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درحالی که اینگونه
نیست .تماشاچیان
همانهایی هستند
که از این گالری
به آن گالری میروند
ایــن کار را بهعنــوان شــغل اصلــی در نظر بگیــرد ،با اینکــه کاری
جــدی اســت و میتواند ســود دهی باالیی هم داشــته باشــد ،اما
بــه ناچار باید برای شــروع ،گالــریداری را کنار شــغل اصلیاش
داشــته باشد تا بتواند خدمت بزرگی به شهر خودش بکند .طول
میکشد تا مردم لذت گالری رفتن را یاد بگیرند.
یکی از اهداف من درگالری گلســتان این بــود که مردم عادی
بــه گالری بیایند و در این هدف موفق شــدم ،تنها به این دلیل که
اعــام کردم آثار را قســطی میفروشــم و هنوز هم دارم قســطی
میفروشــم .نمایشــگاه تابســتانه «  100اثر  100هنرمنــد» ،کامالً
بیانگر این داســتان است که خریداران را افراد عادی مثل کارمند
و دانشجو و کاسب ،تشــکیل میدهند که از خرید قسطی آثار هم
بســیار راضی هســتند .در شهرســتانها نیــز باید چنیــن کارهایی
انجام بشــود .یعنی بدون هیچ چشمداشــتی تســهیالتی فراهم
کننــد که مردم عادی نیز بتوانند اثــر هنری بخرند تا بعد کارخانه
دارهــا هم اقدام به خرید آثار هنری بــرای خانههای خود بکنند.
این کار استمرار و پشتکار و صبوری میخواهد .در این مورد نباید
هیچ امیدی به دولت و حکومت داشــته باشیم .ما باید روی پای
خودمان بایستیم و مستقل کار کنیم .دولت هیچ کاری نمیتواند
بکند و بهتر اســت ما نیز از دولت چیزی نخواهیم .برای اینکه هر
زمــان از آنها چیزی خواســتیم ،توقع داشــتهاند کــه دخالت هم
بکنند .من همیشه گفتهام« :نه حمایت و نه دخالت!»
با اشــاره به بحــث دولتهــا ،تاکنــون بخــش مدیریت
فرهنگــی و هنــری دولتی را تــا چه انــدازه موفــق ارزیابی
میکنید؟ آیا فرهنگ و هنر نیازمند مدیریت دولتی است
و اگر هست دولت باید در کجاها ورود داشته باشد؟
تــا کنــون دولتهــا در هــر امــری از هنــر کار کردهانــد ،موفــق
نبودهاند .اشــکال بزرگ این اســت کــه از متخصصها اســتفاده
نمیکننــد .مثــال زنــدهاش ،جشــنواره فیلــم فجــر امســال بــود
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بهعنوان یــک گالــریدار با ســابقه ،تعریف امروز شــما از
گالریداری چیست؟
گالــریدار پیــش از هرچیــز بایــد بــا مقولــه هنــر آشــنا باشــد؛
میتوانــم قاطعانه بگویم کــه  90درصــد از گالریدارهای فعال
در تهــران ،اصــاً بــا مقوله هنر آشــنایی ندارند .حــدود  10درصد
آنها آدمهای هنرشــناس هســتند .باید هنر را خوب بشناســند نه
ســطحی و معمولی .باید فکر کنند که این کار ،اول از همه یک کار
فرهنگی هنری اســت نه یک تجارت ،که متأســفانه آن  90درصد
تنها در مقوله تجارت این حوزه مشغول به فعالیت هستند .اول
مــردم باید بیایند و کار را ببینند ،بعــد لذت ببرند و در آخر مقوله
خرید و فروش آثار مطرح میشود .اگر مردم کار را هم نخریدند،
اشــکالی ندارد ،همین لــذت بردن آنها از دیدن آثــار هنری برای
مــن گالری دار بایــد کفایت کند که متأســفانه اغلب میبینیم که
اینگونه نیســت .گالریدار باید هنرشــناس و آدم فرهنگی باشد.
زود نخواهد به یک جای عجیب و غریبی برسد ،جیبش را پر کند
و معروف شــود .اگر گالریدار بــا هنرمند و خریدار درســت رفتار
کند و آثار خوب به تماشــا بگذارد اعتبار پیــدا میکند و این اعتبار
باعث اعتماد مردم میشود.
