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گفتوگو با احسان الجوردی

یادگارهای ۷۵سالگی

درباره نمایش »دیوان تئاترال«،
نوشته محمود استادمحمد

تماشا به تأکید

ﺣﺎﻓﻆ روﺣﺎﻧﻰ
در یک دهه گذشــته جامعه هنــری بیشازپیش متوجه
»فریدون آو« شــده اســت و بهاینترتیب این هنرمند
در همین چند ســال حضــوری مــداوم در نگارخانهها
دارد .حضور »آو« فقــط محدود به جایگاهش به عنوان
هنرمند نمیشــود ،همین دو سال پیش بود که او یکی از
نگارخانههای تهران را به شــکل اتاق خانهاش طراحی
کرد و عالوه بر نمایش بخشی از مجموعه هنری بزرگش،
مبلمان و ســایر لــوازم منزلی را که خــود طراحی کرده
بود نیز به معرض تماشــا گذاشت .اما نمایشگاه »چهره«
که چندی پیش به شــکل همزمان در سه نگارخانه »اُ«،
آران و پروژههای آران برگزار شــد ،احتماال بزرگترین
نمایشــگاهی بود که نام او را دوباره مطرح کرد .عالوه بر
سه نگارخانه مذکور ،بخشــی از مجموعه شخصی بزرگ
این هنرمند و مجموعهدار در بنیاد احســان الجوردی به
نمایش گذاشته شــد .این بخش از نمایشگاه کموبیش
مجزا از نمایشــگاه »چهره« برگزار شــده و صرفا شامل
بخشــی از مجموعه خصوصی فریدون آو میشــود .به
بهانه این رخــداد هنری با احســان الجوردی صحبت
کردیم .بنیاد احسان الجوردی یک بنیاد هنری است که
آثار هنری را بــه مقاصد غیرتجاری به نمایش میگذارد.
بنیاد او تا  ۱۵بهمن میزبان مجموعه شخصی فریدون آو
خواهد بود.

گفتوگو با احمد میرزازاده )احمدمیرزا(

رؤﯾﺎﯾﻰ ﮐﻪ رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﻓﺖ
شــرق :احمد میرزازاده ،هنرمند نقاش ،ســال  ۸۳نخســتین نمایشگاه
انفرادی نقاشــیخط خود را در گالری سرو فرهنگســرای بانو برپا کرد .او
در این ســالها بیش از  ۲۰نمایشــگاه گروهی و انفرادی در ایران و خارج
از کشــور برگزار کرده اســت .به بهانه برگزاری ششــمین حراج تهران با
اوگفتوگویی کردیم که میخوانید.
 در ابتدا کمی درباره نکات مثبت و منفی حراج تهران صحبت کنیم.
از دیدگاه شما حراج اخیر چطور بود؟
حراجیها همیشــه موافقان و مخالفانی داشــته؛ بهنظر من ششمین
دوره حــراج تهــران نــکات مثبتی داشــت؛ طبعــا هر رویــدادی نقطه
ضعفهایی نیز دارد و هنر آینه تمام نمای یک جامعه اســت؛ اما چیزی
که اهمیت دارد ،این است که سعی کنیم به نکات مثبت توجه کنیم.
 نکات مثبت این دوره از نظر شما چه چیزهایی بود؟
حراج تهران نخســتین حراجی اســت که در کشــور با استانداردهای
بینالمللــی برگزار میشــود .تصور میکنــم برگزاری ششــمین دوره با
حضور جوانان و در فضایی جدید ،نوید رونق اقتصاد هنر است .همچنین
آثاری کــه در حراج تهران ارائه میشــود ،بعد از هــر دوره وقتی بیرون
از حراج ارائه میشــود ،قیمتش بیشــتر شــده و این تأثیرگذار است و به
نوعــی میتــوان آن را ویترینی از آثــار هنرمندان ایران دانســت .اقتصاد
هنر ،علمی تطبیقی و بین رشــتهای اســت که با به کارگیری تحلیلهای
اقتصادی ،جامعهشــناختی ،روانشــناختی و ،...کوشــش میکند مسائل
دنیای هنر را یکپارچه کند .دانش اقتصاد هنر درباره ســه محور گفتوگو
میکنــد؛ خلق اثر هنــری ،عرضه اثر هنری و مصرف اثــر هنری .توزیع و
مکانیســمهای عرضه هنری بــه مقوله بازار هنر بر میگــردد .گالریها،
حراجها ،دوساالنهها و ساالنهها برای هنرهای تجسمی از اهمیت زیادی

