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هنرمندان ایرانی
در موزه ملی هنر مدرن، ژورژ پمپیدو )2017-1958(

زهرا جهانبخش، پژوهشگر مرکز تحقیقات ارتباطات اجتماعی )Cerlis(، پاریس

دلیل اصلی تجزیه و تحلیل جایگاه هنرمندان ایرانی در مجموعه موزه ملی هنر مدرن مرکز ژورژ پمپیدو به عنوان موضوع این تحقیق، 
نه این است که مجله ایوان تمرکز خود را بر هنر و فرهنگ ایران در فرانسه قرار داده و محققان را به مطالعه در این زمینه تشویق می کند، 
بلکه انتخاب این موضوع بدان علت است که علیرغم این واقعیت که هنرمندان ایرانی از سال های 1940 در صحنه هنری پاریس حضور 

داشته اند، توجه موزه ملی هنر مدرن ژورژ پمپیدو به هنرمندان ایرانی، به چند سال اخیر باز می گردد.
همزمانی این تغییرات با شکل گیری بازار هنر در خاورمیانه، در دبی طی سال های 2006-2005، و ارزش یافتن بی سابقه ی آن 
از نظر مالی، نسبت به آثار هنرمندان این منطقه، به ویژه ایران قابل توجه است. با ظهور بازار هنر، دست اندرکاران هنری، مدیران و 
نمایشگاه گردان های موزه ها و رویدادهای مطرح بین المللی همچون بی ینال ها، با دعوت هنرمندان خاورمیانه تمایل بی سابقه خود را برای 
نمایش  آثار آنها در عرصه جهانی هنر نشان دادند. باید به این امر اعتراف کرد که سهم حضور هنرمندان ایرانی و حتی سایر کشورهای 
خاورمیانه در این مؤسسات هنری  همچنان بسیار کوچک است، به خصوص در مقایسه با سهم هنرمندان غربی. با این حال، با نگاهی به 
سابقه حضور آنها، حتی در دو دهه ی 60 و 70 که دوره اوج هنر مدرن ایران بود، یعنی زمانی که دولت ایران سیاست های فرهنگی قابل 
توجه  ای در حمایت از نمایش هنرمندان ایرانی در صحنه بین المللی داشت، افزایش اخیر نام و آثار هنرمندان ایرانی در موزه های مطرح 

دنیا و سایر رویدادهای بین المللی امری بی سابقه و قابل مطالعه است.
مرکز پمپیدو برای عقب نماندن از همتایان بریتانیایی و آمریکایی خود مانند تیت مدرن )Tate Modern( یا موما )MoMa( یا 
گوگنهایم )Guggenheim( از یک سو، و بازار هنر از سوی دیگر، شروع به غنی سازی مجموعه ی خود و نمایش هنرمندان این منطقه 
از جمله ایران کرد. مطالعات اخیر گویای آن است که موزه حتی اقداماتی برای تسریع یا اجرای این سیاست انجام داده است. برای مثال 

در ژانویه 2014، خانم کاترین دیوید به عنوان دستیار مدیر موزه ملی هنر مدرن منصوب و جایگزین خانم کاترین ُگرنیه شد.
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برای هنرمندان  بین المللی  نمایشگاه  تعدادی  برگزار کردن  با  دیوید  کاترین 
کشورهای عربی خاورمیانه، از معدود کارشناسان اروپایی هنر خاورمیانه محسوب 
می شود. وی همچنین عضو کمیته انتخاب گالری های بخش هنر مدرن آرت فیر 

آرت دبی است.
با توجه به سهم قابل توجه هنرمندان ایرانی در بازار هنر بین المللی خاورمیانه و 
تغییرات صورت گرفته در باال رفتن پذیرش آثار این هنرمندان در مجموعه موزه ملی 
هنر مدرن ژورژ پمپیدو از سال 2006، این مقاله سعی در بررسی این سؤال دارد که 
آیا رشد ارزش پولی آثار هنرمندان ایرانی در بازار تأثیری بر تغییر سیاست های موزه 
ژورژ پمپیدو در پذیرش آثار هنرمندان گذاشته است یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، 
مطالعات کمی و کیفی مختلفی بر آثار موجود در مجموعه موزه ملی هنر مدرن ژورژ 
پمپیدو انجام شد. این مجموعه با بیش از 100،000 اثر، یکی از مجموعه های مرجع 

و پیشرو جهان در هنر قرن بیست و یکم است. 1 
البته باید اشاره کنم این مقاله بخش به روز شده ای از مطالعاتی است که در 
حوزه  رشد ارزش هنرهای تجسمی خاورمیانه در پروژه دکترای جامعه شناسی هنر 

.)Jahan Bakhsh, 2017( و فرهنگ در دانشگاه سوربون پاریس انجام داده ام
موزه: یک نهاد هنری

موزه یکی از عناصر اصلی ساختار دنیای هنر است. این دنیا به دو حوزه اصلی 

تقسیم می شود: حوزه هنر و حوزه بازار. »در حوزه هنری، ارزیابی 
زیبایی شناختی هنر صورت و مورد بازبینی قرار می گیرد. معامالت 
در بازار انجام می شود و قیمت ها تثبیت می شود. در حالی که 
هر یک از این دو حوزه سیستم های ارزش گذاری خاص خود را 
دارا هستند و این دو شبکه ارتباط بسیار نزدیک و  متقابلی  را 
حفظ می کنند« (Moulin , 2009 ,3). موزه یکی از بازیگران 
 ICOM تعریف  در  که  طور  همان  است،  هنری  حوزه  اصلی 
تأکید  آن  بر   )International Council of  Museums)
شده: »موزه مؤسسه ای است دائمی، بدون هدف مادی که درهای 
آن به روی همگان گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت 
آن فعالیت می کند. هدف موزه ها، تحقیق در آثار و شواهد به جا 
مانده ی انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و بهره وری 
معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار به ویژه به نمایش گذاشتن آنها 

.).ICOM, s. d( »به منظور بررسی و بهره معنوی است
مشروعیت موزه، در دادن ارزش زیبایی شناسانه و هنری به 
هنرمندان و آثار آنها، عمدتاً بر اساس معیارهای صرفاً هنری و 
بدون چشم داشت به دستاوردهای اقتصادی است. اهمیت موزه 

Reflet sur l’eau 
Sadr Behdjate (1924-2009) 
(C) Droits réservés Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais/Georges Meguerditchian
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در دنیای هنری به قدری قابل توجه است که برای جامعه شناس 
فرانسوی ریموند مولن »موزه مشخص کننده مرز بین هنر و غیر 
هنر و یا چیزی که هنوز هنر محسوب نمی شود است« )مولن و 
کومن، 1995(. بنابراین می توان ادعا کرد که این نهاد مهم ترین 

