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دوميـن جشـنواره 6 هفتـه بـا هنـر ايـران چـه زمانـى 
برگزار مى شـود و چـه آثـارى در آن بـه نمايـش گذاشـته 

مى شود؟
ــمي دركانادا  ــنواره با محوريت هنرهاي تجس ــن جش  اي
ــاره كرديد در حال حاضر قرار  ــود و چنان كه اش برگزار مي ش
ــته  ــن دوره آن را برگزار كنيم. البته در كنار رش ــت دومي اس
ــم نيز در اين  ــيقي، ادبيات و فيل ــمي، بخش هاي موس تجس
ــنواره گنجانده شده است. موضوعي كه در اين جشنواره  جش
ــت. در واقع ما در اين  ــده بحث هنر مدرن اس مد نظر واقع ش
جشنواره 4 مجموعه داريم كه مربوط به تيم برگزاركنندگان 
ــكل از محمود معراجي، علي كامران، مهرداد  جشنواره متش
ــت. در اين دوره از  ــن وزيري و خود من اس ــي، محس معراج
جشنواره، 4 نمايشگاه برگزار مي شود. «آينده در پس زمينه» 
عنوان نمايشگاهي است كه از 31 شهريور تا 12 مهر برگزار 
ــود. در اين بخش آثار گروهي از پيشكسوتان هنرهاي  مي ش
ــگامان هنر  ــن وزيري مقدم از پيش ــمي از جمله محس تجس
ــيوا از جمله گرافيست هاي برجسته بين المللي  مدرن، قباد ش
ــه نمايش  ــي تئاتر ب ــگامان عكاس ــي از پيش ــد جبل  و حمي

درمي آيد. 
ــام دارد كه همزمان  ــكفتن در مه» ن ــگاه دوم «ش نمايش
ــگاه اول آغاز مي شود. در اين نمايشگاه 5 بنيانگذار  با نمايش
ــنواره شش هفته با هنر ايران تازه ترين آثار خود را تحت  جش
ــومين  عنوان گروه «از آن فنجان» به نمايش مي گذارند. س
نمايشگاه «قطار مرموز» نام دارد كه 14 تا 26 مهر 91 برگزار 
ــود و در اين بخش آثار 8 بانوي ايراني جوان نسل پس  مي ش
ــد. «پرواز رنگ ها» نام آخرين  ــالب به نمايش درمي آي از انق
ــگاه اين جشنواره است كه در سطح بين المللي برگزار  نمايش
ــركت در اين بخش براي عموم هنرمندان در  ــود و ش مي ش
ــار به انتخاب هيات داوران  ــي نقاط جهان آزاد بوده و آث اقص
ــگاه از 28 مهر تا 10 آبان  ــش در مي آيد. اين نمايش ــه نماي ب

برپا خواهد شد. 
ــنواره وجود دارد اين است كه  نكته اي كه درباره اين جش
ــوت به  ــار هنرمندان جوان در كنار آثار هنرمندان پيشكس آث
ــان مي دهد جوانان همواره  نمايش درمي آيد. اين حركت نش
ــوتان عرصه هنر بهره  ــا از تجارب پيشكس ــش دارند ت گراي

ــل هاي  ــاخه هنري نيازمند ورود نس گيرند و از طرفي، هر ش
تازه است.

جالب اين اسـت كه حضور جبلي به عنوان عكاس تئاتر 
در حالي در اين جشنواره اتفاق افتاده كه در ايران او را بيشتر 

به عنوان بازيگر مي شناسيم.
ــت كه حميد جبلي هرگز آدم حاشيه نبوده   دليلش اين اس
ــال هاي اخير برخي بازيگران به برگزاري  ــت. طي س و نيس
ــي ترجيح داد مجموعه  ــگاه عكس پرداختند، اما جبل نمايش
ــي  عكس هايش را به معرض نمايش نگذارد تا درگير حواش
نشود. با وجود اين جبلي از زمان شروع فعاليت خود در عرصه 
ــابقه زيادي دراين  ــي مشغول بوده است و س تئاتر به عكاس
ــنواره،  ــن ما تصميم گرفتيم در اين جش ــه دارد. بنابراي زمين
ــن هنرمند را برگزار  ــوررئال اي ــگاهي از 50 عكس س نمايش
ــامل 3 بخش ديواري، اساليد شو و  ــگاه ش كنيم. اين نمايش
كارهايي است كه به شكل پروجكت روي ديوارهاي خيابان 
ــنواره به نقاشي هاي  قرار مي گيرد. البته يك بخش ديگر جش
ــوت  ــان پيشكس ــك آيوازيان اختصاص دارد كه از نقاش  اري

به شمار مي رود و سال هاست در انگلستان زندگي مي كند.
 با توجه به اين كه جشنواره از بخش هاي مختلف تشكيل 
شده، آيا براي هر بخش دبير جداگانه اي در نظر گرفته ايد؟

