموســوی /باتوجهبهاینکهدرخانوادههنریرشــدیافتهاســت،امادرراهفرهنگوهنر،پایمردیکردهوتالشکردهتانامشرانه
بهدلیلشهرتنامخانوادگیاش(ابراهیمگلستانوکاوهگلستان)،بلکهباتالشویکتنهبهدنیابشناساند.لیلیگلستاندربحبوحه
شــرایطفرهنگیوهنریجنگ،تالشکردتادرراههنراینســرزمینتالشکند.دستبهترجمهزد،تألیفکردوباتأسیسگالریهنری
درســالهاییکهمردمبهفکرنقاشــیومجسمهســازینبودند،راهــیراپیشرویهنرمندانبراینمایشآثارشــانومعرفیشــدنبه
جامعههنریایرانقرارداد.لیلیگلســتانهمیشــهنگرانوضعیتهنراینمملکتاســت.معتقداســتکهدررأسمدیریتهای
دولتیبایدازافرادمتخصصحوزههنراستفادهشود،تامشکالتجامعههنریوحتیهنرمندان،بهشکلحرفهایودرسترفعشودو
فرهنگسازیهاوبسترســازیهایهنریباریشهیابیهایتخصصیشکلبگیرد.ویســال 1393بهپاستالشهایشدرامرفرهنگ
وهنرودوســتیفرهنگیمیانایرانوفرانسه،جایزهشوالیهادبوهنرفرانســه(نخلآکادمیک)راتوسطسفیردولتفرانسهدرتهران
دریافتکرد.لیلیگلســتانبهغربالتاریخاعتقاددارد،اینکهدرآیندهنهچنداندور،تاریخباغربالخود،نشــانمیدهدکهچهکسانی
هنرمندانواقعیاینســرزمینبودندوچهکســانیبرایفرهنگایرانزمینصادقانهکارکردند.درادامهدیدگاههایاورادرخصوص
شرایطهنروفرهنگاینروزهایایرانمیخوانیم.
چطور شــد که ســال  1360کتابفروشــی خود را راهاندازی
کردیــد اما تغییر مســیر دادیــد و تصمیم گرفتید ســال 67
گالری هنری گلستان را تأسیس کنید؟
آشناییام با دنیای هنرهای تجسمی به دلیل خانواده بود .در
فضای خانواده ،ادبیات ،موسیقی و هنرهای تجسمی غالب بود
و عالقه من نیز به نقاشــی و مجسمهسازی از همان سالها شکل
گرفت .بعد هم در پاریس هنر خواندم و تخصصم را در طراحی
پارچه گرفتم .آنجا با دنیای هنر و تاریخ هنر بیشــتر آشــنا شــدم و
ایــن امر به من کمک کرد تــا نگاه دیگری به دنیــای هنر بیندازم.
پس از بازگشــتم از پاریــس به ایران ،در یککارخانــه پارچه بافی
بهعنوان طــراح پارچه اســتخدام شــدم .بعــد در تلویزیون ملی
ایران به کار مشــغول شــدم و برای تئاترهای تلویزیونی ،طراحی
لباس انجــام دادم .از کودکی در دنیای هنر بودم و تمام کارهایی
که دوســت داشــتم انجــام دهم به هنرهای تجســمی یــا ادبیات
مربوط میشد.
بعــد از انقالب ،بــه فکر اســتفاده از گاراژ خانهام افتادم.
بایــد زندگــیام میگذشــت ،بنابرایــن تصمیــم گرفتم آنجا
را بــه کتابفروشــی تبدیل کنم .آن زمــان و در دهه  ،60کتاب

خوانــدن رایــج بــود ،مــردم کتــاب میخواندنــد و تعــداد
کتابفروشــیها زیــاد بــود .در خیابا نهــا بســاط کتا بهــای
جلــد ســفید زیاد بــود .مجوزهای ارشــاد هم بــه آن صورت
در کار نبــود .بنابرایــن فکر کــردم که اگر کتابفروشــی باز کنم
ممکن اســت بتوانــم از قبال آن زندگــیام را بهتر بگذرانم.