نقش را در مسیر  موفقیت هنرمند ایفا می کند.
به رغم این واقعیت که موزه ها ادعا می کنند در جست وجوی 
هیچ منافع اقتصادی نیستند، در حوزه مخالف، بازیگران بازار - 
همه گروه های این حوزه - حداکثر سود اقتصادی را از فعالیت های 
موزه ها به دست می آورند. به محض اینکه اثر یک هنرمند وارد 
مجموعه یک موزه ی معتبر می شود یا موزه نمایشگاهی از آثار 
یک هنرمند برگزار کند، ارزش آثار این هنرمند در بازار افزایش 
می یابد. به نقل از یکی از گالری داران دبی در گفت وگو با نگارنده: 
»به محض اینکه کار یکی از هنرمندان گالری ایشان به مجموعه ی 
موزه بریتانیا وارد شد، دیگر آثار او در بازار پیدا نمی شود. در گالری 
هم یک لیست انتظار از خریداران برای دو سال آینده تنظیم شده 

است«.
اگر به شرایط هنر معاصر توجه کنیم، اهمیت حضور آثار 
اولویت های اصلی  از  هنرمندان یک گالری در موزه ها، به یکی 
گالری های این عرصه تبدیل شده است. به وضوح مشاهده می شود 
که وجه تمایز گالری های مطرح و موفق با دیگر گالری ها در توانایی 
حضور آنها در صحنه بین المللی است. گالری های موفق مطمئناً 
توانسته اند هنرمندان خود را در سالن های نمایش موزه ها معرفی 
کنند و نام آنها را در فهرست خرید آثار موزه های بزرگ بین المللی 
 The Third Line( قرار دهند. به عنوان مثال گالری خط سوم
Gallery( در دبی، که در سال 2005 تأسیس شده، به یکی از 
برترین گالری های بین المللی در خاورمیانه تبدیل شده است. برای 
مثال آنها موفق به معرفی هنرمندان خود، از جمله هنرمند ایرانی 
منیر شاهرودی فرمانفرمایان، در موزه گوگنهایم نیویورک شده اند. 

.)Guggenheim ,2014(
در جستجوی موزه های غربی

از سال 2006، صحنه هنر معاصر ایران شاهد ورود بازار و 
تغییرات عمیق مربوط به ارزش اقتصادی آثار بود. شکل گیری بازار 
دبی در سال 2006، گشایش حراج خانه تهران در سال 2012 و 
افزایش تعداد گالری های هنری را می توان در تأیید این تغییرات 
نام برد. اما علیرغم این واقعیت که یکی از اولین موزه های هنر 
معاصر منطقه در ایران و  در سال 1977 بنا شده است، این موزه 

نتوانسته مشروعیت هنری قابل توجهی کسب کند که در افزایش ارزش هنری آثار 
هنرمندان ایرانی، چه در سطح ملی  و چه در سطح خاورمیانه، نقش چندانی داشته 

باشد.
چرا که این مجموعه مالک »غنی ترین آثار از نقاشی های مدرن غربی در خارج 
از اروپا و ایاالت متحده است« )Waldman and Motevalli ,2015(. یعنی مزیت مهمی 

که می تواند آن را به یک موزه بین المللی تبدیل کند.
از سوی دیگر شاهد هستیم که رقبای ایران در صحنه هنر خاورمیانه، قدرت 
خود را با تأسیس و گسترش موزه های مطرح در اطراف خلیج فارس به رخ کشورهای 
منطقه و جامعه بین المللی می کشند. موزه ی »متحف« در دوحه که مأموریت خود 
را در جهت حمایت و برجسته کردن هنرمندان جهان عرب معرفی می کند، یا 
گوگنهایم در ابوظبی که هنوز مجموعه خود را به اشتراک نگذاشته است، از این 

قبیل موزه ها محسوب می شوند.
در نهایت پر واضح است که بازیگران این شبکه، به خصوص از نگاه ایران، در 
غرب واقع شده اند. با این حال باید یادآوری کرد اعتبار بین المللی ای که موزه های 
حوزه خلیج فارس برای یک هنرمند به همراه می آورند، با موزه های غربی مانند مرکز 

پمپیدو در پاریس یا موما )MoMA( در نیویورک، هنوز قابل مقایسه نیست.
نگاهی تاریخی به حضور هنرمندان ایرانی در پاریس

مطالعه اجمالی تاریخ هنر مدرن و معاصر ایران نشان می دهد که کشور فرانسه 
و مدرسه عالي هنرهاي زیباي پاریس )بوزار(،  یکی از مقاصد اصلی نقاشان و گاهی 

اوقات مجسمه سازان ایران بوده است.
هزینه  اعطای کمک  با  را  هنرمندان  از 1940  پس  ایران  فرهنگی  سیاست 
تحصیلی به تکمیل دوره آموزش هنری خود در پاریس تشویق می کرد. همین طور 
دولت وقت با برگزاری نمایشگاه های  هنری در پاریس سعی در معرفی هنر مدرن 
ایران در صحنه بین اللملی داشت. البته باید افزود که تعداد کمی از هنرمندان، پاریس 
را حتی بدون استفاده از کمک های دولتی و به صورت مستقل برای ادامه مطالعات 

خود انتخاب کردند.
نقش برخی از هنرمندانی که در پاریس تحصیل کرده اند، در تاریخ هنر از اهمیت 
خاصی برخوردار است. از جمله جلیل ضیاءپور در سال 1941، شکوه ریاضی در سال 
1946، حسین کاظمی در سال 1945، جواد حمیدی، ناصر عصار در سال 1953، 
سهراب سپهری در سال 1967، عباس معیری، ابوالقاسم سعیدی، حسین زنده رودی 
و دیگران. در این میان گروهی از هنرمندان تصمیم به ماندن، ساختن زندگی و 
ادامه ی کار هنری خود در فرانسه گرفتند. آنان چنان در صحنه هنر پاریس رسوخ 
کردند که نامشان در فهرست سالنامه هنرمندان ملی هنرهای زیبا دیده می شود. 
در این سالنامه آدرس و شماره تماس کارگاه های هنرمندان به چاپ رسیده است. 
برای مثال در نسخه های دهه های 60، 70، 80 و 90 نام بهحت صدر، ابُل سعیدی 
)ابوالقاسم(، عباس معیری و دیگران چاپ شده است. این هنرمندان آثار خود را به 
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طور منظم در گالری های پاریس نمایش می دادند. به عنوان مثال، حسین زنده رودی، 
ناصر عصار، ابوالقاسم سعیدی و بهجت صدر از نام ها شناخته شده در جامعه هنری 
پاریس هستند که این امر دیرتر باعث شهرت آنها در سطح ملی ایران و حتی تا حدی 