ــنواره يك تيم مديريت هنري داريم   ببينيد ما در اين جش
ــوراي انتخاب آثار عمل مي كند. همچنين از چند  كه مثل ش
مشاور برجسته متشكل از هنرمندان خارجي نيز دراين ارتباط 

كمك گرفته ايم.
خـود شـما به عنـوان دبير جشـنواره فكـر مي كنيد اين 
جشـنواره در مقايسه با سال گذشته چقدر مي تواند عملكرد 

متفاوتي داشته باشد؟
ــنواره  ــنواره با جش ــن فرقي كه اين دوره از جش  مهم تري
ــت كه در ابعاد گسترده تري برگزار  ــال گذشته دارد اين اس س
ــنواره در رديف  ــت كه اين جش ــود.نكته بعدي اين اس مي ش

ــدان، متولي  ــه خود هنرمن ــت ك ــنواره هايي اس معدود جش
ــطوح بين المللي توانسته جايگاه  برگزاري آن بوده اند و در س
ــته، نخست وزير  ــب كند. چنانچه در دوره گذش مطلوبي كس
كانادا نامه تشكر آميزي به متوليان اين جشنواره نوشت يا به 
ــگاه تورنتو براي همكاري  عنوان مثال نهادهايي چون دانش

دراين جشنواره اعالم آمادگي كرده اند. 
آيـا تصميـم داريد دوره هـاي آينده اين جشـنواره را در 

ايران برگزار كنيد؟
ــالمي  ــاد اس ــا با معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارش  م
ــاله  ــنواره هاي مختلف صحبت كرده ايم. اما مس درباره جش
ــت كه در ايران روند برگزاري يك جشنواره و اصوال  اينجاس
ــت. ضمن اين كه  ــه حركت يك پروژه هنري، كند اس پروس
ــنواره اي درايران نيازمند همكاري با  براي برپايي چنين جش
ــتيم. در عين حال روند پاسخگويي  ارگان هاي مختلفي هس
ــكلي كه بايد فعال نيست.براي همين بعيد  درايران به آن ش
مي دانم بتوانيم اين جشنواره را با همين ابعاد در ايران برگزار 
ــيف اهللا صمديان يك  ــه تصور مي كنم س ــم. من هميش كني

ــال را  ــن تصوير س ــته تا امروز جش ــت كه توانس معجزه اس
ــاره كردم برپايي چنين  ــزار كند، چون همان طوركه اش برگ

جشنواره هايي نيازمند گذراندن مراحل متعدد است.
 از آنجـا كـه هـدف از برگـزاري اين جشـنواره در بخش 
تجسـمي،معرفي هنـر مـدرن ايران اسـت، فكـر مي كنيد 
ديـدگاه مخاطبان خارجي نسـبت به اين آثار چگونه خواهد 

بود؟
ــب حرفه اي دارد. منظورم از  ــنواره مخاط  ببينيد اين جش
ــت كه كار و شغلش هنر است  مخاطب حرفه اي مخاطبي اس
ــراي بازديد از اين  ــرافي كه دارد ب ــه به دانش و اش ــا توج و ب
ــال گذشته نيز گلد اسميت مجسمه ساز بزرگ  آثار مي آيد. س
ــنواره آمد و از برپايي آن  ــمالي به ديدن آثار جش آمريكاي ش
ــندي كرد وگفت خوشحالم كه چنين جشنواره اي  ابراز خرس
از هنر ايران در كانادا برگزار شده و اين نشان مي دهد كه هنر 

مرز نمي شناسد.
اجـازه بدهيـد كمي هـم دربـاره ضرورت شـكل گيري 
جشـنواره صحبت كنيم. اصال ايده شـكل گيري جشـنواره 

چطور صورت گرفت؟
 در حال حاضر جامعه ايراني در كانادا مشتمل بر 150 هزار 
نفر است كه در اين بين هنرمند هم كم نداريم. اما جايگاه اين 
ــكلي كه بايد معرفي نشده است. هنرمندان در كانادا به آن ش

ــم احتياج داريم فضايي براي  ــاس كردي روي اين اصل احس
ــه آثار هنرمندان ايراني مهيا كنيم تا آنها بتوانند صداي  عرض

خود را به گوش جهانيان برسانند. 
ــا بگيرد، من مدير مهمان  ــنواره پ پيش ازاين كه اين جش
گالري هد بونز بودم. بعد از آن من و محمود معراجي به تهيه 
ــبت به آن استقبال زيادي شد. بعد  پروپازلي پرداختيم كه نس
ــنواره برگزار شد،ما ثابت كرديم  ــت جش از آن كه دوره نخس
ــنواره براي  كه هنرمدرن ايران حرف هاي زيادي در اين جش
ــي هنرمندان  ــاره كردم حت ــن دارد و همان طور كه اش گفت
ــت هنرمندان ايراني از اين  ــمالي مجذوب فعالي آمريكاي ش