بســیاری از جوانها با دلخــوری برایم از رفتارهای ناشایســتی
کــه گالریدارهــا بــا آنهــا داشــتهاند ،تعریــف میکننــد کــه ایــن
موضوع باعث تأســف اســت .مــن اینجــا کمــی وزارت فرهنگ و
ارشــاد را مقصــر میدانم .ایــن را چندین بار هم گفتــهام که برای
دادن مجوزهــا به مکانــی که طرف میخواهد گالــری باز کند نگاه
میکنند ،یک جای بزرگ و قشنگ را برای تأسیس گالری به
ارشاد نشان میدهند و آنها هم موافقت میکنند .اصالً نگاه
نمیکنند که آن آدم ،صالحیت تأســیس گالری را دارد یا نه،
هر فرد پولداری که یک فضای بزرگی در اختیار دارد ،میآید
و گالری تأســیس میکند و بعد یا با هنرمندان رفتارهای غیر
حرفــهای میکنند یا اصالً نمیتوانند این کار را انجام بدهند
و درنهایــت هــم گالــری را پــس از مدتــی تعطیــل میکنند.
وظیفه ارشــاد این است که در این مقوله کمی بازنگری کند و
در دادن مجوزها دقت بیشــتری به خرج دهد .حاال شــاید با
انجمن صنفی که در حال درســت کردنش هســتیم بشود با
این موارد زشت برخورد قانونی کرد.
با توجه بــه صحبتهای فــوق ،آیــا باالرفتن تعداد
گالریها میتواند در رشــد فرهنگ بصــری مردم در
حوزه هنرهای تجسمی تأثیری داشته باشد؟
اتفاقاً خیلی هم خوشحال میشوم که گالریهای جدید
باز میشــوند به شرطی که همان مشــخصههایی را که گفتم
داشــته باشــند .هرچه تعداد بیشــتری گالری در محلههای
تهــران بــاز شــود ،خب معلوم اســت کــه مــردم آن محله از
آن مــکان دیدن میکننــد که این امر به شــناخت آنها در امر
تجســمی بســیار کمک میکند و ســواد هنریشــان را بیشتر
میکند.
آیــا گالــری دار و هنرمنــد در رابطــه بــا یکدیگــر وظیفهای
دارنــد؟ بایــد رابطه مســتقیم میــان آن دو برقرار باشــد یا
اینکه واســطهای با عنوان مدیر هنری یا مشــاور هنری باید
میان این دو قرار بگیرد؟
من مستقیم با هنرمندان کار میکنم و هیچ واسطهای هم در
بین مــا جایی ندارد .فکر میکنم اگر نقاشــی از گالریای که با آن
کار میکند و از ارتباط فرهنگیاش با گالریدار راضی است ،بهتر
است جای دیگری نرود ،هر کسی از یک گالری دیگری میآید که
از مــن وقت بگیرد ،از او میپرســم که چرا پیش من آمده اســت.
اگر جواب قانع کنندهای به من ندهد ،من هم به او وقت نخواهم
داد .همیشــه میگویم اگر گالری دار پولت را خورده ،بدرفتاری یا
بیادبی کرده و رابطه فرهنگی هنری میان دوطرف خراب بوده،
آن وقت هیچ اشــکالی ندارد ،اما در غیر این صورت دلیلی ندارد
هنرمند پیش من بیاید و گالریاش را عوض کند.
متأســفانه بعضــی از هنرمنــدان فکــر میکننــد که اگــر از این
گالــری بــه آن گالــری برونــد ،برایشــان خــوب اســت و آدمهــای
مختلفــی آنهــا را خواهنــد دیــد .درحالــی کــه اینگونــه نیســت.
تماشــاچیان همانهایــی هســتند که از ایــن گالری بــه آن گالری
میرونــد .بســیاری از نقاشــانی کــه روزگاری  18یــا  19ســال
داشــتند و کارشــان را بــا مــن شــروع کردنــد و معــروف شــدند،
هنــوز هــم پس از گذشــت این همه ســال با یکدیگــر کار میکنیم
و گاهــی رابطهمــان آنقــدر عمیق میشــود که شــبیه رابطه مادر
و فرزندی است.
تمرکــز گالریهــای هنــری در تهــران اســت و بیشــتر
شهرســتانها حتــی یــک گالــری هنــری هــم ندارنــد.
