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شاهکارهای موزه لوور در لوور می ماند
نگاهی به نمایشگاه »موزه لوور در تهران«

مهرنوش علی مددی1

در آخرین روزهای سال 13۹6 خبری پر سر و صدا مبنی بر نمایش آثار موزه لوور فرانسه در تهران نظر همگان را به خود جلب کرد. نمایشگاهی 
مهم در طبقه نخست ساختمان موزه آثار دوران اسالمی در کنار ساختمان موزه ایران باستان با طاق نمایی گرته برداری شده از طاق کسرا در تیسفون، 
که یادگار طراحی باستان شناس و معمار فرانسوی آندره گدار است.  موزه لوور به عنوان یکی از اولین و بزرگترین موزه های جهان که ساالنه نزدیک به ۹ 
میلیون بازدید کننده از سراسر دنیا دارد، از زمره محبوب ترین اماکن فرهنگی، هنری و تاریخی به شمار می رود. دوشنبه 14 اسفندماه نمایشگاه »موزه لوور 
در تهران« با منتخبی از گنجینه آثار این موزه و حضور ژان ایو لودریان و محمدجواد ظریف، وزرای امور خارجه فرانسه و ایران به طور رسمی افتتاح شد.

پاریس در قلب تهران
صف طویل بازدیدکنندگان در روزهای آغازین سال جاری برای تهیه بلیط و ورود به محوطه موزه ملی ایران نشان از یک جور کنجکاوی، هیجان و 
شاید صرفاً گذراندن اوقات فراغت در تعطیالت نوروز دارد. تصویری که در کمترین مواقع و در دیگر روزهای سال، این موزه مهم ایرانی به خود می بیند. بهای 
بلیت به منظور دیدار از نمایشگاه پنج هزار تومان بوده که در نسبت با ورودی لوور واقعی تفاوت بسیار دارد. طراحی و چیدمان نمایشگاه از یک دستورالعمل 
مشخص با حفظ ترتیب تاریخی و تالش برای نمایش ثمره ذوق فرانسویان برای حفظ این آثار، پیروی می کند. تجمیع مخاطبان در مقابل هر اثر، به خوبی 

بازگو کننده تجربه ای تازه از تقابل با آثاری موزه ای است. 
سال 2016 رییس جمهور ایران حسن روحانی سفری به کشور فرانسه داشت. طی سفر توافق نامه ای بین روئسای جمهور دو کشور در خصوص 
همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران و موزه لوور فرانسه منعقد شد. به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، توافق اولیه بین 
موزه لوور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر برپایی نمایشگاهی از آثار شاخص موزه لوور در موزه ملی ایران، با حضور هیأتی از 
کارشناسان این موزه به سرپرستی دکتر ماریل پیک، مدیر بخش شرق باستان لوور روز سه شنبه و چهارشنبه 18و17 اسفند ماه 13۹5 در طی جلسه ای با 
دکتر نوکنده، مدیر موزه ملی ایران برگزار شد. در این دیدارها طرفین پیرو مذاکرات قبلی در خصوص فراهم آوردن مقدمات نمایشگاهی از آثار موزه لوور

1. پژوهشگر تاریخ هنر
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 در موزه ملی ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند. در همین راستا هیأت اعزامی 
از لوور به همراه کارشناسان موزه ملی از محل نمایشگاه بازدید کرده و قابلیت های 
حفاظتیـ  امنیتی، امکانات فضایی و سایر جزئیات را با کارشناسان موزه ملی ایران 

مورد بررسی قرار دادند.
این نمایشگاه در چهار بخش  اصلی تحت عناوینی چون؛ »تولد یک مجموعه«، 
»رویای جهانی شدن«، »شکوه تمدن های جهان« و »موزه زنده«، به صورت محتوایی 
تدارک دیده شده است. به واقع این رویداد هدفی از نمایش تاریخچه تشکیل موزه 
لوور، از روزگار شاهان فرانسه تا تحوالت آن در عصر حاضر را مد نظر قرار داده است. 
در این نمایشگاه 56 اثر از تمدن های عهد باستان در غرب آسیا، اروپا و شمال 
آفریقا از جمله بین النهرین، مصر، سومر، آشور، یونان و روم و مجموعه ای نقاشی، 
طراحی و لیتوگرافی به چشم می خورد. در ادامه به تعدادی از شاخص ترین این آثار 

اشاره خواهم کرد. 
مجسمه »ابوالهول« ساخته شده از سنگ گرانودیوریت که با نسخه عظیم الجثه 
مصری فاصله زیادی دارد و متعلق به دوره »فرعون هاکور« بوده و از آن به عنوان 
نمایشگاه  این  آثار  از خبرسازترین  یکی  می شود  یاد  نظم جهان  حافظ  نگهبان 
است. قطعه ای از نقش برجسته »سر خراج گزار مادی« از خورس آباد عراق متعلق 
به امپراتوری آشور، قطعه ای از »نقش برجسته سربازان« با کاله پردار یافته شده 
از نینوای باستان متعلق به امپراتوری آشور و تندیس »گودآ« مربوط به تمدن 
سومر از دیگر آثار تمدن های باستانی این نمایشگاه هستند. »خمره پلیکه« متعلق 
و  مزار  و  یادبود  میالد، سنگ های  از  پیش  تا 460  قدمت450  و  یونان  هنر  به 
یادگارهایی از تمدن مصر باستان مثل مجسمه »کاتب سلطنتی« و »منشی« در 

