
قانون-نامه سرگشاده باربد گلشیري از هنرمندان عرصه تجسمی در هفته گذشته واکنش هاي بسیاري را

برانگیخت.باربدگلشیري ،عکاس، مجسمه سازوگورنگار ایرانی که جایزه دوساالنه مجسمه سازي را نیز دریافت و ده ها

نمایشگاه در کشورهاي مختلف برگزار کرده است در نامه سرگشاده خود به «احسان رسول اف»، به مواردي دررابطه با این

گالري اشاره کرد که موجب شد باردیگر بحث هاي مختلف در رابطه با گالري هاي هنري در میان هنرمندان عرصه هنرهاي

تجسمی به وجودآید.پس از این نامه برخی در پاسخ هاي سرگشاده اي به وي، بحث هاي دیگري را نیز مطرح کردند و براي

یافتن پاسخ برخی پرسش ها به سراغ خود گلشیري رفتیم تا با او پس از انتشارنامه سرگشاده اش گفت و گو کنیم.

درابتداي امر که نامه شما منتشر شد، بیش از آن که طغیان یک هنرمند برعلیه سیستم گالري داري درسال هاي اخیر باشد (که

بود)،این سوال را درمیان عده اي وحتی برخی از موافقان ایجاد کرد که چرا حاال؟ مگر چه اتفاقی حاال افتاده است که باربد

گلشیري تصمیم می گیرد این گونه ازگالري محسن اعالم برائت کند. حاال می خواهم براي سوال اول،این سوال را که بسیار هم

مطرح شد،بپرسم؛ چرا ناگهان تصمیم گرفتید آن نامه سرگشاده را بنویسید؟

این را اغلب کسانی پرسیدند که یابا گالري محسن قرارداد دارند یا ازآنجا حقوق می گیرند. این ها درواقع پرسیده اند که چرازمانی

که نفع ما با این مجموعه گره نخورده بود، نگفتی. اما عده دیگري نیز همین نقد را کرده اند وحق است که پاسخ دهم.اغلب شان

گفتند«تازه فهمیدي؟»پس اگر ایشان این همه سال می دانستند،چراچیزي نگفتند؟هیچ وقت براي اعتراض و عذرخواهی دیر

نیست. اما دلیل اینکه چرا در این تاریخ آن نامه رانوشتم؛همین جا بگویم که اغلب پی نیت من گشتند. نمی دانم نیت من چه

اهمیتی دارد.اصل مطالبه اي صنفی  است اماچون بسیاري پرسیده اند وشما نیز پرسیدید، پاسخ می دهم تا شاید تاثیري کند:در

مراسم زنده یاد امیرانتظام بحث نامه  تسلیت رییس دولت اصالحات پیش آمد.برخی گفتند که به جاي تسلیت

بایدعذرمی خواست.نخست ازذهنم گذشت که اگرعذرمی خواست،گروهی به اوحمله می کردندکه چرا االن عذر خواستی و نه

یک سال قبل یاچندسال قبل یا همان اول.بعد ازذهنم گذشت که چرامدام ازسیاست مداران انتظار داریم عذر بخواهند. چرا منِ
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گفت و گوي «قانون»با باربدگلشیري پس از نامه سرگشاده اوبه مدیر گالري محسن

رداي گشاد من را تن پادشاه برهنه تان کنید

ویتالی کومار،هنرمند منتقد روس، برایم تعریف کرد که روسیه نیز همین طور شده، روسیه اي که روزي معنویت به معنایی که

مله ویچ می جست در آن یکی از بحث هاي غالب بود.
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شهروند نبایدعذربخواهم وازاشتباهاتم بگویم؟مگرمسئولیت شهروندکم است؟دلیل دیگرهم تاثیرفیلم«مصدق از نگاهی دیگر؛

دریچه اي برمنش،روش وبینش»زنده یاد هدي صابربودکه دکتر بهروزبرومند نازنین به دستم رساند.فیلم هدي صابر من را با

روزمره  دکترمصدق در احمدآباد آشنا کردووظیفه ام دانستم که ازتاریک ترین و مفتضح ترین بخش حرفه اي ام بگویم،

عذربخواهم وقصدجبران کنم.من شیفته  شخص مصدق نیستم، اما به راه مصدق باوردارم وسعی می کنم مدام از آن راه بیاموزم.