منظر هستند.
 هنرمندان اين جشـنواره در بخش تجسـمي بر اساس 
چه معياري انتخاب شـده اند؟ به عنوان مثال هشـت نقاش 

زن در يكـي از بخش هـاي نمايشـگاهي جشـنواره حضور 
دارند. درباره نحوه انتخاب اين هنرمندان بگوييد؟

ــاره كنم كه  ــش از هرچيز اجازه بدهيد به اين نكته اش  پي
ــت اگر يك جشنواره دوسال  ــور كانادا رسم براين اس در كش
ــود، براي برپايي دوره هاي بعد،  ــي با موفقيت برگزار ش متوال
ــوي دولت سوبسيد به آن تعلق مي گيرد. به همين سبب  از س
ــپري كردن دومين دوره جشنواره، اميدوارم در سال بعد  با س
ــنواره را به لحاظ تعداد آثار با گستردگي بيشتري برگزار  جش
ــدت به  ــنواره 6 هفته با هنر ايران بش كنيم. فارغ از اينها جش

كيفيت متكي است. 
ــنواره امسال، لحظه هنري و هنر لحظه اي است.  تم جش
ــت و هر كسي نمي تواند  از آنجا كه هنر فرآيند پيچيده اي اس
ــي پرداخته ايم كه  ــد ما به انتخاب هنرمندان ــام ده آن را انج
ــايد در ايران خيلي ها  ــند. ش ــته باش به اصطالح هنري داش
ــي مي كنند، اما هنرمندي مي تواند در عالم  ــند كه نقاش باش
ــرار نيفتد و آثارش همواره  ــود كه به ورطه تك هنر ماندگار ش

براي مخاطبان تازگي داشته باشد.
سـال گذشته كسـب موفقيت اين جشـنواره در بخش 
فيلـم تا جايي بود كه جشـنواره ديازپـورا داوطلب همكاري 
بيشـتر با اين جشـنواره شد. آيا امسـال در بخش تجسمي 
(NGO) نيـز شـاهد مشـاركت سـازمان هاي مردم نهـاد 

 خواهيم بود؟
 ما براي بخش هنرهاي تجسمي با موزه هنرهاي معاصر 
ــده بوديم، اما متاسفانه به لحاظ زماني  تورنتو وارد مذاكره ش
ــال از  ــر عمل كرديم و فرصت اين همكاري را براي امس دي
ــت داده ايم. به طور كلي برگزاري هر جشنواره اي در دنيا  دس
ــت تا بتواند دراين فاصله از نهادهاي  نيازمند 16 ماه زمان اس
ــا در طول 6 ماه زمينه هاي  ــاوره بگيرد. اما م مختلف نيز مش
ــبت به اين زمان  ــنواره دوم را فراهم كرده ايم و طبعا نس جش
ــوزه تورنتو جدول  ــن اين كه م ــتيم. ضم ــاه عقب هس 10 م

برنامه هايش را از 13 ماه قبل بسته بود.
 بـا وجـود ايـن كـه هنرهاي سـنتي مـا هنوز در سـطوح 
بين المللي از جايگاه ويژه اي برخوردار نشـده چطور شـد كه 

تم هنر مدرن را براي اين بخش انتخاب كرديد؟
ــي قهوه خانه اي  ــن ارتباط بايد به هنري چون نقاش  در اي
ــاره كنم كه مدت هاست عمرش به سر آمده و ديگر كمتر  اش
هنرمندي را مي بينيم كه به آن شكل ديروزي فيگوراتيو كار 
كند.حتي برخي از هنرمندان عرصه تجسمي براين باورند كه 
كمال الملك با آوردن آن فيگورها كه سوغات سفر به فرنگ 

بود به نوعي در نقاشي ايران عقبگرد ايجاد كرد. 
ــكل مواجه بوده ايم  ــن اصل ما همواره با يك مش روي اي
ــما به  ــخصي از هنر نداريم. ش و آن اين كه هيچ تعريف مش
ــنتي در خارج از مرزهاي ايران اشاره كرديد. در  حضور هنر س
ــيخط يا  اين باره بايد بگويم دامنه نمايش اين هنرها به نقاش
خط محدود بوده است وديگر شاخه هاي هنر سنتي ما در اين 
ــير مغفول مانده اند. از اينها گذشته ما تصميم گرفتيم در  مس
اين جشنواره، به نمايش آن دسته از آثار هنرمنداني بپردازيم 
ــدرن كار كرده اند. زيرا از اين منظر هم در  ــه در قالب هنرم ك
ــده بود و اين  ــكلي كه بايد كار نش ــطح بين المللي به آن ش س
مساله باعث مي شود هنر مدرن ايران بيش از پيش در جهان 

معرفي شود.

