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نگاهي به نمايشگاه آثار چاپي سالوادور دالي

چگونه سورئاليستي آشپزي كنيم؟

گالري آريا اخيرا با برپايي نمايش��گاهي از آثار  �
چاپي س��الوادور دالي، نقاش برجسته سورئاليست 
توج��ه  دوس��تداران به  هنر م��درن و به خصوص 

نهضت سورئاليسم را به خود جلب كرد.
نمايشگاه آثار چاپي دالي به لحاظ كيفيت آثار 
اين هنرمند مانند هر نمايشگاهي است كه آثاري 
از يك هنرمند نابغه را در معرض ديد هنردوستان 
ق��رار مي دهد.  اما اين  نمايش��گاه خصوصيت و 
ش��اخصه هاي ديگري را در ب��ر مي گرفت كه در 
كمتر نمايش��گاهي ديده مي ش��ود. از جمله اين 
خصوصي��ات، فضاي گال��ري و طراحي مفهومي 
)Conceptual( س��الن هاي هرچند كوچك اما 
زيباي آن است.  مديريت گالري و طراح نمايشگاه 
با دقت  و بررس��ي س��بك هاي تزيين��ي دوراني 
كه دالي مي زيس��ته فضايي را طراحي كردند  تا 
مخاط��ب نه تنها  ب��ا اثر بلكه فضايي ك��ه اثر در  
آن  جاي گرفته مانوس و با راحتي بيش��تري به 
تماش��اي آثار شگفت انگيز اين نابغه سورئاليست 
بپ��ردازد.  اين اقدام در ظاهر آنچنان كار ش��اق و 
پيچي��ده اي به نظر نمي آيد اما در نگاهي دقيق تر 
به عملكرد ساير گالري ها متوجه خواهيم شد كه  
چني��ن دقتي هم بر ارزش معن��وي و  مادي آثار 
تاكيد بيش��تري خواهد كرد و هم مخاطب را ارج 

افزون تري خواهد گذارد.
با ورود به گالري، مخاطب در فضايي كالسيك 
و پرده هاي��ي اطلس��ي مواجه مي ش��ود كه طرح 
آنها نوس��تالژي گذش��ته اروپا را تداعي مي كند. 
كاغذديواري هايي با طرح هاي گياهي برجس��ته 
خانه اي فرانكو – اس��پانيول را مجس��م مي كند.  
ط��راح و  مدير گالري با تقس��يم بندي دوقطبي 
سرمه اي و قهوه اي تيره يا همان سالن هاي كبود 
و طاليي مخاطب و س��فرش به دني��اي دالي را 
دومرحل��ه اي  مي كنند. به راس��ت كه مي پيچيد 
س��الن كبود مجموعه آثار چاپي در مقابل تان بر 
ديوار آويزان شده اند كه در صحت اصيل بودن شان 
ترديدهايي وجود دارد و به اصطالح جعلي هستند.  
جعلي بودن اين گروه از آثار چاپي نه تنها  هيچ بار 
منفي را به نمايشگاه تحميل نمي كند، بلكه از دو 
جنبه باعث جلب توجه مخاطب مي شود و  ارزش 
اقدام مديريت گالري در برپايي اين نمايش��گاه را 

چندين برابر مي كند.  اول آنكه مخاطب با نگاه به 
آثاري كه  جعلي است و تطبيق گزاراي آنها با آثار 
اصيل هيجاني را در خود احس��اس كرده كه اين 
خود به  ايجاد انگيزه و دقت بيشتر به وي كمك 
مي كند؛ يعني حس كنجكاوي مخاطب برانگيخته 
مي ش��ود و با  حوصله در گالري مي چرخد و نگاه 
مي كند؛ نگاهي كه ش��ايد از  مرزهاي روزمرگي 
خارج ش��ده و به خيرگي تمايل يابد.و دوم اينكه 
مدي��ر گالري و طراح با چنين اقدام ش��جاعانه و 
صادقانه اي صفحاتي جالب توج��ه از  تاريخ هنر 
معاصر اروپا را با صراحت به نمايش مي گذارند. بله 
آثار جعلي چه بپذيريم و چه نه، بخشي از تاريخ و 
سنت چند هزارساله اروپاست.  مقوله اي كه ذهن 
بس��ياري از كارشناس��ان آثار هنري، منتقدان و 
تحليل گران مطبوعاتي را به خود جلب كرده است 

