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میتواننــد به بچهشــان یاد بدهنــد درحالی که خودشــان چیزی
بلد نیســتند .فرهنگســازی وظیفــه دولتها و وظیفهای بســیار
خطیر اســت .اما اینقدر گرفتار مســائل دیگر شــدهاند کــه به این
وظیفه اصلی نمیرســند .ما جوانان کنجــکاو زیادی داریم ،که از
نان شبشــان میزننــد و کتاب میخرند .گاهی بــه خانه بعضی از
جوانهــا میروم تا کارهایشــان را از نزدیک ببینــم ،واقعاً حیرت
میکنــم کــه در چنیــن خانــهای و بــا چنیــن پــدر و مــادری ،یــک
چنین آدم درجه یکی ســاخته شــده است .شــعر میگوید ،کتاب
میخوانــد ،همه اینهــا را خودش خواســته که انجــام داده ،همه
اینگونه نیســتند .این آدمها را باید چســبید و ولشــان نکرد ،برای
اینکه آنها باید آدم حســابیهای آینده مملکت ما بشــوند .البته
اگر زمینه فراهم بشود که معموالً هم فراهم نیست.
حال با توجه به رشــد کمی فضاهای آموزشی و آکادمیکی
هنر ،چــرا رشــد کیفی آنها نســبت به گذشــته بــا توجه به
خروجیهای آنها ،این همه پایین آمده است؟
چــون همــه چیز ســطحی و آســان شــده ،در دســترس شــده
درحالــی کــه بــرای رســیدن به جایــی بایــد زحمت کشــید .هیچ
گزینــش و وسواســی مطرح نیســت .نه آمــوزش تئوری درســتی
میدهند نه آموزش عملی .شــاگردی که ســال قبل مدرک فوق
لیسانســش را گرفتــه ،امســال میشــود اســتاد دانشــگاه ،که این
موضوع اصالً درست نیست.
االن کالسهــای خصوصــی کیفیتشــان خیلــی باالتــر از
فضاهای آکادمیک است .برای اینکه نقاشان حسابی و آدمهای
بــا فرهنگ بــه هنرجو تدریــس میکننــد .بهعنوان مثــال همین
کالسهای آیدین آغداشــلو .بچهها فقط نقاش نشــدند .تاریخ
هنر را هم درســت و حســابی یاد گرفتند و آموزش درست دیدند
و هیــچ کدام از شــاگردانش هــم کپی آیدین آغداشــلو نشــدند و
هر کســی مســتقالً کار و شــیوه خودش را اجرا میکنــد 80 .درصد
نقاشــان موفق امــروز مــا از کالسهای آیدیــن بیــرون آمدهاند.
اغلب کســانی که به دانشــگاه میرونــد ،دنبال مدرک هســتند و
من بســیار با مدرکگرایی مخالفم .مد شــده همه یک لیسانس
یــا فــوق لیســانس داشــته باشــند .زمانی که فهــم باال نمــیرود،
آن ورق کاغــذ بــه چــه دردی میخــورد؟ وقتــی فرق این ســبک
نقاشــی با آن ســبک را هــم نمیدانند ،نقاشها را نمیشناســند
و دلشــان هم برای هنر نمیتپد ،برای چه به دانشــگاه میروند؟
ســال گذشــته یک اتوبوس از دانشــجویان ســال آخر نقاشی یک
دانشــگاه معــروف به گالری من آمدند ،همهشــان نخســتین بار
بود که به یک گالری میآمدند .خب معلوم اســت چهمی شود.
خودشــان هم مقصرند .در آخــر یک مدرکی میگیرنــد و بعد یا
شــوهر میکنند یا اگر مرد باشــند میروند در یک ادارهای کارمند
میشــوند .خــب از اول شــوهر میکردنــد ،خانــهداری هــم یــاد
میگرفتنــد و تا االن هم بچههایشــان را داشــتند .یا زودتر ســر کار
میرفتند و تجربه بیشــتری کســب میکردند .در کل اصالً موافق
این همه دانشگاهی که درست شده است نیستم .چون استادان
خوبی هم ندارند.
وضعیــت اقصاد هنــر را پــس از برگزاری حراج کریســتیز
دوبی و تهران چگونه میبینید ،در این بین نقش گالریها
درگردش اقتصاد هنر چیست؟
معتقــدم نقــش اول در اقتصــاد هنــر را گالــری دارهــا بــازی
میکننــد .حراجها یک اتفاق هســتند .یک کار مســتمر نیســتند.