برخوردار هستند؛ اما حراجیها باعث انگیزه بیشتر برای اهالی هنر است؛
مجموعهداران ،گالریداران ،واســطهها و هنرمندان با این رویداد به وجد
آمده و عموم مردم به هنرهای تجســمی توجه میکنند .بحث اقتصادی
و قیمتهای نجومی وارد گفتوگوی اهالی فرهنگ و هنر شــده و فضای
مجازی و اخبار را نیز در برمیگیرد.
 البته برخی انتقادها نیز به نحوه قیمتگذاری آثار مربوط بود. ...
بلــه ،عدهای عقیده دارند قیمت بعضی آثــار هنری که در حراجهای
معتبر دنیا عرضه میشود ،کاذب است یا برخی آثار کیفیت الزم را ندارد؛
اما باید به این نکته توجه داشــت که اقتصاد هنــر تابع عوامل متعددی
اســت .اگر به آمار فــروش و قیمتها نگاه کنیم ،در  ۱۵ســال گذشــته،
رقمهایی شــکل گرفته که قبل از این جریان تصــورش ممکن نبود ،البته
گاهی ارقام در حراجها شتابزده باال میرود و همین موضوع شاید به یک

هنرمند در مقطعی لطمه بزند یا فروشنرفتن اثری ،بازار نقاش را کســاد
کند؛ ولی در مجموع سیاســتهای اقتصاد هنر بسیار مهم و تعیینکننده
خواهد بود .اگر پیکاسو رکوردهای زیادی در قیمت فروش آثارش دارد ،نه
فقط به خاطر آثارش بلکه به دلیل اراده او برای دیدهشــدن و تعاملش با
گالریها و مجموعهداران بوده است؛ مسلما هنرمندانی بهتر از او بودهاند
ولی شــخصیت و کاریزمای او را نداشــته یا انگیزه برای فعالیت حرفهای
نداشتند و عوامل دیگری نیز تأثیرگذار است.
برآینــد تمام این عوامل باعث افزایش قیمــت خواهد بود .آثار برخی
از هنرمندان آنچنان که باید دیده نشــده یا شناختهشــده نیستند؛ ولی با
وجود شــبکههای مجازی ،این شــانس در آینده برایشــان وجود خواهد
داشت؛ روابط و تعامل آنها با گالریدارها و مجموعهداران باعث میشود
هنــر آنها دیده و زمینــه فعالیت حرفهای فراهم شــود .افراد دیگری نیز
هســتند که بهواسطه ارتباطات مؤثر با جامعه هنری از چهرههای مطرح
این حوزه محســوب میشوند و بالطبع ،ارائه آثارشان درحراجهایی از این
دست ،توجهات بسیاری را به خود معطوف میکند.
 به صحبتهای پیشین شــما برمیگردم ،اینکه تا چه حد میتوان
امیدوار بود که برگزاری چنین حراجهایــی به اقتصاد هنر ایران کمک
کند؟
دهــه  ۸۰تحولــی در خود داشــت .اولین اکســپوی تهــران و حراج
کریســتیز ،اسم پیشگامان هنر نوگرای ایران را ســر زبانها انداخت .اخبار
فــروش آثار هنری در رویدادی بینالمللی توجهات را به خود جلب کرد.
مراســم حراج که در فیلمها دیده بودیــم ،حاال برای هنر مدرن و معاصر
ما رخ داده است .زمانی که آثار هنری در حراج فروخته میشود ،عدهای
ســرمایهگذاری میکنند و آثاری خریداری میشــود؛ این یکی از اتفاقات
خوبی است که از طریق حراجها رقم میخورد.