در سطح منطقه )خاورمیانه( شد.
ایرانیان در مرکز پمپیدو

نمایشگاه های موزه ی ملی هنر مدرن، مرکز ژورژ پمپیدو
 Magiciens de( »در سال 1989، مرکز پمپیدو نمایشگاه »جادوگران زمین
La Terre( را برگزار کرد. واضح است که این رویداد نقش عمده ای در ثبت جایگاه 
موزه پمپیدو به عنوان یکی از موزه های پیشگام در نمایش و معرفی هنرمندان 
این  در  ایران  است. سهم  داشته   - غربی  غیر  هنرمندان  ویژه  به  و   - بین المللی 
نمایشگاه به یک هنرمند، یعنی شیرازه هوشیاری )متولد شیراز در سال 1955(، 
خالصه می شود. او در سال 1974 به لندن مهاجرت کرد و تا امروز در این شهر 

زندگی و کار می کند.
نام هنرمندان ایرانی چند دهه بعد در دو نمایشگاه دیگر که توسط موزه برگزار 
شد دیده می شود. موزه در این نمایشگاه ها آثار هنرمندان مجموعه ی خود را به 
 ،)ELLES - نمایش می گذارد. در سال 2009 و به مناسبت نمایشگاه »آنها« )زنان
موزه آثار هنرمندان زن مجموعه ی خود را ارائه کرد که در آن نام چند ایرانی نیز 
دیده می شود؛ از جمله: سارا رهبر متولد 1976، شیرین نشاط متولد 1957، غزل 
متولد 1966 و شادی قدیریان متولد 1974. در سال 2013، به مناسبت نمایشگاه 
»مدرنیته چندگانه« )Modernités Plurielles( مرکز پمپیدو برای اولین بار تاریخ 
هنر مدرن جهانی را در نمایشگاهی با بیش از 1000 اثر از 400 هنرمند از 47 کشور 
برگزار کرد. همان طور که اشاره شد آثار چند هنرمند ایرانی نیز در سالن بخش 
خاورمیانه این نمایشگاه به نمایش درآمد، از جمله بهجت صدر )1924-2009(، 

فریده الشایی )2013-1944( و حسین زنده رودی )1937(2.
در گاه شمار مرکز پمپیدو چندین برنامه، شامل تعدادی سخنرانی یا نمایش فیلم 
درباره ایران نیز برگزار شد. به رغم اینکه حضور ایران در برنامه های این موزه بسیار 
محدود است، این بررسی مختصر نشان می دهد که مرکز پمپیدو از معدود مؤسسات 
هنری بین المللی است که سعی بر نمایش و معرفی هنرمندان ایرانی و همین طور 

سایر کشورهای خاورمیانه تا قبل از سال 1990 داشته است.
مجموعه موزه ملی هنر مدرن مرکز ژورژ پمپیدو

ولی  شده،  افتتاح  سال 1977  در  پمپیدو  ژورژ  مرکز  مدرن  هنر  ملی  موزه 
 Musée du( است  لوکزامبورگ  موزه  مجموعه ی  وارث  موزه  این  مجموعه ی 
Luxembourg( که در سال 1818 ایجاد شده بود. هدف این موزه نگهداری آثار 
خریداری شده توسط دولت فرانسه از هنرمندان فرانسوی در قید حیات بوده است. 
در حال حاضر با بیش از 100،000 اثر که از سال 1905 تا امروز جمع آوری شده، 
این موزه بزرگ ترین مجموعه هنر مدرن و معاصر در اروپا و یکی از دو مجموعه ی 

بزرگ جهان محسوب می شود.3
اکنون به موضوع اصلی این مقاله بازمی گردم. اولین اثر ایرانی 
)متولد 1928(  به سرژ رضوانی  یافته،  راه  این مجموعه  به  که 
هنرمند و نویسنده ایرانی ساکن فرانسه تعلق دارد. این اثر در سال 
1958 توسط دولت خریداری شد. در سال 1963 اثر دیگری از 
ناصر عصار )متولد 1928 تهران - فوت 2011 پاریس(4 که در 

پاریس زندگی می کرد، توسط دولت خریداری شد.
در دهه های 1970 و 1980، فقط سه عکس از عباس عطار 
)متولد سال 1944( در سال 1988 برای مجموعه خریداری شد. 
پنج اثر دیگر از همین هنرمند در سال 2014 توسط گالری ملی 
ُژو دو پوم )Jeu de Paume( با  حمایت آژانس عکاسی مگنوم 

)Magnum( به مجموعه موزه پمپیدو اهدا شد.
دهه  در  می شود،  دیده  پیِش رو  جدول  در  که  طور  همان 
1990 هیچ اثری از هنرمندان ایرانی نه برای مجموعه خریداری 
شده و نه به مجموعه اهداء شده است. بعد از دوازده سال، یعنی در 
سال 2002 یک اثر از غزل )Ghazel( برای مجموعه خریداری 
شد و به همین ترتیب اثر دیگری در سال 2012. چهار سال بعد، 
11 اثر از چهار هنرمند جدید به موزه اهدا می شود: از جمله عباس 
کیارستمی )2016-1940(، فریدون آو )1945(، شیرین نشاط 
و شادی قدیریان. در میان آنها پنج اثر از سوی شادی قدیریان 
و گالری ایشان در تهران )گالری جاده ابریشم( به طور مستقیم 
به موزه اهدا شده است. این امر در سال 2013 با 10 اثر جدید 

تجدید می شود.
همچنین نام یک گالری دیگر از تهران و سه نفر از وارثان 
آثار سه هنرمند در لیست اهدا کنندگان دیده می شود، از جمله: 
پروانه  و   )1981 )متولد  احمدوند  مرتضی  آثار  اعتماد  گالری 
اعتمادی )متولد 1948( را به ترتیب در سال های 2012 و 2013 
به موزه اهدا کرده است. مانلی کیکاووسی5، دختر فریده الشایی، 
میترا ُگِبرویل6، دختر بهجت صدر ، کامران فرمانفرمایان، پسر لیلی 

متین دفتری نیز هر یک اثری را به موزه اهدا کرده اند.
آخرین هنرمند ایرانی که آثارش به مجموعه موزه وارد شده، 
در  هنرمند  این  است.  آمریکایی  ایرانی  هنرمند  بنی صدر،  علی 
سال 1976 در ایران متولد شده ولی از کودکی در آمریکا زندگی 
 Thaddaeus( 7می کند. پنج اثر او نیز توسط گالری تاداوس رپک

Ropac( در سال 2017  به موزه اهدا شده است.
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Sans Titre
Etemadi Parvaneh (née en 1948) 
(C) Droits réservés
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art 
moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais/Georges Meguerditchian

Sans Titre
Lashai Farideh (1944-2013) 
(C) Droits réservés
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art 
moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais/Bertrand Prévost
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Reflet sur l’eau 
Kiarostami Abbas (né en 1940) 
(C) Droits réservés Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais/Bertrand Prévost

