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 بـیبـه اینکـه در چنيـن جهـان آشـفته و           .  برای اندیشيدن به ایرانی بودن مـا         جشنواره تيرگان فرصت دوباره ای است       

 . از کجا می آیدشکل و انباشته از مردمان گوناگون، جایگاه و معنای ما چيست و

لت                                 از یاد نبریم که در روزگاری زندگی        های ظریــف و زیبـا و شایسـته، بـه شـدت پایمـال جها یت   و می کنيم کـه هو

صویر "300"و  " اسکندر" فيلمهای    تهاجم جریانهايی می شود که آثاری بی مقدار و ناچيز مانند                  را توليد می کننـد و ت

 . غلط و بی پایه می شوند گذشته درخشان ما را تحویل جهانيان می دهند و زمينه ساز داوریهاینادرستی از

 
 

ین کـه چـه هسـتيم؛                        جشنواره تيرگان می تواند زمينه             حاصــل ساز تصویرگری سالمی باشد از آنچه که هستيم، و ا
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  .جمع آنچه که بوده ایم، و آنچه که در طول تاریخ شده ایم

 جهان معاصـر پی در پی ما، تا ملتی زنده و با فرهنگ و پویا، جای خود را در                         کار عظيمی برده است تکاپوی نسلهای         

 و چه حال ـ کمتر نبوده ایم، بلکه بسيار به جهان افزوده ایـماینکه از هيچ ملتی ـ چه در گذشته     . جستجو کند و بيابد  

 . بود تصور جهان بی حضور ما، تصوری ناقص و مخدوش خواهدو

ست             اما اینکه اینها را می دانيم و           که                   .  جایگاه مان را ميشناسيم کـافی ني يان اسـت  تک تـک ایران هده   در همـهبرع

سانند               زمينه ها و تخصص ها و مرتبت هایشان، خودِ  حقيقی شان را                 گران بشنا راه درازیپيـش رو.  بشناسند و به دی

گان،                      داریم که در آن،     عٌا برنامه ریزیهایی گسترده و دقيق از قبيل همين جشـنواره تير سيار ضـروری اسـت، امـا قط  ب

يم و گرانبهـا                       کافی نخواهد بود و برماست که از آن           را مـی سود ببریم و حمایت کنيم و گمان نکنيم که چنين بــار عظ

 . کردشود بر عهده و بر دوش دیگران گذاشت و به تماشا اکتفا

 ایــران و در آوردن فرصتی مناسب است برای بازشناختن هویت ملی ایرانيان ــ در                     کار اصلی جشنواره تيرگان، فراهم        

 . آنخارج ـ و اندیشيدن به آن، و مغرور و سرفراز بودن از

)آغداشلو( فيروزه اطهاری

 اجرایی بخش هنرهای تجسمی جشنواره تيرگانمدیر و مسئول

 

 

کارخوداو سالهاست که   .  تأثيرگذارترین هنرمندان و محققان معاصر ایران است               آیدین آغداشلو یکی از      

به صـور.  است وقف شناختن و شناساندن فرهنگ گذشته و معاصر ایران کرده                    حاصل این کار طوالنی 

 . استدر زیر چاپ" این دو حرف " درآمده است که آخرین آنها کتاب صدها نقاشی و هشت جلد کتاب

فه خـوداو وقتش را ميان نقاشی، نوشتن و      ست و وظي  کارشناسی آثار هنری وتدریس قسمت کرده ا

 . که بشودهرقدر که بتواند و ازهر طریق. کردن جهان و فرهنگ اطراف خود ميداندرا در آباد
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  دارد؟ فرهنگ از نظر یک ایرانی چيست و این مفهوم در فرهنگ غرب چه معناییبه نظر شما مفهوم

7000 بـه   می رود از خارج از ایران گرفته شده است، اما در طول مـدتی نزدیـک            ـ فرهنگ به مفهومی که امروز به کار     

به جهـان ارائـه کـرده انـد                سال مردمی بر روی فالت ایران زندگی کرده اند که معنا و             ایـن.  هویت خاصی را ساخته و 

ست و راه حلهـایی کـه بـرای                    مجموعه در   شکل گرفتـه حقيقت نحوه برخورد با مسائل جهان ا  دریافـت و گـزارش آن 

 .است

 انسان از آداب، دین، هنر، زبان، ادبيات و علوم و اختراعات و هر چيزی که                       به عبارتی دیگر فرهنگ مجموعه ای است          

تاریخ ــ بـه .برای شکل دادن به زندگی خود به آن نياز دارد و خلق می کند              لف و  طبيعی اسـت در جغرافياهــای مخت

با دیگـران و                    معنای آنچه که بر     ير مردم یک سرزمين گذشته است ـ و داد و ستد ایـن مـردم  ند و یـا تاث چه گرفتـه ا  آن