هنرمنــدان شهرســتانی هــم بــرای برپایــی نمایشــگاه یا
معروف شــدن ،تهران را تنها گزینه میبینند .این مشــکل

از کجا ناشی میشود؟ چرا وضعیت هنرهای تجسمی در
شهرستانها تا این اندازه بد است؟
اگر در ســال 35 ،نمایشــگاه در گالری گلســتان برپــا میکنم،
حتمــاً 10نمایشــگاهش از هنرمنــدان شهرســتانی اســت .بــرای
اینکــه در شــهر خودشــان ،نمیتوانند خودشــان را مطــرح کنند
و کارشــان را نشــان بدهند .چرا؟ بــرای اینکه تماشــاچی ندارند.
االن بیشــتر دانشــجویان هنر بعد از تهــران در اصفهان تحصیل
میکننــد ،چندیــن بــار بــه اصفهــان رفتــهام ،درد دل بچههــا را
شــنیدهام .میگوینــد وقتــی نمایشــگاه میگذاریم جز دوســتان
و دانشــجویان هنــر ،کســی نمیآیــد تــا آثــار را ببینــد ،درحالــی
کــه اصفهــان یکــی از ثروتمندتریــن شــهرهای ایــران اســت کــه
کارخانههای بزرگ ،کارگاههای تولیدی ،ســازمانها و مؤسسات
تولیدی زیادی آنجا مشــغول هستند و آدمهای پولدار زیاد دارد.
بــا این حال نمیرونــد کار هنری ببینند و اثر خریــداری کنند .این
نقــاش باالخــره میخواهد از راه نقاشــی کــردن ،گــذران زندگی
کنــد و میخواهــد کارش را بفروشــد که متأســفانه هنــوز فرهنگ
تماشای آثار هنری و خرید آن در شهرستانها جا نیفتاده است.
فکــر میکنــم چــارهاش ایــن اســت کــه در شهرســتانها
گالریهایــی باز شــود اما بدون هیچ چشمداشــت مالی از ســوی
مؤسســان آن .میدانــم کــه کار ســختی اســت ،امــا بعضیها که
امکانــش را دارنــد ،میتواننــد ایــن کار را انجــام بدهنــد .ناامیــد
نشــوند ،آرام آرام مــردم بــه تماشــا و خریــد عــادت میکنند .در
چنیــن شــرایط فرهنگی ،نبایــد گالــریدار در ابتــدای فعالیتش

کــه دیدیــم چــه اتفاقهایــی در آن افتــاد .از خریــد بلیــت آن
تــا کنــار گذاشــتن فیلمهــای درجــه یــک و داوریهــا .بهعنــوان
مثــال اگــر خانــم تهمینــه میالنــی فیلمــی از مســائل زنــان در
ایــن جامعــه میســازد ،این فیلــم چرا بایــد در جشــنواره نیاید؟
چــرا نبایــد مشــکالت زن در ایــن فضــا مطرح شــود /از عیــاری و
«کاناپــه »اش هــم نگویــم کــه باز حالــم بد میشــود ،یا شــهرام
مکری و محسن امیر یوسفی.
این رفتارها ،توهین به این هنرمندان مهم این مملکت است
که کنار گذاشته شدهاند .همین را بگیرید و بروید به جلو .البته اگر
مــن کارگردان بودم خیلی هم االن باید خوشــحال میشــدم که
مرا از این جشنواره کنار گذاشتهاند!
تمــام کنســرتهایی که در لحظــه آخر پس از فــروش بلیت،
لغو میشــوند .خب از اول مجوز ندهیــد .مجوز دادهاید بعد لغو
میشــود .معاونت هنری چه کاری توانست انجام بدهد؟ هیچ.
هیچ کاری نتوانسته در امر لغو کنسرتها انجام دهد.
بنابرایــن ،این کارهــا آدم متخصــص میخواهــد .آدمهایی
کــه ســر کار هســتند ،هیچ کدامشــان متخصــص آن کار نیســتند.
همــه متخصصهــا ،بیــرون بیکارند و از تخصصشــان اســتفاده
نمیشود .بنابراین وضع همین اســت که هست .آن از کتابمان،
آن وضعیــت موســیقی ،آن از وضعیــت تئاتــر کــه وســط اجــرا
میگویند باید تعطیل شود.