دوره رامسس دوم متعلق به سال های 1213ـ 127۹ پیش از 
میالد، مجسمه کاتب از سنگ دیوریت در قرن 12 و 13 پیش 
از 106۹ـ1550  مانده  باز  احشا  و  امعاء  کوزه های  و  میالد  از 
که  شکار«  »ایزدبانوی  یا  »نذری«  مجسمه  و  میالد  از  پیش 
مجسمه ای مفرغی ساخته شده در قرن سوم ـ چهارم پیش از 
میالد که متعلق به هنر اتروسک بوده است. »سنگ مزار مادر 
و پسری مزین به خط هیروگلیف لووی« از تمدن هیتی ها واقع 
در جغرافیایی مابین سوریه و ترکیه در هزاره اول پیش از میالد 
را می توان در این مجموعه شاهد بود. اثری دیگر تحت عنوان 
کتیبه »میترا در حال کشتن گاو نر« که قدمت آن به قرن دوم تا 
چهارم میالدی تخمین زده شده و از منطقه ای در صیدای لبنان 
به دست آمده از زمره بی نقص ترین کتیبه میترائیسم جهان نیز 
به شمار می رود. لگن زرین قلمکاری شده با موضوع شکار متعلق 
به هنر مصر و به جا مانده از قرن 13 میالدی، صندوقچه اشیاء 
متبرک به شکل مقبره و در ابعاد کوچک که گفته شده کاربری 
آنها در قرن پانزدهم میالدی برای حفظ و نگهداری قطعاتی از 
بدن افراد مهم و برجسته بعد از وفاتشان در نظر گرفته می شده 
است. مجسمه »مریم عذرا و کودک« از سنگ آهک چند رنگ 
که در قرن 14 میالدی ساخته شده و نشانه ای از هنر گوتیک 
است. پیاله ای با نقش ترنج به جا مانده قرن 15 میالدی ساخته 
امپراطوری  شده از سنگ طال یاقوت و سنگ یشم متعلق به 
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عثمانی از مجموعه لویی چهاردهم، »تندیس ایزدبانو« متعلق به 
قرن اول یا دوم میالدی از سنگ مرمر، کتیبه مرمرین با عنوان 
»چیرگی زمان بر جهان«، مجسمه »فرشته نگهبان آرامگاه قلب 
به قرن 16 میالدی،  از سنگ مرمر و متعلق  فرانسیس دوم« 
مجسمه »مینرو« مشهور به اورسه - ایزدبانوی عشق که پس از 
تغییر و افزودن کالهخود و جغد به ایزبانوی جنگ و خردمندی 
»هورورس«  مجسمه  روم،  هنر  به  متعلق  داد-  عنوان  تغییر 
از سنگ  از سنگ گرانیت و چشمانی  یا شاهین ساخته شده 
عقیق، نیم تنه ای از امپراتور روم »مارکوس اورلیوس« متعلق به 
قرن 17 میالدی، مجسمه »نشور مرزبان« و »رییس گمرک« 
که سه ایزد اصلی پرستشگاه را معرفی کرده و در قرن اول یا 
دوم میالدی توسط رومی ها از مصر به شمال روم آورده شده 
در جریان لشکرکشی ناپلئون بناپارت ضبط و به دستور لویی 
از »پیکار  با صحنه ای  هجدهم خریداری شده است، خمره ای 
سه جنگجوی یونانی«، لوحی از گل پخته شده که موضوع آن 
جشن عروسی »تتیس و پله« بوده، خاکستردان ایتالیایی مربوط 
به قرن اول میالدی، »سنگ مزار فیلیپس« مکشوفه از جزیره 
از  بشقابی  از میالد،  پیش  تا 450  یونان حدود 440  تاسوس 
جنس خمیر شیشه با نقش گل متعلق به قرن 17 میالدی که 
از ترکیه به دست آمده، مجسمه ای از »دومینیک قدیس« از 
اثر عبدالجلیل  مجموعه کامپانا، آثار نگارگری و مزین به طال 
لونی در قرن 18 میالدی و سلطنت سلطان عثمانی؛ مصطفای 
پادشاه مصر  ان سخمت« تحصیل دار  تنه »عنخ اف  نیم  دوم، 
سنگ  از  شده  ساخته  میالد  از  پیش  سال570ـ58۹  به  که 
گرایاکا. عالوه بر اینها، دو اثر نیز متعلق به تمدن ایران بوده؛ 
سال   3300 با  است  مفرغی  شی ای  که  »تبر کتیبه دار«  یکی 
قدمت، کاوش شده توسط رومن گیریشمن از محوطه جهانی 
چغازنبیل منقوش به نام پادشاه عیالمی- اونتاش ناپیریشا- و 
دیگری »بیرق« مدور بر دوش دو گاو نر از جنس مفرغ مزین به 
چهار حلقه چهار نفره که در اوایل هزاره دوم پیش از میالد در 

لرستان کشف شده و متعلق به عصر آهن است.
در این مجموعه آثار نقاشی هم از دوره های مختلف به چشم 
با عنوان  و  نشانه مسیحیت  به  زنبق  از گل  تابلویی  می خورد؛ 
بشارت اثر »ساسوفراتو«، تابلویی از »ژان باتیست بلن دو فونتنه« 
با عنوان گل و گلدان و مجسمه نیم تنه پادشاه فرانسه، اثری از 
»ژان باتیست کامی کورو« با عنوان  قایقران،  خاطره ای از تاالب 