رؤﯾﺎ ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﻰ
نمایش »دیوان تئاترال« روزهای
پایانــیاش را در تــاالر ســنگلج
پیشروی دارد و تا روز چهارشــنبه
 ۲۹دی اجرایــش تــداوم خواهــد
داشــت؛ نگاهی متفاوت و تلفیقی
از موسیقی و نقاشی که تئاتر روزبه
حسینی را خاص میکند و دراینباره
رؤیــا نونهالــی یادداشــت کوتاهی
نوشته که میخوانید.
نیاز مهــم زندگی اســت ،دیدن
نمایــش .مغتنم اســت ،تماشــای
تجربه خود در لباســی دیگر .مهم
است ،گوشدادن به ترانه ،خوانش
احوال خود در نوای دیگری ،جالب
اســت .شــنیدن قصه الزم اســت،
فهمیدن راز خود در روایت دیگری.
فایــده دارد .ممکــن اســت ،گذر از
فاصله خود با دیگری.
از قصــهای بــه قصــهای و چه
خوب که این قصه ایرانی اســت ،در
کالب ِد نمایش ایرانی.
از نوایی بــه نوایی که چه خوب
که ایرانی اســت و بومــی و نقطه
اتصال ،راوی اســت ،بــا زخمهزدن
روزبه مهر بر دوتار و مقامخوانی او،
تا احوالــت ،از حالی به حالی دیگر
رونده باشــد .کمی بعد از سر پیچ،
مقداری جلوتر همان روبهروی پارک
شــهر ،تاالر ســنگلج ،گنجه حافظه
نمایش در شــهر را بــاز میکنی و
جعبه موســیقی ،نمایــش پخش
میکند .اجــرای »دیــوان تئاترال«،
نوشــته همیشــه در یــاد ،محمود
استادمحمد ،با موسیقی کاوه کاتب
و بازیگرانــی که نغمه میخوانند تا
میهمــان آوا و نوا به طریق
تصویر،
ِ
شاعرانه باشــد» .دیوان تئاترال« ،به
کارگردانی پرزحمت روزبه حسینی،
یک نمایــش موزیکال که زیر لب بر
برکه حافظه ،زمزمهاش لطف بسیار
دارد .تماشای این نمایش را به تأکید
پیشنهاد میکنم.

گفتوگو با »ارکیده درودی« ،مدیر گالری »اُ«

تصویری از خود چیست
حافظ روحانی :گالری »اُ« این بخت را داشت تا از همان نخستین روزهای
فعالیتش مورد توجه هنرمندان و هنردوستان قرار بگیرد؛ شاید ازآنرو که
ارکیده درودی ،مدیر این گالری کارش را دوســت دارد و پیشتر با ترجمه
کتابی درباره گالریداری این عالقه را نشان داده بود .نمایشگاه »تصویری
از خود« که بهطور مشترک در ســه گالری اُ ،آران و پروژههای آران برگزار
شــد ،یکبار دیگر توجه به این گالری را جلب کــرد و عالوهبرآن باعث
شد تا یکی از بزرگترین نمایشگاههای ســال ،از جهت تعداد هنرمندان
و تعداد آثار بهنمایشدرآمده برگزار شــود .فریدون آو ،هنرمند ،طراح و
مجموعهدار مشهوری که این نمایشــگاه را ترتیب داده بود ،تا حد زیادی
به همکارانش در این نمایشــگاه ،ارکیده درودی ،نازیال نوعبشری )مدیر
گالریهای آران و پروژههای آران( و احسان الجوردی )مدیر بنیاد احسان
الجوردی( اختیار عمل داده بود تا با ســلیقه خود هنرمندانی را پیشنهاد
کنند و در شــکل ارائه آثار نظر و پیشنهاد دهند .برگزاری همین نمایشگاه
بهانهای شد تا به سراغ ارکیده درودی برویم تا از تجربه کار با فریدون آو،
همکاری با خانم نازیال نوعبشری و احسان الجوردی و نمایشگاه »تصویری
از خود« بگوید؛ گفتوگویی که در محل گالری اُ انجام شده است.
 نمایشــگاه دو بخش کامال مجزا دارد .یک بخش که نزد احســان
الجوردی برگزار شد و بخش دیگر که در سه گالری دیگر برگزار میشود.
این دو بخش انگار دو بخش جداگانه از یک آدم را نشان میدهند که
فریدون آو است؛ یعنی یک بخش مجموعهدار و بخش دوم بهعنوان
کیوریتــور هنری .این ابعاد چگونه به وجود آمد؟ اینکه قرار اســت از
یک هنرمند بنام دو منظر مختلف نشــان دهیم .فریدون آو پیشتر دو
بخش دیگر کارش را در نمایشگاههای شخصیاش نمایش داده بود و
یک نمایشگاه دیگر هم در دستان سامسنتر داشت که آنهم بهنوعی
نمایش تجربیاتش در عرصه دیزاین بود .این فکر چطور شکل گرفته؟
پیشــنهاد اولیه از طــرف آقای آو بــود و از همان اول هــم گفتند که
میخواهم این نمایشــگاه در دو بخش مجزا باشد؛ یک نمایشگاه چهره از
مجموعه آثار خودم که شــامل ماسک ،مجسمه و همه چیزهایی میشد
که آقای آو در مجموعهاش جمع کرده بود و شامل تصاویر چهره میشد.
گفتند من میتوانم این را نزد آقای الجوردی بگذارم چون بنیادی است که
آثار را برای فروش نمایش نمیدهد و بخش دیگری هم داشته باشد به نام
»تصویری از خود« که برای خیلی از بازدیدکنندگان جالب بود .چون همه
فکر میکردند قرار است این نمایشگاه فقط خودنگاره باشد درصورتیکه
اینطور نبود و قرار بر این بود که نمایشگاه »تصویری از خود« باشد .چون
کار خیلی از هنرمندان مثل محمدحسین عماد یا سهند حسامیان که حجم
کار میکنند شــامل تعریف خودنگاره نمیشــود .تقریبا یکسالونیم قبل
آقای آو ایده را به ما دادند و گفتند که نمایشگاه در گالری ما و گالری خانم
نازیال نوعبشــری )گالری آران( همزمان باشد .ایشان از فضای اینجا خیلی
خوششــان میآمد و فکر میکردند که با چه گالــری دیگری میتوانیم
همکاری کنیم .با خانم نوعبشــری هم صحبــت کردند و از آنجایی که ما