Reflet sur l’eau 
Kiarostami Abbas (né en 1940) 
(C) Droits réservés Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais/Bertrand Prévost
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فهرست آثار هنرمندان ایرانی در مجموعه موزه ملی هنر مدرن، ژورژ پمپیدو، از ابتدا )1985( تا سال 2017
 

 
 

 هنرمند تعداد کل آثار تاریخ ورود اولین اثر نوع اکتساب اثر

 (1928سرژ رضوانی ) 1 1985 1958خرید دولت 

 (1928-2011) ناصر عصار 1 1963 1963خرید دولت 

 1988خرید دولت  3
 اهدا توسط ژُو دو پوم 5

 (1944)عباس  8 1988

 (1966) غزل 2 2002 2012و 2002دو خرید دولت 

  2008اهدا  5 و 2006اهدا  1
 توسط صندوق سپرده

 (1940-2016)عباس کیارستمی  6 2006

 (1945) فریدون آو 3 2006 توسط صندوق سپرده 2006اهدا  1

 (1957شیرین نشاط ) 3 2006 توسط صندوق سپرده 2006اهدا  1

توسط صندوق سپرده،  2006اهدا  5
توسط هنرمند و با  2013اهدا  10

 ابریشم تهرانحمایت گالری راه 
 (1974شادی قدیریان ) 15 2006

 (1976) سارا رهبر 1 2009 2009خرید 

 (1981) مرتضی احمدوند 1 2012 اهدا توسط گالری اعتماد

 اهدا توسط دختر هنرمند 
 میترا گوبرویل

 (1924-2009) بهجت صدر 1 2013

 (1948) پروانه اعتمادی 2 2013 اهدا توسط گالری اعتماد

توسط دختر هنرمند مانلی اهدا  1
 اهدا بدون نام 2کیکاووسی، 

 (1944-2013)فریده الشائی  3 2013

 گیزیال وارگا سینایی 1 2013 اهدا توسط هنرمند

اهدا از مجموعه پری امیربیات رادپی 
 توسط غزل

 (1933-1996) چنگیز شهوق 1 2013

 موزه دوستداران اهدا توسط انجمن
 مدرن هنر ملی

 (1955) شیرازه هوشیاری 1 2014

 اهدا توسط پسر هنرمند 
 کامران فرمانفرمایان

 (1937-2007) لیلی متین دفتری 1 2014

 (1976) نوید نور 2 2015 اهدا بدون نام

 (1976) علی بنی صدر 5 2017 گالری تادِاوس رُپک پاریس یاهدا
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واقعیت این است که اهداکنندگان آثار، عمدتاً بازیگران بازار هستند و به نوعی 
به دنبال باال بردن ارزش پولی مجموعه ی خود در بازار. در واقع تأیید ارزش های 
زیباشناختی توسط نهادهای اصلی دنیای هنر، ارزش افزوده ای است که از طریق 
موزه ها به دست می آید. باال بردن ارزش پولی آثار هنرمند با وارد کردن نام او در 
مجموعه های موزه ای، یک استراتژی تجاری شناخته شده است. امری که کشورهای 
مختلف با سیاست گذاری خود سرمایه داران را به انجام آن تشویق می کنند. به عنوان 
مثال، »موزه های هنری، سهم عمده اشیای هنری )objets d’art( جدید خود 
را از طریق آثار اهدایی بخش خصوصی دریافت می کنند، امری که اغلب با کسر 
سخاوتمندانه ای از مالیات آنها تسهیل می شود«.8 با این حال، جدای از منافع بخش 
خصوصی، این حمایت مسلماً بر جایگاه هنر ایران در صحنه بین المللی تأثیر به سزایی 

داشته است.
به غیر از گالری های پایتخت، هنرمندان و اعضای خانواده آنها که هر یک آثاری 
 Caisse( 9را به مجموعه موزه اهدا کرده اند، موزه از حمایت صندوق سپرده فرانسه
 la Société des( مدرن  هنر  ملی  موزه  دوستداران  انجمن  و   )des Dépôts
Amis du Musée national d’Art moderne( برای غنی کردن مجموعه 
خود از هنرمندان ایرانی بهره برده است. در کل مأموریت »انجمن دوستداران موزه« 

غنی سازی مجموعه هنر مدرن و معاصر مرکز پمپیدو است.10
یکی از چهار کمیته خرید آثار این انجمن، گروه بین الملل است که در سال 
2013 افتتاح شد. در مراجعه به وب سایت این انجمن، به غیر از برخی کلیات، 
اطالعاتی در مورد فرایند و نحوه کسب آثار یا جزئیات دیگر موجود نیست. با این 
حال، حضور زیرگروه خاورمیانه و کشورهای عضو آن قابل توجه است. در این بخش 
آمده: »گروه ما همچنان در حال رشد و توسعه است و در واقع شامل 71 عضو از 
17 کشور مختلف می شود )شامل: آرژانتین، برزیل، بلژیک، چین، کلمبیا، عربستان 
سعودی، بریتانیا، ژاپن، اردن، کویت، لبنان، روسیه، سنگاپور، اسپانیا، سوییس و 

امارات متحده عربی(«11.
به غیر از لبنان و عربستان سعودی، پنج کشور دیگر خاورمیانه نیز اخیراً به گروه 
دوستداران موزه ملی هنرهای مدرن پیوسته اند. بدیهی است که این اقدام بر حضور 
هنرمندان کشورهای خلیج فارس در مجموعه ی موزه تأثیر خواهد داشت. در واقع 
مطالعه اجمالی بر حضور هنرمندان لبنانی در مجموعه موزه نشان می دهد که آنها 
نیز تقریباً خط سیر و تکامل حضور هنرمندان ایران را دنبال می کنند، با این تفاوت 
که از سال 2014 تعداد هنرمندان لبنانی به صورت بی سابقه ای افزایش یافته است. 
 )Mireille Kassar( به عنوان مثال، در میان هشت اثر هنرمند لبنانی میریه کسار
)متولد 1963(، چهار اثر توسط »گروه بین الملل، گروه خاورمیانه انجمن دوستداران 
موزه ملی هنر مدرن در سال 2015«12 و چهار اثر دیگر توسط »هنرمند و گالری 

آژیال )Galerie Agial( )بیروت( در سال 2015«13 به موزه اهداء شده است.
این گروه مطرح کردن  فعالیت های  به  اشاره  از  به ذکر است که هدف  الزم 

نقش حضور گروه حامی دیگری است، که به غیر از گالری ها یا 
اعضای خانواده )که با اهداء آثار در جست وجوی منافع اقتصادی 
در بازار هنر هستند(، به فعالیت خود ادامه می دهند. پر واضح 
است که هنر ایران مشمول حمایت این گروه از حامیان نشده 
است. یعنی گروهی که می تواند نقش خود را به عنوان عنصری 
خنثی و بی طرف در دنیای هنر معرفی کند تا به دور از منافع 
اقتصادی تأثیری بر جایگاه هنر ایران در این مؤسسه مهم جهان 

هنر داشته باشد. 