به عنوان کسی که کمپین احیاي یادمان دکتر مصدق درگورستان ابن بابویه را راه انداخته است،باید نوري بر تاریکی ام

می تاباندم.به من خرده گرفته اند که جایزه  دوساالنه  مجسمه سازي رادشت کرده ام.باجست وجویی ساده در اینترنت می بینید که

پول آن جایزه خرج آن کمپین می شودوحاضر به پذیرفتن کمک مالی از کسی نشده ام.

در بخش هایی از نامه به سابقه همکاري خود با گالري محسن وگالري هاي دیگر اشاره کردید. چه

اتفاقی در این پروسه همکاري ها افتاد که ناگهان تصمیم گرفتید از همکاران عذرخواهی کنید و چنین

واکنشی نشان دهید؟

هیچ اتفاقی در پروسه همکاري نیفتاد.اگرافتاده بود، همان موقع کاري می کردم.گالري محسن تغییرى در رویه  کارش نداد،من

به شخصه به نتایجی رسیدم.اینکه نوشتن آن نامه به دلخوري  من بازمی گردد برساخته  همان گالري محسن است.بخشی از

ـ یعنی دست کم براي دو نفر ازکسانی که جوابیه نوشته اندوبا گالري محسن نامه هاي یک سال پیش من را نشان این وآن داده اند

قرارداد دارندـ تا نشان دهند که من از ایشان پول خواسته ام وآن ها نداده اند،غافل از اینکه من درست همان بخش نامه

رادرمصاحبه با تندیس در 1397/03/21 آورده ام و اگر هراسی داشتم، نقلش نمی کردم.ازجمله پرسش هاي من از قراردادي که

هرگز با ایشان امضا نکردم، یکی این بود که براي شماهمیشه نمایشگاه رایگان سرپرستی می کنندیااین بارچنین است.در پاسخ

نوشته بودندکه انتظارتان رابگوییدوماخیلی ازکارکردن با شماهیجان زده ایم،یعنی براي همکاري با ما چقدر

می خواهید.اگردرپاسخ دستمزدي طلب کرده یا آن قرارداد را امضا کرده بودم،بیشتردرآن مرداب فرو می رفتم. پس پاسخ دادم که

انتظاري ندارم وبراي من هم هدف همکاري بود و کشف هنرمندي که به کارش باور داشتم. همان یک تکه را نشان این و آن

داده اند تا نویسنده  نامه را تخریب کنندومطالبه  صنفی به حاشیه برود.دریکی ازجوابیه ها نیز این مساله مطرح شده است.اگریک

چیز درآن پروسه همکاري فهمیده باشم، این است که در مبادله اي نمادین نام من را گفته بودند. دیگر مهم نبود که من پولی

نگرفته ام؛ مهم این بود که در آن بازي شرکت کرده بودم. چند همکار هم به من تشر زدند که «حواست هست چه می کنی؟»

پس به گالري محسن نامه اي دادم و خواستم دیگر نامم را جایی منتشر نکنند که کردند. اشتباه همکاري کردن با آن مجموعه را

باید جبران کرده و همکارانم را آگاه می کردم که اشتباه من را تکرار نکنند و مهم تر از همه  این ها این بود که مطالبه اي صنفی را

مطرح کنم و در آن نامه بنویسم :«چرا گالري شما و تمام گالري هاي دیگر مانند شرکت ها و نهادهاي سالم صورت شفاف منابع

درآمدي و دخل و خرج ساالنه تان را منتشر نمی کنید؟». اصل این است، حاال هزار حمله  دیگر به شخص من بکنند، باز مطالبه

سر جایش می ماند.