ســالی یک یا دوبــار برپا میشــوند .البته حراجها بــه اقتصاد هنر
کمــک کردند .هنرهای تجســمی و نقاشــان ایرانی را بــه خارج از
کشــور معرفی کردند .اما چه در کریســتیز و چــه در حراج تهران،
هنــوز موفق نشــدند کــه کاری را به یــک خریدار غربی بفروشــند.
بیشــتر آثــاری کــه در کریســتیز دوبی به فــروش میروند ،بیشــتر
توســط ایرانیهــا خریــداری میشــوند و ایــن موضــوع خیلــی
موفقیتآمیــز نیســت ،چــون نشــان دهنــده جهانــی شــدن
هنرمندان ما نیســت .تنها کارها دیده میشوند که البته این مهم
اســت .به نظر مــن موفقیــت زمانی اســت که یــک مجموعهدار
خارجی بیاید و از یک نقاش ایرانی کار بخرد و این مهم است .اما
درکل با برپایی حراجها موافقم زیرا به بازار هنر ،رونق میدهند.
اما باید بدانیم که فروش در آنجا ،معیار قیمتها نیست .یعنی
اگر اثــری از یک نقاش جوان در حــراج  50میلیون تومان فروش
رفــت ،در صورتی که آخرین قیمت او در گالری  10میلیون تومان
اســت ،زمانی کــه میآید گالــری من ،اگــر بخواهد آثــارش را 50
میلیــون تومان بفروشــد ،من قبول نمیکنم .زیرا اشــتباه اســت
کــه قیمت حراج برای یک هنرمند ،پایــه فروشهای بعدیاش
باشــد و میبینیم خیلی از هنرمندان ایــن کار را کردهاند و در آخر
مجبــور شــدند قیمتهایشــان را در گالــری کم کنند ،کــه این امر
باعث افت اعتبار هنرمند میشود و غلط است.
شــاید معنی حراج را نمیدانند؛ چراکــه در حراج یک اثر

در یــک رقابــت چکش میخــورد امــا درگالــری اینگونه
نیست؟
مثال زمانی که اثری از فالن هنرمند معروف در کریستیز لندن
 300میلیــون تومــان به فروش مــیرود ،او میداند کــه در تهران
داستان طور دیگری اســت و هرگز کارش به این قیمت در گالری
یا خانهاش به فروش نمیرود .این موضوع را آدمهای پختهتر و
با تجربهتر میدانند.
وضعیت نســل امروز هنرمندان جــوان را از لحاظ کاری و
حرفهای چگونه میبینید؟
ارزیابیام خوب اســت .در کل اینکه همه کار میکنند را مثبت
ارزیابی میکنم ،اما تاریخ بعدها غربال میکند .کســانی که کپی
کاری کردند ،یا زیادی شبیه دیگری نقاشی کردند یا فضای نقاش
دیگــری را در کارهــای خودشــان آوردنــد ،تاریــخ از ســوراخهای
درشت غربالش رد میکند و آنهایی که باقی میمانند هنرمندان
واقعیانــد .پیش از انقالب چون تعداد هنرمندان کمتر بود ،این
موارد کمتر به چشــم میآمــد .این روزها اســتفاده از «از آن خود
کردن» خیلی مد شده ،که خیلی هم مسخره است .به طور مثال
هنرمندی میگوید ،اثر دیگری را دیده ،یک چیزش را تغییر داده
و بعــد «از آن مــن شــده» .یعنی چی؟ کپــی کردی ،کمــی تغییر
دادی ،اینکــه نمیشــود «از آن تــو»! همیشــه همینطــور بــوده،
آدمهایی که من به آنها میگویم شارالتان هنری ،زیادند .خیلی
زیادند .متأســفانه این روزها بیشــتر هم شــدهاند .امــا در نهایت
کســی میماند کــه اصیل و
درست اســت و درست کار
کرده است.
من آدم
فکــر میکنیــد
غرغرویی نیستم.