)از جمله صاحب اين قلم(.
در نتيج��ه اقدام گالري آري��ا با چنين طرح و  
ايده شفافي آموزشي است در جهت فهم بهتر هنر 
كالس��يك و معاصر اروپا. بخش هرچند كوچك 
ام��ا مهمي از هنر پس��اجنگ اروپا در يك گالري 
در تهران. شگفت انگيز نيست؟ از جمله نكته هاي 
جالب توجه اين نمايش��گاه نصب و درج جمالت 
قص��اري از دالي اس��ت كه به هيج��ان ماندن در 
گالري كمك مي كند. جمالتي فوق العاده راديكال 
كه شايد با حال و هواي امروز ما نيز مشابهت هايي 
داشته باشد و  جداولي كه خصوصيات و شخصيت 
دالي را براساس رتبه بندي يك تا 10 توسط خود 
هنرمند مش��خص مي كند. گويي وارد يك مكان 
مقدس/ نامقدس ش��ده ايد، جمالت دالي ش��ما 
را به س��مت آثار مي برد و برعكس. مي خوانيم و 
تماشا مي كنيم و در اين بين، لذت است كه عايد 
مخاطب مي شود.  توضيحات طراح نمايشگاه، روند 
مطالعه و تاييد صحت آثار را به زباني ساده و گويا 
ب��ه مخاطب ارايه مي داد و نقش��ه، راهي در كنار 
توضيحات راهنمايي مخاطبان بود. ساده، بي پيرايه 
و آموزنده لوح فشرده تهيه شده توسط گالري نكته 
جالب توجهي بود كه در سه بخش عكس، صدا و 
تصوير آثار دالي از ابتدا و آغاز نقاش��ي كردن او تا 
آخرين روزهايش را به مخاطب به شكلي فشرده 
ارايه مي داد. نمايشگاه آثار چاپي دالي استحقاق آن 
را داشت تا بيشتر از اين مورد توجه هنردوستان 
قرار بگي��رد. اما نگران نباش��يد برنامه هاي آينده 
گالري آريا، دوستداران هنر معاصر را شگفت زده تر 

خواهد كرد.

 نگاهي گذرا به جنبش سورئاليسم 
و چيستي هاي آن

انقالب هاي نابهنگام
بي ش��ك نهضت ادبي - هنري سورئاليس��م از  �

جمله مهم ترين جنبش هاي فكري قرن بيستم بوده 
است كه با تاثيرپذيري از مكتب روانكاوي انديشمند 
برجسته اتريشي زيگموند فرويد، به بازنمايي آنچه 
در اعماق ناخودآگاه انس��ان مي گ��ذرد، پرداخت و 
ذهن جس��ت وجوگر انسان معاصر را به سمت خود 
معطوف كرد. ناگفته نماند ك��ه فرويد به بازنمايي 
آنچه در اعماق ناخودآگاه انسان مي گذرد پرداخت 
و ذهن جست وجوگر انسان معاصر را به سمت خود 
معطوف كرد. ناگفته نماند كه فرويد همواره فاصله 
بين آرا و انديش��ه هاي خود را با سورئاليسم حفظ 
كرد و آنچنان كه سورئاليس��ت ها انتظار داشتند از 

آنان استقبال نكرد. 
فرويد تفس��يرهاي ديگران را از مقوله روانكاوي 
زياد جدي نمي گرفت و سورئاليست هاي جوان نيز 

از اين قاعده مستثنا نبودند.
در واق��ع وي هي��چ گاه تمايل ب��دان نيافت كه 
روانكاوي سوژه يا موضوع تفسير و الهام ديگران قرار 
گيرد. اما روند تحوالت فرهنگي هنر اروپا در بين دو 
جنگ جهاني شدت و سرعت زيادي داشت و نظام 
تفسير و خالقيت هنري از كسي اجازه نمي گرفت. 
سورئاليس��م در چنين فضايي پا به عرصه گذاشت. 
در 1924 آندره برتون، ش��اعر جوان فرانسوي پس 
از چند س��ال كه با هنرمندان و شاعران دادائيست 
معاش��رت كرد از اين گروه آنارشيس��ت ج��دا و با 
هنرمندان و نويسندگاني چون لويي آراگون، ماكسا 
ارنست )Ernst(، آنتونن آرتو، ايوتانگي، من ري و از 
همه مهم تر پل الوار اولين بيانيه سورئاليسم را منتشر 

و به طور رسمي فعاليت هاي خود را آغاز كردند. 
در اين بين وجود يك اديب و هنرش��ناس براي 
گروه بس��يار كارساز و مفيد بود:»گيوم آپولينو« كه 
بس��ياري از هنرمندان بزرگ آن زم��ان را زير بال و 
پر خود گرفته بود. از جمله آنري روس��و و جورجيو 

دكريكو نقاشان سورئاليست.
بنيان هاي سورئاليسم به قول خودشان برگرفته 
از رويا، تنش و تش��نج اتوماس��يون يا خلق خود به 
خودي بود. دستمايه هايي كه در وجه بيروني و اوليه 
در اختيار هر انساني قرار دارد. همگان رويا مي بينند و 
حتي مي توانند آن را با جزييات براي ديگران تعريف 
كنند اما آيا اين مواداوليه براي س��اخت، پرداخت و 

ارايه يك اثر سورئاليستي كافي است؟
مسلما خير! اين چالش در نقاشي سورئاليستي 
خود را به وضوح نمايان مي كند. منطق هنر سورئاليسم 
براساس قرار گرفتن يا قرار دادن مجموعه چيزهايي 