نتیجه گیری
برای به پایان رساندن این مطالعه اجمالی در خصوص سیر 
حضور و ورود هنرمندان ایرانی در مجموعه آثار موزه ملی هنر 
مدرن ژورژ پمپیدو، می توان گفت که از اولین بار در سال 1358 
تا پایان سال 2017، در مجموع 58 اثر از 19 هنرمند ایرانی تبار  

موفق به ورود به این مجموعه شده  است.
همان طور که ذکر شد، بازار هنر منطقه در سال 2006 و 
از  اندکی پس  نگارنده،  در دبی شکل می گیرد. طبق مطالعات 
شکل گیری این بازار، توجه مرکز پمپیدو به هنر مدرن و معاصر 
ایران که حضوری موفق در بازار داشته است، افزایش قابل توجه ای 
تا  موزه در سال 1958  اولین خرید  زمان  از  واقع،  در  می یابد. 
سال 2005، یعنی طی 47 سال، این مجموعه تنها 11 اثر از 
چهار هنرمند را برای مجموعه ی خود اکتساب می کند. ولی از 
سال 2006 تا 2017، یعنی طی یازده سال گذشته، 46 اثر از 
افزایش  اضافه می شود. همزمانی  این مجموعه  به  14 هنرمند 
ارزش آثار در بازار بین المللی خاورمیانه از سویی و افزایش حضور 
دیگر سو،  از  پمپیدو  مرکز  موزه  در مجموعه  ایرانی  هنرمندان 

گویای تأثیر و نقش بازار بر این بازیگر دنیای هنر است.
نتایج این پژوهش همچنین بر این امر تأکید دارد که افزایش 
حضور هنرمندان ایرانی در این موزه با حمایت گالری های تهران، 
اشخاص ایرانی و برخی از حامیان فرانسوی هنر امکان پذیر شده 
است؛ به نحوی که سهم اختصاص یافته از بودجه ی این موزه به 
خرید مستقیم از هنرمندان ایرانی، بسیار ناچیز است. تا حدی که 
به جرأت می توان گفت پذیرش آثار هنرمندان ایرانی طی این 
سال ها افزایش مطلوبی داشته است؛ در حالی که این امر بدون 

اختصاص بودجه دولتی انجام شده است.
ملی،  صحنه  در  ایران  هنر  مستمر  فعالیت های  علیرغم 
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منطقه ای و بین المللی، از سال 2014 تعداد آثار ایرانی تهیه شده 
برای موزه به نسبت کاهش یافته است. این واقعیت می تواند ناشی 
از کاهش فعالیت های بین المللی گالری های ایران و یا عدم تمایل 
مسئوالن مرکز پمپیدو در دعوت از حامیان هنر ایران باشد. در 
خصوص این کاهش توجه به هنر ایران می توان چندین عامل را 
مورد توجه قرار داد که این مبحث خود می تواند موضوع مطالعه ای 

مستقل باشد.
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La Caisse des dépôts  .9 یا صندوق سپرده، یک نهاد مالی دولتی فرانسه است که در سال 1816 
ایجاد شده است. 

10. انجمن دوستداران موزه لوکزامبورگ در سال 1903 تأسیس شد و در سال 1924 به عنوان یک 
انجمن عمومی شناخته شد. این انجمن در سال 1946 به انجمن دوستداران موزه ملی هنر مدرن 

تبدیل شد.
https://www.centrepompidou.fr/id/cny96za/rEbRaKa/fr. Consulté le 02 
janvier 2017.
11. Ibid.
12.https://www.centrepompidou.fr/id/cyXpj76/reEXEr5/fr
13.https://www.centrepompidou.fr/id/cjXpyzp/rLRrkLX/fr
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Sans Titre
Kiarostami Abbas (né en 1940) 
(C) Droits réservés Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais/Philippe Migeat

ME (1997-2000) 
Ghazel (dit), Rapday Ghazal (née en 1966)
(C) ADAGP, Paris
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais/Georges Meguerditchian
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Coposition
Assar Nasser (1928-2011) 
(C) ADAGP, Paris
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art 
moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais/Bertrand Prévost

Sans Titre
Lashai Farideh (1944-2013) 
(C) Droits réservés
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art 
moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais/Philippe Migeat
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Sans Titre
Lashai Farideh (1944-2013) 
(C) Droits réservés
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art 
moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais/Georges Meguerditchian

Sans Titre
Kiarostami Abbas (née en 1940) 
(C) Droits réservés
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art 
moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais/Philippe Migeat
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Flag # 30 Between us and the breeze
Sara Rahbar (née 1976) 
(C) Droits réservés
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art 
moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais/Georges Meguerditchian

Composition
Rezvani Serge (né 1928) 
(C) Droits réservés
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art 
moderne- Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais/Bertrand Prévost
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Notes:
1.https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Les-
oeuvres
2. « Un musée est une institution permanente sans but 
lucratif, au service de la société et de son développement, 
ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et 
transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité 
et de son environnement, à des fins d’études, d’éducation et 
de délectation. »
3. L’œuvre exposée de Hossein Zenderoudi, Miuz skfe, 
1971, Huile sur toile, 195 x 195 cm, achetée en 1971, était au 
dépôt du Centre national des arts plastiques FNAC pendant 
l’exposition « Modernités Plurielles » et n’appartient pas à la 
collection du Centre Pompidou.
4.https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/L-
histoire-des-collections.
5. https://www.centrepompidou.fr/id/cEXb6M/rogo6n/fr
6. https://www.centrepompidou.fr/id/cbk4X6/red84X/fr
7.https://www.centrepompidou.fr/id/c8Edz9L/
rpgEEzk/fr
8.https://www.centrepompidou.fr/id/cajrKMb/
roX8MaA/fr
9.https://www.centrepompidou.fr/id/c9EXK8b/
roEy9LB/fr
10. C’est le cas aux Etats-Unis où ce type de soutien indirect 
à l’art (via la « dépense fiscale ») était environ trois fois plus 
élevé que les subventions publiques directes. En France, 
il est possible de payer sa dette fiscale en transférant des 
œuvres à l’État – possibilité largement utilisée par Picasso. 
(POMMEREHNE and FELD 1997)
11. La Caisse des dépôts est une institution financière 
publique française créée en 1816.
12. Créée en 1903, la Société des Amis du Musée du 
Luxembourg, reconnue d’utilité publique en 1924, est 
devenue en 1946 la Société des Amis du Musée national d’art 
moderne. https://www.centrepompidou.fr/id/cny96za/
rEbRaKa/fr. Consulté le 02 janvier 2017.
13. Ibid.
14.https://www.centrepompidou.fr/id/cyXpj76/
reEXEr5/fr
15.https://www.centrepompidou.fr/id/cjXpyzp/
rLRrkLX/fr
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croître et il compte en fait 71 membres de dix-
sept pays différents (Argentine, Brésil, Belgique, 
Chine, Colombie, Arabie Saoudite, Grande-Bre-
tagne, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Russie, 
Singapour, Espagne, Suisse et les Emirats Arabes 
Unis) ». En dehors du Liban et de l’Arabie Saou-
dite, cinq autres pays de la région viennent d’accé-
der au Groupe Moyen-Orient de la Société des Amis 
du Musée national d’Art moderne. Il est clair que 
cette intégration va évidemment influencer, à 
terme, la montée en puissance de la présence des 
artistes provenant des pays du Golfe.