پــس از جریــان
همیشه میگویم
ســقاخانه ،چــرا ما
اگر مشکلی هست
دیگر شاهد جریان
باید چارهسازی
و کار گروهــی در
و حل بشود .اعتراض
هنر ایران نبودیم و
زیاد کردهام که اغلب
نیستیم؟
ایــن موضوع بــه دلیل
نتیجه خوبی داده
بلبشــویی اســت کــه در
است .بهعنوان مثال
تمــام کارهــای مملکــت
همین سفر گنجینه
وجــود دارد ،نــه فقــط در
آثار موزه هنرهای
امــر هنرهــای تجســمی،
معاصر به آلمان ،با
درکتــاب هــم همینطــور
اعتراض چند نفر که
اســت .مثــاً چــرا یــک نفر
میآیــد ،یک کتــاب خوب
نگران گنجینه بودند
مینویســد و بعــد تمــام
باالخره ،انجام نشد.
میشــود؟ چرا ادامــه پیدا
نمیکند؟ کجا رفتند؟ این
یا دلیلش ناامید شــدن از کاری اســت که کردهاند آن هم به دلیل
فضای نامناســب یا اینکــه زمینهای فراهم نبوده که بالیده شــود
و بــاز بهتــر و بهتر بنویســد .باید زمینهای فراهم شــود تــا منی که
استعداد دارم ،بتوانم از استعدادم به طور مستمر استفاده کنم.
این زمینه را باید دولتها فراهم کنند .زمانی که خودشان در امر
فرهنگ و هنر متخصص نیستند ،چه زمینهای میخواهند برای
هنرمند فراهم کنند؟ بنابراین همین میشــود که هســت .شــما
میگویید جریانی به اســم سقاخانه به وجود آمد ،چون نقاشانی
بودنــد که باهم در ارتبــاط بودند ،تبادل نظــر میکردند و آمدند
کاری بــه اســم ســقاخانه انجــام دادنــد .االن کی با کــی در ارتباط
اســت؟ همه با هم بد هستند .همه با هم مســابقه دارند یا با هم
رقیبانــد .هیچکــس نیامده بگوید ،بیایید یــک عده باهم جمع
بشــویم و در یک خــط کار کنیم و یــک چیزی را به وجــود بیاوریم
که باهم هماهنگی داشته باشد .مثل جنبش سوررئالیستها در
فرانســه یا داداییســم یا آرته پووره در ایتالیا .این اتفاق نمیافتد،
زیرا فرهنگش را نداریم و زمینهاش هم اصالً آماده نیســت .حاال
حاالهــا خیلی کار داریم و مــن این قضیه را خیلــی دور میبینم،
ولی امیدوارم روزی اتفاق بیفتد.
طی سالهای اخیر شاهد این هستیم که در حوزه هنرهای
تجســمی ،ترجمــه زیــاد انجــام میشــود امــا تألیفهــا
بســیار کم هســتند .چــرا در امــر پژوهش ایــن همه عقب
هستیم؟
ما کمبود آدم فرهنگی هنری حرفهای در این مملکت داریم.
واقعاً تعدادشــان به اندازه انگشــتان دســت هم نمیرســد .چه
کســی بیاید پژوهش کند ،وقت بگذارد برای یــک تحقیق؟ باز به
همان زمینه ســازیهای فرهنگی میرسیم که باید اتفاق بیفتد.
بایــد جایی باشــد که عدهای را جمــع کنند و بگوینــد راجع به این
موضــوع تحقیق کنید .باید بگویند ،این مقدار پول را میدهیم تا

زندگیتان تأمین شــود .یکی از کارهای مهم دولت این اســت که
این کارها را انجام بدهد .یک پژوهشگاهی درست کند ،عدهای را
به کار بگیرد تا درمورد تاریخ هنر ایران ،تاریخ نقاشــی ،مجسمه،
مینیاتور و غیره بنویسند.
با توجه به این شــرایط آینده هنر ایــران را چگونه ارزیابی
میکنید؟
چون وســط ماجرا هســتم و سالهاســت که دارم به هنر ایران
نــگاه میکنــم ،بایــد بگویــم ،جوانهای بــا اســتعداد درجه یک
زیــاد داریم .نباید بگذاریــم آنها هرز بروند ،بایــد از آنها مراقبت
و حمایــت کنیم ،تا آنجــا که بعضی از گالری دارهــا دارند این کار
را میکننــد .باقــی هم نمیکنند چون بلد نیســتند ایــن کار را .اگر
حمایتهــای بخــش خصوصی بیشــتر شــود و اســتمرار داشــته
باشــد ،ایــن جوانهــا میتواننــد آینــده خوبــی را بــرای هنرهای
تجسمی ایران رقم بزنند.