)objects( مان��وس، طبيعي و واقع��ي در فضايي 
نامانوس و غيرطبيعي اس��ت. نمادها ، س��مبل هاي 
دست س��اخته بشر در نقاش��ي بزرگان سورئاليست 
جلوه و جايگاه خاصي داد تا بر رازآلود بودن و رازآلود 
كردن اثرشان بيفزايد. منطق سورئاليسم فرار و عبور 
از منطق اس��ت. اما آنان هيچ گاه نتوانس��تند به اين 
مهم دس��ت يابند. پس از پايان جنگ جهاني دوم و 
به ميان آمدن س��بك هاي ريز و درشت هنري و نيز 
عملكرد تفسيرها و گرايشات برخي از اعضاي نهضت 
سورئال به كمونيسم به مثابه بزرگ ترين نماد انقالب 
و تحول خواه��ي رفته رفته چراغ پرنور سورئاليس��م 
به عنوان يك جنب��ش ماندگار در عرصه فرهنگ و 
هنر اروپا رو به خاموشي گراييد و ايده ها، تمايالت و 
نظريات زيباشناسي آنان مانند تكه هايي از جواهر به 
پيكر ساير جنبش هاي متاخر قرن بيستم وصل شد. 
به همان گونه كه روانكاوي فرويدي به تدريج اصالت 
خود را در اواخر دهه 70 ميالدي به كلي از دست داد 
و سعي و تالش بزرگاني چون ژاك لكان نيز نتوانست 
شكوه كالم و تفسير عميق فرويد از وضعيت بشري را 

دوباره به عرصه بياورد. 
شخصيت هايي چون رنه مگريت، سالوادور دالي 
و ماكس ارنس��ت بي رقيب و تك ستاره هاي آسمان 
سورئاليس��م متقدم باقي ماندند. انسان قرن بيستم 
و بيس��ت ويكم چش��م روي دنياي روي��ا، كابوس و 
خالقيت هايي كه وابسته به رويا هستند بست. شايد 
اين چش��م بستن بهنگام و صحيح باشد. شايد نياز 
انس��ان امروزي چيز ديگري اس��ت كه او را از آرمان 
شهرگرايي و توهمات انقالبي دور سازد. زيبايي هنر و 
ادبيات سورئاليسم نياز به زمان و ترجمه دارد. امروز 
زبان و زمان رويا فرا نرسيده است. شايد وقتي ديگر.

در بخش پاياني مصاحبه استادغالمحسين نامي  �
كه در تاريخ ش��نبه 28 خردادماه در روزنامه شرق 
منتشر شد، مطلبي به نقل قول از ايشان گفته شده 
بود كه كالس هاي ايش��ان در غياب ش��ان توسط 
شاگردان شان اداره مي شد كه استاد نامي در تماس 
با ش��رق اين مطلب را تذك��ر دادند كه كالس هاي 
من در ايران را خانم س��ودابه ميرفصيح كه خود از 
هنرمندان خيلي خوب و با ارزش هس��تند و داراي 
سوابق متعدد آموزش هنر به عنوان دستيارم اداره 

مي كنند. 

Á  ،هنرمندان زیادي كار لیتوگرافي كرده اند  
مثل خوان میرو، شاگال یا پیکاسو. چرا شما به 
كارهاي لیتوگرافي سالوادور دالي پرداخته اید. 
آیا شرایط این گونه ایجاب مي كرد یا سالوادور 

دالي انتخاب شخصي شما بود؟
آریا اقبال: اتفاقا ديروز يك نفر از من پرس��يد 
چ��را دالي را انتخاب كرده ايد، من گفتم ما دالي را 
انتخاب نكرديم، دالي م��ا را انتخاب كرد! )خنده( 
موضوع چاپ هميش��ه براي ما ج��دي بوده و ما 
نمايشگاه هاي زيادي در زمينه چاپ هم در گالري 
آري��ا و هم در گالري الهه داش��تيم و خودم نيز به 
ش��خصه كارتوگرافي و چاپ چوب كرده ام، چاپ 
هميش��ه براي من يك مقوله جذاب بوده اس��ت. 
ام��ا اين نمايش��گاه براي ما يك اتف��اق بود چون 
يك مجموع��ه دار ايراني در آمري��كا مايل بود كه 
مجموعه اش را بفروشد و مجموعه اش فقط شامل 
كارهاي دالي نبود و تعداد زيادي كار داشت و به ما 
پيشنهاد كرد كه كارهاي دالي را برايش بفروشيم 
و ما هم پيشنهاد كرديم كه يك نمايشگاه از كارها 

بگذاريم و بعد شروع به فروش آنها كنيم.
Á  خانم آریا شما خودتان یك نقاش باسابقه در گروه دنا  

بودید و همچنان مشغول به كار هستید. چرا لیتوگرافي؟ 
ما در موزه یك سري از نقاشي هاي دالي را داریم كه اتفاقا 
از كارهاي خوب دالي هم هستند. لیتوگرافي در مقایسه با 

نقاشي داراي چه ارزش و اهمیتي است؟
آریا: از نظر اهميت هيچ فرقي نمي كند و هر كدام جايگاه 
خودش را دارد و ليتوگرافي و چاپ هم در تاريخ هنر جايگاه 
مهمي دارد و حتي اگر بگوييم كه نقاشي جايگاه مهم تري دارد 
كه من اعتق��ادي به اين قضيه ندارم. بايد ببينيم كه آيا يك 
گالري خصوصي در تهران وجود دارد كه بتواند كارهاي نقاشي 

سالوادور دالي يا پيكاسو را به نمايش بگذارد.
Á  ای�ن انس�جامي كه در نمایش�گاه شماس�ت ب�ا این 