تئاتر آفتاب
در »بهعالوه تئاتر فجر«
شــرق :تئاتر آفتاب با اجرای چهار
نمایش صحنهای در سیوپنجمین
جشــنواره بینالمللــی تئاتــر فجر،
دومین ســال حضور خود در بخش
بهعــالوه تئاتــر فجــر را همــراه با
تماشــاگران ،میهمانان ،هنرمندان و
دانشجویان تجربه میکند.
به گــزارش روابطعمومی تئاتر
آفتــاب ،ایــن ســالن خصوصی در
روزهــای برگــزاری ســیوپنجمین
جشــنواره بینالمللــی تئاتــر فجر
میزبــان چهــار نمایــش صحنهای
در بخــش بهعــالوه تئاتر اســت.
برهمیناساس نمایشهای» :بیست
نمایش کوتاه درباره سلفی« ،نوشته
و کارگردانــی محمــد رحمانیــان،
»پــرواز شــماره  ،«۷۴۵نوشــته و
کارگردانی مرجان پورغالمحســین،
» باغبــان مــرگ« ،نوشــته محمد
چرمشــیر و کارگردانــی آرونــد
دشــتآرای و »ابر صورتی« ،نوشته
کیوان سررشــته و کارگردانی حسن
معجونــی از روزهــای یکم تا دهم
بهمــن هرکــدام در دو اجــرا روی
صحنه میروند.
عالقهمنــدان بــرای تهیه بلیت
نمایشهای جشــنواره میتوانند از
تاریــخ  ۲۸دی به ســایت تیوال به
نشــانی اینترنتی www.tiwall.com
مراجعه کنند.