نکته مهمی درنامه بود که بسیاري را به واکنش واداشت وآن اصطالح اهلی شدن هنرمند توسط

گالري دار بود.چندین بار در نامه از این کنایه استفاده کردید که گالري، هنرمند را اهل خودش می کندو در

مرحله نخست شاید خشم از این کنایه بسیاري از هنرمندان را به واکنش واداشت. اینکه نمی خواستند

بشنوند یا باور کنند اهلی یک گالري شده اند.چگونه و با چه سابقه ذهنی این اصطالح را به کار بردید؟چه

دیده بودید که باعث شد این توصیف را براي وضعیت امروز به کار ببرید؟

من نوشته بودم «اهل» نه «اهلی».اما حق با شماست. گاه گالري، هنرمند را اهلی می کند.حکومت هم گاه چنین می کند. به هر

حال «اهلی» نسبت است به«اهل».نوشته بودم که این نامه راکسی می نویسد که بیش از یک سال است که اهل هیچ گالري اي

نیست،همین. بحث من که بارها گفته ونوشته ام خوي قبیله اي  است.ببینید دو نفرازهنرمندان گالري محسن به من جوابیه دادند.

نامه  من خطاب به رسول اف است اما این هامانندافراد قبیله به نویسنده  نامه حمله می کنندتااصل مطالبه مخدوش شود.من

درگذشته هم نوشته ام که گالري ها در اینجا اغلب قبیله اي اند.این توهین نیست، تحلیل من است. بایدآن نامه را زمانی می نوشتم

که عضو هیچ قبیله اي نبودم. حیات و معیشت کسانی که از نامه  من دفاع کرده اند تنها به من گره نخورده است.فقط درمطرح

کردن چند مطالبه همسو هستیم. برسر بسیاري مسائل دیگر نیز اختالف نظر داریم. برخی از هنرمندان گالري محسن از

نزدیکان من هستند یا بوده اند. این انتظار که نقد شما فقط زمانی به حق است که به نفع اطرافیان و قبیله ات باشد، پیشامدرن

است. من نفع کسی را در نقد در نظر نمی گیرم، حتی نفع خودم را. گالري اي که با آن کار می کردم از نقدي که به یکی از موزه هاي

آمریکا کرده بودم بسیار برآشفته بود، چون رابطه  خوبی با آن موزه داشت و انتظار می رفت که من به نفع خودم که با نفع او گره

خورده بود، بیندیشم و بس. معلوم است که کار کردن با گالري، نفع وامنیت دارد.انتشار آن نامه  سرگشاده براي من ضررشخصی

بسیاري داشته است. دوستانی را حتی این میان از دست داده ام.من به خیال خودم خطی روي خاك کشیده بودم تا بگویم این سو

ایستاده ام.فکرنمی کردم چنین موجی راه بیفتد. حاال این موج آن خط را آن قدر حفر کرده که خندقی به نظر می آید و گذشتن از آن

بسیار سخت تر شده است.همین جا می گویم که فکرنمی کنم یک سوي خندق شرافت است وسوي دیگر خودفروختگی.راه هاي

هنرمندان با هم فرق می کند.جهان دوقطبی هم جهان مزخرفی است.من 9 سال پیش ازفروختن اثري به گالري ساچی (یا

ساعتچی) انگلستان درمقاله اي تندوانتقادي عذرخواستم.هنرمند دیگري نیز بود که عذر نخواست وهمان راه را رفت تا توانست

مرکزي مستقل و درخشان در پاریس بازکند.راه من و او تفاوت دارد.تاثیر اجتماعی او از من بیشتر است.اما ازیاد نبریم که در

انگلستان و فرانسه اغلب با هزینه  کمتري نور بر پول تاریک می تابانند ومثل اینجا به کسی که پرسش کرده، نمی تازند.

یکی از مواردي که برخی منتقدان نامه شما به آن اشاره داشتند، این بود که رفتار باربد گلشیري مصداق

ابن الوقت بودن است.این موضوع وقت هم البته حرف غریبی بود.می خواهم به صراحت از خودتان

بپرسم؛ این موضوع وقت مناسبی نبوداز سوي برخی منتقدان یا انتخاب زمان دیگر را چگونه ارزیابی می

کنید؟آیا پروژه اي بوده که به نتیجه نرسیده و از باب آن بوده که این گونه گفته اند یا دالیل دیگري دارد؟



راستش وصلش کردندبه پرسش «#فرزندت_کجاست؟»وموج فسادستیزي اخیر.من سال هاست می نویسم واقتصاد