استانداردهاي پاییني كه در برپایي نمایشگاه داریم، خیلي 
غنمیت اس�ت. آیا ش�ما در آینده قصد دارید كه كارهاي 

لیتوگراف هنرمندان دیگر را هم نمایش دهید.
آریا: طي تحقيقاتي كه انجام داده ايم، كارهايي پيدا كرديم 
از شاگال، پيكاسو و ميرو قصد داريم طي يك برنامه درازمدت 

نمايشگاه هايي هم از آثار آنها داشته باشيم. 
باون�د بهپ�ور: چاپ ب��راي هنرمند يك ابزار اس��ت مثل 
ابزاره��اي ديگر ولي تفاوت چاپ با ابزارهاي ديگر اين اس��ت 
كه نس��خه هاي متعددي از يك كار وجود دارد و معني چاپ 
در همين است و به واسطه اين اصل اقتصادي عرضه و تقاضا 
معموال قيمت آثار چاپي از كارهاي تك اثر پايين تر اس��ت و 
قيمت يك نقاشي كه در دنيا يكي است خيلي باالتر از يك كار 
چاپي است كه هزار نسخه دارد و حاال در بين هنرمنداني كه با 
چاپ كار كرده اند، سالوادور دالي از كساني است كه هم خيلي 
كارهاي چاپي دارد از نظر تعداد و كال آرتيست پركاري است 
و بيش از هزار و 700 كار دارد و هم تعداد نسخه هاي كارهاي 
چاپي س��الوادور دالي به 500 تا 700 مي رس��د، بدين ترتيب 
صده��ا هزار كار دالي در دنيا هس��ت و با وج��ود اينكه دالي 
هنرمند خيلي مهم و معروفي است، قيمت كارهايش طوري 
است كه يك شهروند عادي هم مي تواند آنها را خريداري كند.

Á  دالي اواخر عمر بس�تري ش�ده بود و ش�ایعه اس�ت  
مي گویند كاغذهاي سفید با امضا را به دیگران مي داده و 
ربط این مس�اله به این نمایشگاه و اصل و غیراصل بودن 
كارها و فرآیندي كه ش�ما قبل از نمایش�گاه طي كردید، 

چگونه بود؟
بهپ�ور: چون استقبال از آثار دالي زياد بوده ، كار زياد ارايه 
مي كرده. برخالف هنرمنداني كه اگر براي كارهاي چاپي شان 
خريداري هم نبود، كار را ادامه مي دادند، براي دالي چاپ راهي 
كوتاه مدت جهت توليد بيشتر آثارش بوده است و مي بينيد كه 

عبارت پول پرست را هم براي خودش استفاده كرده.
Á چه نمره اي به خودش داده؟  

10 از 10 براي پول پرست.
اس��م جدول، دالي پول پرس��ت اس��ت. عنوان آويدا دالرز 
)Avida dollars( صفتي اس��ت كه آندره برتون به عنوان 
توهي��ن به دال��ي نس��بت داد و دالي از آن خوش��ش آمد و 
براي خودش اس��تفاده كرد و عالقه به پول اصال برايش چيز 
ناخوشايندي نبود و چاپ آثار براي دالي شيوه اي جهت توليد 
انبوه بوده و نشانه اش هم اين است كه كارهاي نقاشي خودش 
را چاپ دس��تي كرده همان فتوليت و اين نشان مي دهد اگر 
دالي به خود تكنيك چاپ عالقه مند بود، ديگر رنگ روغن آن 
را نمي كش��يد و بالعكس و از طرف ديگر همين تعداد كثير 
آثار، دس��تمايه جعل نقاشي هاي دالي شده اس��ت و اگر در 
اينترنت جست وجو كنيد، متوجه مي شويد آثار هيچ كس به 
اندازه دالي، شاگال و پيكاسو جعل نشده. وقتي اين مجموعه 
به دست ما رسيد، طي اولين تحقيقاتي كه انجام داديم به اين 

نتيجه رسيديم كه اين آثار ممكن است اصل نباشند.
Á  یعني ش�ما از قبل این ش�ك را داشتید كه آثار اصل  

نباشند؟
آریا: به خاطر ماجراي دالي ما اين ش��ك را داش��تيم. ما 
در ايران چند كارشناس داشتيم و همه معتقد بودند كه اين 

كارها اصل است.
Á  ایده برگزاري این نمایش�گاه چگونه ش�کل گرفت و  

چگون�ه با این مجموعه دار ارتباط برق�رار كردید؟ و آقاي 
بهپور طراح و برگزاركننده شد؟

آریا: ماجراي خيلي جالبي اس��ت. بعد از اينكه دوس��ت 
مجموع��ه دار من خواس��ت ك��ه كارهاي دالي را بفروش��يم، 
ما هم فكر كرديم كه يك نمايش��گاه خصوص��ي برگزار و از 
مجموعه دارها دعوت مي كنيم تا آثار را بفروشيم و قطعا اين 
كار خيلي راحت تر، بي هزينه تر و بي دردس��ر بود اما بعد فكر 
كرديم كه خيلي حيف اس��ت كه كارهاي دالي اينجاس��ت و 
بقي��ه آنها را نبينند و تصميم گرفتيم ك��ه آنها را به نمايش 
بگذاريم. ي��ك روز راجع به كالس هاي ماه مهر و آريا با آقاي 
بهپور صحبت مي كرديم كه صحبت اين نمايشگاه شد و آقاي 
بهپور آمدند كارها را ديدند و خودشان گفتند كه تمايل دارند 

