
 
 
 

 ۲#سمپوزیوم کیوریتوریال تهران 

 ۱۳۹۷دی  ۱۶-۱۴ ، کیوریتور به مثابه مترجم 

 فرشته موسوی  

 

پرسش این که امروز کیوریتوریال در پهنه هنر و فراتر از آن چه فعالیت هایی میتواند داشته باشد، در سال های اخیر و با تمرکزز  

دانش، مناظرات و بررسی های متعددی شکل داده اسززتب بززرای در  و بر گذار از محدوده نمایشگاه به حیطه پژوهش و تولید 

ظرفیتهای پویای آن، دوره دوم سمپوزیوم کیوریتوریال تهززران،  کشف تواناییهای جدید و در حال گسترش کیوریتوری و یافتن

ریتززور هززا، هنرمنززدان، را به عنوان کنشی واسطه ای و یا میانجی گر بررسززی کززردب بززا بززه کنززار هزز  آوردن کیو "ترجمه"مفهوم 

پژوهشگران، و فعاالن فرهنگی با پیشینه های متفاوت، این سمپوزیوم زمینه ای را برای یک تمرین خود کاوش گرایانززه در فکززر 

 کردن به کیوریتوریال به مثابه تمرینی ترجمه پذیر ایجاد کردب

  

Tehran Curatorial Symposium #2 

Curator as Translator, 4-6 January 2019 

 

The question whether curatorial can operate beyond the field of art has 

been debated and studied with a focus on the transition from curating to 

curatorial in the recent years. To understand and explore new and 

developing abilities of curatorial and its performative capacities across 

different fields, this edition of Tehran Curatorial Symposium explores the 

notion of 'translation' as a mediating task. Bringing together curators, 

artists, scholars and cultural practitioners from different backgrounds, this 

symposium created a platform for exercising a self-reflexive process of 

thinking about the curatorial as a translational practice while unpacking 

the questions on authorial voice of translator/curator. 

 



 
 
 

  

ای به ریاست او از تفکراتش در مورد مسئله ترجمه و کیوریتوری، که در برنامه( آمستردامآکادمی،   رایکس  مدیر  ) امیلی پِتیک

  از مختلفززیهای ب او در این برنامه شماری از آثار هنرمنززدان را کززه نمونززهفت( مطرح شده، گ۲۰۱۸تا  ۲۰۰۸در شوروم لندن )از 

ونززدلین ون  ;و بخشززی از کارهززای ایززن هنرمنززدان نمززایش داده شززد کززرد معرفززی هسززتندکززنش ترجمززانی در  همکاری و تبادل

  .خود آزادی بیان :الرنس ابو حمدان وتاج بر علیه مافوق  :اورلو اوریل ،چپ به شب :اولدنبورگ

 

Emily Pethick (General Director, Rijksakademie) shared some thoughts via 

Skype on questions of translation in relation to the curatorial through the 

programme that she directed at The Showroom in London (2008-2018), 

where she was involved in commissioning several artists’ productions 

that developed different models of collaboration and exchange. 

Wendelien van Oldenborgh: From Left to Night, Uriel Orlow: The Crown 

Against Mafavuke, Lawrence Abu Hamdan, The Freedom of Speech Itself. 

 



 
 
 

  

 

حباب هززا، ج یززره هززا و دریززای "(، در  سخنرانی خود با عنوان نویسنده و مترج ، استاد دانشگاه تهران)دکتر ناصر فکوهی 

 بززا اط عززاتی انقزز بدربززاره زگ ینشززگری محتززوایی  صززحبت کززردب  "آشوب زدهب گ ینشگری: مرزهای آزادی و آمریت

دریززایی  دهززه، دو از کمتززر در آورد، وجززود بززه هززازبان و شززناخت هززایحوزه میززان مبادلززه و انتقال و تولید در که امکاناتی

تواننززد هززای سززاختاری آنهززا میزده را ایجاد کرد که تا مدتی گمان بززر آن بززود کززه موتورهززای جسززتجو و نوآوریآشوب

گ ینشگری محتوایی  به خود گرفته است و می توان آن را از حوزه هنززر بززه ز ب در این میان آنچه نامباشند آن برای حلیراه

 قانونی و شده هنجارمند بازارهای و سرمایه سلطه از را خود بتواند که ایت کرد، در صورتیسوی تمام حوزه های دیگر هد

 بشززود مطززرح جدیززد بززدیل یززک مثابززه بززه بتوانززد شززاید کنززد، خززارج آن آشززوب ده و بززار خشززونت بازارهززای کززه همچنان

 

Dr. Nasser Fakouhi, (writer and translator, lecturer, University of Tehran) 

in his speech titled “Bubbles islands and the turbulent sea, Curation: the 

limits of liberty and authoritarianism” spoke about curating as a process 

of content selection.The cyber revolution with the possibilities of 

producing, transmitting and exchanging cognitive and language spheres 

in less than two decades created an agitated sea that, for some time, one 

thought that search engines and their structural and cognitive 

innovations could be a solution to it. Meanwhile, what has come to be 

called "Content Curation" and can be directed from the field of art to all 

other domains, if it is able to derive itself from the domination of capital 

and normative markets as well as violence, maybe be a new alternative.  