 . می شودمشخص تر"فرهنگ "گذاشته اند، طرح کلی 

 شـمار و ایران ساکن بوده اند ـ با همه تنوع و دگرگونی ها و حادثه های بـی                  سال پيش در فالت    7000مردمی که از   

 شکستهای تاریخی ــ صـاحب یـک روح مـداوم وگسترش یافتن حوزه فرهنگی شان یا در هم کوبيده شدن حاصل از            

می شناسـيم                         مستمر بوده اند که تا به      نام روح ایرانـی  زبـان شــان دگرگـون . امروز ادامه داشته است و ما آن را به 

لوبشده است، دین و آیين شان تغييرکرده است، سرزمين                 شان کوچکتر یا بزرگتر شده است، فـاتح شـده انـد، مغ

 . است همچنان این روح بزرگ دوام و کارایی خود را حفظ کردهشده اند، اما

نس         . چندان تفاوتی با این تعریف ندارد      "فرهنگ"تعریف و تعبير دیگران از       و روح فرهنــگ اگر تفاوتی باشـد در نـوع و ج

هایی در خـارج از ایــرانهای مختلف است و در دوره های گونــاگون تـاریخی مـا شـاهد                حرکـت فرهنـگ هـا و تمـدن 

 . یونان، رم و اسپانيای کاتوليکمانند تمدن و فرهنگ:  دوره های اوج و فرود خود را گذرانده اندهستيم که آنها نيز

 حراجهای بين المللی و بازارهای جهـانی موفقيـت فـوق العـادههنر نقاشی ایران در چند سال اخير در              

  پيدا ميکند؟ داشته، علت آن را چه می دانيد و آیا فکر می کنيد این مسير ادامهای

مه پيــدا کنـد             قاعدتًا. ـ پيش بينی نمی توانم بکنم         که نقاشـی                  .  باید این مسير ادا ظر گـرفتن ایـن   ایـران، چـهبـا در ن

یعنـی.  سر و گردن از کشورهای منطقه باالتر است               نقاشی کهن و گذشته آن و چه نقاشی مدرن و معاصر آن، چند                  

سه کـرد          را اصًال نمی شود با نقاشی پاکستان، سوریه، امارات، مصر، هند و              نقاشی معاصر ایران   . جاهای دیگر مقای

 سـاز نقاشی واال و عالی گذشته ایران جستجو کرد که خواه ناخواه زمينه                 شاید یکی از دالیل برتری را باید در سنت            

 .این رشد و تعالی شده است

گاه واقعـی در خارج از ایران چندان به درستی مطرح نشده و با اولين امکان            نقاشی ایران اما، در طول این سالها       جای

ند                   در اینجا باید اضافه کنم که       . خود را پيدا کرده است        ماننـد بـورس اوراق     .  حراجها، قـوانين و قواعـد بــازی خـود را دار

 شوند قيمتهایشان به باالترین سطح خود میبهادار هستند که اگر در لحظه درست و برای خریداران مناسب عرضه                

قيمت گـذاری.  تغيير می شوند      همان آثار با افت قيمت بازار یا با باال رفتن قيمتها دستخوش               در غير این صورت . رسند

هادار،دقيقـًا ماننــد همــان بـورس اوراق       .  مکانيسم بسيار پيچيده ای دارد            این آثار در دست شخص معينی نيست و              ب

می توانــد جایگـاه او را تثبيــت و یـافروش باالی آثار یک هنرمند معين، هر چند بسيار موثر است،                 اما بــه طـور قطـع ن

 . کندتضمين

باره خـود همان اوج، به فرود و نزول غير منتظره ای رسيده اند و وقتهایی هم                 هنرمندان بسياری را دیده ایم که از       دو

 آثار یک هنرمند در چند مقطع تعيين می شود کـه فقــط یکـیگمان می کنم ارزش مادی و معنوی      . را باال کشيده اند    

ين المللـی اسـت                               از این مقطع    های ب سب در حراج های منا ند درمقطـع .  ها فروش رفتن به قيمت بار هنرم  دیگـر اعت

 و رسوخ آثار اوست در بازارهای جهانی، که در این بازارها ـ بر عکس              مقطع دیگر نفوذ  . سرزمين و فرهنگ خود اوست    

ـ بـا              می گـيرد  ند صـورتیحراج ها که در آنها فروش به گونه ای رقابتی صورت  تدریجی قيمـت آثـار یـک هنرم  رشـد 

 آثارشان به حراجها راهبنابراین هنرمندان مهمی در ایران زندگی می کنند که هرچند        .  گيردتضمين کننده به خود می 

گر          .  آنان هيچ کاسته نشده است      پيدا نکرده است،اما از ارزش هنری و معنوی       از سوی دیگر هنرمندان معاصر ایـران ا

