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پژوهشگر هنرهای شهری

مطالعه تطبیقی سیر تحول هنرهای شهری مدرن
 در تهران و پاریس، تا سال 2000

چکیده 
مجسمه سازی به عنوان بخشی از   هنر شهری ، میراثی دوگانه دارد: از یک سو، پروژه هایی در مقیاس باال که تصور می شود پاسخی به 
ابنیه ی  تاریخی و بناهای یادبوی حتی در قبرستان   ها باشند  ؛ از دیگر سو، چیدمان های کوتاه مدت در فضای عمومی که در این سو و آن سوی 
عرصه ی اجرایی، حتی نمایش خیابانی، فستیوال   ها   و کارناوال   ها قرار دارند. ایران با سابقه ی قابل توجه در مجسمه سازی پیش از اسالم   و 
فرانسه به عنوان یکی از کشورهای صاحب سبک در زمینه   هنر شهری و مجسمه سازی ، در شرایط کنونی دارای سابقه ی پر فراز و نشیبی 

بود   ه اند    .
مجسمه ی عمومی از طریق رابطه با فضا و زمان، بر پیامدهای سیاسی و مسائل هویتی تأکید    می کند. هر اثر هنری با بیان رابطه ای خاص 
بین فضای در دسترس مخاطب، ذهن مخاطب      را به چالش می کشد، آن گونه که نسل   های مختلف   تجربه کرد   ه اند و در گذر تاریخ درج شده 
است. مجسمه   با عرضه کردن   تجربه از فضا و مکان، مخاطب   را به برقراری دوباره ی رشته های پیوند اجتماعی با دیگری سوق می دهد. این 
مقاله که در پی بررسی بخشی از   روند تحوالت اجتماعی    ـ تاریخی   هنر شهری، به خصوص مجسمه سازی   در این دو کشور است    ، با رویکردی 
تاریخی این   پرسش   را مطرح    می کند که هنر عمومی، چه مسائل یا چالش هایی مرتبط با مجسمه سازی در فرانسه و ایران داشته است    ؟ این 
نوشته به بررسی   فضاهای عمومی ، سیاست های عمومی در ارتباط با استفاده از گسترش هنر عمومی و چگونگی     بهره گیری   از هنر عمومی، 
به خصوص مجسمه در دوره   های مختلف    می پردازد    . این بررسی بیشتر بر پایه ی مطالعات میدانی و کتابخانه ای بوده و تا پیش از سال 2000 

را بررسی   کرده است    .

دکتر نارسیس سهرابی
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مقدمه 
به اعتقاد استفان تونال1، شهرساز و پژوهشگر مرکز ملي پژوهش هاي فرانسه2، 
»فضاي عمومي بیشتر باید یک فضاي قابل دسترس براي مردم باشد، که گسترده تر از 
حیطه ي عمومي  است که توسط دولت اداره می شود3«. فضاي عمومي عرصه اي مؤثر 
در ایجاد   تغییر، خالقیت و باال بردن بهره وري محسوب    مي شود    . هنر عمومي عبارت 
جدیدي در تاریخ هنر است که به آثار دسترس پذیر براي همگان اطالق مي شود؛ آثاري 
که ما آن را در »دنیاي واقعي و در آنچه که براي همگي ما مشترک است«4 مي بینیم. 
تعریف هنر عمومي در فرانسه تقریباً منطبق با تعریف هنر عمومي در ایران است و 
یک اثر عمومي ممکن است در فضایي قرار گیرد که درِ آن به روي مردم باز است، 
و یک انجمن آن را مدیریت مي کند؛ یک اثر عمومي امکان دارد به نوعي متعلق به 
یک سرمایه گذار یا یک مالک، که ممکن است دولت، یک شخص حقیقي یا حقوقي 
باشد و یا یک بنیاد غیرانتفاعي باشد )در فرانسه، هنرمند حق خلق اثرش را حفظ 
مي کند(. اثري که براي فضاي عمومي آفریده مي شود، اما یک مجموعه دار شخصي آن 
را خریداري مي کند و فقط در مراکز هنري به نمایش مي گذارد، هنر عمومي اطالق 
نمي گردد. مجسمه اي که براي بازدید عموم در یک پارک به نمایش گذاشته مي شود، 
اما یک ارگان خصوصي آن را مدیریت مي کند، در چارچوب هنر عمومي قرار مي گیرد.

باشد،  آثار در اختیار مردم گذاشته نشده  تأمین بودجه ي  وقتي که اطالعات 
بخش هاي عمومي- خصوصي ، ماهیت عمومي بودن   اثر هنري   را زیر سؤال مي برند. 
به عقیده ي ژوم پلنزا5 » هنر عمومي باید موجب کشف آزادي فردي شود؛ چیزي که 
پیش تر در شهر وجود نداشته است«6. به نظر میون کوان، منتقد هنري ، »در کارهاي 
هنري آوانگارد، مفهوم کلیدي »سایت« از یک مکان فیزیکي، مستحکم، ثابت و مؤثر، 

مجسمه ي بالزاک، نویسنده ي فرانسوي در  
بلوار راسپاي24 کپي از اصل در سال 1998

به یک عامل سیال، انعطاف پذیر و منعطف تغییر شکل داده است«8. 
تندیس هاي معاصري که طي سال هاي   قرن حاضر در کشوري 
همچون فرانسه   و در ایران   آفریده شده اند ، نظریه اي را که روزالیند 
کراوس9 )منتقد هنري( مبني بر انضباط مرزها عنوان کرده است، 

نقض    مي کنند.

فضاي عمومي: مختصات اجتماعيـ  کالبدي  اثر هنري
اثر هنري ، براي برانگیختن بحث هایي بین اعضاي جامعه و 
هماهنگي روابط آنها با فضایي که طي نمایش اشغال مي کنند، خلق    
مي شود و عملکردهاي سیاسي را که پیش تر حوزه ي عمومي در 
آن سهیم بود، از سر مي گیرد. یک حوزه ي عمومي، تفکر بورژوازي 
رد  و گفتمان هاي عمومي  نفع گوناگوني فضاها  به  را  ایدئال گرا 

مي کند.10 
هنر عمومي، حوزه ي استداللي را که ادامه ي حوزه ي عمومي   
هابرماس است، مطرح مي سازد. در مدل یورگن    هابرماس11، فضاي 
عمومي در حوزه ي عمومي، خارج از حیطه ي دولت و حیطه ي 
به  را  خود  عمومي  ویژگي  فضا  این  مي شود.  مطرح  خصوصي 
مجادله هاي صورت گرفته مدیون است و نه به این ایده که  یک مکان 
فیزیکي مدیریت شده از سوي دولت باشد. وقتي کاربران فضاي 
عمومي در برابر آثار هنري قرار مي گیرند و در تجربه اي مشترک آنها 
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را به هم پیوند مي زنند، در واقع با هم سهیم مي شوند. هنر عمومي 
بخشي از فضاي عمومي    مي شود   و مي تواند به مثابه کاتالیزور روابط 
اجتماعي   عمل کند. به گفته ي والتر بنیامین12 »یکي از مهم ترین 
دستاورد هاي هنر در تمام اعصار، پاسخگویي به درخواستي است که 
بتواند در درازمدت رضایت خاطر بخش زیادي از جامعه را فراهم 
آورد«. اگرچه اثر به نوعي نیازهاي   فیزیکي و اجتماعي محیط      را 

برآورده مي سازد.

مجسمه شهري: هنري بر پایه سنت و مذهب
در فرانسه تا قبل از سال 1960 ، طي سال هایي که به دوره 
رنسانس و   باروک شناخته    مي شود، هنرمندان بزرگي همچون فیلیپو   
برونلسکي13، لئوناردو داوینچي14، جان لورنتسو برنیني15، میکل آنژ16، 
دوناتو برامانته17، آندرا پاالدیو18، فرانچسکو بورومیني19 در زمینه هنر 
شهري فعال بودند    . در حال حاضر    مي توان   گفت که مجسمه   هاي 
بزرگي در سطح شهر وجود دارند   که توسط جان لورنتسو برنیني 
طراحي و ساخته شد   ه اند و یا کپي از کارهاي او هستند    . با این وجود 
تا قرن 17 ، تقسیم بندي مشخصي بر اساس سوژه ساخت در زمینه 
مجسمه سازي وجود ندارد. بسیاري از آثار توسط آکادمي نقاشي و 
مجسمه   و یا   آکادمي معماري در سال هاي 1648 یا 1671تهیه 
شد   ه اند. تا قرن نوزدهم مجسمه   ها جزیي از معماري ساختمان   هاي 
مذهبي محسوب    مي شدند و به صورت جداگانه مورد بررسي قرار 
نمي گرفتند    . جایگاه هنر مجسمه سازي ، معماري و ترکیب معماري 
با هنر مجسمه سازي   در بسیاري از سفارش ها در نظر گرفته مي شد. 
از اواسط      قرن   نوزدهم ، ارتباط میان فضاي عمومي و مجسمه شهري 
رو به کاهش بوده است و یا ساخت مجسمه   هاي یادماني در ارتباط 

با ساختمان   ها   بسیار کم   شده است.
به پنج هزار سال  در ایران پیشینه ي مجسمه سازي حدوداً 
پیش برمي گردد. پس از ورود اسالم به  ایران و عدم مشروعیت 
ساخت مجسمه و مغایرت احکام دین اسالم با پیکرتراشي ، این هنر 
به حاشیه رانده شد. نمونه   هاي قابل توجه تندیسگري، که پیش 
از اسالم به جا مانده، بیشتر به دوره ي پیش از تاریخ و دو دوره ي 
مهم اشکانیان و ساسانیان مربوط مي شود؛ در حالي که در دوره ي 
هخامنشي، بیش از هر چیز، نقش برجسته   ها و حجاري   هاي سنگي 
خودنمایي    مي کنند و به دلیل قرابت معنایي و ساختاري تندیس 
و بت، در سده   هاي اسالمي پرهیزي جدي از پرداختن به عمل 
تندیسگري وجود داشته است. در رابطه با ساخت مجسمه ، سردیس 