مونیه در حوالی مونفرمیه، نقاشی فوران آتشفشان وزوو-که منجر به نابودی شهر 
باستانی پمپی شد- اثر »مایکل وونکی«، تابلویی متعلق به »اوبر روبر« هنرمند 
نقاشی که تغییرات پی درپی کاخ لوور را به تصویر کشیده و بازنمایی هایی از »ژی 
آر« که گویای تاریخچه ای از موزه لوور است که در آن بخشی از فضا در اختیار 
هنرمندان وقت قرار می گرفته تا آثاری نو و جدید خلق کنند و همچنین آثاری از 

»رامبراند«،  «اوژن دوالکروا«، »آرنولوف راینر« و »ژوزف آود«.
اما در بخش دیگر این نمایشگاه و در سالنی مجزا از این مجموعه، 18 تابلوی 
عکس از هنرمند سینماگر، عباس کیارستمی نیز به نمایش درآمده است. این مجموعه 
با عنوان »به من نگاه کن« شامل عکس هایی است که ایده این هنرمند برجسته را طی 
بازدیدهایی که بین سال های 1۹۹6 تا 2012 میالدی از تاالرهای موزه لوور در پاریس 
داشته به ثبت رسانده است. در این عکس ها مواجه مخاطبان با آثار به گونه ای نمایش 
داده شده که هریک معنایی را می سازند. انتخاب نوع خاصی از مخاطبان در چگونگی 
قرارگیری مقابل اثر و ارتباط آنها با اثری شاخص در موزه لوور، معرف هوشمندی و زاویه 

دید متفاوت هنرمند از یک رفتار موزه ای را به دست می دهد.   

پیشینه یک رابطه دیرینه
ژان لوک مارتینس رئیس موزه لوور در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا درباره 
برگزاری این رویداد گفت: این که »لوور« خود را در موزه ملی ایران معرفی می کند، 
یعنی دارد از مخاطب ایرانی دعوت می کند بیاید و خود لوور را ببیند. این کار برای 
شناخت بیشتر و قدم اول مهم ترین اتفاق است. او در ادامه توضیح داده، در وهله اول 
برای ایجاد ارتباط باید همدیگر را بشناسیم، با تاریخ و تمدن یکدیگر آشنا شویم و 

خودمان را معرفی کنیم.
فرانسه به عنوان یکی از بانیان علم باستان شناسی و روش باستان شناسان 
در قرن هجدهم، فعالیت های ارزنده ای را به کشورهایی با تمدن های چندهزار 
ساله عرضه داشته است. به این ترتیب و با درک اهمیت و ارزش آثار تاریخی 
و هنری آثار و اشیاء به جای مانده؛ سرمایه ای غنی را از مناطق مختلف جهان 
در گنجینه معتبرترین موزه کشور خود جمع آوری کرده است. از عصر قاجار در 
ایران، باستان شناسان فرانسوی به منظور کشف و واکاوی آثار و ابنیه تاریخی 
با حمایت  نیز  تا سالیان بعدتر  ایرانیان عرضه کرده اند.  به  خدمات متعددی را 
حکومت پهلوی تعدادی از تاریخ شناسان و باستان شناسان و هنرمندان فرانسوی 
با عالقه به فرهنگ و هنر ایران سعی در ساخت و مرمت آثار هنری داشته و به 

اشاعه فرهنگ و هنر در محیط های آموزشی و فرهنگی پرداخته اند.
مطالعه تاریخ فرهنگ و هنر ایران در یک قرن اخیر مؤید آن است که حضور 
فرانسویان در این کشور تأثیرات متفاوتی را در شکل گیری فرآیندهای اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و هنری به جا گذاشته است. از ابتدای حکومت پهلوی اول ایجاد 
فضای تحصیلی برای محصالن و دانشجویان ایرانی در فراگیری رشته های صنعتی، 
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علوم پزشکی و علوم انسانی به طور مشخص در کشور فرانسه، مسیر همواری را 
برای ورود دستاوردهای فرانسویان و انتقال دست مایه ایشان به کشوری که سودای 
پیشرفت داشت را فراهم آورد. تأسیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در 
سال 131۹ و اعزام تعدادی از اولین گروه فارغ التحصیالن این دانشکده به کشور 
فرانسه برای فراگیری آموزش های تکمیلی هنر نیز به نسخه ای مبدل شد تا امکانی 
برای آشنایی و بهره مندی از آموزه های هنر اروپایی را برای هنر ایران به ارمغان 
آورد. این روند تا سالیان بعدتر ادامه یافته؛ تا جایی که در اغلب موارد ایده تأسیس 
دانشکده ها و مراکز فرهنگی و هنری در ایران از ساختار و برنامه ریزی فرانسوی ها 
تبعیت می کند. خاطرات بسیاری از هنرمندان و نویسندگان و روشنفکران ایرانی 
که اولین نسل تولد یافته در دوره پهلوی اول بوده و تحصیالت خود را در فرانسه 
ادامه داده اند، تأییدگر آن است که این آشنایی و معرفی سبقه ای طوالنی دارد. 
چناچه پیش از آن در حکومت قاجار نیز این روند به گونه ای دیگر آغاز شده بود. 
ایران این جریان شکل دیگری پیدا می کند و به دلیل  انقالب اسالمی  با وقوع 
خاستگاه نظام جدید، روابط فرهنگی و هنری و حضور فعاالنه ی فرانسویان صورتی 

کمرنگ به خود می گیرد. 
با این حال در خالل این برگزاری، آنچه از جانب رییس موزه لوور در باب 
شناخت و معرفی تاریخ و تمدن دو کشور مطرح شده قابل تأمل است؛ چراکه با 
در نظر داشتن پیشینه ای که ذکر آن رفت، به خوبی می دانیم آثاری مهم از ادوار 

گوناگون کشور ایران نیز از همان سال ها در دل این موزه گنجانده شده است.   