طراح برگزاركننده اين نمايشگاه باشند.
Á  با توجه به اینکه طراحي و برگزاري نمایشگاه را برعهده 

داش�تید، چقدر دالي را مي شناختید؟ آیا اطالعات تان بر 
مبناي كتب تاریخ هنر بود یا بیشتر؟

بهپور: من هميشه دادائيست ها را خيلي دوست داشته ام 
و يك كتاب هم از مانيفست هاي آنها با حمايت آقاي فريدون 

آو تهيه كرده ام كه هنوز چاپ نش��ده و سورئاليس��ت ها را هم 
از دادائيس��م شروع كرده اند و آن بازده زماني براي من خيلي 
جالب بود و سورئاليس��ت سبك خيلي مهمي است و كسي 
نيس��ت كه هيچ چيزي از آندره برتون يا فرويد و رابطه اش با 
هنر و ناخودآگاه نش��نيده باش��د و مساله جذاب ديگر حضور 
آثار دالي در يك گالري خصوصي در ايران بود و دسترسي به 
اين مجموعه خيلي براي من جذاب بود و فرصتي بود كه اين 
كاره��ا را مردم ببينند و اينكه چگونه ببينند، مطرح بود و در 
واقع لطف خانم آريا اقبال بود كه تصميم گرفتند اين نمايشگاه 
جنبه آموزشي هم داشته باش��د، چون همان طور كه گفتند 
شايد ساده ترين و منطقي ترين راه براي گالري اكران خصوصي 
بود چون به هر حال آثار اصل دالي را كه دانشجويان نمي خرند.

Á بعد آموزشي این نمایشگاه چه بوده است؟  
آریا: ما يك سري برگه تهيه كرديم كه اطالعات نمايشگاه 
نوشته شده و من براساس اين برگه ها مي گويم ما حدود 900 
بيننده داشتيم و اين رقم براي يك گالري خصوصي خيلي 
باالس��ت و يك جلسه نقد و گفت وگو داشتيم، فكر مي كنم 
حدود 120 نفر در س��الن بودند و تمام گالري و حياط پر از 
دانشجو بود كه بسيار عالقه مند بودند كه در جلسه شركت 
كنند و اينكه همه دوستان آمدند و اوديوگايدهايي كه داشتيم 
را گوش دادند، نوشته ها را خواندند و هر روز نمايشگاه شبيه 
كالس بود و ش��كل واقعي گالري كه همه ما دوس��ت داريم 

وجود داشته باشد، برپا بود. 
Á  اینکه استقبال خیلي زیاد بوده، بسیار عالي است اما 

چند نمونه و مصداق از این فضاي آموزشي ارایه دهید؟
آریا: ياد گرفتن تاريخ هنر يا طراحي و نقاش��ي يك بعد 
آموزش است ولي بخش ديگر آموزش هنر كه سال ها موضوع 
اصلي من بوده، اين نيست كه ما ياد بگيريم چگونه طراحي 
كنيم يا دالي چه سالي به دنيا آمده و چه سالي مرده. اينكه 
ما چگونه به هنر نگاه كنيم يعني حتي يك هنرمند چگونه به 

هنر نگاه كند و يك نمايشگاه چگونه بايد چيده شود.
Á  یعني ش�ما در این نمایش�گاه آموزش طراحي 

)Curating( نمایشگاه داشته اید. 
آریا: بله. صددرصد.

بهپور: البته ما curating را به نمايشگاه گرداني ترجمه 
كرده ايم.

اين نمايشگاه به شكلي عملي آموزش نمايشگاه گرداني هم 
بود و در حال حاضر اين كلمه نمايشگاه گرداني خيلي استفاده 
مي شود اما هيچ وقت معني خودش را نمي دهد و فكر مي كنم 
اين اولين بار بود كه يك گالري خصوصي براي يك مجموعه 
تاريخ هنري اين كار را انجام داد، نه براي يك آرتيست زنده، 
چون آرتيست زنده معموال خودش فضا را طراحي مي كند و 
اين را، ما مديون دقت نظر خانم آريا هستيم و اين كاري كه ما 

انجام داده ايم، در اصل كار موزه است. 
Á  به دیوارها كه نگاه مي كنم، یك س�ري جمله انتخاب 

كردید. فکر مي كنم كه این جمالت هم یك وجه آموزشي 
دارند. مقداري راجع به آنها توضیح مي دهید؟

بهپور: اين نمايشگاه به شخصيت دالي برمي گردد. دالي 
مي نوشته و چند كتاب چاپ كرده، جمالت قصارش خيلي 
معروف اس��ت. وي به نحوي اين حرف ها را مي زده كه جلب 
توجه كند و ما به نوعي جا پاي خودش گذاشتيم و عالوه بر 
آن مي خواستيم در چند بخش اطالعات را در اختيار ديگران 
قرار دهيم و اطالعات مفصل ت��ر را در كاتالوگ و آنهايي كه 
خيلي جزيي بودند را در اوديوگايد قرار داديم و يك قسمت 
براي كساني كه فقط آمده اند نگاه كنند. اين جمالت گوياي 
خيلي چيزهاست و يك فضايي درست كرده كه نشان دهنده 
آن دوره است. نش��انه آوانگارديسم نشان دهنده خود سبك 

سورئاليسم. 
Á  گفتید كه یك هفته قبل از نمایشگاه متوجه شدید كه 

یك سري از كارها اصل نیست.
البته خود كارهاي غيراصل هم ارزش تاريخ هنري دارد. 