و تندیس در اسالم احکامي   در منع این امر وجود دارد و نمونه   هاي فراواني از احادیث و 
روایات فقهاي اسالم، بر این مسئله صحه    مي گذارد. در قرآن نیز دست کم در چهارآیه، 
به مسئله ي صورتگري اشاره شده است. از جمله: هو اهلل خالق البارُي المصور )اوست 
خداي آفریننده پدید آوردنده ي صورت بخش(؛ و یا: خلق سماوات و االرض بالحق و 
ُصَورکم فاحسن صورکم )خدا آسمان و زمین را به حق آفرید و شما را بهترین صورت 
بخشید(. با این حال همواره در دوره ي اسالمي، تأویل و تفسیرهاي متناقضي از واژه ي 
صورت و تمثال، ارائه شده است؛ به طوري که برخي از فقها و مفسرین، آن را جایز 
و برخي دیگر ناجایز دانسته اند. به عنوان نمونه، شیخ طوسي در »تبیان«، طبرسي در 
»مجمع البیان«، ابن جوزي در »زادالمسیر«، زمخشري در »الکشاف«، بیضاوي در 
»تفسیر بیضاوي«، شیخ کلیني در »الکافي« و یا حسین بن مسعود بغوي در »معالم 
التنزیل«، هر یک برداشتي متفاوت از صورت و صورتگري ، تأویل نمود   ه اند. به طور کلي 
مذاهب چهارگانه اهل سنت، ساختن موجودات بي جان و جامدات را به طور مطلق جایز    
مي دانند، و در فقه شیعه، جواز   تصویرگري موجودات غیر جاندار، با شرایطي مشخص، 

قابل قبول است. 

توجه به   فضاي شهري 
زیباسازي شهري و   اثر هنري   در دوره قاجاریه

سلسله ي قاجار )1174- 1304    (   صدوسي سال بر ایران حکومت کردند. این دوره 
شاهد تبادالت و رفت و آمد   هاي بسیاري میان ایران و فرانسه بودیم که به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم بر ساختار فرهنگي ایران به خصوص تهران مؤثر بود. در دوره حکومت 
ناصرالدین شاه قاجار براي اولین بــار با ایده  ي حضور توپ هاي جنگي به مثابه عنصري 
زیباســاز در شهر مواجه مي شویم. این توپ ها اولین مجسمه هاي شهري در تهران به 
معناي گونه اي از هنر در فضاي عمومي محســوب    مي شوند؛ پیش از آنکه نخستین 
مجسمه هاي فیگوراتیو شــهري که به دنبال الگوبرداري از غرب بوده متداول شوند. این 
توپ ها یا بقایاي توپ هاي جنگي بودند که اســتفاده ي نظامي از آنها سلب شــده بود 
یا همانند توپ مروارید به قصد نمایش صرف ســاخته    مي شدند. روایات   مختلفــي از 
آنها در گزارش   ها آمده اســت. از جمله »مادام کارال سرنا« در سفرنامه اش    مي نویسد: » 
]...[ در اطراف این میدان ]توپخانه[ طاق   هایي براي گذاشــتن توپ ها تعبیه شده و در 
هر طاق یک تعداد توپ گذاشته شــده اســت. ]...[ در کنار توپ ها تعداد زیادي گلوله 
مخروطي شکل به  اندازه   هاي مختلف تل شــده اســت. به منظور حظ بصر شــاه و 
اهالي پایتخت این گلوله   هاي بي آزار را بــه رنگ هاي قوس و قزح رنگ آمیزی کرده 
بودند. فکر زنگ آمیزي از تراوش   هاي مغزي رئیس قورخانه بود که مي خواست از آن 
آهن   هاي زنگ زده، الاقل براي تزئین میدان اســتفاده کند. گفته    مي شود این کار به 
ابتکار وزیر جنگ انجام گرفته و او خواسته اســت با نمایش فراورده   هاي موجود در 

قورخانه  ایران، از نمایندگان کشــورهاي خارجي مقیم تهران زهر چشم بگیرد«20.
البته با توجه به ضعف نیروي نظامي ایران در مقابل کشورهاي رقیب چنان که 



همواره معلمان نظامي اروپایــي در ایران به خدمت گرفته    مي شدند و ادوات 
جنگي ایران قابل مقایســه با آنها نبود، نمایش چنین احجامي    مي توانست، 
قدرتي هرچند کاذب را القا کند. در خصــوص توپ مرواریــد نیز »جعفر 
شــهري« در کتاب »طهران قدیم«    مي نویسد: »توپي بود سرپر که در میدان 
ارک یا میدان نقاره خانه که در جنوب میدان ارگ واقع شده بود. بر روي سکویي 
به ارتفاع یک ذرع قرارداده شده بود و دلیل به مروارید نام گرفتنش این که به 
گلوگاهش گردنبند مانندي با دانه   هایي شبیه مرواریدهاي درشت از خود جنس 

توپ که از مفرغ بود تعبیه شــده بود«.
 اولین موج ساخت مجسمه شهري به عنوان عنصري مستقل از مذهب در 
فرانسه با ساخت مجسمه به عنوان بخشي از تزیینات بنا و معماري   آغاز شد و 
تا   دوره اگوست رودن   ادامه داشت    . آثار اگوست رودن21 به عنوان   پایه گذار سبک 
جدیدي از مجسمه سازي در اروپا ، مورد بررسي قرار    مي گیرد    . اگوست رودن ، با 
تغییر دادن فرم   مجسمه   هاي انساني ، سعي در بیان احساسات شخصیت ها داشت 
و با این کار ذهنیت کالسیک فرم و زیبایي ایده آل را تغییر داد. او با   ساخت 
مجسمه بالزاک22 و بورژواهاي کاله23 به عنوان اولین مجسمه   هایي که رئالیستي 
و سمبولیستي   بودند ، ترجیح داد سازنده   آثاري باشد   که در فضاي عمومي قرار 
گیرند که پیش از آن به مدت طوالني در فضاي گالري ارائه    مي شدند. در عین 

حال با فرم و ترکیب مجسمه   هاي پیش از آن کامالً متفاوت بودند. 
تا پیش از او   مجسمه   با نشانه هایي از   سوارکاري، مراسم یادبود همچون 
تدفین و یا عناصري   تزئیني بودند    . مجسمه ي شهري به عنوان یک   لحظه ي 
منجمد شده   از تاریخ بود. او طراح و سازنده ي   مجسمه   هایي بود که براي عموم 
مردم قابل دسترس و قابل لمس بود. براي   اعمال نظراتش   با کاهش ارتفاع   پایه   
مجسمه   سعي در باالبردن   سطح دسترسي   افراد به اثر را داشت    . این برخورد و 
این دیدگاه   دهه   ها اختالف و فاصله   میان مجسمه   هاي عمومي و مجسمه   هاي 
موجود در موزه   ها را   کم کرد. به عنوان مثال   مجسمه ي بورژوهاي کاله در سال 
1895 به سفارش  انجمن شهر کاله25 ساخته شد. این مجسمه   در میدان اصلي 
شهر ، مقابل شهرداري کاله نصب شد. از این مجسمه سه نمونه ي دیگر توسط 
رودن ساخته شد و هشت نمونه ي دیگر نیز تحت نظارت موزه ي رودن واقع در 

پاریس ساخته شده است.

مجسمه ي بورژوهاي کاله   ساخته شده توسط رودن  که در 
حال حاضر در مقابل شهرداري این شهر نصب شده است.

محوطه ي  در  که  کاله  بورژواهاي  مجسمه ي 
کاخ وستمینیستر26 در لندن نصب شده است.

مجسمه   هاي بورژواهاي کاله نصب شده 
بازل. سویس،  کنتستوم  موزه ي    در 
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لندن  )دانمارک(،  کپنهاگ  )فرانسه(،  کاله  شهرهاي  در  مجسمه  این  از 
واشنگتن  )سویس(،  بال  )فرانسه(،  پاریس  )آمریکا( ،  فیالدلفیا  )انگلستان(، 
)آمریکا( 27، توکیو )ژاپن(، پاسادینا )آمریکا(، نیویورک )آمریکا(  و سئول )کره 

جنوبي(  نصب شده است. 
در ایران تقریباً هم زمان با این دوره، ناصرالدین شــاه   با   توجه به مشاهداتش 
در فرانسه ، تمایل داشت مجســمه را همچون نمونه   هاي اروپایــي در میدان  
توپخانه   که در آن دوره   میدان اصلي شهر تهران محسوب مي شد، نصب کند؛ اما 
به خاطر تعصبات مــردم و ترس از روحانیــون آن را در محوطه ي باغ شــاه که 
بیشتر تحت   کنترل ارتش بود و به نوعي یک فضاي نظامي محسوب مي شد، قرار    
مي دهــد. در کتاب خاطرات »اعتمادالسلطنه«8  2 در خصوص رونمایي این مجسمه 
آمده است: »امروز عید مجسمه است. به این معني که مجسمه ي همایوني را 
سواره در قورخانه با چدن ساخته اند. صنعت خوبي به کار برد   ه اند. براي اینکه 
با بي اسبابي خیلي مشکل بود چنین مجسمه اي را ساخت؛ اما الزام نبود جشن 
بگیرند و عیدي فراهم بیاورند. این مجسمه در ملت اسالم ساختنش حرام است    . 
]...[ منتها این است که به حمداهلل پادشاه قادر است هرچه مي خواهد    مي کند. 
لیکن باز از این مردمان متعصب هستند که  این وضع را نمي پسندند. اگر عرض 

من قبول    مي شد، نمي گذاشتم این تشریفات را فراهم بیاورند«.
با توجه به این توضیحات بار دیگر شــاهد هســتیم که اولین مجسمه 
فیگوراتیو شــهري به رغم منع شرعي آن نیز به قصد نمایش قدرت نظامي و 
جاه طلبي هایي که اعتمادالســطلنه آن را نفي    مي کند. این مجسمه اگرچه اولین 
بار اســت که توســط یک هنرمند ایراني  ، یعني میرزا علي اکبر خان معمار   
ســاخته شــد، اما نکته جالب توجه آنکه مانند توپ ها و ادوات نظامي همچنان به 
قورخانه سفارش داده    مي شود که وابستگي مفهومي و اجرایي آن را بــه مقوله ي 
جنگ تقویت    مي کند. این مجســمه پابرجا بود، تا اینکه در اوایل دوره پهلوي 
به دستور شهردار وقت  ، بوذرجمهري، ذوب و از فلز آن براي ســاخت اســلحه 

استفاده    مي شود.