عکس ها از مریم کامیاب

سرانجام رویدادی مهم و مناقشه برانگیز
تلقی  برانگیز  بحث  را  نمایشگاه  این  نتیجه  می تواند  آنچه 
نماید چگونگی انتخاب آثاری است که برای نمایش به موزه ملی 
ایران سپرده شدند. با وجود اهمیت و جلوه گر شدن پدیده های 
تاریخی و هنری از اغلب تمدن های باستانی و استقبال گسترده 
بازدیدکنندگان از طیف های مختلف می توان چنین رویدادی را 
از معدود اتفاقات مهم اخیر قلمداد کرد. در واقع این پویایی و 
مشارکت در بازدید و  آشنایی با هنر و تمدن غیر ایرانی از جانب 
مخاطب ایرانی که تناسبی دائمی با این شکل از فعالیت ها ندارد 
این  در  درآمده  نمایش  به  آثار  وجود  این  با  است.  توجه  قابل 
نمایشگاه اغلب مخاطبان جدی و آشنا به تاریخ هنر را نتوانست 

راضی نگه دارد.
مارتینس در ادامه همان مصاحبه اختصاصی و در پاسخ به 
لوور  ارائه شده در نمایشگاه موزه  آثار  این پرسش که گزینش 
در ایران بر چه اساس انجام شده، گفت: »تصمیم گرفتند برای 
اشیاء یک داستان تعریف کنند؛ در بخش اول آثاری از شاهان 
فرانسه در دوره های گذشته به نمایش درآمد؛ در واقع آثاری که 
از پادشاهان فرانسه کلکسیون شده بود. سپس تصمیم گرفته شد 
که کلکسیون های نفیس تری از نقاط دیگر دنیا به نمایش درآمده 
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و نمایشگاهی مربوط به قرن نوزدهم و بخشی متعلق به آثار قرون 
وسطی در نظر گرفته شود. قسمت پایانی نمایشگاه نیز بخش 
معاصر موزه لوور بوده که ارتباط موزه با هنر معاصر و هنرمندانی 
او  زعم  به  می دهد«.  نشان  را  هستند  حیات  قید  در  هنوز  که 
این گزینش به صورت اجمالی برداشتی کلی از هنر، فرهنگ و 

تمدن های ادوار مختلف تاریخی را در برگرفته است. 
آثار  دارای  لوور  موزه  گنجینه  که  است  روشن  و  واضح 
ارزشمندی از دوره های تاریخی مختلف و سرزمین های دور و 
نزدیک است. این دستاورد بی شک به درک و دریافتی تاریخی 
از جانب فرانسویان بازمی گردد. حال با در نظر داشتن اخباری 
از این دست که گاهی منوط به نمایش جعلی آثار در این موزه 
مشهور به گوش می رسد ولی در عین حال به حضور اصل اثر هم 
در گنجینه اشاره دارد، شائبه ای از اصالت و غیر اصیل بودن آثار 
به نمایش درآمده ایجاد می کند. مضاف براینکه انتظار مخاطب 
هنرشناس ایرانی در رویارویی با این نمایشگاه، آثاری با کیفیت و 
ارزش هنری باالتر و احتماالً حضور آثاری بدون جهت گیری های 
تعمدی بود. بی تردید آنچه اخبار این رویداد را با سر و صدایی 
افزونتر جلوه گر می نمود، نام هنرمندان معتبری است که هریک 
داده اند؛ حال  اختصاص  به خود  را  تاریخ هنر جهان  از  فرازی 
اهمیت ترین  کم  از  آنها شاید  از  درآمده  نمایش  به  آثار  اینکه 
نمونه های هنری ایشان بوده باشد. به عنوان مثال برای مخاطب 
آشنا با تاریخ نقاشی غرب شنیدن نام رامبراند - هنرمند هلندی 
برجسته در مکتب باروک- کافی است او را برای دیدن اثری 
از  پیش  شاید  که  توجه  در خور  ابعادی  با  احتماالً  و  راستین 
این تنها موفق به دیدن عکس هایی از آن شده را به نمایشگاه 
بسیار  ابعاد  در  اثری  با  مخاطب  تعجب  کمال  در  اما  بکشاند. 
کوچک از این هنرمند روبه رو شده که بیشتر مشابه نمونه ای 