ﻧﻘﺎﺷﯽ از اﻣﯿﺪ ﻣﺸﮑﺴﺎر

 پیشــنهاد اول بــه چه صــورت بود؟ قــرار بود
نمایشگاه به همین شکل در ســه گالری و بنیاد شما
برگزار شود؟
بلــه ،تا جایی که به یــاد دارم ،صحبت اولیه با بنیاد
الجــوردی ،گالریهای اُ و آران بود کــه بعدتر به دلیل
محدودیت جا ،پروژههای آران هم اضافه شد.
ایده اولیه برپایی نمایشگاههایی با موضوع »چهره«
و »تصویــری از خود« به یک ســال پیــش بازمیگردد.
در رابطه با نمایشــگاه »چهره« مــن از مجموعهای که
ایشان در  ٥۰ســال جمعآوری کرده بودند ،آثاری را که
بهنوعی چهره نقش اصلی در آنها داشت برای نمایش
انتخــاب کردم .در نمایش »تصویری از خود« آقای آو از
تعدادی از هنرمندان شــخصا دعوت کردند تا آثارشان
را در گالریهــای اُ و آران بــه نمایش بگذارند .برخی از
هنرمندان را خانم درودی و خانم نوعبشری به آقای آو
پیشــنهاد دادند .درهرحال این پروژه یک کار گروهی بود
که زیر نظر آقای آو به سرانجام رسید.
 یعنی از ابتدا وقتی با شــما صحبت کردند قصد
داشتند مجموعه شخصیشان را در اینجا به نمایش
بگذارند؟
بله.
 آثــار از مجموعــه تهــران اســت یــا از آثــار
مجموعههایی که ایشان در خارج از کشور هم دارند،
کار انتخاب شده؟
بیشــتر آثاری که انتخاب شد از مجموعه تهران بود،
امــا آثار مجموعههای ایشــان در پاریس ،یونان و دوبی
نیز بررسی شدند و درنهایت تعدادی از آثار را که امکان
انتقالشان به تهران میســر بود هم توانستیم در نمایش
»چهره« داشته باشیم.
 این آثار چطور انتخاب شد؟
انتخاب اولیه ،مســلما انتخاب خود آقای آو اســت.
ایشــان آثاری را در  ۵۰ســال خریده و جمعآوری کرده
بودند .براساس مجموعه ایشــان ،با هم آثار را انتخاب
کردیم که این پروســه یک ســال به طــول انجامید .این
آثار از میان آثاری انتخاب شــدهاند که بعضی ســالها
در بســتهبندیها و در انبارها مانــده بودند .ما همه آثار
را با کمک آقای شــاهرخ درآوردیم و متوجه شدیم چه
آثاری وجود دارند .آثاری را که امکان نمایش نداشتند یا
نباید نمایش داده میشدند کنار گذاشتیم ،بقیه عکاسی

شــدند و آقای آو که دوباره به ایــران آمدند دوباره این
انتخابها را بررسی و آثاری را حذف و اضافه کردند .در
انتخاب آثار هم ســعی کردیم هم آثاری قابل نمایش را
انتخاب کنیم و هم اینکه از نمایش تصاویری که شــائبه
بیاحترامــی ایجاد کننــد ،اجتناب کردیم و کوشــیدیم
تصاویر به گونهای باشــند که اشــاره به فرقه یا گروهی
خاص نداشته یا بار سیاســی و مذهبی نداشته باشند و
آثار کامال بدون هیچ گرایشی جمعآوری شدهاند.
 هر مرحله شامل چند انتخاب و چه تعداد اثر شد؟
ظاهرا آقای آو کلکسیون بسیار بزرگی دارند.
هم کلکســیون بســیار بزرگی اســت و هــم اینکه
از ســالها پیــش جمعآوری شــده؛ درنتیجه بســیاری
بستهبندی بودند و ما نمیدانستیم چه تعداد اثر هستند
یا در کجا نگهداری میشــوند .این نمایشــگاه درضمن
باعث شــد مجموعه آقای آو دقیقتر و بهتر فهرســت
شود و کمکی به کلکسیون ایشان هم شد.
 یک بار توضیح دادید اینجا قرار بود به شکل خانه
یک مجموعــهدار چیده شــود و بههمیندلیل هیچ
توضیحی در کنار کارها نزدید که به همان شــکل یک
مجموعه بماننــد و کنجکاوی را
در بیننــده برانگیزد .این فکر از
طرف چه کسی بود؟
اگر قبال هــم نمایشهــای ما
را دیده باشــید حتــی در خیلی از
نمایشهــای گروهــی هم اســم
هنرمنــدان آورده نمیشــود.
خیلیها معترض میشــوند چون
عادت کردهاند وارد گالری شوند و
اســم هنرمند بزرگتر از اثر در کنار
اثر باشــد .یا کاغذی دم در گذاشته
باشــند و قیمتها در آن درج شده
باشــد .ما هیچوقت فهرست قیمت نداریم چون مبنای
کارمــان براســاس تجارت و ســود اقتصادی نیســت و
دلیلی برای داشــتن فهرســت قیمتها نداریم .یکی از
اصول این بنیاد این اســت که برخورد بیننده با اثر بدون
واسطه باشد .درواقع هر مانعی که باعث بهوجودآمدن
فاصله مخاطب با اثر شــود ،حذف ميشــود .به نظرم،
مخاطبــان به جای اینکه در ابتدا ببینند اثر کار کیســت
یا چه قیمتی دارد ،بهتر اســت اثر را ببینند .من دوست
دارم بازدیدکنندگان این مسائل را در مرحله دوم و سوم
بگذارند و توجه اصلي آنها به خود اثر باشد.
برگردیم بــه این نمایشــگاه؛ نمیدانم شــما یا بقیه
مخاطبان به منزل کلکســیونرها رفتهاید یا نه .وقتی یک
مجموعهدار معنا پیدا میکند که بیشــتر از یک تعداد اثر