 
 
 

 

  

صحبت کززرد و  "گری کیوریتوری و نقش تاریخ و بایگانیدرباره کنش"(  نویسنده و کیوریتور ٬، )پژوهشگرکتایون آریان

 یززا گری و جنززبش دکولونیززالهای کیوریتوری خود و ارتباط موازی میان نقش تاریخ، کار بایگانی، کنشاز کار و گرایش

ی تفکرات گونززاگون ب نگاه او به فضایی بود که در آن عمل ترجمه به مثابه کنکاشی همگانی براگفت سخن ضداستعماری

صحبت  «های رشته نوظهور زکیوریتینگ به نوعی دیگرزه  گویی  در زمینه مسائل و دیدگاه  از همچنانشودب او  شکوفا می

 کردب

Regarding , (Researcher, Curator and Writer) spoke on “Katayoun Arian

giving an insight Curatorial Activism, the Role of History and Archive” 

into her curatorial practice and interests, while drew parallels between 

the role of history, archival practices, activism and the decolonial turn. 

Her views of the space in which the act of translation unfolds as an open 

forum for different voices,helped to trigger ‘polylogues’ about the 

problems and prospects of an emerging field of ‘curating otherwise’. 

 

 



 
 
 

 

"A Manifesto against Nostalgia”, Performance by Giulia Crispiani & 

Golrokh Nafisi 

 

 

 

 

 تئوریسززین و کولهززا ، معمززار رِم نوشززته  پسززماند فضززایز مقالززه از برگرفتززه ای جمله گذاری  نمی جای بر اهرامی ما ولی

 از گززپس گززروه هززد ب جهززان در خززود پززای رد گذاشززتن جززای به در انسان وسوسه بازنگری به است فراخوانی هلندی، و

اشززیا ،  بززا ارتبززاط در معاصززر هنززر تولیززد موضززو  گذاشززتن بحزز  به و دادن قرار هنری، مخاطب آثار مجموعه این انتخاب

  که است این اصلی سوال و شودمی مهجور و گذرا پیش از بیش روزانه که است اجتماعی روابط و ها، شهرزیستیساختمان

 ایززن عنززوان بززرای کززه عبززارتیب دهززد قرار تأثیر تحت را جمعی و فردی اجتماعی، هویت ارتباطات تواندمی چگونه امر این



 
 
 

 پردازیگمانززه بززرانگیختن بززرای باشززد ایوسززیله تززا شززودمی آغاز  ولیز ربط حر  با عمد است، به شده انتخاب نمایشگاه

 بنخورده دست پتانسیل یک به دستیابی برای اثرگذاری: رفت آن از سخن این از پیش آنچه درباره

 

 ادامه موضو  این پیرامون کار به و کرد آغاز را خود ، فعالیتتهران کیوریتوریال سمپوزیوم موضو  راستای پروژه، در این

 تززا مززردم وعموم کیوریتورهاهنرمندان،  برای باشد کُنِشی کیوریتوریال اب ار یک پروژه این که است آن هد ب داد خواهد

 کهن، پایززا و درجا، عظی  و پابرجا، ناپویا و مستقر نماد اینجا در اهرامب سازند همگام کار رشته این با را خود چگونه دریابند

 برجززای خززود از ردپززایی خززود پیرامززون تززوانی می و خززواهی گذشززتگان، می همچنززان، ماننززد آیززا دریابی  تا است ماندنی و

 تولیززد، در فرآینززد تحلیززل و تج یززه کنی ، بلکززهنمززی بسززنده شده ارائه هنری آثار به تنها پاسخ، ما به رسیدن برایب بگذاری 

 محززل گشززایش بززا زمززان ه  نمایشگاه اینب دارد پاسخ  به دستیابی در ب رگی نقش باره این در گفتمان و بودن، بح  جریان

 است  هاییپدیده  از  ایمدنی، نمونه محیط  یک  در  تبدیل و تغییر  اینب شودمی  آغاز  هنری مرک   یک  رویکرد با آن  برگ اری

 ایززن فردی، قصززد و اجتماعی هویت و بومی، ارتباطات فضاهای بر بناب دهدمی شکل نو از را مکان و زمان از ما برداشت که

 ب است چنینی این تغییراتی تأثیر واکاوی پروژه

 

 

Inspired by a quote from the 1998 essay Junkspace by architect and 

theorist Rem Koolhaas, But We Don’t Leave Pyramids is an invitation to 

reconsider the human impulse to leave a permanent trace upon the 

world. Through a series of contemporary artworks, the project aims to re-

address and collectively discuss how contemporary products such as 

objects, buildings, urbanism, and arts are increasingly becoming short-

lived and obsolescent, and how this might affect social relations and 

collective and individual identities. The title intentionally begins with the 

conjunction ‘But’ to spark speculation upon that which may have 

come before; it operates as accessing point of an unexploited potential. 