است از طراحی های ساده و مشق انگارانه نقاش. تابلوی کوچک »زن جوان نشسته« 
که تصویری است از »ساسکیا یولنبورگ« همسر رامبراند، مهجورانه و کم فروغ 
در میان دیگر آثار نمایشگاه به کنج دیوار سفید موزه نشسته است. این در حالی 
است که برگزارکنندگان نمایشگاه، نمایش اثر مذکور را دستاوردی بزرگ می دانند. 
یوسف حسن زاده - مدیر انتشارات موزه ملی ایران- به نقل از خبرگزاری ایسنا 
گفته: »این تابلو یکی از نفیس ترین آثار رامبراند است که برای نمایش به موزه ملی 
ایران داده شده و از جمله آثار منتقل شده است که ما سعی کردیم با آوردن آن 
برای مخاطب ایرانی سنگ تمام بگذاریم«. عالوه بر این انتخاب نقاش اورینتالیستی 
چون »دوالکروا« برای نمایش اثری از او با عنوان »شیر ماده سینه مرد عرب را 
می درد« نقطه مبهمی از جهت برخورد عامدانه مسئوالن فرانسوی این نمایشگاه و 

کلیشه نگاه اگزوتیک ایشان به مشرق زمین باقی نمی گذارد. 
نکته دیگری که در کنار آثار به نمایش درآمده بیش از اندازه خودنمایی می کند، 
سعی در جلب توجه مخاطبان به دستاوردهای حامی مالی این رویداد است. ارائه 
افتخارات بانک آینده و حضور اسپانسرها در همان قسمت ورودی نمایشگاه و گوشه و 
کنار آن، به صراحت گویای توافقی منفعت طلبانه بوده که نمود آن مشخصاً رونمایی از 
جدیدترین اتومبیل کمپانی فرانسوی رنو است، آن هم در محوطه بیرونی موزه. با این 
تفاسیر به گفته مسئوالن، استقبال مخاطبان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه به میزانی 
باال بوده که ایده ای را هم در راستای به نمایش درآوردن این آثار در شهر مشهد 
نیز مطرح ساخت؛ اما به نقل از خبرگزاری آنا، محمدحسن طالبیان- معاون میراث 
فرهنگی کشور- گفت: »با توجه به عدم همکاری مؤسسات بیمه ای، امکان برگزاری 
نمایشگاه موزه لوور در مشهد فراهم نشد. در طی مذاکرات با رییس موزه لوور قرار بر 
این شد که نمایشگاه تا هشتم مرداد ماه تمدید شده و برنامه دیگری منوط به انتقال 

آثار به شهر مشهد در دستور کار قرار نگیرد«. 
در نهایت و در ادامه برگزاری نمایشگاه موزه لوور در تهران، به تاریخ 27 مارس 
مصادف با 7 فروردین 13۹7، مجموعه ای از 22 اثر هنر دوره قاجار به نام »امپراطوری 
گل های سرخ: شاهکارهایی از هنر ایرانی در قرن نوزدهم« در موزه »لوور« شهر النس 

به نمایش درآمد.
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un épisode important dans l’histoire culturelle de 
ces dernières années. De plus, il est rare qu’autant 
de personnes soient attirées par une exposition. Il 
n’en reste pas moins que malgré une telle diversi-
té, cette collection n’a pas véritablement satisfait 
la majorité des spécialistes ou des amateurs de 
culture, qui connaissent bien l’histoire de l’art en 
Occident.  

Concernant l’agencement et de la manière dont 
le Louvre a choisi telle ou telle œuvre parmi tant 
d’autres pour l’exposition à Téhéran, Monsieur 
Martinez, dans la suite de son interview, déclare 
que « l’on a essayé de raconter une histoire à tra-
vers tous ces objets. Au sein de la première par-
tie, on a voulu exposer des œuvres qui racontent 
l’Ancien Régime, et l’histoire des rois de France. 
Ensuite on a décidé de rassembler des collections 
somptueuses, du monde entier cette fois, évoquant 
l’esprit du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle. Les 
œuvres de la dernière partie de l’exposition ont 
été sélectionnées parmi des artistes  vivants et des 
œuvres contemporaines ». Selon lui enfin, la sélec-
tion visait à proposer un aperçu global de la place 
de l’art et de la culture dans l’histoire de l’humanité. 

Il faut avouer que les collections du Louvre 
renferment des œuvres particulièrement splen-
dides appartenant au patrimoine mondial, is-
sus de tous les pays et de toutes les époques du 
monde : ce qui atteste du caractère universaliste 
de la culture française. Malgré cela, ces derniers 
temps, certaines rumeurs alimentent l’idée qu’une 
partie des œuvres présentes dans l’exposition ne 
seraient pas authentiques. Des visiteurs, parfois 
indignés par le caractère arbitraire de la sélection 
opérée pour l’exposition, attendaient des œuvres 
ayant des qualités artistiques supérieures, à la hau-
teur d’un musée reconnu mondialement, d’autant 
plus qu’il est incontestable que ce qui a mis cet 
événement dans la lumière a été la présence d’un 
certain nombre d’artistes éminents, représentatifs 
d’un aspect de l’histoire de l’art dans le monde ; 

or, les œuvres choisies dans la production de ces immenses ar-
tistes sont finalement d’une importance assez mineure, et assez 
peu emblématiques de leur grandeur. Par exemple, le nom de 
Rembrandt, le célèbre peintre baroque néerlandais, suffit lar-
gement à captiver un amateur d’art et à le persuader d’aller au 
musée en vue de faire une rencontre avec un de ses tableaux. 
Or, l’œuvre de Rembrandt choisie pour l’exposition est de petit 
format et n’est qu’une ébauche préparatoire : il s’agit d’un mo-
deste tableau intitulé « Jeune femme assise », un portrait de la 
femme de Rembrandt, Saskia van Uylenburgh, assez peu mis en 
valeur, placé dans un petit coin terne sur le mur blanc du musée. 
Pourtant les organisateurs iraniens de cette exposition sont fiers 
d’un tel choix, comme s’il s’agissait d’un exploit sans précédent 
et inouï ! Youssef  Hassan Zadeh, le directeur de la publication 
du Musée national d’Iran, dans une interview avec l’ISNA, a dé-
claré que ce tableau est l’un des plus somptueux de Rembrandt, 
et qu’il tenait à tout prix à l’inclure dans l’exposition. De sur-
croît, le choix malheureux d’un tableau de Delacroix imprégné 
d’orientalisme, intitulé « Lion dévorant un arabe », est un autre 
point faible de cette exposition, qui ne laisse aucun doute sur la 
persistance de clichés exotiques sur l’Orient.