نیمه دوم قرن بیستم: مجسمه، بیان واقعیت و هنر
به طور کلي   در طول نیمه ي اول قرن بیستم تالش بسیاري براي تولید نوع جدیدي از هنر 
و مجسمه در خارج از موزه صورت گرفت که کم ارزش تر از کار رودن نبود. فعالیت   هنرمنداني   
همچون   پیکاسو29     ، ژرژ براک30 و تاتلین31، شکل گیري تفکرات ترکیبي از مکتب هاي فکري متفاوت 
و   یا      تئوري   هاي آوانگارد روس یا هر آنچه در مدرسه باوهاس32 پدید آمد با ارزش بودند    . پیرو چنین 
جریاناتي، نحوه ي ارایه ي هنر در فضاهاي شهري تغییر یافت   و منجر به شکل گیري جریان جدیدي 
در هنر شهري شد؛ از جمله با آثاري از: ایوکلن33 یا   آلبرتو جاکومتي34. ولي همچنان ارتباط پایدار و 
واضحي میان هنر و فضاي شهري وجود ندارد. این روند که پس از پایان جنگ جهاني دوم   تغییر 
کرد، سال هاي توجه به هنر مجسمه سازي محسوب    مي شود    . در فضاهاي زندگي روزانه در شهر و یا 

با  هنري    حجم  اولین    عنوان  به  مروارید  توپ 
محوریت جنگ   که در فضاي شهري تهران ، میدان 
ارگ   قرار گرفته و مورد توجه   توده مردم قرار گرفت.

مجسمه ي سواره ناصرالدین شاه  به عنوان اولین 
گرفت. قرار  شاه  باغ  در  فگوراتیو  مجسمه ي 

ناصرالدین شاه  مجسمه ی  از  نقاشی 
اثر کمال الملک، 1306ق باغ شاه،  در 
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پارک هاي عمومي، شاهد مجسمه   هاي ارزنده هستیم که از آثار داخل موزه   ها و نمایشگاه   ها   الگو برداري شده بودند.
سال 1329 را    مي توان   سال بازگشت مجسمه به فضاها و پارک   هاي شهري دانست. از سال   1329 شاهد تصویب قانون      1درصد هستیم   که کاربرد آن در 
حوزه ي فرهنگ و آموزش قابل توجه   بود و اجازه ي اجراي کارهاي خاص   را براي هنرمندان فراهم    مي کرد و زمینه ساز همکاري بیشتر میان معماران و هنرمندان 

شهري در پروژه   هاي مختلف   شد.
در ادامه تصویب قانون یک درصد ، اواخر دهه ي 1340 مصادف   بود با اتفاقات   اجتماعي و سیاسي خاص در این دوره همچون خارج شدن هنر از موزه   ها و 
تمایل هنرمندان به ارتباط با توده ي جامعه      . اکسپوزیسیون   هاي بسیاري در فضاهاي شهري شکل گرفت که توسط گروههاي مختلفي برنامه ریزي    مي شدند. در 
عین حال سفارش هاي   عمومي به هنرمندان معاصر در تقابل با آثار میراثي پاریس هستند    . با وجود اینکه سنت هنر مقدس یا هنر دیني با پیشرفت ویتراي و 
هنر شیشه گري روز به روز در فضاهاي نیمه عمومي و عمومي نقش   کلیدي تري را بازي      مي کرد. از مهم ترین اتفاقات اجتماعي این دوره جنبش   هاي دانشجویي 
1346در فرانسه بود    . هنرمندان فرانسوي هم همسو با توده ي جامعه   به   خیابان ها و فضاي عمومي سرازیر شدند و به ابراز عالقه در زمینه ي بازگشت به فضاي 
عمومي و جامعه پرداختند. در مقیاس جهاني نیز جریاناتي همچون ظهور آثار لند آرت35 و یا اجراي اولین   پرفورمنس   ها ، باعث شکل گیري فرم جدیدي از ارتباط   

میان افراد و فضاي پیرامونشان شد. 
در حقیقت دو پروژه ي بزرگ شهري ، فضاهاي عمومي   پاریس   را تحت شعاع قرار داد: نخست پروژه یادبود فرانسوا آرگو36 معروف به آرگو و اثر هنري   دو پالتو.
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پروژه یادبود فرانسوا آراگو
 یادمان آرگو در منطقه ي 14 شهري پاریس در میدان ایل دو 
سن و ابتداي بلوار آرگو، به یاد فرانسوا آرگو37 در سال 1364 ساخته 
و نصب   شد. بناي یادبود به همراه   135 نشان برنزي در سطح شهر 
پاریس ، مطابق با سیستم جغرافیایي مریدین پراکنده شد   ه اند      . این 
اثر شهري توسط جان دبیت38 هلندي   طراحي و اجرا شده است. این 
صفحه   هاي برنزي به قطر 12سانتي متر ، در مسیر سیستم جغرافیایي 
مریدین از شمال تا جنوب پاریس   نصب شده است . این پالک   هاي 
برنزي در خیابان، پارک ، فضاي عمومي و نیمه خصوصي شهر پاریس   
دیده    مي شوند       و همچنین از فضاهایي چون موزه ي لوور، کاخ رویال، 
پارک ابزوایسیون، میدان جزیره ي سن، شهرک دانشجویي پاریس 

و ... عبور    مي کند.

اثر هنري   دو پالتو
چیدمان شهري      دو پالتو39 که   ستون   هاي بروني   هم   نامیده    

مي شود، یکي از بحث انگیزترین آثار هنر شهري پاریس محسوب    مي شود    . این چیدمان 
شهري   توسط پاتریک بورون40 در   فضاي باز بین ساختمان   پاله رویال41، وزارت فرهنگ 
و      ساختمان کمدي فرانسه42 به مدت یک سال در سال 1986 در حیاط پاله رویال برقرار 
بود    . موردي که به عنوان مشکل در اجراي این پروژه   به نظر مي آمد، ترکیب هنر مدرن 
در ترکیب با میراث تاریخي فرانسه بود. پاله )کاخ( رویال در سال 1920 ثبت میراث 
فرهنگي فرانسه شده و اجراي این اثر به عنوان اعتراض به استفاده از این فضا جهت 
پارکینگ بود     است. بدین وسیله   فضاي تهویه ي مناسب براي زیرزمین فراهم شد و در 
عین حال   از پارک   خودرو   ها در این مکان   جلوگیري به عمل آمد. این اثر بحث برانگیز 
در فضایي به مساحت 3000 متر مربع با نصب 260 ستون با ترکیبي از رنگ هاي سیاه 
و سفید شکل گرفت. برخي از ستون   ها به فضاي زیر زمین هم گسترش یافتند    . برخي 
از ستون   ها توسط آب احاطه شده بودند. وجود ، ستون   هایي به رنگ سیاه و سفید، به 

 اندازه   هاي متفاوت، زمینه ي ارتباط تعاملي با بازدیدکنندگان را فراهم    مي کرد.

تزیینات شهري دوره اي: ارتباط مردم، حکومت و هنر شهري 
در دوره ي پهلوي، آذین بندي و تزئینات موقت شهر به مناسبت هاي مختلفي 

مجسمه ي لویي 14 )1986( در حیاط ناپلون مقابل موزه ي 
لوور که از اصلش در   کاخ ورساي کپي برداري شده است.

یکي از پالک   هاي آرگو در نزدیکي  
لوور موزه ي  اصلي  ورودي 

آرگو  فرانسوا  مجسمه ي  یادبود 
مجسمه پایه ي  بر  آراگو  پالک  و 
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همچون برگزاري اعیاد مذهبي ، اعیاد ملي، جشن مشروطیت، جشن   هاي 2500 ساله ي 
شاهنشاهي، تولد شاه و ولیعهد، سالگرد انقالب سفید )6 بهمن( و سالروز تاج گذاري 
محمدرضا اختصاص داشته است. در سال 1337 به مناسبت ورود آیزنهاور به تهران و 
آذین بندي شهر، ساخت نقش برجسته اي براي یک طاق نصرت به حسن  حاجي نوري 
سفارش داده شد. باالي این طاق، نقشي از فروهر و پایین آن نقش برجسته ي معروف 
پریدن شیر بر گرده ي گاو که اصل آن در تخت جمشید است، قرار گرفت. اسناد موجود 
نشان    مي دهد که شهرداري در سال 1345به مناسبت جشن   هاي تاج گذاري، بیش از 

100 طاق نصرت در سطح شهر تهران نصب کرده است.43

چیدمان شهري   در پاریس:   پیروي از جریان   هاي جهاني
جریان هاي هنر   مدرن   در   دنیا   از آمریکا سرچشمه    مي گرفتند که   در ارتباط میان 
هنر و فضا بي تأثیر نبودند. در همین زمینه شاهد جنبش   هاي هنري بودیم   که با وجود 
تحرک قابل توجه ، رویکرد خاص خود را داشتند. در همین دوره جرالد سینگر44   در پي 
سفرش به آمریکا تحت تأثیر آثار یادماني آمریکا   به خصوص پلوپس45 که به عنوان ابژه    ـ 
اثر هستند قرار گرفت که از این   سبک در کارهایش پیروي کرد و دستمایه ي بسیاري 
از آثاري شد که در فضاهاي عمومي داخل پاریس و یا حومه   ها استفاده کرد. آثار هنري 
که در فضاي شهر نصب شدند، در مقیاس ارائه تغییرات اساسي داشتند؛ همان گونه که 
رویارویي میان فضاي پر و خالي   در آثار کریستو46 در پاریس دیده    مي شود. طي این اجرا   
پل پونت نوف47 به مدت دو هفته )بیست و دوم سپتامبر تا هفته اکتبر سال 1985( با 

پارچه ي پلي استر به رنگ هاي   اکر و زرد پوشانده شد.