داشــته باشــد .اکثر مجموعهداران عالقه شخصیشان
این اســت آثاری را که انتخاب کرده و زمان برای انتخاب
و شــناختش گذاشــتهاند ،در منــزل یا فضایــی که برای
ایــن کار در نظر گرفتهانــد ،چیدمان کنند .اگــر به منزل
مجموعهدارهــای بزرگ بروید ،میبینید از کف تا ســقف
پر از مجســمه و آثار هنری اســت ،حتی وسایل منزلشان
مانند ظروف ،مبلمان ،فرش ،لوســتر و ...هم بهنوعی اثر
هنری است.
باید این نکته را نیز متذکر شــوم که این نمایشگاه سیر
تاریخــی چهره در ایران را معرفــی نمیکند .درواقع یک
ســال پیش وقتی قرار شد این نمایش را با عنوان »چهره«
بگذاریم فکر کردم چرا از فریدون آو ،چهرهای نشان ندهم.
درست است ایشــان پیشتر آثارشان را در نمایشگاههای
دیگر نمایــش داده بودنــد و چهرهای شناختهشــدهاند،
بااینحــال ،در فکــر من این بــود این نمایشــگاه تا حدی
بازتابــی از فریدون آو بــرای مخاطبان هم باشــد .یعنی
درمجموع این نمایشگاه انعکاسی از سلیقه ،شخصیت و
ذهنیت یک کلکسیونر باشد .شاید هرکسی نتواند به منزل
فریدون آو برود یا متوجه ســلیقهاش شــود ،ما در اینجا
این امکان را به وجــود آوردهایم .یکی از
بخشهای جالب نیز در این نکته اســت
کــه این نمایــش صرفا حاصل  ۵۰ســال
خرید نیســت ،بلکه  ۷۵ســال زندگی یک
آدم اســت .شــما میتوانید عالوه بر آثار
هنری عکسهای خانوادگی ،شــجرهنامه
ایشان ،اشیای عتیقه ،مجسمههای بدوی،
ماسکهای آفریقایی و جنبههای دیگری
از فریدون آو را نیز بشناسید .احتمال دارد
اگر مــن بهتنهایی آثار را میچیدم بهگونه
دیگری عمل میکردم یا با سلیقه دیگری
چیدمــان میکردم ولی بــا همفکری هم
کار کردیم تا سلیقه فریدون آو حتی در چیدمان آثار وجود
داشته باشد.
آقــای آو بــرای درسخوانــدن به خارج از کشــور
فرستاده میشود تا در انگلستان و آمریکا درس بخواند.
قرار بوده دکتر یا مهندس شــود .ولــی هنر او را به آدم
دیگری تبدیــل میکند .او میتوانســته انتخاب کند که
پزشــک شــود یا مهندس یا هنرمند .او هنــر را انتخاب
میکنــد .در زمان مهمــی در آمریــکا درس میخواند.
شــاگرد ســای تومبلی میشود و با بســیاری از نقاشان
نیویورکی معاشــرت میکند .همه اینها روی ســلیقه او
تأثیر میگذارند و او به آدم دیگری تبدیل میشــود .بعد
که به ایران برمیگردد همواره ســعی میکند عالوه بر
فعالیت هنری ،به ســایر هنرمندان نیز کمک کند .البته