Un rapide coup d’œil sur l’acquisition 
d’œuvres d’artistes libanais par la collection du 
Musée révèle qu’ils suivent quasiment la même 
ligne d’évolution que les artistes iraniens ; mais 
la différence commence à se faire sentir à partir 
de 2014, date où le nombre d’artistes libanais 
augmente de façon inédite. À titre d’exemple et 
parmi huit œuvres de l’artiste libanaise Mireille 
Kassar (née en 1963) admises dans la collection, 
quatre ont fait l’objet d’un « Don du Cercle Inter-
national - Groupe Moyen-Orient de la Société des 
Amis du Musée national d’art moderne, 2015 » et 
quatre autres résultaient d’un « Don de l’artiste et 
de la Galerie Agial Art, 2015». 

Il était important également de mentionner 
les activités de ce groupe pour montrer qu’il y a 
d’autres donateurs, hormis les galeries d’art ou les 
membres de la famille, dont les dons pourraient 
avoir joué un rôle important dans la recherche 
d’intérêts économiques. Il est clair que l’art de 
l’Iran ne reçoit pas le soutien d’un groupe de mé-
cènes que l’on pourrait qualifier de neutre et dont 
les activités jouent un rôle pour l’art de l’Iran dans 
la collection de cette importante institution artis-
tique mondiale.

Pour clore cette analyse sur l’évolution de la 
présence dans le temps du nombre d’artistes ira-
niens depuis la première acquisition du Musée 
en 1958 jusqu’à nos jours, nous avons dénombré 

58 œuvres de 19 artistes accueillies au sein de la collection. 
Le marché de l’art a émergé dans la région, en 2006, à Dubaï. 

Selon nos observations, peu après, la collection du Musée du 
Centre Pompidou a connu un regain d’attention envers l’art et 
les artistes moderne et contemporain provenant d’Iran. En près 
d’un demi-siècle, de 1958 à 2005, la collection ne s’est enrichie 
que de onze œuvres réalisées par quatre artistes. Rebond en une 
décennie, de 2006 à 2017, où la collection a intégré 46 œuvres de 
14 artistes. La corrélation entre l’augmentation de la valeur des 
œuvres sur le marché international et la montée de la présence 
des artistes dans la collection du Centre Pompidou confirme 
l’influence et le rôle issus du marché pour cet acteur.

Rappelons que le résultat obtenu confirme que l’augmen-
tation de la présence des artistes iraniens dans la collection du 
Musée Pompidou provient, aussi, du soutien des galeries de Té-
héran, de personnalités iraniennes et de mécènes français. La 
part consacrée à des achats directs par le Musée s’avère assez 
réduite, et l’on peut dire que si l’accueil d’artistes iraniens reste 
favorable, cela se fait sans véritable budget défini.

Depuis 2014, en dépit de la poursuite des activités artistiques 
des Iraniens sur la scène nationale, régionale et internationale, le 
nombre d’acquisitions des œuvres dans la collection du Musée 
s’est trouvé limité. Cette réalité pourrait provenir de l’absence 
constatée, d’une part, des activités internationales des gale-
ries iraniennes et, d’autre part, de l’absence réelle d’intérêt des 
conservateurs du Musée du Centre Pompidou. Plusieurs autres 
facteurs irrationnels pourraient également être pris en compte. 
Autant d’éléments qui restent à étudier.
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montre que le Centre Pompidou était, avant 1990, la seule insti-
tution artistique internationale à exposer les artistes iraniens et, 
par extension, ceux de la région du Moyen-Orient.

La Collection du Musée national d’art moderne - Centre 
Pompidou

Héritier des collections du Musée du Luxembourg créé en 
1818, et destiné à accueillir les achats de l’État aux artistes fran-
çais vivants, le Musée national d’Art moderne – Centre de créa-
tion industrielle – conserve la plus importante collection d’art moderne 
et contemporain d’Europe et l’une des deux premières au monde, 
avec plus de 100 000 œuvres allant de 1905 à nos jours.

La première œuvre provenant d’un artiste iranien à entrer 
dans la collection remonte à 1958. Elle est signée Serge Rezvani 
(né en 1928), artiste et écrivain iranien vivant en France. Elle est 
suivie, en 1963, par celle d’un autre artiste iranien ayant vécu à 
Paris, Nasser Assar (né en 1928 à Téhéran, décédé à Paris en 
2011), dont le tableau a fait l’objet d’un Achat d’État.

Trois œuvres datant des années 1980 sont signées de l’artiste 
photographe Abbas Attar dit Abbas (né en 1944). Nous recen-
sons ensuite cinq autres de ses œuvres dans la collection, dont 
certaines ont fait l’objet d’un don du Jeu de Paume, avec le soutien de 
l’Agence photographique Magnum en 2014, ancienne collection du Centre 
national de la Photographie. 

Comme le montre notre tableau, on ne note aucune ac-
quisition ni donation concernant des artistes iraniens au cours 
des années 1990. L’achat suivant n’est effectué qu’en 2002 et 
porte le nom de Ghazal. En 2006, onze œuvres de quatre nou-
veaux artistes – Abbas Kiarostami (1940-2016), Fereydoun Ave 
(1945), Shirin Neshat et Shadi Ghadirian – entrent dans la col-
lection du Centre Pompidou. Parmi elles, cinq, signées de Shadi 
Ghadrian, ont fait l’objet d’une donation de la Silk Road Gallery 
à Téhéran, galerie qui fera une nouvelle donation en 2013 avec 
dix nouvelles œuvres.

Notre recherche aboutit également à une autre galerie de 
Téhéran et à trois descendantes d’artiste dont les noms sont 
mentionnés comme donatrices : il s’agit de la Galerie Etemad 
avec Maneli Keykavoussi, fille de Farideh Lashai ; de Mitra Gober-
ville, fille de Behdjate Sadr ; de Kamran Farman Farmaian, fils 
de Leyly Matine-Daftary. La Galerie Etemad a cédé les œuvres 
de deux artistes, Morteza Ahmadvand (né en 1981) et Parvaneh 
Etemadi (né en 1948), à leurs enfants, chacun une œuvre. Ces 

trois donateurs disposent en pratique de la ges-
tion des œuvres de leurs mères, à l’image de Mlle 
Maneli Keykavoussi qui s’est consacrée à cette 
tâche en mettant sur pied une fondation au nom 
de Farideh Lashai.