جریانات   زمینه ساز پیشرفت هنر شهري در فرانسه
همان گونه که پیش از این بیان شد ، هنر شهري به  خصوص مجسمه سازي در 
برخورد با   جنبش   هاي متعدد سال هاي 1340-1350 دچار تغییرات بسیاري شد    . 
در فرانسه 45 درصد سفارش مجسمه ها بین سال هاي 1329و 1339 بوده است و 
سفارش هاي پس از آن فقط 25درصد را دربر مي گیرد48. از سویي   مشارکت   نیروهاي 
حاکم و دولت در زمینه ي فرهنگ و همین طور سفارشات بخش عمومي به هنرمندان، 
سیاست هاي   دولتي افزایش یافت    . مشارکت عمومي در زمینه ي تولید فضاي عمومي 
و مدیریت آن نیز گسترش یافته است. از همه مهم تر   شکل گیري   فضاهاي شهري   در 
مقیاس کالن، مثل منطقه ي تجاري و صنعتي      لَِدفانس، شهرهاي جدید  بازسازي و 
احیاي محوطه اطراف مرکز ژرژ پومپیدو49 و یا منطقه بِرسي50 مورد توجه قرار گرفت. 

منطقه ي لَِدفانس و ساخت و سازهاي بزرگ
پیوند میان سیاست هاي توسعه ي شهري   و توجه سیاستمداران به   ارتقاء شرایط 
شهري و وضعیت شهرسازي      باعث شکل گیري   وضعیت خاص و بازگشت   هنر به فضاهاي 

عمومي شهرها بود. با برنامه ریزي   هاي سازمان توسعه ي لَِدفانس51 که 
 یکي از بزرگ ترین عرصه   هاي کار و فعالیت اروپا محسوب    مي شود، 
در مرحله ي اول آثاري از هنرمندان بزرگ همچون میرو52، کالدر53، 
ونت54 و سزار55 نصب شد. در سال 1352   بر اساس   ایده ي   ژرمن 
ویات56 به بیش از ده هنرمند سفارش کار در این منطقه داده شد 
که در این میان دو اثر محیطي بزرگ نصب شده که عبارتند از فانتن 
دو یاووکو اکرم57 و بسن دو تاکیس58 که در سال 1355 و دیگري در 

سال 1362تا 1366 شکل گرفته است.

شکل گیري شهرهاي جدید
شهرهاي جدید در   سال هاي دهه ي 70 میالدي   در اطراف 
پاریس شکل گرفتند. با توجه به وجود فضاهاي باز و عدم وجود 
سرزندگي   در این مناطق، تصمیم گرفته شد که براي ایجاد شرایط 
زیست بهتر، از آثار هنر شهري          بهره گیري شود و   اقدام به ساختن 
مجسمه در   مقیاس بزرگ کردند. اولین کارهاي   شکل گرفته توسط   
اندرولت59، پارات60، ماکاري61، برنارد السوس62  در کنکور شهرسازي      
اوري یک63 برنده شدند. طي این سال ها، آثار بسیاري به هنرمندان 
پارک   ها   نصب  در  از جمله مجسمه   هایي که  داده شد،  سفارش 
شد   ه اند،   مثل پارک تویلقي و یا آثار یادمان گونه اي و مواردي که 
کامالً بر فضاي عمومي متمرکز شد   ه اند و در چارچوب قانون 1درصد 

شکل گرفته اند.

توجه به لزوم هنر شهري در ایران   از دهه ي 1340
تا پیش از انقالب اسالمي

آمار و اسناد نشان    مي دهد که دولت پهلوي در سال هاي1340 - 
1350همچون بسیاري از نظام   هاي ایدئولوگ در آن مقطع تاریخي، 
بیشتر مایل بوده تا سردیس   ها و مجسمه   هایي از شمایل خاندان 
پهلوي و همچنین حجم   هایي یادآور فرهنگ ایران باستان )به ویژه 
دوره ي هخامنشي( ساخته شود. به همین جهت تعداد مجسمه   هاي 
فرمایشي در این دوره قابل توجه است. البته به غیر از این مجسمه   ها، 
سردیس   ها و تندیس   هاي دیگري نیز در دوره ي پهلوي در تهران 
نصب شده که بیشتر جنبه ي ملي یا قهرماني داشته اند . مجسمه   هاي 
حیواني و تزئیني که عمدتاً در میدان   ها و ورودي   برخي بناها قرار 
داشته اند نیز قابل اشاره هستند. در سال 1353   تهران      84 پیکره و 
مجسمه داشته است. از 84 پیکره و مجسمه ي شناسایي شده 18 
پیکره از محمدرضا پهلوي، 12 پیکره از رضاشاه و یک پیکره از 
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آثار هنري نصب شده در منطقه ي لَِدفانس در سال 1974

رضا، فرزند محمدرضا پهلوي ساخته شده بود. همچنین 14 بناي 
یادبود و 11 نقش برجسته در تهران   وجود داشته که   قدیمي ترین   
آنها مجسمه ي زني در پارک جوادیه )تهران پارس( بوده که بیش 
از 54 سال قبل از آن، یعني حدود 1299، نصب شده و جدیدترین 
آنها نیز لوحه اي بوده که در 9 شهریور 1354 در پارک فرح آباد نصب 

گردیده است.64

برج آزادي
در اواخر دهه ي شصت میالدي ، احداث میدان و برج آزادی 
)شهیاد( به عنوان یک مرکز و نماد جدید شهري در دستور کار 
دولت قرار گرفت    . میدان و برج آزادي را    مي توان   نخستین نماد 
شهري تهران قلمداد کرد که بیش از اینکه ساختماني با کاربري 
فرهنگي   باشد، به  یک یادمان و حجم بزرگ شهري تبدیل شده 
و  سلجوقي  دوره ي  اسالمي  معماري  از  تلفیقي  برج  این  است. 
همچنین معماري غربي است که با طراحي و نظارت مهندس 
حسین امانت ساخته شد65. انگیزه ي ساخت میدان و برج که حدود 

سه سال به طول انجامیده، جشن   هاي 2500 ساله بوده است.
فعالیت  اوج  ساله،   2500 جشن   هاي  آغاز  و   1349 سال 
دولت در راستاي زیباسازي تهران است ، پس از آن با شکل گیري 
مقدمات انقالب اسالمي و تحوالت سیاسي و اجتماعي، امور مربوط 
به زیباسازي شهر، کمرنگ تر از گذشته تا   پیش از انقالب دنبال      

مي شود.

مدیریت هنر شهري   توسط   دولت   پهلوي
شهرداري تهران در سال 1349 قراردادي با بهمن محصص 
براي نصب مجسمه اي از جنس برنز در پارک ملت )شاهنشاهي( 
منعقد کرده، اما شواهدي از ساخت و نصب این مجسمه در محل 
مذکور در دست نیست. یک بار هم محصص سفارشي    مي گیرد 

براي ساخت مجسمه اي موسوم به »خانواده ي سلطنتي« که خانواده ي سه نفره ي دربار متشکل از شاه و ملکه و ولیعهد را به تصویر    مي کشد؛ اما شیوه ي بیان 
شخصي محصص و بازنمایي غیر رئالیستي اش شاه را بر آشفته    مي کند و مجسمه مورد تأیید واقع نمي شود. مجسمه ي دیگري از بهمن محصص    مي شناسیم 
که در محوطه ي آرامگاه رضاشاه نصب بوده است. این مجسمه ي انتزاعي در میان یک حوض بزرگ ساخته شده و از حفره ي میاني آن آب به بیرون    مي ریخته 
و ظاهراً با تخریب آرامگاه، مجسمه از بین    رفته است. عالوه بر اینها، در دهه ي پنجاه مجسمه ي معروف و شاخته شده ي »مرد ني لبک زن« اثر بهمن محصص 

به عنوان یکي از نخستین مجسمه   هاي مدرن شهري مقابل تئاتر شهر نصب    مي شود.
در   دهه   هاي 40 و 50 ، با حضور هنرمندان نوگرا، جریان مجسمه سازي شهري وسعت بیشتري یافت. در واقع، در این سال ها از نقش برجسته، سردیس، 
تندیس یا مجسمه   هاي انتزاعي در برخي ساخت و سازهاي جدید معماري نیز استفاده شده که عمدتاً مستقل و به دور از جریان هاي حکومتي بود   ه اند. از 
جمله: مقابل ساختمان جدید تئاتر شهر با مجسمه   هاي پرویز تناولي )فرهاد قفل زن( و بهمن محصص )مرد ني لبک زن(، ساختمان موزه ي هنرهاي معاصر با 



مجسمه اي در پیاده روي مقابل آن )اثر پرویز تناولي(، سه مجسمه ي محیطي در پارک 
شفق )اثر پرویز تناولي ، 1352( واقع در خیابان یوسف آباد که اکنون دو مجسمه از آن 
سه باقي مانده، مجسمه   هاي برنزي فرهنگسراي نیاوران )1357( اثر پرویز تناولي )شامل 
پیکر انسان خوابیده با دستان زیر سر، پیکر مرد ایستاده و پیکر انسان نشسته در حال 
کتاب خواندن(، مجسمه ي آهني فریاد در پارک ملت اثر ابرباري )1355(، مجسمه ي 
برنزي نخل طالیي در پارک ملت )1345( اثر الیا هیلتمن، دو نقش برجسته ي سرامیک 
در نماي هتل هیلتوِن سابق اثر بهجت صدر )1343( و مجسمه   هاي سنگي ناصر 
هوشمندوزیري در پارک جمشیدیه   )1355، مرد نشسته ، مکعب و کره ي سنگي، 

آبخوري و دست هاي آبخوري(.