 



 
 
 

In conjunction with Tehran Curatorial Symposium#2: Curator as 

Translator, this exhibition acts as a performative curatorial device for 

participating artists, curators and public to explore how to situate oneself 

in their fields and in relation to their history. Pyramids are here proposed 

in connection with ideas such as ‘established’ - ‘static’ - 

‘colossal’ - and ‘permanent’, to understand if it’s still in our 

intentions or possibilities to permanently leave any marks in our 

surroundings. This main interrogation will be responded not only by the 

presented artworks but also by analyzing the processes of production, 

circulation, and debates around them. The exhibition coincides with the 

inauguration of its venue as a local art center from its previous residential 

use. This transformation of urban environment is one example of an ever-

increasing phenomenon that reshapes our understandings of place and 

time. This project explores the effects of such formal and functional 

changes upon local environments, human relations, as well as social and 

individual identities.  

 

 

But We Don’t Leave Pyramids 

Giulia Crispiani & Golrokh Nafisi 

Hamed Dehqan 

Jean- Baptiste Ganne 

Farnaz Gholami 

Esther Merinero 



 
 
 

Farshad Xajehnassiri 

 

 

 

Curated by GAPS 

In conjunction with Tehran Curatorial Symposium #2 

4 January - 12 April 2019 

 Viewing: Mondays to Fridays, 15 - 20 hrs  

No. 10, Mobini Alley, South Mofateh Street 

 

 ولی ما اهرامی بر جای نمی گذاری 

 فرشاد خواجه نصیری

 آنا دات

 حامد دهقان

 جولیا کریسپیانی و گلرخ نفیسی

 باتیست گان -ژان

 فرناز غ می

 ر مرینرو تسا

 

 گپس کیوریتوریال



 
 
 

 ۲#در راستای سمپوزیوم کیوریتوریال تهران 

 ۱۳۹۸فروردین  ۲۳ - ۱۳۹۷دی  ۱۴

 ۲۰ - ۱۵بازدید روزهای دوشنبه تا جمعه، ساعت  

 ۱۰مبینی، پ   آدر : خیابان شهید مفتح جنوبی، کوچه 

 

 هززای قابلیززت پززروژه ایززنب باشززد مززی دیگززر عبززارت کیوریتوریززال، بززه پژوهشززی پززروژه از بخشی تهران کیوریتوریال سمپوزیوم

 بکند می کاوش جهانی چالش پر بستر در و معاصر هنر طریق از را کیوریتوریال

 و ۱۳۹۶سززال  در   http://www.mmoossaavvii.comموسوی؛ فرشته توسط تهران کیوریتوریال سمپوزیوم  پروژه

 تززازه راهززی برنامززه مجموعه زیر( هنر آموزش برای مستقل ، فضایی۱۳۷۵سال  تاسیس) چارسو هنری فرهنگی مرک  همکاری با

 /https://charsoohonar.comباست گرفته شکل

 گپسب است داده ارائه را  گذاری  نمی جای بر اهرامی ما ولیز نمایشگاه ۲#تهران  کیوریتوریال سمپوزیوم راستای در گپس

( رم، ایتالیا) پرستینین ی ف ویا و( تهران، ایران) حشمتی گلنوشمادرید، اسپانیا(، ) آکرمن کورال  سوفیا همکاری با ۲۰۱۶سال 

 https://gapscuratorial.tumblr.com.گرفت شکل

 

 

 

 

 

 

http://www.mmoossaavvii.com/
http://www.mmoossaavvii.com/
https://charsoohonar.com/


 
 
 

 

Anna Dot 

گریبززان من پی دست و  -دست ناپیدا گریبان می کشد »

 ,(part of Molavi’s poetry) «مززی روم

performance, handwriting on 

printed map, 2018 

 

 

  دات آنا

مززن  - دست ناپیدا گریبان می کشد» 

پززززی دسززززت و گریبززززان مززززی روم ، 

 پرفورمنس و دست نوشته روی نقشززه،

۱۳۹۷ 

 

 

 

 یززک بززا توانززدمی( نمایشززگاه برگزز اری محززل) مکان یک چگونه اینکه بر است تأملی از منشعب اثر این

 نوساختن، معنای ساختن، واساختن، و زمینه در هاییفعالیت واسطه به زمان طول درب شود سازگار رویداد

 طززول در کززه تغییراتززی از اط عززات آوریجمع به افراد با گفتگو در هنرمندب است شده روزآمد فضا این

 از ایمجموعززه شززامل اثززر ایززنب است کرده ثبت را آنها و پرداخته داده روی فضا این در گذشته هایسال

 و بررسززی حززال، نتززای   عززین درب داد روی سززمپوزیوم برگزز اری طززول در کززه اسززت هززایی پرفززورمنس



 
 
 

 بززا هنرمنززد گفتگززوی از اثززر، برگرفتززه عنززوانب است درآمده نمایش به اتاق این در نی  هنرمند هایفعالیت

 باست ساختمان صاحب

 

This work departs from a reflection on how a place (the 

exhibition space) can adapt to a certain event. Through a 

series of acts: building, un-building, and rebuilding across 

time, the meaning of the space has been updated. By 

interviewing people and documenting the collected evidences, 

the artist has registered the changes that have been made in 

this specific space throughout the years. The work consists of 

a set of performances that took place during the symposium. 

As a result the outcome of researches and conversations are 

presented inside one of the rooms in the same building. The 

title of the work is selected from an interview that the artist 

has conducted with the owner of the building. 