Á  شما چگونه متوجه این مس�اله شدید كه كارها اصل 
نیستند؟

آریا: يكي از دوس��تان آقاي بهپ��ور به نام ماهان معلمي 
كه خارق العاده پس��ر دقيقي بود را دعوت كرديم تا جزييات 
)مش��خصات فيزيكي( كارها را دربياورد، مثل جنس كاغذ و 
اينكه چه چيزي نوشته شده و با چه مدادي. من و آقاي بهپور 
هم رفته بوديم براي تهيه قاب ها كه ماهان معلمي تلفن زد و 
گفت كه چيزي پيدا كرده كه مشخص شده يك سري از كارها 
اصل نيستند. يك مهر الك گرفته شده پشت يكي از كارها 
پيدا كرده بود و خالصه برگشتيم و نور گذاشتيم و نوشته را 
خوانديم و متوجه شديم كار اصل نيست و هر دو ما يك مدت 

كوتاهي حال مان بد شد. 
Á  ش�ما اشاره اي داش�تید به كارشناس�ي اولیه آیا آنها 

متوجه نشدند؟
آریا: بله. البته آنها كامال حق داش��تند. براي اينكه كارها 
همه ليتو بود و كارشناسان نگران بودند كه كارها ليتو نباشد و 
ما به اين نتيجه رسيديم كه همه آنها ليتو است و كارها هم، 
هم��ه از نظر دوره اي معلوم بود كه قدمت دارند. ولي در مورد 
بحث كارشناسي حرفه اي ما در ايران كارشناس سالوادور دالي 
نداريم. ما فقط مي توانيم از كارشناساني كه مثال در كار چاپ 
هستند يا مدرس تاريخ هنر هستند، كمك بگيريم. در مورد 
ليتو بودن ش��ان يا نو هستند يا نه كه همه آنها ليتو بودند و 
س��ني از آنها گذشته بود. بنابراين مي  رسيديم به كارشناسي 
تخصصي كه في الواقع شايد كار چند نفر در دنياست و اين طور 
نيست كه ما بگوييم چرا كارشناسان ما متوجه نشدند و اين 

طبيعي است. 
Á  ،معم�وال اگ�ر این قب�ل نمایش�گاه اتف�اق بیفتد

نمي گویند و صدایش را درنمي آورند. درست است؟ 
آریا: بله، ما چند دقيق��ه اي خيلي جا خورديم و ناراحت 
شديم و فكر كرديم كه حاال در اين وضعيت چه كار كنيم و با 
هم به اين نتيجه رسيديم كه چقدر خوب كه زودتر نفهميديم 
چون اگر زودتر مي فهميديم، نمايشگاه را برگزار نمي كرديم و 
چقدر هم خوب كه ديرتر نفهميديم چون ديگران مي گفتند 
كه چقدر ما غيرحرفه اي عمل كرديم كه در آن صورت كامال 
حق داشتند و اگر كارها فروخته مي شدند و مشخص مي شد 
كه اصل نيستند يك بحث حيثيتي گالري داري پيش مي آمد 
كه خيلي بد بود و در نهايت مساله بعد از چند دقيقه اي براي 
ما حل شد و فكر كرديم همه چيز سر جاي خودش است و 

مشكلي وجود ندارد و مي توانيم صداقت داشته باشيم. 
بهپور: ما يك آپش��ن ديگر داش��تيم ب��ه اين صورت كه 
كارهاي جعلي را جدا كنيم و فقط كارهاي اصل را نشان دهيم 
و از كلمه جعل اس��تفاده نكنيم و شبهه اي ايجاد نكنيم ولي 
در آخر به اين نتيجه رس��يديم كه اي��ن كار را انجام ندهيم، 
چون اين جعل ها خودشان يكي از جعل هاي مهم تاريخ هنر 
اس��ت و به نمايش گذاشتن آنها بخش مهمي از آموزش اين 

نمايشگاه بود. 
Á  مثل اینک�ه در آمریکا هم این داس�تان وجود دارد و 

كارهاي غیراصل دالي خیلي شایع است. 
آری�ا: بله و براي همين كارهاي غيراصلي دالي در آمريكا 

سه حراج برگزار شده و كارها فروش رفته. 
Á  چطور متوجه شدید كه بقیه آثار اصل هستند؟ 