مجسمه سازي در ایران پس از انقالب
تا سال 1378  هجری شمسی )2000 میالدي(

دهه اول انقالب را مي توان به عنوان   دوره ی انتقال قدرت و تثبیت نظام سیاسي 
جدید نام برد که دولت جدید سعي در اجرا  ی کامل و دقیق   احکام دین  اسالم   داشت    . 
در نتیجه در این دوره، هنرمند تندیس گر کمتر امکان فعالیت یافته است. به نظر    
مي رسد اقدام به ساخت مجسمه شهري به دلیل شرایط ناپایدار دولت جدید ، مالحظات 

شرعي  و تلقي مجســمه به عنوان نماد حکومت پیشین صورت نگرفت. 
قابل توجه است که با وجود ممنوعیت ها ، مجسمه هایي در خصوص انقالب و 

مشهورترین  که  مي شود  ســاخته     شهادت  مفاهیم 
آن مجسمه میدان انقالب در ســال 1361بود. این 
مجسمه قبل از اجرا به صورت حجمي مدور و نقش 
برجســته بود که نماد اتفاقات زمان مبارزات انقالب 
و نمایش دهنده ي نقش گروه   هاي مختلف مردم در 

جریان انقالب و تظاهرات ها تلقي مي شد. 

جمع بندي:
و  عمومي  هنر  بررسي  پژوهش،  این  از  هدف 
همچنین تأکید بر مجسمه سازي، به ویژه توانایي آن در 
برانگیختن حساسیت مخاطب به دو عنصر فضا و زمان 
است. عملکرد اصلي مجسمه به عنوان بخش تأثیرگذار 
هنر شهري، تبدیل یک موضوع به یک رابطه است؛ 
رابطه ي میان افراد با فضا. در پروژه هاي  مورد بررسي 
چه در تهران و چه در پاریس، موقعیت هنر عمومي در 
فضا، کنش دیگري را بر آن تحمیل مي کند که عبارت 
است از سامان دهي مجدد رابطه ي موجود مخاطب با 
فضا به وسیله ي استقرار رابطه با زمان66. همان گونه 

که کریستو فودیچکو67، طراح صنعتي و هنرمند نیو آرت، یادآوري 
مي کند: »اینکه هنر چه چیزي است، فقط مهم نیست، بلکه مهم 
موقعیتي  است که خلق مي کند«. بررسي دوره   هاي مختلف هنر 
عمومي در پاریس نشان    مي دهد ، از مجسمه به عنوان   وسیله اي براي 
یادبود، ارتباط افراد با فضا و در عین حال اعتراض استفاده شده است. 
در ایران نیز مجسمه سازي   مدرن   تا قبل از سال 1378، چالش   هاي 
بسیاري را پشت سر گذاشته است. اختالف دیدگاه های مذهبي در 
دوره اي و جاه طلبي   هاي سیاسي از سویي دیگر ، باعث شدند که 
بسیاري از آثار صرفاً تجلي   قدرت در فضاي عمومي باشند  که با 
فروپاشي قدرت حاکم از بین رفتند و  آثار هنرمنداني چون بهمن 
محصص، پرویز تناولي و     ... که داراي ارزش هاي هنري بودند، برجاي 
مانده است. با پیروزي انقالب اسالمي، ادبیات تولید حجم شهري در 
ایران تغییر کرد، در پي هشت سال جنگ ایران     و عراق ، بیشترین 
تأکید بر مفاهیم جنگ، شهادت ، شهید و مقاومت بوده است، که در 

بسیاري از موارد با  مؤلفه های هنر ایرانی ترکیب شدند.
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مجسمه ي   فرهاد قفل زن، اثر پرویز تناولي

مجسمه ي میدان انقالب که بیشتر فرم کتیبه اي مدور 
را دارد و در وسط میدان انقالب نصب بوده است.

مجسمه ي واقع در میدان فلسطین که در بخش مرکزي 
تهران قرار دارد و نزدیک به مراکز عالي و پژوهشي ایران است، 
اولین کار فیگوراتیو پس از انقالب اسالمي به شمار می آید.

برج آزادي داراي موتیف   هایي برگرفته از معماري ایراني است.
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action là-dessus voire la réorganisation de la relation existante du public 1avec l’espace à travers la relation avec le 
temps. Le designer industriel et artiste du new art  rappelle: «Ce n’est pas seulement important de savoir ce que 
c’est l’art, mais la situation qu’il crée.» La vérification des différentes périodes de l’art publique à Paris montre que la 
sculpture a été utilisé comme un moyen de mémoire, protestation, mais aussi comme relation avec l’espace. En Iran, 
la sculpture moderne a subi de nombreux défis jusqu’en 2000. Les interdictions de la religion du chiisme dans une 
période et les ambitions politiques dans l’autre ont fait qu’une grande part des ouvres réalisées ne soit que la mani-
festation du pouvoir dans la sphère publique qui s’est évanoui selon l’effondrement de la puissance régnante. Les 
œuvres des artistes tels que Bahman Mohassess et Parviz Tanavoli qui ont eu une valeur artistique ont resté. Avec la 
victoire de la révolution islamique en Iran la littérature du volume urbain a changé, pendant guerre de huit ans entre 
l’Iran et l’Irak, le plus grand accent était sur la guerre, le martyre, et la résistance qui dans de nombreux cas ont été 
combinées avec les valeurs précédentes. le mouvement de la construction de la sculpture urbaine depuis 2000 a subi 
beaucoup de changement.
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trois statues environnementales dans le parc de 
Shafagh (par Parviz Tanavoli, 1973) situé rue Yu-
sef  Abad dont reste maintenant deux sur place, 
les statues en bronze du complexe de Niavaran 
(1978) par Parviz Tanavoli (y compris le corps 
humain allongé les mains sous la tête, le corps 
d’un homme debout, le corps d’un homme en 
train de lire), la statue de fer d’un homme qui crie 
dans le parc Mellat construit par Abrbary (1976), 
la statue en bronze de la palme d’or dans le parc 
Mellat (1966) construit par Elia Hiltmann, deux 
figures en relief  en céramique sur la façade de 
l’ancien Hôtel Hilton construits par Bahjat al-
Sadr (1954) et les statues de pierre de Nasser 
Houshmand Vaziri dans le parc de Jamsidieh 
(1976, l’homme assis, le cube et la sphère de 
pierre, la fontaine et les mains de la fontaine). Ces 

statues one été construites au cours des dernières années avant 
la révolution islamique.

Sculpture en Iran depuis la révolution jusqu’à l’an 2000 
La première décennie de la révolution peut être considérée 

comme une période de la transition e pouvoir et de la mise en 
place d’un nouveau système politique et l’établissement d’un 
gouvernement islamique qui essaie de courir la loi islamique 
de façon exacte et sur la base des commandes de l’interdiction, 
empêchait l’artiste de la sculpture. il se peut que de nouvelles 
statues ne se sont pas construites en raison de l’instabilité du 
nouveau gouvernement, l’interdiction religieuse et la concep-
tion des statues comme un symbole de l’ancien régime. Pen-
dant la guerre entre l’Iran et l’Irak (1980-1989) des statues ne 
sont pas construites en raison de la fermeture de l’université et 
l’école de la sculpture et le temps que demandait a fabrication 
des statues en comparaison avec les autres arts visuels tels que 
les graffitis et engin la foi et les questions religieuses étaient 
aussi dans le jeu.

Il est à noter que, malgré l’interdiction, des statues ont été 
faites du sujet de la révolution et du martyre dont le plus cé-
lèbre c’est la statue de la place de la révolution en 2004. Avant 
d’être une statue, c’était un volume de disque de relief  avec les 
symboles des événements de la révolution et la présence des 
différents groupes du peuple dans les manifestations. Afficher 
la présence et le rôle des femmes et des groupes ethniques dans 
des situations différentes et la forme exagérée des mains mon-
traient en particulier le rôle de l’Imam Khomeini et sa direction 
et son soutien du peuple pendant la révolution.

Conclusion:
Le but de cette recherche, c’était d’étudier l’art publique 

avec un accent sur la sculpture, en particulier sa capacité à sti-
muler la sensibilité du public aux deux éléments de l’espace et 
du temps. De cette façon, les projets d’art publique posent une 
question centrale sur l’efficacité de l’art. La fonction essentielle 
de la statue comme la performance influent de l’art urbain, 
c’est de changer un problème à une relation; relation entre les 
gens et l’espace. Dans les projets étudiés à Téhéran et à Paris, 
l’emplacement de l’art publique dans l’espace impose une autre La statue faite par Parviz Tanavoli

La statue de la place de la révolution qui a plutôt la 
forme d’une inscription circulaire installée au mi-
lieu de la place de la revolution.
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La tour de la liberté ou Shahyade
Dans la fin des années soixante, la construction de la place 

et la tour (de la liberté) en tant qu’un nouveau centre et un 
nouveau symbole de la ville de Téhéran était à l’ordre du jour 
du gouvernement. La place et la tour Azadi peuvent être consi-
dérés comme les premiers symboles de la ville de Téhéran, qui 
plutôt qu’un monument avec une foncions culturel se servait 
en tant qu’un monument de grand volume de la ville de Téhé-
ran. La tour est une combinaison de l’architecture islamique de 
l’époque seldjoukide et l’architecture occidentale par les dessins 
et l’observation de l’ingénieure Hussein Amanate.  La raison 
de la construction de la place et de la tour qui a duré trois ans 
c’était les célébrations des 2500 ans du royauté.

L’an 1971 et le début des célébrations des 2500 ans du 
royauté, c’est le pic des activité du gouvernement afin d’em-
bellir Téhéran, après lequel la formation des arrangements de 
la Révolution islamique et les événements politiques et sociaux, 
les questions relatives à l’embellissement de la ville palissent 
plus que jamais jusqu’avant la révolution de 1978-1979.