تمول و رفاه مادی این شــانس را به او میدهد تا توان
این را داشــته باشــد از هنرمندانی حمایت و آثارشان را
خریداری کند که شــاید در جایی اثرشان را برای ارائه و
فروش قبول نمیکردند .با ایــن کار به آنها انگیزه داده
که بتوانند به زندگی و هنرشان ادامه دهند .بهتدریج به
خرید و جمعآوری آثــار هنری عادت و حتی اعتیاد پیدا
میکند .خیلی از هنرمندان ۵۰ ،۴۰ساله کنونی رشدشان
را مدیون ایشان هســتند .آنها خودشان استاد شدهاند و
شاگردان دیگری تربیت کردهاند ولی در ابتدای راه مورد
حمایت فریدون آو قرار گرفتهاند .حتی اگر ایشان کمک
کرده باشــد صد نفر به کار هنری ادامه دهند و هر کدام
از آنها از پنج نفر حمایت کرده باشند ،باعث شده ایشان
در هنر معاصر تأثیرگذار باشد.
 در کیوریت بقیه مجموعه هم حضور داشتید؟
خیــر ،درواقع بــرای من حساســیتی دربــاره کلمه
کیوریتکردن وجــود دارد .به خودم اجــازه نمیدهم
بگویــم من کیوریتور هســتم .خیلی از جاهــا آثاری به
انتخاب و ســلیقه من کنار هم آمده اما هیچوقت نامم
ذکر نشــده ،درواقع نخواستم اســمم ذکر شود .درواقع
شــما وقتی وارد این مجموعه میشوید با یک سلیقه و
نگاه مواجه میشــوید ،بنابراین نیازی به کلمه کیوریتور
نبــود .این یک پروژه اســت که دلم میخواســته انجام
دهم به این دلیل که معموال مجموعهدارها آثارشان را
برای خودشــان نگه میدارند .این فرهنگ در ایران باب
نشده که آثار یک مجموعهدار نمایش داده شود .آثاری
که یک مجموعهدار جمــعآوری کرده ،فقط برای نوه و
نتیجهاش نیست ،اجازه دهید مردم از این بسته فرهنگی
اســتفاده کنند .چهبســا این مجموعهها از نظر تاریخی،
آموزشی یا آشنایی با یکسری هنرمندان ناشناس خیلی
کارگشــا باشند .امیدوارم این برنامه بتواند باعث توسعه
فرهنگی و تشــویق بقیه مجموعهدارها شود و متوجه
شوند میتوانند آثارشان را بیرون بیاورند و مجموعهای
را که در طول سالها جمع کردهاند ،یک روز به نمایش
بگذارند .درواقع بسیاری از مجموعهداران قدیمی عالقه
یا جرئت نمایشدادن ندارند .این بخش آموزشــی برای
مجموعــهداران و تجربهای منحصربهفرد برای مردم یا
هنرمندان و مخاطبان اســت ،چون فکر نکنم تابهحال
مجموعــه مجموعــهداری به این صــورت که توضیح
دادم نمایش داده شده باشد؛ بهویژه با موضوعی مانند
چهره .چون  ۹۰درصد آثار ایرانی اســت و هنرمندانش
هــم ایرانی هســتند .مســلما اگــر ایــن مجموعهدار
ملیت دیگری داشــت با آثار دیگری روبهور میشــدید.
همانطور که گفتم ،این نمایشــگاه سیر تاریخی پرتره را
نمایش نمیدهد ،اما تفســیر هنرمندان از چهره ایرانیان
را بهگونه  ۵۰سال گذشته تا به امروز نشان میدهد.
 کتابی که قرار است منتشر شود شامل چه مواردی
است؟
قرار بود نمایشــگاه مجموعــهای از چهره ،تصویری
از خود ،ســاختههای هنری ،متنها و موســیقی باشــد
که متنش انجام نشــد یعنی کار متنها عقب افتاد .این
نمایشــگاه قسمت صوتی هم دارد و موسیقیای که در
جریان نمایشگاه نیز پخش میشد کار کریستف رضاعی
اســت .اما به علت اینکه تا چند روز قبل از نمایشــگاه
متنها اضافه شــدند و کتاب به سه زبان مختلف است،
ترجمه ،غلطگیری ،چیدمانشان با هم و پروسه طراحی
و چاپشــان به زمان بیشتری نیاز داشــت بههمیندلیل
بخش متنها متأســفانه به نمایشــگاه نرســید ،شــاید
متنها در کنار نمایشها خیلــی جذابتر بود .ولی این
تأخیــر باعث اتفاق بهتری شــد و ما توانســتیم تصاویر
چیدمانهای این نمایشــگاهها را در کتاب داشته باشیم،
یعنی مخاطبان کتاب را به عنوان نمایشــگاه کاملتری
خواهند دید.