پشت كارهاي تقلبي )غيراصل( مهر وجود داشت اما در 
مورد كارهاي ديگر ما مي دانستيم آنهايي كه مهر ندارند، 
جعلي هستند يا اصل. پروس��ه دومي كه ما طي كرديم، 
تش��خيص اصل بودن آثار بدون مهر بود. ما به سايت يك 
جاعل كارهاي دالي كه به زندان رفته بود و بعد از آزاد شدن 
س��ايتي درس��ت كرده بود كه چگونه كارهاي دالي را جعل 
مي كرده، مراجعه كردي��م. او گفته بود كپي و چاپ فتوليت 
از كار نقاشي خيلي راحت اس��ت و تا سال 1980 يك سري 
گالري ها از طريق فروش چاپ هاي دالي ارتزاق مي كردند و در 
س��ال 1980 دالي بيمار شد و ما مي دانيم كه ديگر نتوانست 

نقاشي كند و بعد از آن ما مطمئنيم كه هيچ كار 
چاپي را امضا نك��رده. وقتي گالري ها ديدند كه 
هيچ كار جديدي از دالي نيست، خودشان شروع 
به جعل كارهاي چاپي دالي كردند و از مغازه هاي 
مخصوص موزه ها كه گيو چاپ هستند، اساليد 
كاره��اي دال��ي را مي خريدن��د و فتوليت تهيه 

مي كردند و خودشان امضا مي كردند. 
Á گویا دالي امضاهاي متفاوتي داشته است؟ 

دالي 18،19 امضاي مختلف داشته.
Á جریان كاغذهاي امضا شده دالي چه بوده؟ 

بهپور: اين شايعه اي بوده كه خود جاعل ها بر 
سر زبان ها انداخته اند تا رد گم كنند. 

Á یعني چنین داستاني صحت ندارد؟ 
بهپ�ور: چرا اما نس��خه هايي ك��ه دالي امضا 
ك��رده، معلوم اس��ت ك��ه چه بر سرش��ان آمده. 
دالي از نيويورك به فرانس��ه مي رفته و ناشر دالي 
مي كشاندش دادگاه كه قرار بوده چند هزار تا چاپ 
ب��ه من بدهي و ندادي و م��ن نمي گذارم بروي و 
قاضي دادگاه دالي را مجبور مي كند كه بنشيند و 
يك سري كاغذ سفيد را امضا كند و به ناشر بدهد. 

Á  پس این داس�تان كه در بیمارستان براي پرستارانش 
كاغذ سفید امضا مي كرده، صحت ندارد؟

بهپور: اگر اين كار را كرده باش��د بعد از سال 1980 است 
و ما مي دانيم كه بع��د از 1980 دالي هيچ كار چاپي را امضا 

نكرده است. 
Á  بع�د از جن�گ جهان�ي دوم هنرمن�دان زی�ادي ب�ه 

لیتوگرافي روي آوردند. از نظر شما این كار دلیل تکنیکي 
داشته یا مالي؟

بهپ�ور: بع��د از جنگ جهاني دوم جنب��ه اجتماعي هنر 
پررنگ شد. هنرمندان مي خواستند كه از طريق هنر با مردم 
رابطه برقرار كنند. آوانگاردها هر وقت مي خواستند با آكادمي 
مخالفت كنند احتياج به يك منبع حمايت كننده داش��تند 
و هميش��ه اين پش��توانه مردم بوده اند و براي ارتباط با مردم 
مجبور بودند كه هميشه يك سري از مديوم ها را كنار بگذارند 
تا مستقيم با مردم صحبت كنند و جنبه اجرايي وسط مي آمد. 
ليتوگرافي يكي از راه هايي است كه كار با قيمت كمتر و تعداد 

بيشتر مي تواند بين مردم تقسيم شود. 
Á  این هفت اثر كه در نمایش�گاه اس�ت، چقدر در دنیا 

شناخته شده هست.
آریا: مجموعه ش��ام گاال در تاريخ هنر شناخته شده است 
و اين مجموعه از كارهاي معروف دالي است. البته ما شش اثر 
ديگر مجموعه شام گاال را كه نداشتيم در كاتالوگ چاپ كرديم. 

Á  آیا امکان داشت كه بقیه مجموعه شام گاال را هم پیدا 
كنید و به نمایشگاه بیاورید؟

آری�ا: حتما اگر بيشتر تالش مي كرديم، اين امكان وجود 
داشت ولي ما نه فرصت داشتيم و نه فضاي كافي براي نمايش 
آثار بيشتر و امكانات ما در حال حاضر براي همين 14 كاري 

بود كه در اختيار داشتيم. 
Á قیمت كارها به نظر پایین است، چرا؟ 

بهپور: به نظر ما از اين نظر اين نمايشگاه خيلي آموزنده 
بود و ديدن اينكه ما با دو ميليون تومان مي توانيم كار دالي را 
داشته باشيم، تاثير عجيبي دارد، چون ما در ايران يك سري 
كارهاي تاريخ هنر داريم كه دس��ت كس��ي به آنها نمي رسد 
و يك س��ري كارهاي ايراني اس��ت كه قيمت آنها به صورت 

ساختگي تنظيم مي شود. 
ما نمي توانستيم براي هر كدام از اين كارها مثال 10ميليون 
تومان قيمت بگذاريم چون يك عرف جهاني وجود دارد و شما 
مي توانيد همين كار را از لندن يا نيويورك 1500 دالر بخريد 
و اگر ما قيمت باالتري روي آثار مي گذاشتيم، خريدار با يك 

سرچ اينترنتي به راحتي متوجه مي شد.
Á  یعني شما اس�تانداردهاي جهاني را براي اولین بار در  

قیمت گذاري آثار مدنظر داشتید و تحت هیاهوي حاكم بر 
اقتصاد داخلي ایران كه كارها را با قیمت هاي باال به فروش 

مي رسانند، قرار نگرفتید؟
آریا: يكي از دوستان ديروز آمده بود كه يكي از شام گاالها 
را بخرد و اشكالي كه گرفت، همين بود كه چرا ما كارهاي دالي 

را ارزان تر از كارهاي هنرمندان ايراني گذاشته ايم.
Á  فرمودید كه قیم�ت كارها ح�دود دو میلیون تومان  

اس�ت، خیل�ي جالب اس�ت كه ش�ما ب�ا رعای�ت كامل 
استانداردهاي بین المللي پیش رفته اید.