La gestion de l’art urbain par les Pahlavide
la mairie de Téhéran signe à février 1971 un contrat avec 

Bahman Mohassess installer une sculpture en bronze au parc 
impérial (actuellement Nation) mais li n’existe pas de preuve 
de la construction ou l’installation d’une tell statue. Mohassess 
reçoit une autre fois une commande pour construire une sculp-
ture appelée «la famille royale» pour montrer les trois personnes 
du roi, la reine et le prince héritier mais le mode d’expression 
personnelle et la représentation non-réaliste de Mohassess 
fâche le roi et la statue reste in-approuvée . Nus connaissons 
une autre statue de Bahman Mohassess qui était installée dans 
la sculpture de Shah, une statue abstraite au milieu d’un grand 
étang et que l’eau versait hors des trous dans son milieu, mais 
il semblent qu’avec la démolition de la tombe la statue a aus-
si été démolie. En outre dans les années cinquante, la célèbre 
statue de «l’homme flutiste» construite par Bahman Mohassess 
est l’une des première sculptures urbaines modernes installées 
en face du théâtre de la ville de Téhéran.

Dans les années 1960 et 1970, avec la présence des artistes 
modernes, le courant de la sculpture urbaine a pris l’essor. En 
fait, dans ces années le relief, le buste, les protomes et la sculp-

ture abstraite ont été également utilisé dans une 
nouvelle construction de l’architecture est en 
grande partie indépendante et loin du gouverne-
ment, y compris en face du nouveau bâtiment du 
théâtre de la ville de Téhéran les sculptures de 
Parviz Tanavoli (Farhad qui fixe les serrures) et 
Bahman Mohassess (l’homme flutiste) le musée 
de les arts contemporains avec une statue sur le 
trottoir d’en face (construit par Parviz Tanavoli) 

l’installation temporaire de Gérard Sin-
ger sur le pont historique Pont Neuf.

Les œuvres d’art installées dans la ré-
gion de La Défense en 1974.
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que les lieux de la commerce et de l’industries de 
La défense, de nouvelles villes, la reconstruction 
et la réhabilitation du Plateau Beaubourg et Ber-
cy ont reçu beaucoup d’attention.

La défense et les construction grandes et 
ses commandes 

Le lien entre les politiques du développe-
ment urbain et l’attention des politiciens pour 
améliorer les conditions urbaines et la situation 
de la ville ont conduit à la formation d’un statut 
particulier et le retour de l’art dans les espaces 
publiques des villes. Avec les planifications de 
l’organisation du développement de la Défense 
qu’ est un des plus grands domaines du travail de 
l’activité en Europe. Au première étape les tra-
vaux des grands artistes tels que Miro, Calder et 
César ont été installés. En 1974, basé sur l’idée de 
Germain Viatte plus d’une douzaine des artistes 
ont été payés pour travailler dans ce domaine et 
ainsi deux grands travaux de l’environnement 
sont installés, la Fontaine de Yaacov Agam et le 
Bassin de Takis, le premier construit en 1977 et 
le dernier entre 1985 et 1988.

La formation de nouvelles villes
De nouvelles villes se sont formées autour de 

Paris au début des années 1970, et en raison de 
la présence des espaces ouverts et le manque de 
vitalité dans ces domaines, il a été décidé de créer 
de meilleures conditions de vie par l’utilisation 
de l’art urbain et la construction des sculptures à 
grande échelle. Les premières choses ont été for-
mées par Andrault, Parat 62, Maceary, Bernard 
Lassus qui ont gagné le concours Evry I. Au fil 
des années, de nombreux artistes ont reçu l’ordre 
de faire des œuvres, y compris des sculptures qui 
ont été installées dans les parcs comme le jardin 
de Tuilerie ou des monuments qui étaient com-
plètement concentrés sur l’espace publiques for-
més au sein de la loi 1%.

L’attention accordée à l’art urbain dans les années 
1960 avant la révolution islamique (1979-1980 )

Les documents et les statistiques montrent que le gou-
vernement Pahlavide dans les années 1960-1970 comme tout 
autre système idéologique dans cette section de l’histoire a été 
plutôt disposé de faire des icônes et des statues de la dynastie 
Pahlavide ou des volumes qui rappelaient la culture ancienne de 
l’Iran (en particulier l’époque achéménide) et par conséquent, 
le nombre des statues commandées dans cette période est im-
portante. Cependant, outre ces statues, d’autres sculptures et 
bustes se sont installées aussi à Téhéran pendant les Pahlavide 
qui étaient parfois plutôt dans l’échelle nationale ou des statues 
des animaux et des sculptures décoratives principalement dans 
les places d’entrée des veilles et les entrées de certaines mai-
sons. Téhéran avait en 1975 quelques 84 figurines et statues, 
entre lesquels 18 était les statues de Mohammad Reza Pahlavi, 
de 12 figure de Reza Shah et une statue du fils de Moham-
mad Reza Pahlavi. Il existaient 14 monuments historiques et 
11 reliefs à Téhéran la plus ancien desquels est la statues d’une 
femme dans le parc Javadieh (Tehranpars) installée plus de 54 
ans plus tôt, environ 1921 et la plus récente est une tablette 
installée 31 aout 1976 installés dans le parc Farahabad11. 

Les deux plateaux en face de l’escalier du palais 
royal s’est affichée publique pour une année.
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l’Observatoire, place de l’Ile de Sein, le pavillon cambodgien 
de Paris etc. etc.

2. L’œuvre des deux plateaux
L’installation urbaine des deux plateaux qui s’appelle égale-

ment les colonnes de Buren, est une des œuvres d’art les plus 
controversés de la ville de Paris. Construit par Daniel Buren 
cette installation urbaine était sur place dans l’espace entre les 
bâtiments du Palais Royal, le ministre de la culture et la Comé-
die Française pendant toute une année en 1986 dans la cour 
du Palais Royal. Le problème qui se faisait voir dans la mise en 
œuvre de ce projet c’était de combiner l’art moderne avec le pa-
trimoine historique de la France. Le Palais Royale a été enregis-
trée comme le patrimoine culturel de la France en 1920 et cette 
œuvre s’est mise en œuvre pour protester contre l’utilisation de 
cet espace comme un lieu de stationnement. Le sous-sol a ainsi 
obtenu un espace à ventiler et en même temps, il a été empêché 
de stationner les voitures à cet endroit. Cette œuvre contro-
versée a vu jour dans une superficie de 3000 mètres carrés 
avec 260 colonnes avec une combinaison des couleurs noir et 
blanc. Certaines des colonnes sont également entré dans l’es-
pace souterrain. Certaines des colonnes ont été encerclés par 
l’eau. L’existence des colonnes en noir et blanc avec des tailles 
différentes a rendu la communication interactive possible avec 
les visiteurs·

La décorations urbaines périodiques: relation entre les 
gens, le gouvernement et l’art urbain

Pendant l’ère Pahlavide ornementer la ville temporairement 
en différentes occasions telles que les fêtes religieuses, les fêtes 
nationales, le jour de la Constitution, l’anniversaire des 2500 
ans de la royauté, l’anniversaire du roi et le prince héritier, l’an-
niversaire de la Révolution Blanche (26 Janvier) et l’anniver-
saire du couronnement de Mohammad Reza  En 1959, à l’oc-
casion de l’arrivée d’Eisenhower à Téhéran l’on a commandé 
la construction d’un arc de triomphe à Hassan Haji Nori. En 
haut de l’arc il y a une image de Faravahar et en bas le fameux 
relief  détaillé du lion qui saute sur la vache dont la version origi-
nal est à Persépolis. Les documents montrent que la mairie a en 
1967 à l’occasion des célébrations du couronnement, installé 
plus de 100 arcs de triomphe à Téhéran. 

Installations urbaines à Paris: a la suite 
des les tendances mondiales

Les courants d’art moderne dans le monde 
prennent racine de l’Amérique et étaient in-
fluents dans la relation entre l’art et l’espace. Ce 
sont des œuvres d’art remarquables et appro-
priés qui continuent jusqu’ici. Dans ce contexte 
nous avons vu des mouvements artistiques qui 
malgré une grande mobilité, avaient leur propre 
approche. Gérard Singer à la suite de sa visite en 
Amérique s’est au même période 

influencé des œuvres monumentales de 
l’Amérique et particulièrement Pélops qui est un 
objet-œuvre, il a ensuite suivi ce style de travail 
dans beaucoup de ses œuvres de ce genre qui se 
sont affichés dans les espaces publics à Paris ou 
dans les banlieues. Les œuvres d’art qui ont été 
installées dans la ville, one eu des changements 
fondamentaux dans l’ampleur comme l’on voit 
dans la confrontation entre les espaces pleins et 
vides dans les œuvres de Christo à Paris, pour 
cette œuvre pendant deux semaines le Pont Neuf 
(22 Septembre à 7 Octobre 1985) s’était couvert 
en polyester avec des couleurs ocre et jaune.

Les processus qui sous-tendent le déve-
loppement de l’art urbain en France

Comme mentionné précédemment, l’art ur-
bain et en particulier la sculpture a eu de nom-
breux changements face aux plusieurs mouve-
ments dans les années1960-1970. En France, 
45% des statues sont commandées entre 1951 et 
1961 et les commandes après 2000 ne porte que 
sur 25%10.

Pendant ce temps, la participation des forces 
dirigeantes et le gouvernement dans le domaine 
de la culture et ainsi les commandes du secteur 
public aux artistes dans les politiques gouver-
nementales ont augmenté. La participation du 
public à la production de l’espace publique et sa 
gestion a grandi. Plus important encore, la for-
mation des espaces urbains à grande échelle tels 
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Giacometti sont très importantes dans ce domaine. Mais encore il 
n’y a pas de relation stable et claire entre l’art et les espaces urbains. 
Cette tendance a changé après la fin de la seconde guerre mondiale 
qu’ étaient les années de faire attention à l’art de la sculpture. Dans les 
espaces de la vie quotidienne dans la ville ou les parcs publics nous 
témoignons des statues précieuses modélisés selon les ouvres qui sont 
dans les musées et les galeries.