Le dernier artiste iranien qui a eu la chance 
d’entrer dans la collection du Musée Pompidou 
est Ali Banisadr, artiste irano-américain, né en 
Iran en 1976 et qui vit depuis toujours aux Etats-
Unis. Ses œuvres ont aussi fait objet d’un don de 
la galerie parisienne Thaddaeus Ropac en 2017.

Le fait que ces donateurs soient en grande 
partie des acteurs du marché et qu’ils cherchent à 
donner à leurs artistes une valeur ajoutée à travers 
les valeurs esthétiques promues par les institutions 
majeures du monde artistique, obéit à une straté-
gie bien connue dans le milieu de l’art, également 
encouragée par les différents pays. Ainsi : « Les 
musées d’art obtiennent une part importante de 
leurs nouveaux ‘objets d’art’ au moyen de dons 
privés, souvent facilités par de généreuses déduc-
tions fiscales. » Toutefois, les intérêts du secteur 
privé mis à part, ce soutien trouve un écho inter-
national sur la place de l’art de l’Iran sur la scène 
artistique mondiale.

Si l’on met de côté les galeries d’art de la ca-
pitale, les artistes eux-mêmes ou les membres de 
leurs familles ayant offert des œuvres à la collec-
tion du Musée Pompidou, celle-ci a également 
reçu le soutien de la Caisse des Dépôts et la So-
ciété des Amis du Musée national d’Art moderne 
dont la vocation est d’enrichir les collections d’art 
moderne et contemporain du Centre Pompidou. 

Inauguré en 2013, l’un des quatre groupes du 
comité d’acquisition de cette société est le Cercle in-
ternational. En consultant son site internet, hormis 
quelques généralités, nous ne trouvons pas d’in-
formations sur les processus d’acquisition. Tou-
tefois, notre attention est attirée par la présence 
du sous-groupe du Moyen-Orient et les pays 
membres du Cercle : « Notre Cercle continue de 
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Iran a connu l’émergence du marché et les pro-
fonds changements liés à la valeur économique 
des œuvres – l’ouverture du marché de Dubaï 
en 2006, la création de la maison de vente aux 
enchères Tehran Auction en 2012, l’augmentation 
substantielle du nombre de galeries d’art –, et 
même si le pays figure parmi l’un des premiers 
de la région à posséder un musée depuis 1977, 
qui rassemble « the greatest collection of  modern 
Western masterpieces outside Europe and North 
America » (Waldman and Motevalli 2015), il n’a 
pas pu trouver une légitimité pour donner une va-
leur de premier plan aux artistes iraniens, que ce 
soit sur le plan national ou à l’échelle du Moyen-
Orient. 

Les concurrents sur la scène artistique 
moyen-orientale fourbissent leurs armes notam-
ment pour ce qui concerne les autres musées 
autour du golfe Persique : le Mathaf  à Doha se 
donne pour mission de mettre en avant les artistes 
du monde Arabe ; le Guggenheim à Abu Dhabi 
n’a pas encore communiqué sur sa collection.

Mais il est un fait que les acteurs de ce réseau, 
agissant depuis l’Iran, se situent en Occident, et 
qu’intégrer pour un artiste la collection d’un mu-
sée d’un pays du golfe Persique n’apporte pas en-
core la même visibilité que celle du Centre Pom-
pidou à Paris ou celle du MoMA à New York. 

Étude historique sur les artistes iraniens à Paris
Une étude succincte sur l’histoire de l’art mo-

derne et contemporain de l’Iran confirme que 
la France, avec l’École des Beaux-Arts rue Bo-
naparte, s’avère une des principales destinations 
des artistes peintres et sculpteurs iraniens. Après 
1940, la politique culturelle de l’Iran encourageait 
les artistes plasticiens à venir poursuivre leur for-
mation artistique à Paris, en octroyant des bourses 
aux diplômés des Beaux-Arts de Téhéran, voire 
en organisant pour eux des expositions dans la 
capitale. Quelques artistes ont aussi entrepris des 
études à Paris sans avoir recours à une aide par-

ticulière. 
Parmi eux, certains noms se détachent : Jalil Ziypoor en 

1941, Shokoh Riyazi en 1946, Hossein Kazemi en 1945, Ja-
vad Hamidi en 1947, Nasser Assar en 1953, Sohrab Sepehri 
en 1967, sans compter Abbas Moyeri, Abolghasem Saeedi ou 
Hossein Zenderoudi... Certains parmi ces artistes, ont décidé 
de vivre et de construire leur parcours artistique en France. Ils 
se sont ancrés sur la scène parisienne et leurs noms, avec les 
cordonnées de leur atelier, figurent dans l’Annuaire national des 
Beaux-Arts des années 1960, 70, 80 et 90. Hossein Zenderoudi, 
Nasser Assar, Abolghasem Saidi, Behdjate Sader sont régulière-
ment exposés dans les galeries parisiennes et sont devenus des 
figures emblématiques. Leur réputation sur la scène parisienne a 
permis à leurs œuvres artistiques d’acquérir une reconnaissance 
au niveau national et parfois au niveau de la région du Moyen-
Orient.

Les artistes iraniens au Centre Pompidou
Les Expositions, un rôle pionnier 
En 1989, le Centre Pompidou organise l’événement-exposi-

tion « Magiciens de la Terre ». Il est clair que cette manifestation a 
conféré au Musée un rôle pionnier dans la représentation d’ar-
tistes du monde entier, en particulier non occidentaux. La part 
des artistes provenant d’Iran est réduite à la portion congrue 
avec une seule artiste : Shirazeh Houshiary, née à Shiraz en 
1955, ayant émigré à Londres en 1974 où elle vit et travaille. 

Quelques décennies plus tard, deux autres expositions au-
tour des artistes de la collection du Musée voient le jour. En 
2009, l’exposition « Elles » met à l’honneur les  femmes artistes 
de la collection du Centre Pompidou, notamment iraniennes : 
Sara Rahbar née en 1976, Shirin Neshat, Ghazel née en 1966 et 
Shadi Ghadirian née en 1974 (Musée national d’art moderne/
Centre de création industrielle (France) and Centre Georges 
Pompidou 2009). Puis, en 2016, une vaste et ambitieuse expo-
sition, « Modernités Plurielles », présente pour la première fois une 
histoire mondiale de l’art, à travers un parcours de plus de 1 000 
œuvres rassemblant 400 artistes représentant 47 pays, dont 
les artistes iraniens Behdjate Sadr (1924-2009), Farideh Lashai 
(1944-2013), Hossein Zenderoudi (1937). Au programme des 
agendas du Centre Pompidou, figure également un petit nombre 
de débats et de projections de films consacrés à l’art de l’Iran.