ﻣﮑﻌﺐ ﺳﻔﯿﺪ

با کســی مشکل نداریم قرار شد نمایشگاه در اینجا )گالری اُ( و گالری آران
برگزار شود که بعدتر که تعداد هنرمندان بیشتر شد ،گالری پروژههای آران
هم اضافه شد .در یک جلســه جداگانه ابتدا به ما پیشنهاد شد و آقای آو
گفتند که بنیاد الجوردی هم قرار است مجموعه شخصیشان را نمایش
دهند .از همان اول هم قرار بود یک کاتالوگ با یکســری متن منتشر شود.
چون قرار هم بر این بود که عالوه بر آثار هنری که از هنرمندان جمعآوری
میشود ،از سایر هنرمندان و دیگران متونی گرفته شود .آقای آو از یکسری
مضمون تصویری از خود متنهایی بنویسند.
افراد دعوت کردند تا با همین
ِ
متأســفانه هنوز کاتالوگ چاپ نشده چون بیش از  ۶۰هنرمند در نمایشگاه
شرکت کردهاند و بیش از  ۷۰نفر هم متن نوشتهاند .این تعداد خیلی بیشتر
از آنچیزی بود که فکر میکردیم .قرار است تا قبل از اختتامیه در مجموعه
الجوردی این کاتالوگ چاپ شود .بخش جذاب این نمایشگاه برای من این
بود که آقای آو از همان ابتدا با ما به شکل مشارکتی کار میکردند و اینطور
نبود که همه هنرمندان را خودشــان انتخــاب کنند و بگویند که فقط من
تصمیم میگیرم .با خانم نوعبشــری که صحبت کردیم ،یکسری هنرمند
را پیشــنهاد کردیم ،ولی انتخاب نهایی از سوی آقای آو انجام شد .بعد به
تقســیمبندی هنرمندها رسیدیم و تصمیم بر سر اینکه اثر کدام هنرمند در
کجا به نمایش دربیاید .مســلما ،هم من و هم خانم نوعبشــری دوست
داشــتیم هنرمندانمان در گالری خودمان باشند .من با توجه به هنرمندان
و نوع آثار هنریشان که بیشتر روی آن تمرکز داشتیم گفتم اگر امکان دارد
هنرمندانی را که اینجا هســتند خودم انتخاب کنم که تا حد زیادی دست
من را باز گذاشتند تا هنرمندانی را که از نظر من کارهایشان میتواند به هم
ربط داشته باشد انتخاب کنم .قسمت دوم کار با خود هنرمندان بود؛ مثال
به کسانی مثل علی میرعظیمی ،نازگل انصارینیا و بیتا فیاضی گفته شده
بــود و با توجه به فضای اینجا کار کردند .کار خانم انصارینیا کار جدیدی
نیســت ،ولی با توجه به فضای اینجا که میتوانستیم کار را بین دو طبقه
آویزان کنیم ،کار را آماده کردند و تصاویرش را برای من فرستادند و من هم
برای آقای آو فرستادم و فکر کردیم میتواند خوب باشد؛ مثال خانم فیاضی
درخواســت کرد که دو دیوار در اختیار داشته باشد چون میخواست هم
حجم داشته باشــد و هم یکسری عکس؛ یعنی هنرمندان خیلی با فضا
هم درگیر بودند یا حتی کسانی که کارشان نقاشی بود فکر کردند قرار است
یک دیوار به آنها تعلق بگیرد و برای یک دیوار برنامهریزی کنند؛ مثل شهال
حسینی و فریدون غفاری که میدانستند قرار است یک دیوار داشته باشند
و نسبت به آن دیوار به ما کار دادند .تابهحال ،نمایشگاه گروهی با این تعداد
ادامه در صفحه ۱۱
نفر نداشتهایم ،برای من تجربه جالبی بود.