ارزیابی شــما از عملکرد چهارســاله دولت آقای روحانی
در حوزه فرهنگ و هنر چیســت؟ نقــاط ضعف و قوت آن
را درکجاهــا میبینیــد و به دولــت بعد چه پیشــنهادهای
سازندهای برای رشد این فضا میدهید؟
فکر میکنم ،این دولت ،دولت بســیار مظلومی اســت .برای
اینکــه یک خرابه پر از آوار را تحویل گرفــت .تا بخواهد این آوارها
را درســت کند ،کلی کار دارد .چهار ســال ،زمان خیلی کمی برای
آواربــرداری و همــوار کــردن یک زمینــه برای رشــد خیلی چیزها
اســت .این را من تقصیر دولت
نمیدانم اگر خیلی نتوانســت
در امر فرهنــگ و هنر کاری کند
و کاری هــم نکــرد ،امیــدوارم
االن کــه مقــداری از آوارهــا
برداشته شده و به قول خوشان
وضع اقتصادی بهتر شــده ،در
ســال آینده کــه بخواهیــم رأی
بدهیــم ،به همیــن دولت رأی
بدهیــم تــا بتوانــد مســیرش را
ادامه بدهــد .نمیدانم دوباره
میتواند بیاید یــا خیر .همه ما
نگــران هســتیم کــه قرار اســت
چــه اتفاقــی بیفتــد .ولــی بهتر
اســت همین رئیسجمهوری
کــه بــا مشــکالت آشــنا شــده و
دارد راه حلهــا را پیدا میکند و
همچنین چنــد آدم درجه یک
در کابینــهاش فعالیــت دارند،
ادامه پیدا کند کــه الاقل بتواند
کار درســت را انجــام بدهد .اگر
یک آدم دیگری بیاید ،دوباره از «از ســر» اســت همــه چیز .دائم
آدمهــا عوض میشــوند .بهتر اســت این بار اســتمراری داشــته
باشــد کــه اگر ایــن اتفاق شــکل بگیرد ،فکــر میکنم ســال آینده،
وضعیت خیلی بهتر بشود.
در د دل لیلــی گلســتان و دغدغههــای ایــن روزهایــش
چیست؟
من آدم غرغرویی نیستم .همیشه میگویم اگر مشکلی هست
بایدچارهســازیوحلبشــود.اعتراضزیادکردهامکهاغلبنتیجه
خوبــیدادهاســت.بهعنــوانمثــالهمینســفرگنجینهآثــارموزه
هنرهــایمعاصربهآلمــان،بااعتراضچندنفــرکهنگرانگنجینه
بودندباالخره،انجامنشــد.البتهشــایدبعداًبــرودامافهمیدیمکه
حرفمانشــنیدهمیشــودکهایــناتفــاقمهمیبودالبتهشــانس
آوردیــمووزیرســربزنگاهعوضشــد.معتقدموظیفــهدارمکههر
آنچه را که درســت عمل نمیشــود گوشــزد کنم شــاید یک در صد
شنیدهشــودودرجهتبهبودیوبهترشــدنپیشبرود.همینما
رابس.اینیعنیســازندگی،تعهدومسئولیتبهجامعه،اعتراف
میکنم آدم بســیار متعهدی نسبت به جامعه هســتم و تمام این
ســالها 24،ســاعتهدرخدمتبودهام.حالچقدراینخدمتمن
مثمربودهراآیندهخواهدگفت.
حــاال کــه دارم نــگاه میکنــم ،میبینــم کــه اعتراضهــا و
پیشــنهادهای من همیشــه نتیجه خوبی داده اســت؛ هیچ وقت
اعتراضهایم باعث نشــده که بعدش ،اتفاق بدی بیفتد .شــاید
خیلیها را دلخور کرده یا خیلیها خواســتهاند که من نباشم! اما
پایمــردی کردم و ماندم ،روی حرفم ایســتادم و کوتــاه نیامدم و
همیشه کار خودم را کردهام.
من هیچ وقت درد دل نداشــتهام ،اما اعتراض یا پیشــنهاد تا
دلتان بخواهد!
والسالم و خیر پیش.