 

 

 

Farshad Xajehnassiri 

“Displanced”, Sound installation, 2018 

 نصیری خواجه فرشاد

۱۳۹۷صوتی،  جا ، چیدمان به جاز

 

 



 
 
 

 

 

 

 ایززن اصززلی آوری، فکززرفززن از اسززتفاده در فضززا پیشززروی گززذار

 کار ساختمان نشین تابستان بخش اثردر  اینب است  صوتی چیدمان

 کردن خنک برای ایران سنتی معماری در که است شده گذاشته

 گززوش به بیرون فضای از که  ییصدا و سرب است رفتهمی کار به

 را بیننده که است محیطی شده ضبط صداهای از روایتی رسدمی

 بلنززدگو یززک با و کرده هدایت است آن در چیدمان که اتاقی به

 رویززدادهای بززه فضززا برگززردان: کندمی روبرو پنکه یک برابر در

 بزمان به اعتنابی مصوت، اکنون

 

The transition in approaching the 

space to the use of technology is the 

core idea of this sound installation. 

This piece is located inside the 

"summertime space" of the building, 

which used to operate as a cooling 

system in traditional Iranian architect. The noises that could be heard 

from outside the building suggest a kind of a narration to invite the 

audience to find a room wherein a loudspeaker is facing a cooling fan to 

ecco the recorded sounds: a translation of space to sonic events, now 

apathetic to time.

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهقدددددددددددددددددان حامددددددددددددددددد 
 ۱۳۹۷زگیاه مکان ، چیدمان )گیاه، خا  و فل (، 

 

 

Hamed Dehqan  

“Plant-Place”, Installation 

(plants, soil, metal), 2018

 
 



 
 
 

 

 تجسمی و طبیعت؛ بستر در تازه زیستی های ساختار  و  روابط گیریِ شکل در ِ  برای است ای سازه-مکان  پیشا-زگیاه

آمی ی نهفته در آنب جایی که گیاه، خا  و فل  تحت شرایط غیر طبیعی بر ابدا ، تخریب و بازآفرینی یک   راز از است

 شبه ساختار، با یکدیگر در رابطه اندب 

“Plant-Place” is a pre-structure for understanding the formation of new 

relationships and life structures within the natural world. It is presented 

symbolically as an incarnation of the inner hidden mystery in living 

beings. ‘Plant, soil and metal’ are set in an unusual condition to 

present notions of formation, destruction and reinvention in relationship 

with a structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 کریسپیانی جولیا و نفیسی گلرخ

 ۱۳۹۷زخطابه ای علیه نوستالژی ، دوازده پرچ  چاپ شده ، اجرا ده دقیقه، 

 

 

Giulia Crispiani & Golrokh Nafisi 

"A Manifesto Against Nostalgia”, Twelve printed flags, performance 

(10’), 2018

 

 

 

 

 

 

 

زخطابه ای علیه نوستالژی  حاصل مکالمه ای طوالنی مززدت میززان 

جولیا کریسپیانی و گلرخ نفیسی اسززت کززه در غالززب بیانیززه ای در 

روز گشایش نمایشگاه با همراهززی ویززژه ی سززه کورنززا نززواز اسززتان 

گی ن اجرا شدب کورنا، ساز کهن ایرانززی اسززت کززه در زمززان هززای 

در میادین شهر نواخته می شد گذشته برای اع ن خبر برای عموم 

و بعدها در آیین های مذهبی و سنتی ایران جایگاه ویژه ای یافتب 

در ادامه ی این اع ن عمومی، دوازده پرچ  با نوشته هایی  از این 



 
 
 

بیانیه تکه دوزی شده بر آنها ، در مززدت زمززان برگزز اری 

 نمایشگاه به دیوار آویخته ماندب 

 

 

 

 

 

 

 

"A Manifesto Against 

Nostalgia”, is a reflection on a 

long term conversation between 

Giulia Crispiani and Golrokh 

Nafisi, that is materialized in a 

proclamative performance and 

twelve handmade flags.  Composed of 

twelve statements this manifesto was 

announced in its entirety both in Farsi 

and English with a special 

accompaniment of three Karna players 

from the Gilan province in north of 

Iran. Karna, a traditional Iranian 

instrument, was originally used for 

public announcements, and later was 

adopted for theatre and festival 

performances. Following the first 

performative announcement of the 

manifesto by the artists on the 

opening reception of the exhibition, 

twelve handmade flags of each section 

of the manifesto have remained on the 

walls of the building. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 گان باتیست-جان

نوری،  مبتکر ، چیدمان زادهنجیب مانچا دال کیشوت دنز

۱۳۹۷ 

 

 

 

Baptiste Gaane-Jean 

 “El ingenioso hidalgo don Quijote

de la Mancha”, light installation, 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

های نورانی کد مور  ارائززه مززی دهززدب ایززن باتیست گان کتاب دن کیشوت را به شکل یک چیدمان نوری  با ضربه -ژان

در  پنجاه و چهار خوانش که بیشتر در شب قابل رؤیت اسززت، بخززش بززاالی سززاختمان را بززه شززکل یززک فززانو  دریززایی