بهپ�ور: بله ما هم از نظر قيمت گذاري با اس��تانداردهاي 
بين الملل��ي پيش رفتيم و هم اصالت اثر را از نظر بين المللي 
در نظر گرفتيم. خب ما مطمئن شديم كه يك سري از كارها 
جعلي هستند و براساس همان معيار بقيه آثار اصل هستند 
ولي باز مطمئن نبوديم، بنابراين يك شركت را پيدا كرديم كه 
اوتوريته دالي شناسي بود و اين شركت يك مبلغي از خريدار 
دريافت مي كند و با اطالعاتي كه دارند به شما مي گويند كه 
اين آثار اصل هس��تند يا جعل و يك گواهي نامه براي كار به 
خريدار مي دهند و ما اين گواهينامه را دريافت كرديم تا تمام 

معيارهاي بين المللي را رعايت كنيم.
Á  خیلي براي این نمایش�گاه هزینه كرده اید از پرده ها  

گرفته تا قاب ها و...؟ چه انگیزه اي باعث ش�د این ریسك 
مالي را انجام دهید؟

آریا: چه س��وال س��ختي، بله، هزينه ها خيلي زياد ش��د و 
امي��دوارم كارها فروش ب��رود و هزينه ها برگردد و هر كدام از ما 
كه وارد اين قصه مي ش��ويم، جنون هايي داريم كه خوشبختانه 

ديگران ندارند.
بهپور: خانم آريا خودش��ان هنرمند هستند و وقتي شما 
هنرمند باشيد و دست روي چيزي بگذاريد، ديگر نمي توانيد 

كيفيت را فداي خيلي چيزها كنيد.
خيل��ي وقت ها بود كه فكر كرديم آي��ا اين كار ارزش اش 
را  دارد يا نه ولي ما براس��اس كيفيت مي س��نجيديم يعني 
مي گفتيم اگر فالن هزينه را كنيم، بهتر مي شود، خب هزينه 
مي كرديم و واقعا ما براس��اس معيارهاي مادي پيش نرفتيم 

كه مثال اين چقدر ارزان درمي آيد و يا اين چقدر مي فروشد.
آریا: اين به اين معنا نيست كه ما آدم هاي پولداري هستيم 
كه مي توانيم اين كار را انجام دهيم، واقعيت ماجرا اين است 
كه ما به لحاظ مالي، آدم هاي متوس��طي هستيم. شايد اگر 
كارمان اين نبود و اين مس��ير را دنبال نمي كرديم، موقعيت 
مالي بهتري داش��تيم، منتها هر كسي را يك چيز خوشحال 
مي كند و فكر مي كنم آدم هايي مثل ما آرمانگراي يشان به بقيه 

چيزها مي چربد.

گفت وگو با باوند بهپور و آريا اقبال درباره آثار سالوادور دالي

دالي ما را انتخاب كرد

عليرضا اميرحاجبي

با نگاهي گذرا به جدول برنامه هاي س�االنه گالري هاي معتبر جهان، خواهیم دید كه بسیاري از نمایشگاه هاي آنان 
مختص هنرمندان سایر كشورهاست و ارتباطات جهاني شعار اصلي دست اندكاران هنر معاصر شده است.اما كمتر 
پیش مي آید كه یك گالري در تهران میزبان آثار هنرمندي غیرایراني باشد. البته هنوز كسي دلیل اصلي این ماجرا 
را توضیح نداده است. ولي هستند مدیران گالري هایي كه با صرف وقت و انرژي سعي در برگزاري نمایشگاه هایي در 
سطح و استانداردهاي جهاني و میزباني آثار هنرمندان برجسته غیرایراني مي كنند.مدیران گالري هاي آریا و الهه 
ازجمله این افراد هستند. اخیرا نمایشگاه آثار چاپي سالوادور دالي، نقاش سورئالیست در یك برنامه مشترك بین 
این دو گالري و با طراحي باوندبهپور، كارشناس هنر در گالري آریا به نمایش گذاشته شد. رویدادي كم سروصدا اما 
غني و پربار كه توجه هر مخاطب هنردوستي را به سمت خود جلب مي كرد.اما برگزاري این نمایشگاه دردسرهایي 
براي مدیران و طراح آن داشته كه توضیح آن در یك گفت وگو صمیمانه براي هر خواننده مشتاق هنري جالب توجه 

خواهد بود. متن پیش رو خالصه اي است از آن نشست دوساعته.

پرويز براتي / مرجان صائبي
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