بیمارهنررانقد می کنم اماکسانی همین نامه  سرگشاده را خوانده  ونقدهاي پیشین من را که درهمین مملکت هم منتشرشده،

نخوانده وفکردیگري کرده اند. این نقد در ادامه  همان نقدهاست. وقت اگر سال ها باشد،من ابن الوقتم.درهمان مصاحبه با تندیس

بسیاري ازگالري هاي تهران را نقد کرده بودم،اما کمتر از این نامه خوانده شده است.هرسه جوابیه  اي که منتشرشده نقد شخص

من است،نه پاسخ به آن نامه. پرداختن به شخص من دارد آن مطالبات صنفی را پنهان می کند.بیایید فرض کنیم که اثبات کردند

که من ریاکاروابن الوقتم. بیایید به دروغ ادعا کنیم که من بار اول است که نهادي را نقد می کنم.مگر اثبات شیء نفی ماعدا

می کند؟

موضوع نامه شما گالري محسن و به نوعی شخص احسان رسول اف بود اما در نهایت نامه حاشیه هاي

بسیار دیگري برانگیخت و از آن جمله این بحث که این اهلی کردن هنرمند(اصطالحی که از خود شما وام

گرفته اند)فقط کار یک گالري وگالري محسن نیست و سایر گالري ها هم همین روش را دارند.با این

توضیح آیا باور دارید موضوع گالري داري در ایران بیش از آنکه براي ارتقاي هنر باشد، اکنون به بیزنسی

تمام عیار تبدیل شده است؟

مگرزمانی که من گالري محسن یا حراج تهران یا حراج هاي کشورهاي حاشیه  خلیج فارس یا حتی لندن و مجیک آوپرشیا

وغیره رانقدمی کنم،منظورم این است که مابقی جریان هاي اقتصادي هنر سالمند؟ اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند. نقدهاي

قدیم من را اگر بخوانند، می بینند چه نهادهایی را در این سال ها نقد کرده ام و دوباره تکرار می کنم که من در آن نامه از تمام

گالري ها خواسته ام که به شفافیت تن بدهند. اما برخالف حرف شما گمان نمی کنم که گالري هاي دیگر همان روش گالري

محسن را دارند. مگر آن ها هم به برخی هنرمندان شان ماهانه حقوق می دهند؟ اماپرسش بیشتراین منتقدان این بوده است که

چراگالري  راکه چند سالی با آن کارکرده بودم، نقد نکرده ام وگفته اندکه خالف منافعم می بوداگرنقدي می کردم.بیرون آمدن من

ازآن گالري،دلیل مادي نداشت واگربا ایشان همچنان کارمی کردم، امروزابزارهاوآثارم ازانبار این دوست به کارگاه آن

همکارنمی رفتند و استطاعت اجاره  کارگاهی را می داشتم. دلیل بیرون آمدن من از آن گالري - چنان که در نامه اي به مدیر آن

نوشتم - فقدان فضاي انتقادي بود و نه چیز دیگري. حال پاسخ به پرسش آخرتان که هدف گالري ها ارتقاي هنر است یابیزنسی

تمام عیار، نمی دانم و نمی توانم حکمی کلی درباره  تمام گالري ها بدهم.اماامروزمی توانم بگویم که اگر زبان اول گالري اي

فارسی نیست، قصد کار فرهنگی ندارد. اگر گالري اي درآمد خوبی دارد اما به فکر احداث آسانسور یا سطح شیب دار براي معلوالن

نبوده است، به جامعه اش عمیقا فکر نکرده است.اگرانتظار داردگالري هاي دیگر را نقد کنیدواورا نه، اگر بخواهد فقط با او کار

کنید،قبیله اي می اندیشد.اگرازهنرمندش بخواهدکه کارش را خوش فروش کند و هنرمند سر بنهد، آن هنرمند دیگر اهلی شده

است.اگرانتقادي داشته باشد و به زبان نیاورد،حتما اهلی شده است.وضعیت گالري ها در تهران اسف بار است.می توانید

تصورکنید که ناشري فقط کتاب هاي نشرخودش را بخرد یا بخواند؟به نظرتان مضحک نمی آیداگر فقط از نویسندگان خودش



خوشش بیاید؟فکر نمی کنید تاریخ هنر به این وضع خواهد خندید و بی رحمانه قضاوت مان خواهد کرد؟ آیندگان نخواهند پرسید

که با گالري گردي می خواستید تاثیر اجتماعی بگذارید؟

فکرنمی کنید به جاي مخاطب قرار گرفتن تنها یک گالري،شاید باید مجموعه اي از گالري ها مورد

پرسش قرار می گرفت؟این گونه شاید منتقدانی که ماجراي نامه را بسیار شخصی کردند هم کمتر به آن

باور شما حمله می کردند.

