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الزامات تقویت اعتمادبه نفس هنریها

آرامش و دیگر هیچ

نمایشگاه صد اثر صد هنرمند -عکس  :هنرآنالین

مهمترین مسأله برای یک هنرمند ،حفظ کردن آزادی در کارش است .هنرمند بدون اینکه خودش را
وابســته به جایی یا نهادی بداند باید دست به آفرینش هنری بزند ،چراکه با اثرش میتواند متعهد به
جامعه خودش و بعد از آن هم جامعه جهانی باشد .در نتیجه حمایتهای دولتی یا خصوصی نباید
مانع از این شــود تا هنرمند را از واقعیتش دور نگه دارد و این نکتهای بســیار مهم در عرصه هنر اســت.
خوشــبختانه این روزها شــاهد هســتیم که هنرمندان کمتر از گذشته کار سفارشــی میکنند و این حفظ
اســتقالل برای آنها بسیار خوب اســت .هرچند این رشد خیلی دیر آغاز شــده اما این موضوع آرام آرام
جاخواهدافتاد.
در باب حمایتهای دولتی معتقدم دولت باید بدون تردید از جامعه هنری حمایت کند .بویژه در
مورد بیمه هنرمندان و بیمه طالیی آنها اقدامات الزم را داشــته باشــد ،نه اینکه با انجام حداقلها فکر
کند گام بزرگی برای جامعه هنری برداشت ه است.
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامیهم باید به فکر هنرمندان باشــد .بهعنوانمثال وســایل نقاشی در
حال حاضر بسیار گران شده است .زمانی یک تویوپ رنگ روغن وینزور را 3یا 4هزار تومان میخریدم،
االن قیمت این رنگ تویوپی حدود  100تا  120هزار تومان شــده و اگر یک نقاش بخواهد  10تویوپ رنگ
بخرد باید حدود یک میلیون تومان هزینه کند و برای بعضی از نقاشها پرداخت این هزینهها بســیار
ســخت و ســنگین اســت .زمانــی مــوزه هنرهــای معاصر
تهــران به هــر هنرمنــدی با هر ســبک کاری ،رنــگ مجانی
مــیداد اما امــروز از این خبرها نیســت .پیشــنهاد میکنم
دولــت و زیرمجموعههای دولتی چنیــن حمایتهایی را
از هنرمنــدان بــرای ادامه کار و آفرینشهای هنری داشــته
باشــند؛ حتی اگــر نمیتوانند ،دســت کم بــا دریافت مبلغ
اندکی از هنرمندان ،در مورد تأمین وســایل مورد اســتفاده
آنهاکمککنند.
اتفاق دیگری که توقع میرود این اســت که رسانههای
گروهی وظیفه دارند که زبان هنر را به مردم یاد دهند .مثالً
تلویزیون این همه برنامههای ورزشــی را پوشش میدهد
یــا بعضــی از روزنامهها چندیــن صفحه خود را بــه اخبار و
رویدادهای ورزشــی اختصاص میدهند ،اما در حوزه هنر
تنها با یــک خبر یا گزارش کوتاهی از تئاتر یا ســینما و گاهی
هنرهای تجسمی موضوع را ســرهم میکنند .درحالی که
پوشــشهای چنیــن رســانههایی کــه عامه مــردم جامعه
با آنهــا ارتباط بیشــتری دارنــد ،میتواند در کشــاندن آنها
بــه گالریها و آمــوزش فرهنگ و هنر به ملت بســیار مهم
باشــد .زمانی تلویزیون یک برنامه آموزش نقاشــی نشان
میداد که خیلــی بازاری بود ،درحالی که باید در خصوص
آموزشهای هنر خیلی دقیقتر و پایهایتر عمل کند .باید حتماًیک شبکه هنری در رسانه ملی داشته
باشیم ،در غیر این صورت این برنامههای بسیار کمی که از تلویزیون پخش میشود ،کافی نیست.
س نهم و دهم زنگ خط و نقاشــی داشــتیم ،اما االن به زنگ
یــادم میآید زمانــی در مدارس تا کال 
هنر توجهی نمیشــود و به بچهها در مدارس هنر آموزش داده نمیشــود یا آموزش آن در اولویت قرار
ندارد و پشت گوش انداخته میشود .رسیدگی به این موضوع وظیفه دولت است که توقع میرود برای
حفــظ فرهنگ و هنــر ،توجه به آموزشهای پایــه در حوزه هنر را در دســتور کار خود قــرار دهد .وقتی به
موزههای هنری خارج از کشور سر میزنم ،میبینم که مدارس حدود  50تا  60دانشآموز زیر  10سال را
برای بازدید آوردهاند ،شاید بچهها خیلی به آثار نگاه نکنند و مشغول بازیگوشی باشند ،اما همین قرار
گرفتن آنها در موزهها ،باعث میشــود که هنر در مغزشــان آرام آرام رشد کند و بعدها اگر حتی هنرمند
همنشدند،شایدبخواهنددرخانههایشانالاقلیکیاچندتابلوینقاشیخریداریونصبکنند.این
فضابهآنهایادمیدهدکهچطورزندگیخودرابافرهنگوهنرهمراهکنندکهاینامربسیارمهماست.