Après l’année 1951 on assiste au retour de la statue dans les es-
paces urbains et les parcs urbains. Depuis 1951 la loi de 1% se pro-
mulgue avec son une application considérable dans le domaine de la 
culture et de l’éducation et permettait aux artistes de faire certaines 
choses spécifiques et a ouvert la voie à une plus grande collaboration 
entre les architectes et les artistes dans les projets urbains.

Après l’adoption de la loi de 1% à fin des années 1960 des évé-
nements sociaux et politiques spécifiques se passent comme l’art 
qui sort des musées et les artistes qui désirent se connecter avec les 
masses. Des nombreuses expositions se font dans les espaces urbains 
planifiées par plusieurs groupes. En même temps, les commandes gé-
nérales aux artistes contemporains se mettent en désaccord avec l’hé-
ritage de Paris. La tradition de l’art sacré ou l’art religieux avait un rôle 
désormais plus important à jouer dans les espaces publics avec le pro-
grès du vitrail et l’art du ver. Les événements sociaux les plus impor-
tants de cette période ce sont plutôt les mouvements des étudiants en 
1968 en France. Les artistes français sortent conformes aux masses et 
la population dans les rues pour exprimer leur intérêt au retour dans 
le domaine publique. Sur une échelle mondiale aussi, des tendances 
telles que land-art ou la mise en œuvre des premières performances, 
ont provoqué la formation d’une nouvelle forme de relation entre les 
gens et l’espace qui les entourent. En fait, deux grands projets dans les 
espaces urbains a éclipsé les espaces publiques à Paris :

le projet de la commémoration de François Arago, connu sous 
le nom d’Arago La statue d’Arago dans le XIVe arrondissements de 
Paris dans la place de l’Ile-âge au début du boulevard Arago est faite 
et installée pour commémorer François Arago en 1986. La statue mé-
morial avec cent trente cinq médaillons de bronze sont dispersés à 
Paris conformément au système géographique méridien. Ce travail 
urbain a été dessiné et mis en œuvre par l’hollandais jan Dibbets. Les 
médaillons de bronze sont installés avec un diamètre de 12 cm le long 
du système géographique méridien du nord au sud de Paris et se font 
voir dans les rues et dans les parcs publics et semi-privés de la ville 
de Paris et passent par des lieux tels que le Louvre, le Palais Royal, 

d’Arago à Paris

La statue de la commémoration de François Arago 
et le médaillon d’Arago sur la statue.



mad Alsaltana pour le dévoilement de la 
statue il se lit: «Aujourd’hui c’est la fête de 
la sculpture, cela signifie qu’ils ont fait des 
statues équestres dans le manège militaire 
royal en fonte. L’industrie est très bien. 
parce que c’était très difficile de construire 
une telle statue dans les moyens néces-
saires, mais il n’a pas été nécessaire de cé-
lébrer la fête. faire ces statues est interdit 
dans la nation de l’islam... mais quoi que 
ce soit, Dieu merci, le roi peut faire tout 
ce qu’il veut. Mais ceste encore ce peuple 
fanatiques qui n’aiment pas cette situation. 
Si l’on m’acceptait mes propos, je laisse-
rais pas ce processus se dérouler”. Selon 
cette explication, nous voyons encore une 
fois que la première sculptures figuratives de la ville voit le jour 
en dépit de son interdiction religieuse pour montrer la pouvoir 
militaire et les ambitions que renie Itimad Alsalatana.

Bien que cette statue soit faite pour la première fois par un 
artiste iranien Mirza Ali Akbar Khan Mimar, mais ce qui est in-
téressant, elle a été commandée à l’armée comme tout matériel 
militaire et ceci montre sa dépendance conceptuelle et exécu-
tive à la catégorie de la guerre. Cette statue était début jusqu’au 
commencement de la période Pahlavi et à cette époque le maire 
Bouzarjomehri a fondu son métal pour l’utiliser pour fabriquer 
des armes “.

La seconde moitié du XXe siècle: statues, l’expression 
de la vérité et l’art

Au cours de la première moitié du XXe siècle, générale-
ment l’on a beaucoup essayer pour produire un nouveau genre 
d’art et sculptures à l’extérieur du musée qui n’était pas moins 
valable que le travail de Rodin. Les activités des artistes comme 
Picasso, Georges Braque, Tatli et la formation d’une combi-
naison d’idées des écoles de pensée différentes ou des théories 
avant-gardes russes ou tout ce qui a émergé dans l’école de 
Bauhaus étaient toues très valables. À la suite de ces tendances, 
la façon de la présentation de l’art a changé dans les espaces 
urbains conduisant à la formation d’un nouveau flux dans l’art 
urbain et les œuvras des artistes tels qu’Yves Klein ou Alberto 
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Il y a des traditions dans les rapports de ces ca-
nons, y compris celui de Mme Carla Serena qui 
écrit dans son récit de voyage:”... il y a autour du 
champ [Toophkhaneh] des étages pour mettre 
les canons et sur chaque étage il y quelques ca-
nons, avec quelque boules de forme de cône à 
différentes tailles. Pour le divertissement du roi et 
le peuple de la capitale on a peint les boules inof-
fensifs avec les couleurs d’arc -en -étaient. L’idée 
de cette coloration vient du patron de l’artillerie 
qui a voulu se servir de l’arsenal de fer rouillé au 
moins pour décorer la ville. Depuis que l’artillerie 
s’est disposée de cette manière ans la ville, il est 
dit que l’initiative du ministre de la défense c’était 
de présenter ses canons aux représentants des 
pays étrangers qui vivent à Téhéran pour les ef-
frayer9”. Toutefois, en raison de la faiblesse de la 
force militaire de l’Iran contre les nations rivales, 
comme des enseignants étaient recrutés de l’ar-
mée de l’Europe et les munitions de l’Iran étaient 
incomparables avec eux, montrer des choses 
comme ceci pouvait faires semblant qu’il existe 
une puissance, même fausse  dans son Téhéran 
ancien Jafar Chahri a écrit du canon de la perle: 
c’était un mortier chargeant par la bouche dans 
la place Ark ou la place Naghareh Khaneh située 
Sud de la place Ark. Le mortier a été placé sur un 
plateau à la hauteur d’un mètre et l’o l’appelait le 
canon de la perle car il portait un collier des petits 
boules construits de bronze comme des perles à 
la gorge.

La première vague de la construction des 
sculptures urbaines comme un élément indépen-
dant de la religion en France, dans le cadre de la 
décoration et de l’architecture a continué jusqu’à 
l’époque d’Auguste Rodin. Les travaux d’Auguste 
Rodin sont étudiés comme les travaux du fonda-
teur d’un nouveau style de la sculpture en Eu-
rope. Rodin, en changeant la forme de sculptures 
humaines a essayé d’exprimer les sentiments des 
personnages et a changé la mentalité classique de 

la forme et l’idéal de la beauté. Avec la construction de la sta-
tue de Balzac et les bourgeoise de Calais, comme les premières 
sculptures réalistes symbolistes, il a préféré être producteur des 
œuvres qui se mettent en affichage dans l’espace et qui soit 
longtemps avant ne présentaient que dans l’espace de la galerie. 
En même temps, la forme et la composition de la sculpture 
était complètement différent avant.

Avant lui les éléments de la statue étaient de l’équestre, des 
cérémonies commémoratives étaient comme l’enterrement ou 
des élément décoratifs. La sculpture urbaine était comme un 
moment figé de l’histoire. Il était un concepteur et constructeur 
des statues palpable qui sont disponibles au public. En rédui-
sant la hauteur du piédestal, il a essayé d’imposer son point de 
vue sur l’amélioration de l’accès des personnes influentes. Cet 
impact, cette approche a réduit l’effet des décennies de conflit 
entre les statues publiques et les sculptures dans les musées. Par 
exemple, les bourgeois de Calais est construit en 1895 selon 
l’ordre de la ville de Calais et situé au milieu de la place princi-
pale de la ville, en face de la mairie de Calais. Trois autres copies 
sont faites par Rodin et huit autres ont été construites sous la 
supervision du musée de Rodin.

Ces statues sont installées dans les villes de Calais (France), 
Copenhague (Danemark), Londres (Royaume Uni), Philadel-
phie (Amérique), Paris (France), Bâle (Suisse), Washington 
(Amérique), Tokyo (Japon), Pasadena (Amérique ), New York 
(Amérique) Séoul (Corée du Sud).

Vers la même époque dans cette période en Iran, d’après 
ses observations en France le Shah de l’Iran voulait installer 
une statue comme ceux de l’Europe dans la place Toopkhaneh, 
qui était à ce temps là, la place principale de Téhéran mais à 
cause des préjugés de peuple et sa peur des religieux chiites il 
l’a miss dans le jardin de Shah qui était plutôt sous le contrôle 
de l’armée et était un espace militaire. Dans les mémoire d’Iti-

la statue de Nasseredin Shah monté sur le cheval comme la pre-
mière statue figurative dans le jardin du roi.

Le canon de perle comme le premier volume d’art avec un accent 
sur la guerre situé dans l’espace urbain à Téhéran, la place Ark et 
qui a reçu l’attention des masses. 