های جهانـیبخواهند جایگاه حقيقی خود را در جهان معاصر تصاحب کنند باید                   بازی در بازار  بتوانند با آموختن قوانين 

ــازار طيــف وســيعی را شــامل مــی شــود کــه        .  جســتجو کننــد و بيابنــد  جایگــاه خــود را   مجموعــه ای اســت ازایــن ب

ARTEXPO       های هنری،  ها، حراجها، گالری های خصوصی، دالل Publicist          ها، منقدین هنری، مطبوعات به طـور

 .کلی، بنيادهای هنری، موزه ها و خریداران مستقل

 آن را درست طی کنـد پيچيده ای پيش روی هنرمند ایرانی قرار دارد که اگر بتواند باید                   بنابراین راه طوالنی و دشوار و        

سته ایو در حقيقت چاره دیگری هم نيست، چرا که ماندن        لی راه حـل درسـت و شای  در محدوده های ملـی و مح

هانی شـود،هنرمند.  طراز اول محلی نمی تواند به چنين محدوده هایی اکتفا کند            نيست و هنرمند     محلی باید که ج

 . یعنی هنر معاصر و مدرن ـ استفاده می کندچرا که به هر حال دارد از زبانی جهانی ـ

 گذشت سی سال از آخرین نمایشگاه خود در ایران، آثار هـنری تــان را                        تقریبًا بعد از     2006شما در سال     

  نمایشگاه شما چيست؟ علت این فاصله طوالنی بين دو. در تورنتو به نمایش گذاشتيد
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هوم کارهـای                    ـ راستش هيچوقت در جستجوی مخاطب         مـن مستقيم نبوده ام، اما در عين حال باور داشته ام که مف

های گذشـته یبرای مخاطبان سرزمينم آشناتر هستند، چه از لحاظ تجربه های                    صری آثـار هــنری دوره   شکلی و ب

ستقيماً                     ایران، که جامعه ی      هان فرهنگی و قومی ما را شکل داده اند و چه از حيِث آنچه که م نی ج  مسـئله ی ایرا

 .معاصر را نشانه زده است

 کـه دو سال نمایشگاه گذاشته ام به خاطر اجابت خواست همسرم فـيروزه بـود                    اینکه در خارج از ایران بعد از سی و           

ستاوردهایدر آغاز گمان    . را به راه انداخته      " آرتا"در تورنتو گالری معتبر       می کردم جامعه ی ایرانيــان تورنتـو از هــنر و د

 این گفت و شنود چندان درست و شایسته نقاشان معاصر ایران دور افتاده اند و پروای این را داشتم که شاید                    هنری

 اسـت کـه این نشد و بسيار شادمان شدم وقتی که دیدم مخاطب و اهل معنـا همـان                        و کافی در نگيرد، اما در عمل        

بل توجـه یافتنــد                   بود و حتی در حوزه ی وسيعتری، غير ایرانيان کانادائی نيز           . در این گفت و شنود سـهمی بسـيار قا

 پاسخی چنان شایسته دریافت کردم کهاز آن آموختم که پيش فرضها به کار نمی آید و           .  العاده ای بود  تجربه ی فوق 

 .  مادری ما برگزار شده بودانگار نمایشگاه در سرزمين

شيریننسلی از هنرمندان کشور در خارج از         کشور هستند که با موضوعات ایرانی کار مـی کننـد مثـل 

  هنرمندان چيست؟نظر شما در مورد این گروه از.  موفقيت زیادی هم به دست آورده استنشاط که

له                    ـ نسل فوق العاده ایست و من درباره       يش مقا سال پ  مفصـلی این نسل ـ مثال جایگاه خانم شيرین نشاط ـ چنـد 

 . اند تصویری خود را با خود برده اند و همچنان حفظ کردهاز این نسل هنرمندانی برخاسته اند که خاطره. نوشته ام

قی از آن خـاطره و جامعـه متفـاوت و بيگانـه                این ها با استفاده از زبان جهانی      ای کـه در آن معاصر توانسـته انــد تلفي

اما در ایـن نسـل.  که شما زده اید، یعنی خانم شيرین نشاط            و این همان مثالی است    . زندگی ميکنند به وجود آورند        

 ندارند و با بيانی جهانی، درباره جهان معتبر دیگری هم هستند که مستقيمًا با آن خاطره سروکار چندانی             هنرمندان

شيرازهکسانی مانند سيا     :  مرز بندی فرهنگی و جغرافيایی، سخن می گویند            معاصر، برای مردمی بدون     ارمجـانی، 

پایی از" بين المللی " بيننده دقيق در این کارهای        اما. هوشياری، کامی یوسف زاده و ده ها تن دیگر            هم می تواند رد

 . کارهای سيا ارمجانی استباز همچنان مثال درست،.  فرهنگ آشنای گذشته ایرانی را بيابدآن