 در ایکززهباسززرعتِ زندگی شززکل بدین متجدد غرب ب رگ رمان نخستینفرستدب های بلند و کوتاه میآورد که سیگنالمی

ماجراجویانززه  شوند تززا یززک قصززهنورهای قرم  مانند ضربان نامنظ  قلب روشن میب شودمی خوانده است جریان در تهران

 تخیلیِ فه  ناپذیر را نمایان کنندب

 

Jean- Baptiste Ganne presents a reading of the entirety of Cervantès' Don 

Quixot in Morse code in the shape of a light installation. Visible for the 

most part at night, this approximately fifty-four reading turns the top of 

the place into a lighthouse emitting long and short signals. Western 

modernity's first great novel is thus read at the very speed of the life 

taking place around in the city of Tehran. The red flashes light up like an 

irregular heart beat for all the Dulcineas to be found, counting out the 

incomprehensible tale of dreamed adventures. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Farnaz Gholami  

 

Left: “Dripping”, painting 

installation, 2018 

Right: “No. 10”, photo etching, 

2018

   غالمی  فرناز 
 ۱۳۹۷چپ : زچک چکه ، چیدمان نقاشی، 

 ۱۳۹۷کاری )اچینگ(،   تی اب۱۰راست:زشماره 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

اند امززا در گفززت و گززو بززا که به صززورت مجزز ا تولیززد شززده فرناز غ می  برای این نمایشگاه دو اثر مرتبط را ارائه می کند

یکدیگر هستند: یک مجموعه چاپ و سه پارچه نقاشی شدهب هر دو اثززر بززا بززه یززاد آوردن آنچززه فرامززوش شززده اسززت، کززه 

اندب در عین حال هر دو اثر الیه های تدریجی تززاریخ یخیززره شززده در فضززایی کززه شده مفهومی کلیدی در اثر اوست، تولید

 پیش تر به عنوان پارکینگ استفاده شده را نگاه داشتهب

For this exhibition, Farnaz Gholami is presenting two interconnected 

works that have been conceived separately but are in conversation: a 

series of prints and three painted sheets of fabric. Both works operate by 

remembering what is forgotten, which is a key concept of her practice.  

At the same time, they celebrate the gradual layers of history stored 

upon what it used be as a parking space 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  مرینرو استر

توانززد بززا پیکسززل زفاصززله میززان مززن و تززو)امروز تنهززا می

گیری شود( ، چیدمان ویدیویی، چاپ روی بالش، اندازه

۱۳۹۷ 

 

 

 

Esther Merinero  

“La distancia entre tu y yo (can 

only be measured in pixels now) / 

the distance between you and I 

(ahora solo se puede medir en 

pixeles)”, Video Installation, 

printed fabrics on cushion, 201



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بززه دبززی از هنرمنززد سززفر حززین در ویدیوب باشد می بالش سری یک همراه به ویدیویی شامل مرینرو استر چیدمان

 به که کرده زوم ایاندازه به ویدئو روی چیدمان، هنرمند طراحی برایب است شده گرفته هواپیما پنجره از تان انیا

 از تززدری   بززهب شززوندمی بعززدی شززکل، سززه مکعززب هایبالش روی بر هاپیکسل اینب است درآمده پیکسل شکل

 در انت اعززی نسززبتا هایمجسززمه از ایمجموعززه شززکل بززه و شززوندمی پراکنززده اتززاق اطرا  شده، در دور تصویر

 نززاممکنی و اسززت ارجززا -خززود و گستردن قابل اثر اینب نشست ویدیو تماشای به آنها روی توانمی که آیندمی

 تجربززه کامززل بازیززابی گوییب کندمی بررسی را است آوریفن فرمان تحت شدت به که جهانی در ارتباط ایجاد

 ب شودمی واسازی هایشیره ترینکوچک به فرد یک

 

This installation includes a video and several cushions. The video was taken by 
the artist during her travel from Dubai to Tanzania and it shows her view from 
the plane’s window. The installation includes an alteration that she has made 
to this video by zooming-in and deconstructing the image to the extent that it 
has changed into small element. The created pixels are translated into three 



 
 
 

dimensional sculptures in cubic shapes as cushions to be used by the public for 
seating places. This work explores the paradoxes of affection and the relations 

between things in today’s world that is extremely mediated by technology. 

 

  دیگر عبارتی کیوریتوریال، به - کتاب

 ۱۳۹۷ ،دی ۱۵شنبه 

 هززای نززوآوری و ادبززی تهران، تحززوالت در کیوریتوریال زمینه در گفتگو و کردن عبارتمند  های امکان شناخت برای

 کنززار در کززه اسززت( انگلیسززی/  فارسی) زبانه دو کتاب یک دیگر عبارت به, کیوریتوریالب است ضروری بسیار زبانی

 مقاالت از ای مجموعه نشریه اینب است شده سازماندهی تهران در کیوریتوری روی بر پژوهش و مطالعه پیچیده پروژه

 برای انتقادی های استراتژی و دهد می ارائه هنر حوزه در خ قانه  های کنش و  قدرت رابطه  کشف  برای  را  ها گفتار و

 فرشته عمومی نشستی در سمپوزیوم راستای درب کند می بررسی را پیچیده شرایط در کیوریتوری  های توانایی شناخت

 بپرداخت کتاب معرفی به( گردآورنده) موسوی

 

Curatorial, in Other Words, book 

Saturday 5 Jan, 2019 

To actualise the possibility of a curatorial discourse in Tehran, literal 

transformations and lingual innovations are quite essential. Curatorial in 

Other Words is a bilingual book (Farsi/English) organised in conjunction 

with a complex project on the study of curating in Tehran. this 

publication presents a collection of essays and articles to explore power 

relations in the domain of art and engage in critical strategies to 

recognize the potentialities of curatorial practice in complex conditions. 