کارمن نقد قدرت است.درست در زمانی که حراج ها را نقد می کردم، یکی از کسانی که جوابیه نوشته است به من خرده می گرفت

که چرا این ها رانقد می کنی ونه فالن گالري را. اگر صداي من بلند است وزبانم گزنده،گمان می کنم باید بر سر تاریک ترین

نهادها فریاد بزنم، نه این یا آن گالري کوچک وبزرگ. فرق این نهادها را همه می دانند،منتهی برخی به روي خودشان نمی آورند.

اجازه بدهید بار دیگر مطالبه  صنفی مان را تکرار کنم:چرا تمام گالري ها مانند شرکت ها و نهادهاي سالم صورت شفاف منابع

درآمدي و دخل و خرج ساالنه تان را منتشر نمی کنند؟

وحاال پاسخ به آن ها که ماجراي نامه را شخصی کردند.حق با ایشان است. لحن نامه تندو حتی بد بود.به گذشته بازگردم

تلطیفش می کنم،نه چون مخاطب نامه را خوش آید،بلکه چون هدف اصلی از نوشتن چنین نامه هایی تاثیر اجتماعی آن هاست و

به عین دیدم که لحن گزنده  آن نامه نگذاشته بود برخی به مطالباتِ به حقِ مطرح شده درنامه بپردازند. از هر آن که با خواندن نامه 

من آزرده شده است، عذر می خواهم. قصدم همواره نقد اجتماعی هنر بوده است و بر سر قدرت فریاد زدن. من پاسخ جوابیه ها را

هنوز نداده ام، زیرا جوابیه ها به شخص من پرداخته اند نه مطالباتم. اگر مساله شخصی بود،درجا پاسخ می دادم. خوانندگان

روزنامه  قانون می دانند که درزمانی که باید پاسخ اولین جوابیه را می دادم، پاسخ رییس اداره  اوقاف شهر ري را در روزنامه  قانون

دادم، نه پاسخ آن هنرمند جوان راکه تصورمی کند در نامه  من مصرف شده است.جدل قلمی با نهادهاي قدرت معنا و هزینه دارد،

وگرنه نواختن این یا آن هنرمند به صرف حمله به من مساله را فقط شخصی  می کند و سود اجتماعی ندارد.

در مورد حراج تهران هم توضیحی دارید؟ می دانم گویا به موضع و رویکرد حراج تهران هم انتقاداتی

دارید.آیا رفتار حراج تهران با هنرمندان را هم نوعی اهلی کردن می دانید؟فقط این بار گویا قصد اهلی

کردن خود گالري داران را هم دارند.

من بارها حراج ها را نقد کرد ه ام،در شرق، اي فالکس،فصلنامه  زمان (در فرانسه)،هنرآگه و بسیاري جاهاي دیگر.برایم فرقی هم

نمی کند کجاي دنیا باشند.هنرمند حق دارد از طریق هنرش ارتزاق کند،اما اگر به سلیقه  بازار تن داد دیگر به قول شما«اهلی»

شده است.