 
 

 فرهنگ و هویت خـود اینکه یک هنرمند تعهد و الزامی دارد که در خلق آثارش ردپایی از                     صحبت در مورد 

  یک هنرمند تعهدی دارد؟باقی بگذارد خيلی مورد بحث است، فکر می کنيد که

 خـود اسـت و ایـناما اگر هنرمندی باطنًا حمل کننده خاطره قومــی          .  درباره هيچ چيز     هنرمند هيچ الزامی ندارد،       . ـ نه 

.اینجا لبه باریکی وجود دارد ميان اصالت و تقلب             .  باقی خواهد ماند     خاطره عميقًا در او ریشه دارد البد اثرش در کار او             

ـ                               لی  شمایه مح ستهگاه بسيار ساده است که یک هنرمند با افزودن چند نق بروان پيو تا ا طاطی   از نگـارگری تـا خ

این راه حل .داشته باشد) Local Color( اثری را خلق کند که کامًال رنگ و بوی محلی قاجاری و لباسهای ملی ـ

 بود که منشا این نوع رنگ و لعاب کاریها را درست تشخيصساده و بالفاصله ای است و برای اهل نظر آسان خواهد         

چه در ایـران           دهد، اما هر کجــا کـه باشـند،   و چـه در خـارج، خـاطره قومـی در عين حال هنرمندانی هم هستند کـه 

یا :خویش را همچنان به درستی حفظ ميکنند   سی، محمـد احصـایی، حسـين زنـده رودی  صر اوی نقاشانی ماننـد نا

 ... تناولی و دیگران و دیگرانپرویز
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به کـار مـی برنــد                          اما در عين حال هنرمندانی هم هستند               ماننـد که در حوزه زبان جهانی هم آن خـاطره را همچنـان 

 .سيراک ملکانيان و مارکو گریگوریان

  چيست و چه توقعی از آن دارید؟نظر شما در مورد فستيوال تيرگان

 یادآوریهایــیمردمی که از سرزمين مادریشان دور ميشوند چنين جشنواره هـا و                  .ـ جشنواره بسيار مهم و الزميست         

هایی کـه          : را الزم دارند   گزار مـی کننــد                          مانند مراسم و آئين  یورک بر ها و ایرلنـدی هــای مهـاجر در نيو یـا .  ایتاليـایی 

 به صرف یادآوری نيست که مهم اند، بلکه درجشنهای چينی های مقيم آمریکا و انگليس، اما این جشنواره ها فقط                 

که در                     صورت برنامه ریزی درست      عه ای  گی می توانند معرف فرهنگ کهن سال و عظيمی بشـوند بـرای جام  آن زند

می توانـد" چنـد فرهنگـی    " بـه قـول شـما شـهری       از این راه است که در جایی مانند تورنتو ـ کـه         . می کنند اسـت، 

 پيدا کند و وظيفه خود را باشد و بتواند در یک داد و ستد فرهنگی به خالقيت هایی تازه دست                   الگوی قابل تحسينی    

 . اقليتی که در جامعه ای متفاوت زندگی ميکند، نداندتنها در یادآوری فرهنگ و هویت گذشته

يد بسـت ميان هنرمندان و مخاطبان ایرانی مقيم کانادا می توان به این نکتـه               با آمد وشد هنرمندان مقيم ایران به          ام

 دستاوردهای ایرانيان، چه در آنسو و چه در این سو، می توانکه جنبشی جدید پدیدار خواهد شد و با بهره گيری از          

 تاثيرگـذار باشـد کـه در انتخـاب برنامـه هـا و تازه را بنا گذاشت و شناخت، اما این اتفاقوقتی می تواند کامل و                    زبانی

 . داشت شدگان، به مصلحتی بيش از یک جشنواره موفق اما گذرا، نظرگردهمایی ها و دعوت

به                       چنين جشنواره ی مهمی باید بتواند           ین ميان هنرمندان و مخاطبان مقيم تورنتو و مدعوین و مهمانانی که   خـاطر ا

 و هر کدام از امکانات، موانع، مشکالت و چشـم انـدازهایجشنواره به آنجا می آیند، همدلی و اتفاق نظر ایجاد کند                

 مکالمه هر دو بدانند که تنها نيســتند و بگویند و به این ترتيب مکالمه ای آغاز شود تا در انتهای این            خاص خود سخن  

مان ممکن نمی شود مگرآنکه برگزارکنندگان شيفته و کوشای این جشنواره                     همدیگر را دارند و این       به این هـدف و آر

 .  کنندبزرگ بياندیشند و ابزار اجرایی آن را فراهم

 

About Us 

PHPCow.com:  byPowered

Page 5 of 5با آيدين آغداشلو، درباره هنر و جشنواره تيرگان

6/28/2008http://shahrvand.com/?c=120&a=4762