In conjunction with the symposium, Fereshte Moosavi (editor) 



 
 
 

presented the book in a public event. 

 

 

 

 

با گروه کیوریتوریال گپس سوفیا کورال  آکرمن، گلنززوش حشززمتی  و ف ویززا پرسززتینین ی و سخنرانی و گفت و گو 

  ۱۳۹۷ دی، ۱۶ یکشنبه نفیسی، گلرخ کریسپیانی، جولیا دات، آنا ٬هنرمندان: حامد دهقان

Panel discussion between Gaps: Flavia Prestininzi, Sofia Corrales 

Akerman, and Golnoosh Heshmati with artists: Hamed Dehqan, Giulia 



 
 
 

Crispiani and Golrokh Nafisi and Anna Dot, Sunday 6 January, 2019 

 

 

 

 



 
 
 

Tehran Curatorial Symposium is part of Curatorial, in Other Words, 

a re 

search-based project initiated in 2016 by Fereshte Moosavi in 

). This www.charsoohonar.comcollaboration with Charsoo Honar (

project explores abilities of curatorial practice in the context of 

contemporary art. www.mmoossaavvii.com 

 

  پرون ه فرهاد ورهرام

 در باره مجموعه فیلم مستن  خاطرات روستا

 ورهرامفرهاد 

شناسی توجه در بند هفت  اساسنامه فرهنگستان اول به امر مردم ۱۳۱۴بار در اردیبهشت   دولت ایران برای نخستینز

اساسززنامه موسسززه بززه  ۱۳۱۶شناسززی آغززاز گردیززد و در سززال هززای اداره نوپززای مردمفعالیت۱۳۱۵کردب در سززال 

علی فروغززی، شناسززی  تغییززر نززام دادبمحمززدمردم تصویب شورای عالی معار  رسید و اندکی بعد ه  به زبنگززاه

غ مرضا رشید یاسمی، ویلیام هازآلمانی، مسعود کیهان، دکتر قاس  غنی، دکتر شفق،نصراهلل فلسفی، علی هانیبال 

شناسی در و کوهی کرمانی، کارگ اران، مشاوران علمی و کارشناسان آن بودندمهمترین دستاوردهای بنگاه مردم

ه ار برگ یادداشت مردم نگززاری  ۵تا  ۴شناسی و گردآوری ن دیک به ، بنیاد موزه مردم ۱۳۳۰-۱۳۱۵های سال

بززا  ۱۳۳۰در آغززاز دهززه  .های آنها تا به امروز حفظ شده اسززتآموزان و آموزگاران بود که بازماندهتوسط دانش

اسززی از کززار مززوزه شنهززای زیبززای کشززور در وزارت فرهنززگ، بززه تززدری  مطالعززات مردمتشکیل اداره کززل هنر

به همت علززی هانیبززال از ۱۳۳۸ - ۱۳۳۵شناسی  در سالهای شناسی جدا شد و نخستین مجله تخصصی زمردممردم

کیا زاداره فرهنگ عامه  را سامانی بخشید و با گ ینشو دکتر صادق ۱۳۳۷در سال  .سوی این اداره کل منتشر شد

http://www.charsoohonar.com/


 
 
 

شناسی ایران دردو حوزه تاریخی ت منظ  و علمی مردممطالعا ۱۳۴۰آموزش پژوهشگران جوان توانست در دهه 

دستاورهای پژوهشی این دورانِ اداره فرهنگ عامه در زمجله هنر ومردم  و یا به صورت  .و میدانی را عملی سازد

سازمان اداری و علمی اداره فرهنززگ  ۱۳۵۲شناسی بایگانی شدب در سال کتاب منتشر گردید و یا در آرشیو مردم

شناسززی و فرهنززگ عامززه ایززران  در درون وزارت هززای مردمپژوهش ش یافت و به عنوان زمرک  ملززیعامه گستر

عنوان یززک در حال توسززعه بززود و توانسززت بززه ۱۳۵۷مرک  یاد شده تا سال  .فرهنگ و هنر به کار خود ادامه داد

تززاریخی،  شناسززیتی، مردمشناسی زیسزز های انسانالمللی قرار بگیرد و در حوزهمرک  علمی موردتوجه مراک  بین

مطالعات میدانی و مطالعات ای ت و عشایر ایززران، مطالعززه جامعززه شززهری و همکززاری بززا پژوهشززگران خززارجی 

 فعالیت عمده ای داشته باشد

هززای وهنر، زمرکزز  پژوهشپس ازانق ب اس می و تحوالت اداری پس از آن،به ویژه فروپاشی وزارت فرهنگ