L’autre aspect intriguant de cette exposition, c’est la pré-
sence étouffante des financeurs et de leur représentation publi-
citaire. L’affiche « Ayandeh  Bank », accompagnée de sponsors, 
dès l’entrée du musée et dans chaque recoin de celui-ci, ainsi 
que la présentation du dernier modèle Renault dans l’espace 
extérieur du musée, manifestent incontestablement l’existence 
d’un accord lucratif  entre participants. Selon les responsables 
du musée, le nombre de visiteurs a été tellement considérable 
que cela leur a donné l’idée d’organiser le même événement à 
Mashhad. Pourtant, selon l’agence de presse ANA, Mohammad 
Hassan Talibian, vice-président de l’Organisation du patrimoine 
culturel, de l’artisanat et du tourisme, a annoncé qu’à cause de 
l’absence de coopération des compagnies d’assurance, il n’y au-
rait pas d’exposition du Louvre à Mashhad. Cependant, grâce à 
des négociations avec le directeur du musée du Louvre, ils ont 
décidé malgré tout de la prolonger jusqu’au 8 Mordad. 

Enfin, parallèlement à cette exposition, à partir du 27 mars 
se tiendra une exposition intitulée « L’Empire des roses » au 
Louvre-Lens, consacrée à l’art fastueux de la dynastie Qajar, 
composée de 22 chefs-œuvres de l’art qajar.
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plus important, consiste à apprendre à se connaître davantage 
par la culture et par l’histoire. C’est dans ce but, mais également 
afin d’établir des relations fortes, qu’il faut se présenter l’un à 
l’autre ». 

La France, pays pionnier dans le développement de l’archéo-
logie moderne, a énormément contribué, notamment depuis le 
XVIIIe siècle, à l’étude des civilisations anciennes. Tout en parti-
cipant à la connaissance du patrimoine culturel mondial, elle est 
également parvenue à rassembler un grand nombre d’œuvres 
au sein de ses musées. Depuis l’époque de la dynastie qajare, de 
nombreux archéologues français se sont rendus en Iran, dans le 
but de découvrir et de restaurer des œuvres et des monuments 
historiques. De la sorte, même sous la dynastie Pahlavi, on trou-
vait en Iran un nombre non négligeable d’historiens, d’archéo-
logues et d’artistes passionnés par la culture et l’art persan, sou-
cieux de restaurer les œuvres et de transmettre leurs savoirs au 
sein des milieux scolaires et culturels. 

Les travaux menés sur la culture iranienne depuis le siècle 
dernier montrent que la présence des Français en Iran a influen-
cé le processus de modernisation sous tous ses aspects : sociaux, 
politiques, culturels et artistiques. Sous la dynastie Pahlavi, grâce 
à la création d’un pôle universitaire en France à destination 
des étudiants iraniens (consacré au domaine des sciences hu-
maines, de la médecine et de l’industrie), l’Iran, un pays assoiffé 
de progrès, a pu bénéficier du savoir-faire français. L’inaugura-
tion de l’Ecole des beaux-arts de Téhéran en 1940, et l’arrivée 
d’étudiants désireux de bénéficier d’un enseignement reconnu 
dans les écoles d’art en France, ont établi une ambiance qui leur 
a permis de s’initier aux derniers développements de l’art mo-
derne en Europe. Ce processus amorcé sous la dynastie Qajar 
s’est poursuivi dans les années qui ont suivi, à tel point que la 
méthode pédagogique française est toujours en vigueur dans la 
plupart des structures académiques et culturelles. Ce fait s’avère 
d’autant plus évident si l’on étudie la manière dont la première 
génération de ces intellectuels francophones et francophiles re-
gardait le monde. Après la révolution islamique, ce processus 
s’est sans doute ralenti, à cause d’une modification générale des 
relations entre les deux pays, aboutissant à une diplomatie cultu-
relle et politique différente. Toutefois le discours du président 
du Louvre au sujet de cette exposition incite à envisager, ou 
laisse deviner, un nouveau destin pour l’avenir de cette relation 

historique riche et ancienne entre les deux pays, 
d’autant plus que du fait de cette proximité cultu-
relle, la France recèle un grand nombre de trésors 
de la culture iranienne dans les collections de ses 
musées. 