حراج ها متاسفانه جریان سازي کرده و چهره هنرمندان وهنرماراتغییر داده اند.البته من ازمنظرمنتقد هنري می نویسم ونقدمی کنم

وسوادوقدرت تجسس ندارم. تحقیق درباره  چندوچون دادوستد مالی حراج ها زمانی ممکن است که آن ها نیزبه آن شفافیتی که

گفتم، تن بدهند.حراج تهران دویاسه بار سراغ آثار من هم آمده که هر بار جواب شان کرده ام.ازوضع هنر معاصرمان بسیار

دل زده ام. همه جا بحث پول است. ویتالی کومار،هنرمند منتقد روس، برایم تعریف کرد که روسیه نیز همین طور شده، روسیه اي



که روزي معنویت به معنایی که مله ویچ می جست در آن یکی از بحث هاي غالب بود. به شما قول می دهم که همه جا به این

شکل نیست. تمامیت خواهی  سیاسی-اجتماعی موجود است که آدم ها را وامی دارد که به هر طریقی که شده به جایی بیاویزند، تا

قبیله اي متنفذ بیابند، تا زیر دست وپا له نشوند، تا پشت گرم به جایی باشند، تا حیات شان تضمین شود.

موضوع گالري محسن شاید به یک دلیل دیگر نیز پرسروصدا شد و آن موضوع بانک آینده و به نوعی

ورود بانک ها،مثل بانک پاسارگاد به موزه داري و گالري داري بود. برخی در این مورد نیز بعد از نامه شما

حرف هایی را مطرح کردند. منظوري در نامه شما درخصوص این فرضیه بود یا خیر؟

پشت گرم به بانک باشندیا نباشند،بیایند شفاف بگویند از کجا می آورندوکجا خرج می کنند. پرسش هاي بسیاري درآن نامه

هست که دیده نشد.من ازتاثیر بستر بر اثر هنري نیز گفته بودم. همکاران من می دانند که نمی شود فقر را در بانک به نمایش

گذاشت. نمی شود پول هاي تاریک را با شعارهاي چپ آذین بست. بستر فیزیکی نمایش اثر هنري در تاویل آن بسیار دخیل

است. حواس همه مان و اول شخص خودم باید باشد که چنین دستگاه هایی آثار انتقادي را می گیرند و بی خاصیت می کنند.کار

مستقل را می خرند تا از استقالل جز نامی نماند، تا اثر انتقادي پوشالی شود.

نامه انتقادي شما واکنش هاي بسیاري برانگیخت. با این رویه باز هم براي نقد کردن قدم جلو می

گذارید؟

پس قدم گذاشتن در راه بی تعارف نقد کردن و دست وپازدن براي استقالل راي کار دشواري  است. عده بسیاري از نامه  من

حمایت کردند و اغلب شان در خفا. ابتدا بسیار غمگین بودم که چرا در خفا حمایت می کنندوفریاد نمی زنند.امروزبه ایشان حق

می دهم،چون بسیار کار دشواري  است. شخصیت تان را ترور خواهند کرد.تهدید خواهید شد. من در این مدت کوتاه تازه به عمق

تلخی «دشمن مردم» ایبسن و مالقات با بانوي سالخورده  دورنمات پی  بردم. به معاینه دیدم که چطور می شود کسانی که با نامه

موافق  بودند نرم نرم بروند آن سوي خط بایستند یا حتی نامه را پیش از انتشاربخوانند و بگویند :«عالی  است»وبعد که تاثیر نامه را

دیدند، دشمن قسم خورده  نامه ات شوند.خوبی این سوي خط این است که سردر ندارد،قرارداد ندارد،جز با وجدان تان و آن راه با

کسی عهدي نمی بندید. هر که خواست می تواند به این سو بیاید تا شاید بشود با هم جریانی مستقل بسازیم و از خجالت تاریخ

هنر دربیاییم. تاریخ همه   نیک و بدمان را قضاوت خواهد کرد. در آخر تاکید کنم که البته من به هیچ  وجه دکتر استوکمان دشمن

مردم نیستم؛این روزها خودم را شبیه آن بچه  داستان لباس جدید امپراطور اثر اندرسن می بینم.همه خوب می دانستند که پادشاه

لباسی به تن ندارد.من اگر آن بچه باشم حتی نگفته ام که برهنه است، بلکه فقط پرسیده ام :«آیا می شود لباس تان را نشان مان

بدهید؟»اما بسیاري از آن ها به سوي کودك چرخیدند و درست وحسابی خدمتش رسیدند که «تو را چه به قضاوت او. رداي

قضاوت برایت گشاد است». ختم کالم آن که رداي گشاد من را تن پادشاه تان کنید.