عززالی، های فرهنززگ و آموزششناسی ایران  وابسته بززه وزارتخانززهه  با نام زمرک  مردمشناسی و فرهنگ عاممردم

سپس فرهنگ وارشاد اس می و سرانجام سازمان میراث فرهنگی کشور، سازمان خود را حفظ کردب تا اینکززه در 

شززورای  ۱۳۶۹قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی به تصویب مجلس رسید و اندکی بعززد در سززال ۱۳۶۷سال 

شناسززی عالی با تبدیل آن بهپژوهشگاه موافقت خود را اع م کرد و بززدین ترتیززب میززراث مردمگسترش آموزش

 شناسی تداوم یافتب ایران در پژوهشکده مردم

 طرح موضوع

مونوگرافی تا کنون در مراک  پژوهشی و دانشگاهی و یا طرح های مطالعاتی موسسه های تحقیقاتی تعداد زیادی 

)تک نگاری( از روستاها، جوامع عشایری، صنایع دستی و برگ اری مراس  و آیین های مذهبی و ملززی در قالززب 

 مطالعات مردم نگاری و یا مردم شناسی تهیه شده استب



 
 
 

آغاز شدبدر دهززه پنجززاه و شصززت تعززداد  ۱۳۴۳تهیه مونوگرافی به صورت علمی و با روش مردم شناسی از سال 

وگرافی از مناطق مختلف ایران تهیه و به چاپ رسیدب اغلب این نوشته ها  توسط مززردم شناسززان مرکزز  زیادی مون

مردم شناسی وزارت فرهنگ و هنر) بعززد از انقزز ب اسزز می پژوهشززکده مززردم شناسززی( و موسسززه مطالعززات و 

 تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تدوین گردیدب

از شیوه های جذاب در مطالعات مردم شناسی استب  با این روش مطالعززه و تکززرار آن در سززال  مونوگرافی یکی

های بعد می توان روند تحول اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه را ارزیابی کردب از اساتیدی کززه در  ایززن 

نادری، علززی بلززو  باشززی، زمینه آثار ارزشمندی را عرضه کردند می توان از ، هوشنگ پورکری ، ، نادر افشار 

 اصغر کریمی و جواد صفی، غ محسین ساعدی، ج ل آل احمد نژاد و دیگران نام بردب 

 

 ای ه فیلم 

به بررسی   ۱۳۴۳این فیل  بر اسا  اط عات و اسناد مونوگرافی های تهیه شده از روستاهای مورد مطالعه از سال 

 ناطق مورد نظر در شرایط حال می پردازدبتغییرات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی م

مناطقی که در گذشته مورد مطالعه قرار گرفتند، روستاهایی بودند با شرایط فرهنگی و اقتصادی خاص نسبت به  

 دیگر روستاها و اکنون تعدادی از آنها به مرک  بخش و گاه شهر تغییر یافته اندب

با در نظر گرفتن   ۶۰تا اواخر دهه  ۱۳۴۳مختلف ایران از سال روستای مطالعه شده در نقاط  ۴۰از تعداد بیش از 

تفاوت های فرهنگی و قومی و تنو  اقلیمی، سی ده روستا برای تولید یک مجموعه فیل  سی ده قسمتی و هر  

 دقیقه انتخاب شده استب ۵۰قسمت به  مدت 

 روستاهای مورد نظر عبارتند از:



 
 
 

)گرگان(، اورامانات تخت )کردستان(، حدبه )تاالب شادگان(، طالب  هجی  )کرمانشاه(، ابیانه )کاشان(، زیارت

افو  )اصفهان(، رمین  سما )مازندران(، آباد )ورامین(، هلیله )بوشهر(، خور )اصفهان(، زیارت )گرگان(، 

 )ساحل عمان(، ماسوله )گی ن(، 

 تهیه کننده مجموعه: فرهاد ورهرام 

 تهیه شده در شبکه مستند  

 کارگردانانی که موضوعات انتخاب شده را برای تولید فیل  به عهده گرفتند عبارتند از:

فیل  زطالب آباد  از منوگرافی روستای زطالب آباد  تهران اثر زجواد صفی نژاد  در سال    فرهاد ورهرام:

، فیل  زبُنِه تا   در روستای زهلیله  بوشهر بر اسا  مونوگرافی زانگور دی  در بوشهر  از عبا  گروسی با  ۱۳۴۵

روستای زحدبه  در حاشیه  ، فیل  زسی و سه سال بعد هور دورق  در باره ۱۳۵۶همکاری فرهاد ورهرام سال 

،  فیل  زدیروز، امروز ابیانه  بر  ۱۳۶۲زتاالب شادگان  بر بخش صید و صیادی در تاالب شادگان از فرهاد ورهرام 

فرهاد ورهرام، فیل  زاورامان تخت  بر اسا    ۱۳۸۰الی  ۱۳۵۳اسا  یادداشت ها و تصاویر فیل  و عکس از  سال 

، فیل  زبندر هجی  بر اسا  مونوگرافی روستای هجی  از  ۱۳۷۰ورهرام سال مونوگرافی اورامان تخت از فرهاد 