و همینطور هم شــد.
یــک کتابفروشــی کوچــک البتــه بــا مجوزهــای قانونــی ،در
گاراژ خانــهام راه انداختم .تا ســال  66این کتابفروشــی برقرار
بــود و خیلی هم موفق عمل کرد .در ســال  66بــود که مملکت
آرام آرام بــه ســمت قانونمندتــر شــدن حرکــت کــرد کــه این
موضــوع بــرای حیطــه فرهنــگ و هنــر کــه خیلی آزاد داشــت
جریان خودش را طی میکرد ،ســخت شــد .کتاب سختتر در
میآمــد پس مردم هم ،کمتر کتــاب میخریدند ،برای همین
وضــع مالــی مــا کتابفروشهــا مقــداری افــت کرد .ایــن افت
باعث شــد کــه فکر کنــم باید راه دیگــری برای پــول در آوردن
پیــدا کنــم و چــون از کودکــی با دنیای نقاشــی و نقاشــان آشــنا
بودم ،تصمیم گرفتم تا یک گالری هنری تأســیس کنم .اواخر
جنــگ بود و خیلیها من را از ایــن کار منع کردند ،میگفتند که

چطور میخواهی گالری باز کنی و چه کســی نقاشــی میخرد؟
میگفتــم ایــن کار را میکنــم و فکــر میکــردم کــه بشــود و در
نهایت شد.
روز افتتاحیه را به یاد میآورید؟
همیشــه در یادم مانده اســت .یک افتتــاح عجیب و غریبی
شــکل گرفت .نخستین نمایشگاه را ،از آثار سهراب سپهری که
از مجموعه شــخصی خودمــان بود ،برپا کردم .مردم آن دوره
نمیدانســتند که ســهراب ،نقاشی هم میکشــید .شعرهایش
زیاد از رادیو پخش میشــد و او را بهعنوان شاعر میشناختند.
بــرای همیــن روز افتتاحیــه ،مــردم زیــادی بــه گالــری آمدند
تــا ببیننــد ،ســهراب در امر نقاشــی چــه کار کرده اســت .محله
دروس از شــلوغی بنــد آمده بود .شــب موفقی برای من شــد.
میــخ گالــری حســابی کوبیــده شــد و خیلی زود شــناخته شــد.
راهــم را ادامــه دادم .ســعی کــردم در این کار خیلی وســواس
بــه خرج دهم کــه روز به روز هم بیشــتر شــد .ســختگیر بودم و
زیادی جدی.
معتقــد بــودم که تکلیف نقاشــان معروف که روشــن اســت،
کارشــان را کردهاند و شــناخته شــدهاند پس حاال وقت این است
که جوانان با اســتعداد و هنرمند را پیدا کنم و برایشــان نمایشگاه
بگــذارم و حمایتشــان کنــم .ایــن کار را کــردم و امروز کــه بیش از
 28ســال از عمر گالری میگذرد ،با افتخــار میگویم حدود  60تا
 70درصــد از آدمهایــی کــه در زمینه هنرهای تجســمی معروف
شدهاند ،از گالری گلستان بیرون آمدهاند .این موضوع برای من
رضایت خاطر دارد.
بــا توجه بــه فعالیت گالــری داریتــان ،آیا در این ســالها
خودتان هم اقدام به نقاشــی کشــیدن یــا طراحی کردن،
کردهاید؟
چهــار ســال در پاریــس ایــن کار را کــردم .در مدرســهای کــه
میرفتم ،طراحی ،نقاشــی ،مجسمهسازی هم کار میکردم ،اما
نمیدانم چرا یکی از آن هنرها را دنبال نکردم .در کل هیچ وقت
فکر نکردم که نقاش بشوم.