آن از وضعیــت فیلــم و ســینما کــه پــس از  3مــاه اکــران
موفقیتآمیــز یــک فیلــم ،میگویند فیلم باید برداشــته شــود،
از دســتمان در رفته اســت که بــه آن مجوز دادهایــم! اصالً یعنی
چــی ایــن حرفهــا؟ اینکــه آقایــان میگوینــد ،نمیگذارنــد کار
کنیم و نمیشــود و دســتمان بســته اســت و از این حرفها ،اینها
برای من اصالً جــواب قانع کنندهای نیســت .آدمها باید محکم
سرجایشــان بایســتند و از زیر مجموعه مدیریتی خودشان دفاع
کنند کــه البته هیچ دفاعی هم نمیشــود .بنابرایــن هیچ امیدی
هم به آنها نیســت .میتوانســتندبیینالتشــکیلبدهند.دادند؟
یکدوساالنهبرپاکردنکهکاریندارد.موزههنرهایمعاصرتهران
داردچکارمیکند؟بزرگداشتبرایاینیاآنمیگیرد.یاگنجینهای
راکهخودمانندیدهایممیخواهندبهخارجببرند.چندنمایشگاه
خوبگذاشــتهاماکافینیســت.درحدآنجایمعتبر،کاراساســی
نکردهاســت.بنابراینبهتراســتخودمانازجایمانبلندبشویم،
کمرهمتببندیموبرایفرهنگوهنرمانزحمتبکشیم.
وضعیت جامعه درمورد فرهنگ و هنر را چگونه ارزیابی
میکنیــد؟ چرا جامعه ما دچار بد فرهنگی شــده اســت؟
ریشههای این مسأله را در کجاها میبینید؟
بخــش خصوصــی واقعــاً دارد زحمــت میکشــد ،زحمــت
مضاعف ،یعنی بار زحمتی را که دولتها باید میکشیدند نیز به
دوش خود میکشد .واقعاً میبینم که دوستان نقاش ،نویسنده،
مجسمه ساز ،موسیقیدان دارند چه زحمتهایی میکشند ،آنها
برای کارشان تعهد و مسئولیت بدون هیچ اجری حس میکنند.
ما ملت بیفرهنگی نیســتیم .زمانی که هنرمند آزاد نباشد که هر
چه دلش میخواهد بکشــد یا بنویســد یا بســازد ،مسلماًبازدهی
خوبی هم نمیتواند داشــته باشــد .همهاش نگران اســت که اگر
این جمله یا کلمه را بنویسد ارشاد ایراد میگیرد یا نمیگیرد.
با نویســندهها که صحبــت میکنم ،میگویند موقع نوشــتن،
همهاش میلرزند .خب آدم باید موقع نوشتن رها باشد ،راحت
باشد ،امنیت خاطر و آرامش داشته باشد که هیچ کدام را ندارند.
نقاشها هم ندارند .به من میگویند خانم گلســتان اگر زن تابلو
موی بلندش پیدا باشــد نمایشــش میدهید؟ ایراد نمیگیرند؟
گاهی خیلی عصبانی میشــوم و میگویم شــما کارتان را بکنید،
چه کار دارید که ایراد میگیرند یا نمیگیرند ،ما میدانیم که باید
حرمــت جامعــه و باورهــا را نگهداریم .و میدانیــم چه کارهایی
نباید بشود ،اما این نباید از صبح تا شب بشود دغدغهمان.
زمانــی کــه ترجمــه میکنــم ،دیگر بــه ایــن فکــر نمیکنم که
ممکن اســت به فالن کلمه ایراد بگیرند .همه را ترجمه میکنم
و بــه ارشــاد میدهــم ،ارشــاد هــم ماشــاءاهلل همــه را اصالحیه،
اصالحیــه و اصالحیــه میزنــد و مــن نیــز زیــر بــار اصالحیههای
عجیــب و غریــب نمــیروم .قاعدتاً این فشــارها نبایــد برای یک
هنرمنــد باشــد .زمانی کــه مــیروم کتاب بخــرم ،همــهاش فکر
میکنم چند صفحهاش را زدهاند ،چند کلمهاش را برداشتهاند.
خب این کتاب تکه پاره شــده ،دیگر ارزشــی برای خواندن ندارد.
برای همین کتابخوان کم شده است.
نقش مردم این وسط چه میشود؟
بــا توجه به این شــرایط مقــداری به مــردم حــق میدهم اما
نه زیــاد .مردم ما روزنامــه هم نمیخوانند .یعنی اگر شــمارگان
روزنامههــای مهــم را ببینیــد ،خندهتــان میگیــرد 6 .یــا  7هــزار
شــمارگان ،یعنی چی؟ شوخی اســت .مگر یک پدر و مادر چقدر
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