رشماره شصت  د، انتشار  دهکده حجیح زپورکری ، هوشنگب ،نوشته هوشنگ ۱۳۴۵هوشنگ پور کری  در سال 

فیل  زخبیص کهنه، شهداد نو  بر اسا  مطالعات دکتر مستوفی در  ، ۱۳۴۷هنر ومردم  فروردین مجلع زو شش  

 ب ۱۳۵۰تا  ۱۳۴۵هداد و کویر لوت از سال منطقه ش

رشماره  د فیل  زسما در میان ابرها  بر اسا  مونوگرافی دهکده سما از هوشنگ پورکری   انتشار مه ی باقری: 

، فیل  ززیارت در مه  بر اسا  مونوگرافی دهکده زیارت نوشته  ۱۳۴۷فروردین  ، هنر ومرد مجله  شصت و شش 

، زخور بر کرانه کویر نمک  بر اسا  مونوگرافی زبر ساحل  ۱۳۴۸مجله هنر و مردم، مهر ماه  پورکری ،هوشنگ 

 ب ۱۳۷۰کویر نمک ، نوشته عبدالکری  حکمت یغمایی، 



 
 
 

 ب  ۱۳۶۲، فیل  روستای زرمین ، بر اسا  شیوه های صید در ساحل عمان، نوشته فرهاد، مازیار مشتاق گوهری

 مجله هنر   بسرمدی  محمدحسنافو   نوشته دهکده   سا  مونوگرافی ز ، بر اافو    زفیل   هادی آفری ه:

   ۱۳۵۰ و مردم،

  ، بر اسا  مونوگرافی زنگاهی به ماسوله سرزمین محسور کننده  بابک بهداد:  فیل  زسرزمین ماه کوچک 

 ب  ۱۳۵۷ از فریده گلبو، مجله هنر و مردم،

 

 ***** 

 گفتار فیلم »بُنِه تاک« 

کیلومتر در امتداد   ۲۰ج یره بوشهر با اقلیمی گرم و مرطوب، در ناحیه حاصلخی ی، به طول حدود در شرق شبه 

 داردبدریا که سب آباد نام دارد، تعدادی آبادی گسترده شده است که روستای تاریخی هلیله در این ناحیه قرار 

مجاور  ر بود مردمان روستاهای قرانیروگاه اتمی بوشهر را آلمان ها شرو  کردند و ساختن  ۱۳۵۰اوایل دهه 

 به فضای سب  تبدیل شودب   منطقهاین  تمامو  کننددیگر منتقل مکانی به را  نیروگاه

هلیله و بندرگاه در مجاورت  ها واگذار شدب انق ب شد و آلمان ها رفتند و پس از مدتی کار به رو   تا اینکه 

نیروگاه برق اتمی بوشهر قرار دارندب از ابتدای کار نیروگاه قرار بود تا مردمان روستای هلیله را به مکانی دیگر  

هایی بوجود آورده است و  تا کنون موقت بودن اسکان، برای روستاهای هلیله مشک ت و محرومیتکوچ دهندب 

 برندبفتن در ب تکلیفی بسرمی مردم این روستا میان ماندن و ر

اختصاص دادن بخش مهمی از مرغوبترین و حاصلخی ترین زمین های کشاورزی این منطقه سب  به نیروگاه و  

 پایگاه های نظامی فعالیت کشاورزی به رکود کشیده شده استب

زراعت دی  آشنا شد که  در روستاهای اطرا  بوشهر با نوعی از  ۱۳۴۵مردم شنا  فقید عبا  گروسی در سال 

 تا آن زمان از چش  محققیق معاصر پوشیده مانده بودب

یاد افشار نادری رئیس موسسه پژوهشهای دهقانی و روستایی ایران من و عبا  گروسی را برای  زنده  ۱۳۵۶سال 

ک   نوشتن یک مونوگرافی از کشت انگور دی  به بوشهر فرستادب حاصل این سفر ده روزه در منطقه خشک و 

های دهقانی و روستایی ایران  باران بوشهر در گ ارشی با نام انگور دی  با تعداد زیادی عکس در موسسه پژوهش 

 چاپ شدب 



 
 
 

برای تهیه فیلمی در باره انگور دی  به نام باغهای زیر زمینی با عبا  گروسی و عبا   ۱۳۷۷در اردبیشت سال 

 ه این فیل  سرانجام درستی نگرفتب  باقریان فیلمبردار و صدابردار به بوشهر رفتی  ک

از بنه های انگور حاج عبداهلل بردال در روستای هلیله و بنه انگور حاج داریوش زار  زاده ساکن آبادی سرتل  و 

 چند بنه زنده و بنه های مخروبه انگور فیل  گرفتی ب

های مختلف معمول و متداول  جمع آوری و یخیره آب باران از دیرباز در نواحی بیابانی و خشک ایران به شکل 

 اند و فناوری شگفتی دستاورد آنان بوده استبهای بسیاری را آزموده بوده استب ایرانیان در این کار روش 

ای از دانش بومی  تولید خروارها انگور به صورت دی  و با استفاده از آب باران در زمین تفتیده بوشهر جلوه 

 استب   مردمان این منطقه بوده