L’avenir d’un événement important et 
polémique
Ce qui semble discutable au sujet de l’exposi-

tion, c’est la manière dont ses œuvres ont été choi-
sies de la part du Louvre. Certes, cette exposition, 
grâce à la diversité et la richesse civilisationnelle 
de ses œuvres a pu attirer l’intérêt d’une masse 
de gens, et l’on peut donc dire qu’elle constitue 
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criptions mithraïques les mieux conservées et les 
plus importantes au monde : on pense que cette 
inscription épigraphique, découverte à Sidon au 
Liban, a été gravée entre le IIe et le IVe siècle. On 
retrouve également parmi des œuvres de cette 
collection un bassin doré, incrusté de motifs de 
chasse, caractéristique de l’art égyptien du XIIIe 
siècle ; un écrin en forme de tombe, servant à 
préserver les reliques de personnes importantes ; 
la sculpture d’une Vierge à l’enfant en calcaire 
multicolore du XIVe siècle, représentative de l’art 
gothique ; une coupe recouverte de pierre de jade 
et de rubis ornée d’une figure de Bergamote, fa-
briquée sous l’Empire Ottoman au XVe siècle ; la 
statue d’une déesse en marbre  du Ier ou IIe siècle ; 
une inscription épigraphique en marbre intitulée 
« victoire du temps sur le monde » ; la statue en 
marbre d’un ange consacré à la mémoire de Franr-
çois II, éphémère roi de France au XVIe siècle ; 
la statue de Minerve, déesse de la guerre et de 
la sagesse, témoignage de l’art romain ; une sta-
tue d’Horus  en granite, aux yeux en agate ; un 
buste de l’empereur romain Marc Aurèle, daté du 
XVIIe siècle ; une statue datant du règne d’Apriès 
en Egypte, entre 589 et 570 av. J.-C., amenée à 
Rome, puis confisquée par Napoléon Bonaparte, 
et finalement acquise par le Louvre en 1815 ; une 
cruche portant le dessin d’une scène de combat 
entre trois guerriers grecs ; une tablette en terre 
cuite relatant le mariage de Thetis et Pélée ; une 
urne funéraire romaine du Ier siècle ; la Stèle de 
Philis, stèle funéraire datée d’environ 450-440 av. 
J.-C., découverte sur l’île de Thasos en Grèce ; des 
faïences du XVIIe siècle présentant des motifs de 
fleur, retrouvées en Turquie ; une statue de saint 
Dominique faisant partie de la collection du mar-
quis de Campana ; des enluminures d’Abdülcelil 
Levni, datant du XVIIIe siècle et enfin une sta-
tue de la déesse Sekhmet. La civilisation iranienne 
est représentée par deux œuvres : une hache en 
bronze de 1300 av. J.-C., découvert à Chogha 

Zanbil par Roman Ghirshman, sur laquelle a été gravé le nom 
d’un roi élamite, Untash-Naprisha ; et enfin un étendard circur-
laire  en bronze posé sur le dos de deux taureaux et garni d’une 
ronde de quatre personnages, du IIe millénaire av. J.-C (âge de 
fer), découvert dans la province du Lorestan.

Au sein de cette exposition, on trouve aussi une collection 
de peintures de différentes époques : un tableau de Giovanni 
Battista Salvi représentant l’Annonciation et la rédemption par 
l’arrivée du christ,  dans lequel la Vierge Marie tient une branche 
de lys ; le tableau de Jean-Baptiste Belin, intitulé « Vase d’or, 
fleurs et buste de Louis XIV » ; « Le Batelier passant derrière 
les arbres de la rive », peint par Jean-Baptiste Camille Corot ; 
un tableau de Michel Wounkie représentant l’éruption du Vé-
suve, relatant et la destruction de Pompéi ainsi qu’une « Vue 
imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruines », peinte 
par Hubert Robert. On trouve également quelques panneaux 
explicatifs, racontant l’histoire du Louvre à l’époque où des ar-
tistes travaillaient sur divers projets à l’intérieur du musée. En 
outre, on trouve quelques chefs-d’œuvre de Rembrandt, Eu-
gène Delacroix, Arnulf  Rainer et Joseph Aved.

Dans la continuité et en marge de l’exposition, dans une salle 
à part, on retrouve une collection, intitulée « Regardez-moi », 
constituée d’une vingtaine de photographies du célèbre cinéaste 
iranien Abbas Kiarostami. Il s’agit de photographies prises 
entre 1996 et 2012 par l’artiste, lors de ses nombreuses visites 
au Louvre, parcourant les galeries de peinture et de sculptures. 
Le photographe, en se positionnant dans des axes inédits et si-
gnificatifs, cherche constamment un point de vue intermédiaire 
à partir duquel l’œuvre et le spectateur puissent se contempler. 
Son génie lui permet de choisir, parmi tous les visiteurs, ceux qui 
présentent un trait particulier, afin de mieux mettre en œuvre 
ce parallélisme réflexif, parallélisme qui illustre l’attitude existen-
tielle propre à l’expérience muséale. 