گفت وگو با پويان طباطبايي، دبير دومين جشنواره 6 هفته با هنر ايران

حرف هاى جهانى هنر مدرن ايران

در اين جشنواره، به نمايش آن دسته از آثار 
هنرمنداني پرداختيم كه در قالب هنرمدرن 
كار كرده اند. زيرا از اين منظر هم در سطح 
بين المللي به آن 
شكلي كه بايد كار 
نشده بود. اين 
مساله باعث 
مي شود هنر مدرن 
ايران بيش از پيش 
در جهان 
معرفي شود
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محمدرضا پارسا /جام جم

ــده  ــد واژه كاريكاتور از فعل كاريكاره ايتاليايي، به معني باركردن گرفته ش ــي معتقدن برخ
ــتين  ــد كه نخس ــت. كاريكاره جريمه كردن و توبيخ كردن نيز معني مي دهد و به نظر مي رس اس
ــال 1646 ميالدي به كار گرفته شده باشد و او نيز به  ــخصي به نام موسيني در س ــط ش بار توس
ــي هاي خياباني بلونيايي همعصر خويش به  نوبه خود اين واژه را به معناي كاراچي يعني نقاش
ــت. چراكه اين نقاشي ها همواره داراي عناصري اغراق آميز بودند كه سوژه ها را  كار گرفته اس
ــپانيايي به  ــت كه كاريكاتور از واژه كاراتره يا كارا اس مضحكه مي كردند. همچنين ممكن اس

معناي صورت اخذشده باشد.
ــابقات جهاني افتخاراتي را  ــركت در مس ــت ها با ش اين روزها كاريكاتورها و كاريكاتوريس
ــركت  ــنواره هاي بين المللي ش ــت ها در جش براي ايران به ارمغان مي آورند. آثار كاريكاتوريس
ــتر موارد نيز جوايزي به آنها تعلق مي گيرد.  هنرمندان ايراني تنها پس از  ــود و در بيش داده مي ش
گذشت 2 ماه از سال جديد موفق به كسب جوايز  زيادي از جشنواره هاي معتبر جهان شده اند.

ــنواره هاي بين المللي  ــي در مجامع جهاني و جش ــت هاي ايران ــي كه كاريكاتوريس در حال
ــه برون مرزي تثبيت مي كند،  ــور ايراني كم كم جايگاه خود را در عرص ــند و كاريكات مي درخش
ظاهرا هنوز برخي از نهادها و مسووالن كشور به ماهيت و اهميت اين هنر پي نبرده اند. البته در 
عالم سياست همواره چنين بوده است، چراكه هنر كاريكاتور كه به نوعي زبان بيان مشكالت به 
صورت طنز است، وقتي به عالم سياست 
ــدا مي كند، گاهي باعث دلخوري  راه پي
ــود. براي مثال در  سياستمداران مي ش
ــتي براي  تازه ترين مورد، كاريكاتوريس
ــي از نمايندگان  ــيدن يك به تصويركش
ــالق محكوم  ــس به 25 ضربه ش مجل
ــانه هاي غربي را  مي شود كه توجه رس

به خود جلب مي كند. 
در چنين شرايطي برگزاري دهمين 
ــال  ــور در پاييز س ــاالنه كاريكات دوس
جاري با حضور هنرمنداني از 89 كشور 
دنيا نشان از توجه به اين هنر دارد و خانه 
ــتن  كاريكاتور ايران نيز با در دست داش
ــه روز مي تواند  تارنماي اختصاصي و ب
ــازماندهي  نقش مهمي در هدايت و س
ــت هاي كشور و ذهنيت  كاريكاتوريس

برخي از نهادها و مسووالن ايفا  كند.

معناي كاريكاتور هنوز در ايران روشن نيست

جشنواره «شش هفته با هنر ايران» پاييز امسال در گالري 
ــتي پويان طباطبايي به منظور  كويين كانادا به سرپرس
معرفي هنر مدرن ايران برگزار مي شود. اين جشنواره آثار 
بيش از 150 هنرمند را از طريق فراخوان عمومي انتخاب 
ــي چون هنرهاي مدرن  ــاي مختلف ــا را در بخش ه و آنه
تجسمي، فيلم، موسيقي، تئاتر و ادبيات عرضه مي كند. 
ــمي به  ــنواره برگزاري مراس از ديگر برنامه هاي اين جش
ــوت است.  ــيوا طراح پيشكس ــت قباد ش منظور بزرگداش
ــا پويان طباطبايي دبير  ــنواره ب ــه برپايي اين جش ــه بهان ب
ــته ايم. مشروح اين گفت وگو  ــنواره به گفت وگو نشس جش

را در زير مي خوانيد.

اشاره