متأسفانه در مدارس ما به این موضوعات توجه نمیشود و از دولت انتظار میرود که در این بخش نیز
برنامهریزیهاییداشتهباشد.
درباره فعالیتهای دولت یازدهم در حوزه فرهنگ و هنر باید بگویم که کارهایی انجام شده است و
از آن جمله میتوان به تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت اشاره کرد؛ ولی باید دقت شود بازنگری
کنند که چه کسیمیتواند هنرمند پیشکسوت باشد .متأسفانه هرکسی که یک کالس نقاشی و باالی60
سال سن داشته باشد ،میتواند عضو این مؤسسه شود که این موضوع جای فکر دارد.
در زمــان وزارت آقای علی جنتی در ارشــاد ،بزرگداشــتهایی برای هنرمندان گرفته شــد ،جوایزی
هــم دادنــد ،البته نه مــادی ،همیــن حمایتهای معنوی بســیار دلگرمکننده اســت .حتــی بعضی از
هنرمندان که بیمار میشــدند ،وزیران به عیادتشــان میرفتند و از آنها دلجویی میکردند که معتقدم
تأثیــرات خوبی در روحیه آنها میگذاشــت .اما خدا کند قبل از اینکه هنرمندان بــزرگ ما از دنیا بروند،
بزرگداشتهایخوبیبرایشانگرفتهشودتاهنرمنداننیزدرکارهنریخوددلگرمشوند،نهاینکهفکر
کنندآنهاراازجامعهکنارگذاشتهاند.
همچنین در حوزه چاپ کتابهای هنرهای تجســمی توقع میرود که دولت حامی ناشران باشد تا
کتابهای هنری را با قیمت کمتری منتشــر کنند وعالقهمندان بتوانند آثار بیشتری در این حوزه تهیه و
مطالعه کنند .در ســنی هســتم که میخواهم در آتلیهام بنشــینم و کار کنم ،به سیاست کاری ندارم ،نه
اینکه بگویم سیاســتمداران چه کنند چه نکنند؛ تنها چیزی که میخواهم این اســت که آرامش داشــته
باشم و بتوانم کار کنم.
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در سالهای اخیر شاهد حضور فعال هنرمندان ایران در شاخههای جدید هنری موسوم به « نیومدیا»
هســتیم .در بســیاری از کشورهای پیشرو استفاده از رسانهها و اشــیای هنری نوینی که از جنس نقاشی یا
مجسمه نیستند ،رواج پیدا کرده و حتی امروزه بهعنوان هنر معاصر در دنیا مطرح شده است .میشود
گفت مهمترین تحول در هنر معاصر ،ظهور رســانههایی کامالً نو و ابداعی اســت .اما در کشــور ما همه
چیزعمدتاًبرمحورنقاشیشکلمیگیردکهشایدتأثیرنهچندانمطلوبمارکتاست،زیراخریداران
آثار هنری بیشــتر به نقاشــی توجه نشــان میدهند ،شــاید چون آن را به ســهولت قابل ابتیاع و ارائه در
هــر مکانــی میدانند و بنابراین هنرمنــدان نیز برای بهرهمنــدی از فضای مارکت ،بیشــتر به فکر خلق
نقاشــیاند .البته در حراج اخیر تهران شــاهد این بودیم که مجموعهدارها به خرید مجســمه و عکس
نیز رغبت نشان دادهاند و این توجه به رسانهای غیر از بوم نقاشی ،در تاریخ کشور بیسابقه بوده است.
امــا به هرحــال با رواج آنچه بهعنوان نیومدیا (رســانه جدید) در دنیا میشناســیم ،هنوز فاصله داریم.
موزه هنرهای معاصر تهران و گالریهای شــهر مکانهایی هستند که توقع میرود در این بخش از هنر
بیشتر برنامهریزی کنند تا حمایتهای بیشتری از رسانههای جدید صورت گیرد .بیاعتنایی نسبت به
نیومدیا برای توســعه عمومی هنر و خالقیتهای هنری خبری ناخوشــایند اســت و فاصله ما با دنیای
پیشرو در هنر را افزایش میدهد.
در خصــوص مدیریت دولتی در عرصــه هنر معتقدم
نهادهای دولتی بهتر اســت تســهیالتی را بــرای خلق هنر
و معرفــی آفرینشهــای هنری فراهم کننــد و یک نظارت
کلی و نه چندان ســختگیرانه نیز بر این روند داشته باشند.