Le passé d’une relation ancienne 
Jean-Luc Martinez, président-directeur de l’établissement 

public du musée du Louvre, dans une interview avec l’ISNA, 
l’Agence de presse Estudiantine d’Iran, a déclaré à propos de 
l’ouverture du musée du Louvre à Téhéran : « Le Louvre, en 
se présentant au Musée national d’Iran, vise également à inciter 
les Iraniens à visiter le Louvre à Paris même. Le premier pas, le 
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En 2016, pendant le voyage du président iranien Hassan 
Rohani en France, celui-ci a signé avec son homologue français 
un accord sur la coopération culturelle et touristique entre l’Or-
ganisation iranienne du patrimoine culturel, de l’artisanat et du 
tourisme et le musée du Louvre. Selon un rapport du Musée na-
tional d’Iran, l’accord initial entre le musée du Louvre et l’Orga-
nisation du patrimoine culturel iranien a été conclu durant une 
cérémonie qui s’est déroulée le mardi 17 et le mercredi 18 Esfand 
1395/2017, en présence d’une équipe de spécialistes du musée de 
Louvre, sous la direction de l’archéologue Marielle Pic, directrice 
du département des Antiquités orientales du musée du Louvre, 
ainsi que du professeur Nokadeh, directeur du Musée national 
d’Iran. Au terme de discussions et d’échanges nombreux entre 
les deux parties sur la préparation de l’événement et la manière 
dont l’exposition devait être organisée, ils se sont rencontrés pour 
analyser et inspecter le lieu prévu afin d’évaluer le dispositif  de 
sécurité et d’autres problèmes du même ordre. 

Cette exposition se compose de quatre parties : « Naissance 
d’une collection », « Rêve de mondialisation », « Splendeur des 
civilisations du monde », « Musée vivant ». Cette répartition in-
vite à retracer l’histoire du musée du Louvre, depuis sa création 
à l’époque des rois de France jusqu’à l’époque contemporaine. 

L’exposition comprend 56 œuvres issues des différents dé-
partements du Louvre et du musée Delacroix, illustrant ainsi 
la richesse des civilisations antiques, qu’elles soient asiatique, 
européenne ou nord-africaine mais également les civilisations 
babylonienne, égyptienne, sumérienne, assyrienne, grecque et 

romaine ; sans oublier la présence d’une collec-
tion de peintures, de dessins et d’œuvres litho-
graphiques. La statue du Sphinx royal en grano-
diorite, qui n’est pas sans ressemblance avec 
sa version colossale égyptienne, appartenant à 
l’époque du pharaon Hachoris, symboliquement 
considéré comme le gardien et le protecteur du 
monde, représente en effet l’une des œuvres les 
plus notables de cette collection. Le fragment de 
bas-relief  d’un légionnaire de mède, découvert à 
Khorsabad (au nord de l’Irak), remontant à l’em-
pire assyrien, et celui de soldats portant un casque 
ailé, retrouvé à Ninive, et datant de l’empire as-
syrien, ainsi que la statue de Gudea, provenant 
de la civilisation sumérienne, font aussi partie 
de la collection antique de cette exposition. Il 
faut évoquer également la présence d’une pélikè 
(datée de 450-460 av. J.-C.), témoignage de l’art 
grec antique, de pierres tombales de la civilisa-
tion égyptienne, d’une statue d’un scribe royal en 
diorite, datée de l’époque de Ramsès II (environ 
1213 – 1279 av. J.-C.), et une statue d’ Artémis en 
bronze du IVe siècle av. J.-C., représentative de 
l’art étrusque, ainsi que la stèle d’une mère ac-
compagnée de son fils, gravée d’hiéroglyphes, 
issue de la civilisation Hittite, un relief  représen-
tant « Mithra immolant le taureau », une des insr-

Photo par: zahir seydanlouPhoto par: Maryam Kamyab
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Les chefs d’œuvre du Louvre vont rester au Louvre
Compte-rendu de l’exposition « Le musée du  Louvre à Téhéran »
Mehrnoush ALIMADADI1

Traduit par Aman YAMIN

1. Chercheur en histoire de l’art

Aux derniers jours de l’année 1396/2018, une nouvelle exceptionnelle annonçant l’exposition des œuvres du 
Louvre à Téhéran a suscité une grande effervescence. La salle prévue pour cette exposition importante se loge au pre-
mier étage du Musée national d’Iran, la partie concernant l’époque islamique, à côté du musée archéologique d’Iran, 
où se trouve la voûte œuvrée par André Godard à l’image d’Iwan de Chosroès à Ctésiphon. Le musée du Louvre, 
le plus grand et le plus illustre musée d’art et d’antiquité au monde, accueille  9 millions de visiteurs chaque année, 
venant du monde entier : il est ainsi un lieu qui fait rêver, grâce à ses collections grandioses, qui rassemble tous les 
amateurs d’histoire, d’art et de culture en général. Le lundi 14 Esfand, l’exposition du « musée du Louvre à Téhéran » 
a été inaugurée officiellement en présence de monsieur Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères 
de l’Iran, et de son homologue français monsieur Jean-Yves Le Drian.  

Paris au cœur de Téhéran
La file d’attente assez longue devant le musée, qui n’est jamais aussi importante en temps normal, témoigne d’une 

certaine curiosité et d’une émotion particulière, ou rappelle simplement que, pendant les vacances, chacun cherche 
une activité simple, plus ou moins originale, pour passer un bon moment ensemble. Le prix d’entrée pour l’exposi-
tion, fixé à un tarif  unique de 5000 tomans, se trouve évidemment nettement moins cher que celui à payer à l’entrée 
du Louvre du Paris. L’exposition a été agencée en fonction de l’ordre et de la priorité historique des œuvres ; on ne 
peut qu’être impressionné par ce travail et ce goût particulièrement français qui s’efforce de préserver toutes ces 
œuvres, et de les mettre en même temps en valeur. Le regard fasciné des visiteurs, témoigne du fait qu’ils sont en train 
de vivre une nouvelle expérience muséale ; à tel point qu’à l’heure de pointe, face à un tel enthousiasme.

42

203