En dépit de cette énumération assez limitée, ce bref  aperçu 
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Depuis janvier 2014, le musée a pris des décisions afin de 
mener à bien et même d’accélérer cette politique. À cet effet, 
Mme Catherine David, reconnue comme l’un des rares commis-
saires d’exposition européens ayant organisé plusieurs expo-
sitions pour les artistes du monde arabe, provenant plutôt du 
Moyen-Orient, et membre du comité de sélection des galeries 
pour la foire d’Art Dubai (programme Art Modern), a été nom-
mée directrice adjointe du Musée national d’Art moderne (Le-
queux 2014) où elle a remplacé Mme Catherine Grenier.

Compte tenu de la contribution importante des artistes ira-
niens sur le marché de l’art l’art international situé au Moyen-
Orient, compte tenu de la croissance du nombre d’acquisitions 
d’œuvres iraniennes dans la collection du Musée national d’art 
moderne Georges Pompidou à partir de 2006, cette recherche 
tente d’examiner si la croissance de la valeur monétaire des 
œuvres d’artistes iraniens sur le marché a influencé le change-
ment de politique du Musée du Centre Pompidou vis-à-vis de la 
représentation des artistes iraniens.

Pour répondre à cette question, une étude quantitative et 
qualitative a été menée sur les œuvres de la collection du Musée 
national d’art moderne Georges Pompidou. Rassemblant plus 
de 100 000 œuvres, les collections du Centre Pompidou (Musée na-
tional d’art moderne - Centre de création industrielle) constituent 
l’un des premiers ensembles mondiaux de référence pour l’art des XXe et 
XXIe siècles. 

Cette recherche reprend les éléments d’une étude (Jahan-Ba-
khsh 2017) que nous avons menée, portant sur la valeur de l’art 
visuel du Moyen-Orient, dans le cadre d’une projet de thèse de 
doctorat en Sociologie des arts et de la culture à l’Université 
Sorbonne Nouvelle. 

Musée : une institution artistique ?
Le Musée constitue l’un des éléments principaux du réseau 

intervenant dans la structure du monde artistique, qui se divise 
en deux champs principaux : le champ artistique et le champ du 
marché. « Dans le champ artistique s’opèrent et se révisent les 
évaluations esthétiques. Dans le marché, se réalisent les transac-
tions et s’élaborent les prix. Alors qu’ils ont chacun leur propre 
système de fixation de la valeur, ces deux réseaux entretiennent 
des relations d’étroite interdépendance. »  (Moulin 2003, 9) 
Le musée est l’acteur majeur du champ artistique, comme le 
confirme la définition proposée par l’ICOM. 

La légitimité du musée pour la valeur esthé-
tique donnée aux artistes et à leurs œuvres vient 
en effet en grande partie de son jugement, fondé 
sur des facteurs purement artistiques, sans souci 
a priori de gains économiques. L’importance du 
musée dans le monde artistique s’avère à ce point 
tellement remarquable que pour la sociologue 
française R. Moulin « le musée trace la frontière entre 
ce qui est l’art et ce qui ne l’est pas ou pas encore. » (Mou-
lin and Quemin 1995). Cela fait du musée un élé-
ment d’importance dans le parcours d’un artiste. 

Du côté du champ commercial, les acteurs du 
marché – toutes catégories incluses –  recueillent 
les retombées économiques des activités organi-
sées par les musées autour des artistes. Dès qu’un 
peintre intègre la collection d’un musée presti-
gieux ou qu’un musée organise une exposition 
de ses œuvres, la cote de celui-ci augmente. Lors 
d’un entretien à Dubaï avec un galeriste, en mars 
2015, celui-ci nous a confié que depuis qu’une 
œuvre de l’un de ses artistes était entrée dans la 
collection du British Museum, « on ne pouvait 
plus trouver ses œuvres sur le marché, si bien qu’il 
y avait une « liste d’attente » à la galerie pour les 
deux prochaines années. »

Si l’on revient à la situation de l’art contempo-
rain, l’entrée des œuvres d’un artiste dans la col-
lection d’un musée est devenue une des obliga-
tions prioritaires des galeries d’art. Une galerie qui 
acquiert une notoriété sur la scène internationale 
ouvre l’accès de ses artistes à des salles d’exposi-
tion ou même à la liste des acquisitions des grands 
musées internationaux. À titre d’exemple, The 
Third Line Gallery à Dubaï, fondée en 2005, ap-
paraît parmi les premières galeries internationales 
du Moyen-Orient. Elle est parvenue à représenter 
l’artiste iranienne Monir Shahroudy Farmanfar-
maian au Solomon R. Guggenheim Museum de 
New York. (Guggenheim 2014)

À la recherche de musées occidentaux ? 
Quand la scène de l’art contemporain en 
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Les artistes iraniens au Centre Pompidou (1958-2017)
Zahra Jahan-Bakhsh 
Chercheuse associée au Cerlis, Paris

La raison principale qui nous conduit, aujourd’hui, à analyser la place des artistes iraniens, dans la col-
lection du Musée du Centre Pompidou, ne tient pas à ce que la revue Iwan se focalise sur l’art et la culture 
de l’Iran en France, où elle encourage, certes, les chercheurs à porter leurs différents points de vue sur ce 
milieu depuis la France ; c’est plutôt que, les artistes iraniens étant présents sur la scène parisienne, formés 
à l’école de Beaux-arts de Paris, depuis les années 1940 et dont certains sont restés vivre à Paris depuis, le 
Musée du Centre Pompidou ne porte son attention vers eux que depuis une période relativement récente. 

Ce changement coïncide avec la formation, en 2005 et 2006, du marché de l’art au Moyen-Orient, 
aux Émirats et à Dubaï, avec la découverte inédite de la valeur monétaire associée à des œuvres et à des 
artistes de cette zone géographique jusqu’alors mise à l’écart, en particulier l’Iran. Depuis, les conservateurs 
et commissaires d’exposition des musées d’art autant que les manifestations de renommée internationale 
ont commencé à inviter et à exposer les artistes du Moyen-Orient. Et si l’on admet que l’attention portée 
à l’ensemble des artistes de la région par ces institutions reste encore très réduite, comparativement aux 
artistes occidentaux, force est de constater que ce tournant marque une ère nouvelle pour ces artistes sur 
la scène artistique internationale. 

Afin de ne pas accuser de retard par rapport d’une part à ses confrères britanniques et américains 
comme la Tate Modern, le musée Guggenheim ou le MoMa d’une part et le marché de l’art d’autre part, 
le Musée du Centre Pompidou commence à enrichir sa collection et entreprend d’exposer les artistes de 
la région.