بیشــتر از ایــن نه میتــوان انتظار داشــت و نــه قابل تحقق
ی دولتی میتوانند به گســترش
و نــه مفید اســت .نهادهــا 
هنــر ،نهادهــای هنــری یــا انســتیتوهایی کــه زیــر پوشــش
آنهاســت مثل مــوزه هنرهــای معاصر ،فرهنگســتان هنر
یا فرهنگســرای نیاوران ،کمــک کنند .با یک نــگاه معتدل
و ملی ،نه اینکــه فکر کنند ایــن زیرمجموعهها باید مطلقاً
در اختیــار آن بخشــی از هنــر باشــد کــه بــا جریــان فکری و
ایدئولوژیــک حاکمیــت همســویی دارد .اگر قرار باشــد که
امکانــات ایــن نهادها صرفاًبــه بخش گزینش شــده مورد
عالقــه مدیــران دولتــی اختصاص پیــدا کننــد ،محبوبیت
عمومیشــان را از دست میدهند و از طرف جامعه هنری
نیز طرد خواهند شد که همه اینها در نهایت به بیاعتباری
و کــم ارزش شــدن و خنثــی شــدن آنهــا میانجامــد .در
شــرایطی که یک نهاد دولتــی در عرصه هنــر جهتگیری
خاصی در فعالیتهای خودش اتخــاذ کرده ،در واقعیت
امر به ســمت انزوای خــودش حرکت کرده اســت و بر این
روال به جای اینکه جریانی را که مورد پســندش نیســت متوقف بکند ،در عمل تنها خودش را کم تأثیر
کرده است .اگر شما در متن تکاپوی هنری باشید ،میتوانید تأثیرگذار هم باشید اما اگر جلوی این موج
قراربگیریدوبخواهیدمقاومتکنیدوجریانمحدودگزینششدهایراارائهبدهیدیادیکتهکنید،عمالً
بــه انزوا از جامعه هنری و عالقهمندان به هنر میرســید .در این انزوا نفوذ دولت تقلیل یافته و شــرایط
نامطلوبی فراهم میشود که تنها نتیجه آن کم تأثیر یا بیتأثیر شدن آن نهاد یا سازمان دولتی است.
نهادها باید بودجه ،امکانات و اهرمهای اجراییشــان را در مســیر عمومی هنر قرار بدهند و با موج
کلی هنر همراه شــوند .به جامعه هنری اعتماد کنند و بدانند آنها هم در نهایت نسبت به مصالح کلی
کشــور احساس مسئولیت دارند .با این ســعه صدر هم نفوذ خواهند داشت و هم احترام .در این مسیر
حتماًتعاملی مثبت شــکل خواهد گرفت که زمینهساز پیشــرفت است و با توجه به این فضای بالنده و
درک متقابل ،هنر قطعاًدر جهت منویات کلی نظام حرکت خواهد کرد.
در این ســالها شــاهد هستم که این سیاســتها و راهبردها تا حد زیادی از ســوی مسئوالن عالی رتبه
دولتی درک میشــود ،بخصوص از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .آنها به وضوح سعی میکنند
مجموعه اقداماتشــان را با دیدگاههای مســلط و مورد اقبال کلی جامعه هنری کشور همراه کنند و وقتی
سوءتفاهمهایی پیش میآید تالش میکنند تا در صدد رفع آن برآیند .البته هنوز دیالوگ بین مسئوالن
دولتی و لیدرهای جامعه هنری نهادینه نشــده و صرفاًدر حد یک تمایل شــخصی یک مسئول است که
گهگاه بروز پیدا میکند .امیدوارم در آینده همگرایی بیشــتری بین دولت و جامعه هنری شــکل بگیرد و
این انتظار طبیعی ما از دولت است .این همگرایی و دیالوگ در عرصههای مختلفی باید صورت گیرد،
ازجملهدربرگزاریرویدادهایملیهمچونبیینالهاکهسالهاستبهشکلمنظمبرگزارنمیشود؛
بخصوص بیینال نقاشــی .همینطور در مــورد معرفی جهانی هنر ایران به صورت برپایی نمایشــگاه
در کشــورهای مختلف و شــرکت در مجامــع جهانی که این امر بدون مشــارکت و ســرمایهگذاری دولتی
محقق نخواهد شد .عرصه دیگری که برای تشریک مساعی دولت و جامعه هنری میتوان متصور شد
مارکت هنر اســت که دولت میتواند نقش بســیار مؤثری را در آن ایفا کند؛ از جمله تشــویق شــرکتها و
سازمانهای دولتیوعمومیبهمشارکت دررویدادهایهنریوخریداریآثارهنری.همچنیننظارت
و حفظ و حراســت از اصالت آثار بویژه در مورد هنرمندانی که در قید حیات نیســتند و جلوگیری از جعل
آثار و خرید و فروش آثار تقلبی که لطمه حیثیتی بر هنر ایران خواهد زد .با ایفای چنین وظایفی از سوی
مراکز دولتی اعتماد به نفس جامعه هنری ارتقا خواهد یافت و ما شــاهد شــکوفایی بیشتر هنر در آینده
خواهیم بود و شــکوفایی هنر یعنی تلطیف فضای روحی و معنوی جامعه ،یعنی توســعه اشــتغال در
عرصههایمتنوعهنریوحضوریغرورانگیزدرصحنهرقابتهایفرهنگیجهانی.
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