Décoration de Téhéran dans les années 70.
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et quelle belle forme Il vous a donnée”. Mais toujours dans 
la période islamique des interprétations parfois contradictoires 
du terme de l’image sont fournies de façon à ce que certains 
juristes et commentateurs l’ont considéré comme admissible et 
d’autres inadmissible. Par exemple Cheikh Al-Toussi

Abu Ali Fadhl ibn Hasan dans son Al-Tibtayn fi Tafsir 
Al-Coran, Tabarsi dans son Majma‘ al-bayān, Ibn al-Jawzi dans 
son Zad al-Masir fi ‘Ilm al-Tafsir, Abu al-Qasim Mahmud ibn 
Umar al-Khawarizmi al-Zamakhshari dans son Al-Kashshaaf, 
Abdallah ibn Omar al-Baidawi dans son exégèse de Baidawi, 
Mohammad ibn Yaqub Kolayni dans son al-Kafi et Al-Ba-
ghawi dans son Tafsir al-Baghawi : Al-Musammá : Ma’ālim al-
Tanzīl ont chacun une opinion différente sur les portraits et la 
sculpture. En général, les quatre écoles de la pensée sunnites, 
permettent définitivement de faire les organisation mortes et 
solides, et dans la jurisprudence chiites, l’illustration des créa-
tures non vivantes est acceptable avec certaines conditions.

Attention à l’environnement urbain, l’em-
bellissement urbain et les œuvres d’art dans 
la période Qajar

La dynastie Qajar (1796 1925) a gouverné 
l’Iran pendant cent trente ans. Cette période a été 
témoin des nombreux échanges entre l’Iran et la 
France qui ont touché directement et indirecte-
ment la structure culturelle de l’Iran, en particu-
lier à Téhéran. Sous le règne de Nasseredin Shah 
Qajar nous avons pour la première fois témoigné 
l’idée de mettre des canons dans la ville comme 
un élément de l’embellissement. Ces canons sont 
les premiers exemples de la sculpture urbaine de 
Téhéran, censé être une forme d’art dans l’espace 
publique, avant les première sculptures figura-
tives suivant le modèle de l’occident. Ces canons 
étaient soit des canon de guerre qui dépouillées 
de leur usage militaire, ou des canons qui ont été 
faits pour l’affichage comme le canon de la perle. 
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paces et le discours publique6.
L’art publique relance le domaine déductif  qui 

continue le domaine d’Habermas. Dans le model 
d’Habermas, l’espace publique dans le domaine 
publique se définit en dehors du champ d’appli-
cation du gouvernement et la sphère privée7. Il 
doit ses caractéristiques générales aux contro-
verses qui ont eu lieu pas à l’idée que c’est un 
lieu physique géré par le gouvernement. Lorsque 
les utilisateurs de l’espace publique se mettent 
devant les œuvres artistiques et les unissent dans 
une expérience commune, en fait ils les par-
tagent ensemble. L’art publique fait partie de 
l’espace publique et peut servir de catalyseur des 
relations sociales. Selon Walter Benjamin, «l’une 
des réalisations de l’art les plus importantes de 
tous les âges, c’est de répondre aux demandes 
qui fournissent la satisfaction d’une grande par-
tie de la société à long terme8» Toutefois, l›œuvre 
répond aussi aux besoins physiques et sociaux de 
l›environnement.

La statue urbaine: un art basé sur la tradi-
tion et la religion

En France jusqu’en 1960, au cours de ses 
années connues comme des années de la renais-
sance et des années baroque, de grands artistes 

tels que Filippo Brunelleschi, Leonard de Vinci, Gian Lorenzo 
Bernini, Michel Ange, Donato di Angelo di Pascuccio, Andrea 
Palladio et Francesco Barromini étaient actifs dans le domaine 
de l’art urbain. Maintenant, il peut se dire qu’il y a de grandes 
sculptures dans la ville qui ont été conçues et construites par 
Gian Lorenzo Bernini ou sont des copies de son travail. Quand 
très bien même jusqu’au XVIIe siècle il n’y a pas de division 
claire entre les sujets de la sculpture. Un grand nombre des 
œuvres ont été préparés par l’Académie de la sculpture ou 
l’Académie de l’architecture dans les années 1648 ou 1671. 
Jusqu’au XIXe siècle, l’architecture faisait partie de l’architec-
ture des bâtiments religieux et n’ont pas été examinés indivi-
duellement. La place de l’art de la sculpture, l’architecture et 
la combinaison de l’art de la sculpture avec l’architecture a été 
considérée dans un grand nombre de commandes. Depuis le 
milieu du XIXe siècle, la relation parmi l’espace publique et la 
statue urbaine s’est mis en déclin et la construction des statues 
mémorables en rapport avec les bâtiments a diminué.

L’histoire de la culture en Iran remonte à cinq mille ans 
avant. Après l’arrivée de l’Islam à l’Iran et le manque de la lé-
gitimité de faire des statues et le désaccord de la religion de 
l’islam avec la sculpture cet art a été marginalisé. Les exemples 
notables de la sculpture pré-islamiques datent de la période 
préhistorique et les deux périodes importantes de parthe et 
sassanide, alors que dans la période achéménide, plus que tout 
autre, ce sont les reliefs et les sculptures en pierre qui se pré-
sentent et à cause des relations sémantiques et structurelles des 
statues et des idoles, dans les siècles islamique la sculpture a été 
sérieusement attaquée. Pour la construction des bustes et les 
protomes il ya des interdictions très fortes dans la loi islamique 
et de multiples exemples existent dans la tradition et les cita-
tions des savants musulmans. Coran se met en désaccord avec 
les portraits au moins dans quatre versets : “Celui qui donne 
un commencement à toute chose, le Formateur” ou “Il a créé 
les cieux et la terre en toute vérité et vous a donné votre forme 

La statue de Balzac dans le musée de Rodin fait 
par Rodin entre 1891 et 1897.

Les bourgeois de Calais fait par de Rodin actuellement 
installé devant la mairie de cette ville.
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L’introduction
Selon Stéphane Tonnelat, planificateur et chercheur au 

CNRS, «l’espace publique doit être plutôt un espace accessible 
aux public, plus vaste que le domaine général du gouverne-
ment1». L›espace publique doit être efficace dans le changement 
et la créativité pour augmenter la productivité. L›art publique est 
une nouvelle expression dans l›histoire de l›art qui fait référence 
aux œuvres accessibles à tous, celles que nous voyons «dans 
le monde réel et dans ce que nous avons tous en commun2». 
La définition de l›art publique en France est presque identique 
à la définition de l›art publique en Iran et une œuvre général 
peut se trouver dans un endroit dont les portes sont ouvertes 
aux gens, et que gère une association, une œuvre général peut 
être possédée par un investisseur ou un propriétaire (qui peut 
être une personne réelle ou légale) ou une fondation sans but 
lucratif  (en France, l›artiste se réserve le droit de créer son 
travail). Une œuvre créé pour l›espace publique, mais qu›un 
collectionneur privé achète et présente seulement dans les 
centres d›expositions d›art ne fait ne se définit pas comme un 
art publique. Une statut qui se met dans une jardin publics pour 
l’affichage public, géré par une organisation privée est dans le 
cadre de l’art publique.

Lorsque les informations ne sont pas mis à la disposition de 
la monde du financement des œuvres, les partenariats publiques 
et privés mettent en question la nature publique de l’œuvra 
d’art. Selon Jaume Plensa «l’art publique doit contribuer à la 
découverte de la liberté individuelle, quelque chose qui n’exis-
tait pas déjà3». Dans l›art populaire, l›idée de la spécificité du site 
a changé pour inclure tous les travaux qui occupent un concept 
social particulier déductif  comme le champ d›entrée. Selon 
Miwon Kwan, critique d›art dans les «œuvres d›art d›avant-
garde, le concept clé de “site” a transformé d’un emplacement 
physique un solide, stable et efficace, à un élément fluide, souple 
et élastique4» Les statues contemporaines créées au cours des 
années de ce siècle dans les pays comme la France et l›Iran 

renient la théorie de Rosalind Krauss 9 (critique 
d›art) de la disciplines des limites5.

L’espace publique: les coordonnées so-
cio-physiques de l’œuvre d’art

L’œuvre d’art se crée pour stimuler la dis-
cussion entre les membres de la communauté 
et coordonner leurs relations avec l’espace qu’ils 
occupent dans le spectacle et reprend les actions 
politiques partagées au paravent dans le domaine 
publique. Une sphère publique, rejette la pensée 
bourgeoise idéaliste au profit de la variété des es-

La statue de Balzac, écrivain français dans le bou-
levard Raspail, une copie de l’original en 1998.

Les bourgeois de Calais situé au 
Kunstmuseum de Suisse, Basel.
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Résumé

Dans le cadre de l’art urbain la sculpture 
a un double héritage: d’une part, des projets à 
grande échelle que l’on croit être une réponse 
à des monuments historiques et des édifices 
du souvenir, même dans les cimetières, et de 
l’autre, des installations à court terme dans les 
espaces publiques qui se trouvent deçà et delà 
dans l’arène exécutif, même dans le théâtre de 
rue, les carnavals et les festivals. L’Iran avec 
son expérience considérable dans la sculpture 
pré-islamique et la France comme l’un des pays 
qui a un style d’art urbain et de sculpture, ont 
eu une histoire des hauts et des bas dans la si-
tuation actuelle.

Une statue publique met l’accent sur les 
implications politiques des questions d’iden-
tité à travers ses relations avec l’espace et le 

Etude comparée de l’évolution de l’art moderne
urbain à Téhéran et Paris jusqu’à 2000

Par Narcisse M.Sohrabi

temps. Comme les différentes générations ont connu et il 
s’est inscrit dans le passage du temps, chaque œuvre d’art est 
l’expression d’une relation particulière entre l’espace dispo-
nible au public, pour un défi à l’esprit du public. Une statue 
publique, en offrant l’expérience de l’espace et du temps, 
conduit le public à restaurer des liens sociaux avec l’autre. 
Cet article essaie d’étudier une partie du processus des chan-
gements socio-historique de l’art urbain, en particulier la 
sculpture dans les deux pays. Avec une approche historique 
nous demandons quels ont été les problèmes ou les défis 
de la sculpture, en France et en Iran? Cet article examine les 
espaces publiques, les politiques publiques concernant l’uti-
lisation de la propagation de l’art publique et comment tirer 
profit de l’art publique, en particulier de la sculpture dans les 
époques différentes. Cet article est principalement basé sur 
des études de terrain et de la bibliothèque et a étudié des cas 
avant 2000.
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